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1.1 Ιστορικό Έργου
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η Αρμόδια Αρχή που προκήρυξε το διαγωνισμό
με Αρ. : 01/2016 για Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων
Ερευνών σε πληροφοριακά συστήματα και ετοιμασία προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμού/ων, με
βάση τους Κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και όλες τις σχετικές Νομοθεσίες της ΕΕ (Το Έργο).
Στην επόμενη ενότητα παρατίθενται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάγκη υλοποίησης του έργου
καθώς και τη διεθνή διάσταση της επιστήμης της Πληροφορικής όσον αφορά στην αλιεία.

Το πεδίο εφαρμογής του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες νομικές δεσμεύσεις:
 Την Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για την Υλοποίηση Αναβάθμισης του Περιβάλλοντος Πληροφορικής του ΤΑΘΕ (Νέο

Σύστημα ΤΑΘΕ)

 Την εφαρμογή ενός Συστήματος Επικύρωσης Δεδομένων (ΣΕΔ)

 Αξιολόγηση των ακόλουθων συστημάτων, εφαρμογών ή στοιχείων του περιβάλλοντος πληροφορικής που

χρησιμοποιούνται στο παρόν στάδιο ή απαιτούνται από το ΤΑΘΕ.

 Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης και Αναφοράς Πληροφοριών (ΗΣΚΑ)

 Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ)

 Σύστημα Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων (ΣΔΑΠ)

 Βάση Δεδομένων Υδατοκαλλιέργειας (ΒΔΥ)

 Δορυφορικό Σύστημα εντοπισμού Σκαφών (VMS)

 Βάση Δεδομένων Ελέγχου Αλιείας (ΒΔΕΑ)

 Αναβάθμιση / Υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων για τη Φιλοξενία όλων των Συστημάτων και Εφαρμογών του ΤΑΘΕ και

την κλωνοποίηση (στο βαθμό που απαιτείται) σε άλλη τοποθεσία για σκοπούς Ανάκτησης μετά από μια Καταστροφή.

 Ενοποίηση μεταξύ των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής και διασύνδεση τους όπου χρειάζεται.

 Κατάρτιση των Τεχνικών Προδιαγραφών ως αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη βέλτιστη λύση Πληροφορικής που θα

χρησιμοποιείται από το ΤΑΘΕ.

Η ανάγκη για συμπερίληψη στο έργο απαιτήσεων για την Ανάλυση Κινδύνου δεν προϋπήρχε στις νομικές δεσμεύσεις
του παρόντος έργου και ως εκ τούτου δεν συμπεριλήφθηκε παραπάνω καθώς δεν ήταν απαιτούμενο στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της εν λόγω Προσφοράς. Ωστόσο, εξετάστηκε και λήφθηκε υπόψη στον ορισμό της εν λόγω
στρατηγικής.

Όσον αφορά στο νέο σύστημα Πληροφορικής (δηλ. το νέο σύστημα ΤΑΘΕ), έχει καταρτιστεί η Μελέτη Πλαισίου που
καθορίζει την ολιστική προσέγγιση του έργου και την κατάρτιση των υπολοίπων παραδοτέων. Η ανάπτυξη της
Μελέτης έγινε μέσω ανάλυσης των αρχικών πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από το ΤΑΘΕ καθώς και της
Συνάντησης Επισκόπησης που διεξήχθη για την ανασκόπηση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών του
Τμήματος. Επιπλέον, μετά τις επιτόπιες επισκέψεις επιμόρφωσης στην Κροατία και τη Δανία, συλλέχθηκαν και
ενσωματώθηκαν πληροφορίες που αφορούν σε βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό και
βασίζονται σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσω του δικτύου επαγγελματιών της KPMG.

1.2 Το Παρόν Έγγραφο
Το παρόν έγγραφο φέρει τον τίτλο «Α1: Μελέτη Στρατηγικής για την Αναβάθμιση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής στο ΤΑΘΕ» και παρέχει μία ανάλυση των στρατηγικών πυλώνων πάνω στους οποίους θα
στηριχθεί η συνολική Στρατηγική Πληροφορικής του ΤΑΘΕ, όπως επίσης και λεπτομέρειες σχετικά με τους
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που θα επιτευχθούν, τις δράσεις που θα αναληφθούν και τη
σχετική τεχνολογική λύση που θα εξεταστεί. Τέλος, καθορίζει τις προτεραιότητες ενεργειών που θα
πραγματοποιηθούν. Το έγγραφο είναι το Παραδοτέο Α1 σύμφωνα με τους όρους αναφοράς της σύμβασης.

1 - Εισαγωγή
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1.3 Η Προσέγγιση
Για την κατάρτιση του παρόντος εγγράφου χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι συλλογής δεδομένων:
 Επιθεώρηση των υπαρχόντων εγγράφων που δόθηκαν από το ΤΑΘΕ

 Αρχική Συνάντηση Επισκόπησης μεταξύ στελεχών του ΤΑΘΕ και του ΤΥΠ στην Κύπρο

 Ενημερωτική Ημερίδα που οργανώθηκε από το ΤΑΘΕ με σκοπό την παρουσίαση Συστημάτων Πληροφορικής Φορέων

Αλιείας από χώρες ΚΜ και την ΕΕ (Σουηδία, Δανία, Κροατία, DGMARE, EFCA)

 Επισκέψεις Επιμόρφωσης σε Κροατία και Δανία

 Ανάλυση βέλτιστων πρακτικών επιτυχημένης εφαρμογής από άλλους Οργανισμούς

 Θεώρηση των αρχών της γενικής Στρατηγικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας

 Επισκόπηση της σχετικής Εθνικής Νομοθεσίας και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο γενικός στόχος ήταν η κατανόηση, σε υψηλό επίπεδο, της σημερινής κατάστασης όσον αφορά τις λειτουργίες του ΤΑΘΕ
και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Υφιστάμενης κατάστασης (As-Is), να εντοπιστούν οι τρέχουσες ελλείψεις και
να καθοριστεί η προσέγγιση για τη βελτίωση του συνολικού περιβάλλοντος καθορίζοντας συγκεκριμένες δράσεις και
αναπτύσσοντας προτεινόμενες λύσεις. Τονίστηκαν τα οφέλη ανάπτυξης μιας εφαρμογής αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες,
και τα χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου που απαιτούνται και τα όρια της εφαρμογής.

1.4 Η Ανάγκη
Η λειτουργική εξέλιξη και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας, της
αποτελεσματικότητας και της βελτιστοποίησης του κόστους απαιτεί τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, στο πλαίσιο
ενός προγράμματος ψηφιοποίησης, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης. Επιπλέον, σε περιόδους αυξημένης πίεσης
στα δημόσια οικονομικά, η ψηφιοποίηση είναι ένα από τα σημαντικότερα διαθέσιμα εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό των
επιχειρησιακών διαδικασιών για την εκτέλεση καθηκόντων με λιγότερους ανθρώπινους πόρους. Επομένως, η ψηφιοποίηση
αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την επίλυση των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ΤΑΘΕ.
Τα υφιστάμενα συστήματα που χρησιμοποιούνται από το ΤΑΘΕ παρουσιάζουν ελλείψεις. Επίσης ένας σημαντικός αριθμός
διαδικασιών ή δραστηριοτήτων εκτελούνται εξοσυστημικά και σε έντυπη μορφή λόγω έλλειψης ενός ενοποιημένου
συστήματος. Τα διαφορετικά συστήματα έχουν όλα αναπτυχθεί ξεχωριστά για την κάθετη αντιμετώπιση συγκεκριμένων
απαιτήσεων κανονισμών ή αναγκών εντός του Τμήματος σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και χωρίς την ύπαρξη ενός
προγραμματισμού ενσωμάτωσης των διαδικασιών σε ένα σύστημα. Αυτό οδηγεί σε τεχνική συμφόρηση στην εφαρμογή,
επιβολή και υλοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις πολιτικές και
τους κανονισμούς της ΕΕ, και αυξάνει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης του ΤΑΘΕ.
Διαχείριση και έλεγχος Αλιείας – Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η κοινή αλιευτική πολιτική είναι ένα σύνολο από κανόνες για τη διαχείριση του αλιευτικού στόλου των χωρών ΚΜ με στόχο
τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων. Η επιτυχία της εν λόγω πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου και επιβολής. Με στόχο τη διαχείριση ενός κοινού πόρου,
παρέχει στον αλιευτικό στόλο της κάθε χώρας ΚΜ ισότιμη πρόσβαση στα ύδατα της ΕΕ και στα αλιευτικά πεδία και
επιτρέπει στους αλιείς να ανταγωνίζονται δίκαια. Μέσω της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής το ΤΑΘΕ υποχρεούται να αναπτύξει
ένα Σύστημα Διαχείρισης Αλιείας για τη διασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης των αλιευτικών αποθεμάτων και διασφαλίζοντας
την θεμελίωση μιας κερδοφόρας βιομηχανίας. Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Αλιείας, το ΤΑΘΕ οφείλει να:
 Διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα για την αλιεία συλλέγονται και επικυρώνονται σε ηλεκτρονική μορφή

 Διατηρεί και να διαχειρίζεται/ελέγχει την αλιευτική πίεση στα αποθέματα

 Παρακολουθεί και διαχειρίζεται την αλιευτική προσπάθεια εφαρμόζοντας περιορισμούς όσον αφορά στην παραχώρηση

αδειών αλιείας, στα αλιευτικά εργαλεία, στην συνολική αλιευτική ικανότητα του στόλου και στη διασφάλιση

παρακολούθησης των κινήσεων των σκαφών.

 Εξασφαλίζει την συμμόρφωση στην εφαρμογή κανόνων που αφορούν σε τεχνικά μέτρα (ελάχιστα μεγέθη εκφόρτωσης,

προδιαγραφές για εργαλεία, κλειστές περιοχές, περιορισμοί αλιευμάτων κλπ.) και την εφαρμογή των Περιφερειακών

Σχεδίων Διαχείρισης και ποσοστόσεων σε συγκεκριμένα είδη αλιευμάτων.

 Διασφαλίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τις αλιευτικές δραστηριότητες μέσω ελέγχων και

επιθεωρήσεων.

 Επιβάλλει κυρώσεις.

 Ελέγχει την εφοδιαστική αλυσίδα.

1 - Εισαγωγή
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1.4 Η Ανάγκη (Συνέχεια)

Διαχείριση και έλεγχος Αλιείας – Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνέχεια)
Για να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες της ΚΑλΠ εφαρμόζονται στην πράξη στο πλαίσιο της διαχείρισης της αλιείας, η πολιτική
περιλαμβάνει απαιτήσεις εφαρμογής ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης που θα παρέχει τα απαραίτητα
εργαλεία για την επιβολή τους. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος ελέγχου, το ΤΑΘΕ θα:
 διασφαλίζει τη διενέργεια ελέγχου σε κάθε σημείο της αλυσίδας από το δίχτυ έως το πιάτο, δηλαδή, στους λιμένες όπου

εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται τα αλιεύματα, κατά τη μεταφορά τους, σε εργοστάσια μεταποίησης μέχρι και στις

αγορές όπου πωλούνται;

 συλλέγει και θα διατηρεί όλες τις πληροφορίες από κάθε σημείο της αλυσίδας παραγωγής για κάθε ποσότητα αλιευμάτων

που θα αποδεικνύει ότι αλιεύτηκαν νομίμως;

 εφαρμόζει αποτελεσματικά τη νομοθεσία σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες και διατηρεί πληροφορίες για τον

τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι παραβάσεις;

 ελέγχει αποτελεσματικά τα δεδομένα που καταγράφουν τις αλιευτικές δραστηριότητες, τη θέση των σκαφών (δεδομένα

VMS, AIS, VDS) μέσω ενός Κοινού Μοντέλου Δεδομένων; και

 ανταλλάσσει με ακρίβεια δεδομένα ελέγχου της αλιείας με άλλα κράτη μέλη, τρίτες χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και

οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή Αρμόδια Αρχή.

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η ΕΕ διενεργεί επαληθεύσεις και αυτόνομες επιθεωρήσεις και ελέγχους, με σκοπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση της
εφαρμογής των κανόνων της ΚΑλΠ και την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Νομοθεσίας για τις αλιευτικές
δραστηριότητες. Όταν διαπιστώνονται ελλείψεις, επιβάλλεται η θέσπιση σχεδίων δράσης για το σχεδιασμό διορθωτικών
μέτρων προς συμμόρφωση.
Η υλοποίηση μιας στρατηγικής Πληροφορικής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις συμμόρφωσης (π.χ. κανόνες
ΚΑλΠ που θα εφαρμοστούν), θα οδηγήσει στον καθορισμό της απαιτούμενης υποδομής Πληροφορικής και σχετικών
λύσεων μέσα στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων του Τμήματος έναντι της ΕΕ και θα προορίζονται για την
αντιμετώπιση των αδυναμιών ή ελλείψεων που θα εντοπιστούν.

Για το σκοπό αυτό, το ΤΑΘΕ θα πρέπει να καθορίσει κατάλληλη επιχειρησιακή δομή και να θέσει σε εφαρμογή συστήματα
για τη διασφάλιση της διαχείρισης, της παρακολούθησης, του ελέγχου και της επιβολής των προνοιών της Ενωσιακής
νομοθεσίας ή άλλων υποχρεώσεων και των αρχών και κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Προς αυτή την
κατεύθυνση, η Κύπρος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των απαραίτητων δράσεων, καθώς η
μη εφαρμογή της Πολιτικής εντός των προθεσμιών που ορίζει η ΕΕ θα οδηγήσει σε κυρώσεις ή πρόστιμα.
Παράλληλα, η ανάπτυξη της απαραίτητης αρχιτεκτονικής και υποδομής όπως αυτή περιγράφεται στη Στρατηγική
Πληροφορικής του ΤΑΘΕ θα διασφαλίσει ότι το Τμήμα θα θέσει τα θεμέλια για τη δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και
συμμόρφωσης στο συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δεδομένων Αλιείας - Ολιστική Προσέγγιση ως προς τα Συστήματα Πληροφορικής
Η ΕΕ επιδιώκει στην εφαρμογή ποικίλων συμπληρωματικών τεχνολογικών καινοτομιών για τη βελτιστοποίηση της
πρόσβασης και της ανταλλαγής ποιοτικών δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών σε ένα περιβάλλον κατανεμημένων
βάσεων δεδομένων, στοχεύοντας στην πρόσβαση των δεδομένων αλιείας καθώς και των επιστημονικών δεδομένων με
στόχο τη διαχείριση της αλιείας βασιζόμενης στην αειφόρο ανάπτυξης της και προστασίας των οικοσυστημάτων. Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, καταρτίστηκε μια ολιστική προσέγγιση, κοινή για όλα τα σχέδια μεμονωμένων συστημάτων πληροφόρησης
(MDR, ACDR, ΗΣΚΑ, ΣΠΑΣ κ.λπ.), προκειμένου να καθιερωθεί μια ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή προσέγγιση συστημάτων
πληροφοριών για τη διαχείριση της αλιείας.

Το εν λόγω πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης δεδομένων αλιείας (IFDM) τροχοδρομήθηκε για να οδηγήσει σε ένα
περιβάλλον ανταλλαγής δεδομένων υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα για να παρέχει ένα πλαίσιο ψηφιοποίησης,
μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης σε όλα τα κράτη μέλη, για να συνεισφέρει, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ευέλικτο και
προσαρμόσιμο, σεβόμενο έτσι τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των ΜΚ. Αυτό το κοινό πλαίσιο παρέχεται μέσω μιας
ανεξάρτητης επιχειρησιακής πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα που ονομάζεται FLUX, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός
επιχειρηματικού στρώματος μεταφοράς που διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων XML μεταξύ ΚΜ και άλλων
συμβαλλομένων μερών.
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1.4 Η Ανάγκη (Συνέχεια)
FLUX και κοινότητα λογισμικού ανοικτής πηγής
Το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων (FLUX-TL) λειτουργεί ως πύλη για τυποποιημένες και κυρίως εναρμονισμένες ανταλλαγές
δεδομένων μεταξύ των ΚΜ και της ΕΕ. Συνεπώς, θεσπίστηκαν συμφωνίες με Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης
Αλιείας (NEAFC, NAFO) και τρίτες χώρες για την αξιοποίηση του δικτύου μεταφοράς και σταδιακά οι αρχές προστασίας
θαλάσσιας αλιείας (SFPAs) και άλλοι οργανισμοί (ΓΕΑΜ, FAO) θα αξιολογήσουν την υιοθέτηση του δικτύου μεταφοράς για
την ανταλλαγή δεδομένων. Το FLUX αποτελείται από ανεξάρτητες επιχειρηματικές ενότητες συμπεριλαμβανόμενες σε ένα
λογισμικό ανοικτής πηγής παρέχοντας ένα αναπτυξιακό πλαίσιο στο οποίο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη καλούνται να
χρησιμοποιούν εφαρμόζοντας μόνο τις ενότητες που απαιτούνται ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στόχος είναι να επιτρέπει σε
όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τη συνεργασία για την κατασκευή διαφόρων ενοτήτων (ηλεκτρονικό ημερολόγιο σκάφους,
παρακολούθηση των κινήσεων των σκαφών, διαχείριση έκθεσης Επιθεώρησης, εργαλεία διαχείρισης αδειών, διαχείρισης
σκαφών κλπ.) που μπορούν να ενσωματωθούν στην εγκατάσταση αναφοράς FLUX TL. Η υιοθέτηση της διεθνούς
προσέγγισης τυποποίησης του (UN/CEFACT standards) εγγυάται τη συμβατότητα των ενοτήτων τους και διασφαλίζει την
εναρμόνιση των απαιτήσεων ανταλλαγής δεδομένων όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και με τρίτες χώρες.

Το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων είναι ήδη διαθέσιμο και θα ενισχυθεί περαιτέρω στις μελλοντικές εκδόσεις για τη βελτίωση
του δικτύου και την παρακολούθηση των ανταλλαγών καθώς και για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαθεσιμότητας.
Προβλέπεται ότι θα διαθέτει δημόσια άδεια (Ανοικτού πηγής) καθιστώντας το διαθέσιμο στην κοινότητα χωρίς να υπάρχει
κόστος αδειοδότησης. Με γνώμονα την ενίσχυση δημιουργίας και διάθεσης λογισμικών ανοικτής πηγής, η ΕΕ παρέχει την
πλήρη στήριξη της στην κοινότητα FOCUS, η οποία εγκαθιδρύθηκε με στόχο τη δημιουργία και συντήρηση δωρεάν
λογισμικού ειδικά προορισμένου για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων συνεισφέροντας έτσι σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση
της αλιείας. Η FOCUS πιστεύει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί πυλώνα της πλατφόρμας που απαιτείται για την
αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας, και ως εκ τούτου έχουν θεσπιστεί πρότυπα UN / CEFACT για την υποστήριξη του
προτύπου FLUX.

Στρατηγική πληροφορικής για την ψηφιοποίηση
Μέσω της υλοποίησης της προτεινόμενης Στρατηγικής Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ, επιτυγχάνονται οι θεμελιώδεις αρχές για
τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης της αλιείας καθώς και η θέσπιση ύπαρξης μηχανισμών Ελέγχου και
Παρακολούθησης διασφαλίζοντας έτσι τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που εκτελούνται. Επιπλέον,
επιτρέπει στο ΤΑΘΕ να προσαρμοστεί στη παρούσα και τη μελλοντική πολιτική και στους κανονισμούς της ΕΕ. Η υιοθέτηση
του πλαισίου FLUX θα αποτελέσει κύριο πυλώνα για την εναρμόνιση και θα επιτρέψει τη συνεπή ανταλλαγή δεδομένων του
μελλοντικού συστήματος πληροφορικής με άλλα κράτη μέλη και την ΕΕ.
Για την επίτευξη των παραπάνω, η ψηφιοποίηση είναι επιτακτική ανάγκη. Κρίσιμο ρόλο στη βελτιστοποίηση και αναβάθμιση
των επιχειρηματικών λειτουργιών οποιουδήποτε οργανισμού έχει η Τεχνολογία. Ως εκ τούτου απαιτείται η επίσημη
προσέγγιση μετασχηματιστικού χαρακτήρα για την ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής, όπως επίσης και
των επιχειρησιακών διαδικασιών και προσφερόμενων υπηρεσιών του ΤΑΘΕ. Τα υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες
απαιτούν βελτίωση, εξορθολογισμό και, κυρίως, μια προσέγγιση προσανατολισμένη στις υπηρεσίες που προσφέρονται, η
οποία επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο και διασφαλίζοντας ότι η Κοινή
Αλιευτική Πολιτική καθώς και οι εθνικές πολιτικές τηρούνται και εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών του ΤΑΘΕ στοχεύει πρωτίστως στη δημιουργία μιας «μοναδικής και συγκεντρωτικής
βάσης δεδομένων» που θα λειτουργεί ως η θεμελιώδης βάση δεδομένων και αποθετήριο πληροφοριών για όλα τα
δεδομένα που συλλέγονται μέσω των διαφόρων στοιχείων του συστήματος που χρησιμοποιεί το ΤΑΘΕ έτσι ώστε τα
δεδομένα να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Ως εκ
τούτου, η διοίκηση του ΤΑΘΕ αποφάσισε στην διαμόρφωση της στρατηγικής της Πληροφορικής του με στόχο τη
βελτιστοποίηση των διαδικασιών αλλά και για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων ελλείψεων. Το Σχέδιο Δράσης που
εφαρμόστηκε από την ΕΕ στην Κύπρο με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων που καταγράφηκαν στο σύστημα ελέγχου
των αλιευτικών δραστηριοτήτων του ΤΑΘΕ, ενίσχυσε την ανάγκη να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της
στρατηγικής της Πληροφορικής, εστιάζοντας στην αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων του ΤΑΘΕ και στοχεύοντας σε
μια νέα ολοκληρωμένη εφαρμογή του ενοποιημένου συστήματος. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην διαμόρφωση
της κατάλληλης υποδομής ώστε να βελτιστοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών καθώς και η ανάπτυξη του συστήματος
Επικύρωσης ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η επιβολή μέσω επικύρωσης των υποβληθέντων στο σύστημα
δεδομένων αλλά και οι διασταυρωμένοι έλεγχοι ώστε να εντοπίζονται τυχόν ασυνέχειες. Η προσέγγιση αυτή συνιστά
σύμπνοια με τη γενική προσέγγιση της Δημοκρατίας όσον αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ρόλο της
Πληροφορικής στην υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών καθώς και στις απαιτήσεις της ΕΕ όπως αυτές αναλύονται στο
Σχέδιο Δράσης. Με βάση τα παραπάνω, οι μελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχει το ΤΑΘΕ, διευκολυνόμενες
από τα υποστηρικτικά συστήματα πληροφορικής, θα πρέπει να εξετάσουν τον αντίκτυπο των εξωτερικών παραμέτρων
(Νομοθετικές ρυθμίσεις, τεχνολογικές τάσεις και ανάγκες της αγοράς) καθώς και την αναγνώριση και αντιμετώπιση των
αναγκών του οργανισμού αλλά και των κύριων εταίρων.
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1.4 Η Ανάγκη (Συνέχεια)
Με βάση την εκτίμηση της τρέχουσας τεχνολογίας της πληροφορικής του ΤΑΘΕ αλλά και των προκλήσεων που
αντιμετωπίζει αναπτύχθηκε μια προκαταρκτική πρόταση τεχνολογικά αναβαθμισμένη για το νέο σύστημα πληροφορικής που
πρέπει να αναπτυχθεί υποστηριζόμενη από τους καταλύτες της βιομηχανίας στην εκπλήρωση του οράματος αυτού. Αυτό θα
αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της προσέγγισης για το αναβαθμισμένο περιβάλλον πληροφορικής που θα
διευκολύνει τις επιχειρηματικές ανάγκες της βιομηχανίας και θα χρησιμεύσει ως θεμέλιο για την εκτέλεση των επόμενων
σταδίων του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, η ανάγκη για ενίσχυση των συστημάτων πληροφορικής του ΤΑΘΕ και η ανάπτυξη κατάλληλης
υποδομής της πληροφορικής πηγάζει από τις ακόλουθες κινητήριες ανάγκες:

 Διασφάλιση της τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όλων των ρυθμίσεων για τον έλεγχο της αλιείας

και όλων των άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ενωσιακή και εθνική νομοθεσία;

 Αύξηση της αποδοτικότητας / αποτελεσματικότητας και της αξίας της παροχής υπηρεσιών;

 Μείωση Κινδύνου; και

 Συνυπολογισμός Κόστους.

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά στην αλλαγή των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση
στη διαχείριση των πληροφοριών σε όλο το εύρος των διοικητικών επιπέδων. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων
απαιτείται η αποδοχή και αμοιβαία αναγνώριση καθώς και συμφωνία στη διαμόρφωση κοινών πλατφόρμων παράδοσης. Οι
προκλήσεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν:
 Την ορθή χρήση ανοιχτών, κλειστών και κοινόχρηστων βάσεων δεδομένων;

 Την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών;

 Την αυξημένη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων του ΤΑΘΕ μέσω σωστής χρήσης της

τεχνολογίας; και

 Ομαλή και ελεγχόμενη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες Διαδικτύου.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Στρατηγική της Πληροφορικής καταπιάνεται με την ανάγκη για τον σχεδιασμό ενός νέου
συστήματος για το ΤΑΘΕ με αρχιτεκτονική η οποία θα αποτελεί τη βάση και πλαίσιο αντιμετώπισης και υλοποίησης των
παραπάνω προκλήσεων στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Δεν στοχεύει στην αντικατάσταση ή στην αναβάθμιση συγκεκριμένων
συστημάτων πληροφορικής μεμονωμένα. Ο νέος σχεδιασμός θα συμβάλει στη διασφάλιση ενός πιο συνεκτικού,
απλουστευμένου, απλοϊκού, και αποτελεσματικού μηχανισμού του δημόσιου τομέα τόσο για τους πολίτες όσο και για τις
επιχειρήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει το ΤΑΘΕ και οι σχετικοί εταίροι.

1 - Εισαγωγή



D F M R – I T  S T R A T E G Y

13

1.4 Η Ανάγκη (Συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας αριθμεί παραδείγματα προκλήσεων/ζητημάτων που παρουσιάζουν ελλείψεις και θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν και αναφέρει την προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί με την αντιμετώπιση της κάθε πρόκλησης

1.5 Το Παρόν Καθεστώς
Το ΤΑΘΕ είναι η Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας στον
τομέα της αλιείας, διασφαλίζοντας τη διαβίβαση δεδομένων στην ΕΕ ή / και σε άλλα θεσμικά όργανα σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Νομοθεσίας. Το Τμήμα χωρίζεται διοικητικά σε πέντε (5) Τομείς και μία υποστηρικτική υπηρεσία που είναι
υπεύθυνοι για διαφορετικές λειτουργίες στο Τμήμα χρησιμοποιώντας διαφορετικά και σε πολλές περιπτώσεις όχι
ενοποιημένα συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων.
Το Τμήμα αποτελείται από τους εξής Τομείς:
 Αλιευτικοί Πόροι;

 Υδατοκαλλιέργεια;

 Αλιευτικά Καταφύγια και δημοσιότητα;

 Θαλάσσιο περιβάλλον;

 Ελεγχος και Διαρθρώσεις; και

 Ναυτική Υπηρεσία.

Πρόκληση Ζήτημα προς διευθέτηση Προστιθέμενη αξία

Διασφάλιση 
συμμόρφωσης με 
την κοινοτική και 
εθνική νομοθεσία 
και άλλες 
υποχρεώσεις

• Προϋπόθεση για μοναδική υποβολή 
δεδομένων 

• Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
ευθυγράμμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

• Σύστημα επικύρωσης όπως ορίζεται στους 
κανονισμούς της ΕΕ

• Χρησιμεύει ως η μοναδική βάση δεδομένων για την 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο

• Προσαρμογή με την Ενωσιακή Νομοθεσία και 
ευθυγράμμιση με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική εκ 
κατασκευής

• Εξατομικευμένο σύστημα επικύρωσης σύμφωνα με 
τους κανονισμούς ελέγχου αλιείας της ΕΕ

Αύξηση της 
αποδοτικότητας / 
αποτελεσματικό -
τητας και της αξίας 
των υπηρεσιών

• Πολλοί εταίροι αλλά και χρήστες 
πληροφοριών που φέρει το σύστημα

• Νομικές δεσμεύσεις που δημιουργούν 
γραφειοκρατία

• Ιδιόχειρες επιχειρησιακές δραστηριότητες
• Παράλληλη ανάπτυξη υποστηρικτικών 

συστημάτων πληροφορικής
• Έλλειψη διατερματικής αυτοματοποίησης και 

ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών

• Υποβολή πληροφοριών εφάπαξ αλλά με 
πρόσβαση σε παρελθοντικές και υφιστάμενες 
πληροφορίες

• Κοινή πλατφόρμα / διαδικασίες
• Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων και περαιτέρω 

διευκόλυνση της διαθεσιμότητας δεδομένων σε 
(σχεδόν) πραγματικό χρόνο και αυτοματοποίησης 
μέσω FLUX

• Ηλεκτρονικές πληρωμές

Μείωση Κινδύνου • Χρησιμοποιούνται παρωχημένες εφαρμογές
• Περιορισμένες δυνατότητες 

πρόσβασης/έγκρισης
• Απουσία επικύρωσης δεδομένων
• Χρήση εγγράφων σε έντυπη μορφή
• Ανθρώπινη παρέμβαση
• Χρονοβόρα στατιστική ανάλυση

• Αυτοματοποίηση των διαδικασιών ελέγχου 
δεδομένων

• Έλεγχος και Παρακολούθηση δραστηριοτήτων
• Παρακολούθηση συναλλαγών
• Δυνατότητες παρακολούθησης
• Ακεραιότητα και ποιότητα δεδομένων και εφαρμογή
• VALID
• Δυναμική ανάλυση και ακριβή στατιστικά στοιχεία

Συμπερίληψη
Κόστους

• Χρονοβόρες δια χειρος δραστηριότητες
• Απαίτηση για πολλαπλές εγκρίσεις
• Επαναλαμβανόμενες υποβολές όμοιων 

δεδομένων
• Έλλειψη αποδοτικότητας κατά τις επιτόπιες 

επιθεωρήσεις

• Αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων (διατερματικών,
όπου είναι δυνατόν)

• Ροή εργασιών και ενοποίηση
• Υποβολή πληροφοριών εφάπαξ
• Τεχνολογική βελτιστοποίηση των διαδικασιών

1 - Εισαγωγή
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1.5 Υφιστάμενη Κατάσταση

Πιο κάτω απεικονίζεται διαγραμματικά η αρχιτεκτονική των υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής του ΤΑΘΕ:

1 - Εισαγωγή

Επαγγελματικές Άδειες

FMS (SDAP)

Ερασιτεχνικές Άδειες

Ασφάλεια Σκαφών

Βιολογικά και Οικονομικά Δεδομένα

Ημερολόγιο

Εφαρμογή Διά 
Χειρός Ημερολογίου

Εσωτερικό Δίκτυο ΤΑΘΕ

FL
U

X-
TL

Δειγματοληψία Αλιείας Γλυκού Νερού

Ηλ Ημερολόγιο (σκάφη πάνω από 12 
μ.)

ΗΣΚΑ

Δελτία Πωλήσεων

Αναφορά αλιευμάτων

Στατιστικές

Ηλεκτρονική 
επιθεώρηση σε 

κινητές συσκευές

Παρακολούθηση 
Σκαφών σε 

Πραγματικό Χρόνο

ΣΠΑΣ

Περιπολίες 

ΣΕΑ

Επιθεωρήσεις 

Παραβάσεις

Τεκμήρια

Αρχείο Σκαφών

ΜΑΣ

Άδειες Σκαφών

Εκδηλώσεις 
Σκαφών

Εξοπλισμός 
Σκαφών

Εταιρείες 
Υδατοκαλλιέργειας

ΒΔΥ

Άδειες 
Υδατοκαλλιέργειας

Υποδομές

Εγκεκριμένη 
Πάχυνση

Εγκεκριμένη 
Ιχθυογέννηση

Δορυφορικός 
εντοπισμός

Ηλ. Ημερολόγιο 
Σκαφών

FL
U

X-
TL

Διάγραμμα 1: Τρέχον λογικό διάγραμμα συστημάτων

Παραγωγή Πληρ. 
και Στατιστικές

Κοινωνικο-
οικονομικές Πληρ. 

και Στατιστικές
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1.5 Το Παρόν Καθεστώς
Η Μεθοδολογία αξιολόγησης ψηφιακών δυνατοτήτων της KPMG
Στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης και προκειμένου να επιτευχθεί ένα επίπεδο αξιολόγησης βασισμένο σε μία
υψηλού επιπέδου περιγραφή των υφιστάμενων συστημάτων, εξετάστηκε ο βασικός χάρτης ψηφιακών δυνατοτήτων
KPMG κατά την ανάλυση του υφιστάμενου περιβάλλοντος και της τρέχουσας λειτουργικότητας του συστήματος. Τα
υπάρχοντα συστήματα αξιολογήθηκαν σε σχέση με τα λειτουργικά στοιχεία αυτού του χάρτη, τα οποία
περιλαμβάνουν ΔΠΕ & Συνδέσμους, Κύρια Δεδομένα, Ψηφιοποίηση, Πληροφόρηση & Ανάλυση Δεδομένων,
Ασφάλεια και Έλεγχο, Πληρωμές, Μηχανισμό Ειδοποίησης & Διανομής, Διαχείριση Ανάθεσης και Εργασιών,
Μηχανισμό Κανόνων, Διαχείριση Περιεχομένου, Μηχανισμό Ροής Εργασιών, Ενοποιημένη Αυτοματοποίηση
Διατερματικών Διαδικασιών και Υπηρεσίες Ψηφιακών Καναλιών.
Αυτά τα λειτουργικά στοιχεία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη οποιουδήποτε ορισμού της Στρατηγικής
Πληροφορικής ψηφιακής εποχής.

Υπόμνημα
 ΔΠΕ & Σύνδεσμοι - Δυνατότητα αποτελεσματικής ενσωμάτωσης με εσωτερικές και εξωτερικές πηγές / συστήματα

δεδομένων μέσω ανοικτών τεχνολογιών.
 Κύρια Δεδομένα – Κεντρική διαχείριση δεδομένων κοινών / κύριων στοιχείων δεδομένων για όλα τα στοιχεία του

συστήματος.
 Ψηφιοποίηση – Ψηφιοποίηση δεδομένων και διατερματική αυτοματοποίηση.
 Πληροφόρηση και Ανάλυση Δεδομένων – Διαχείριση, παρακολούθηση, ρυθμιστικές και προσαρμοσμένες έκτακτες (ad-

hoc) δυνατότητες ανάλυσης.
 Ασφάλεια και Έλεγχος – Διαχείριση και παροχή πολύπλοκων ελέγχων πρόσβασης και διαδικασιών.
 Πληρωμές - Ολοκληρωμένα δεδομένα κύκλου πληρωμών και ηλεκτρονικές πληρωμές.
 Μηχανή ειδοποίησης / διανομής - Ορισμός, διαχείριση, εκτέλεση και διανομή ειδοποιήσεων και προειδοποιήσεων.
 Διαχείριση Ανάθεσης και Εργασιών – Διαχείριση και Επιθεώρηση Εργασιών.
 Μηχανισμός Κανόνων – Ορισμός, διαχείριση και εφαρμογή κανόνων επιχειρηματικής λογικής και συναφών ενεργειών.
 Διαχείριση Περιεχομένου – Διαχείριση, διανομή και δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο.
 Μηχανισμός Ροής Εργασιών – Ορισμός, διαχείριση και ανάπτυξη των ροών εργασίας των επιχειρηματικών διαδικασιών.
 Διατερματική Αυτοματοποίηση – Σχεδιασμός και εφαρμογή αυτοματοποιημένων διατερματικών κύκλων.
 Υπηρεσίες Ψηφιακών Καναλιών- Ευέλικτη δημοσίευση υπηρεσιών ψηφιακών καναλιών.

1 - Εισαγωγή

Υπηρεσίες 
Ψηφιακών 
Καναλιών Αυτοματοποίησ

η Διατερματικής 
Διαδικασίας

Διαχείριση 
Περιεχομένου Μηχανισμός 

Ροής 
Εργασιών

Μηχανισμός 
Ειδοποίησης 
και Διανομής

Διαχείριση 
Ανάλυσης και 

Εργασιών

Μηχανισμός 
Κανονισμών

Πληρωμές
Έλεγχος 

και 
Ασφάλεια

Πληροφόρηση
/ Ανάλυση 
Δεδομένων

Ψηφιοποίηση

ΔΠΕ & 
Συνδέσμους

Διάγραμμα 2: Heat Map Ψηφιακής Δυνατότητας της KPMG 

Κύρια 
Δεδομένα
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Επί του παρόντος, το ΤΑΘΕ υποστηρίζεται από διάφορα συστήματα που αναπτύχθηκαν σταδιακά για την αντιμετώπιση των
διαφορετικών αναγκών του οργανισμού εξελικτικά. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικής προέλευσης,
τεχνολογιών και δυνατοτήτων αποτελώντας έτσι ένα παζλ λειτουργικότητας και υπηρεσιών που απαιτούνται. Κατά τη
διάρκεια της αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης, εξετάστηκαν τα υφιστάμενα συστήματα με βάση τα στοιχεία του Χάρτη
Ψηφιακών Δυνατοτήτων, προκειμένου να γίνει κατανοητή η παρούσα λειτουργικότητα τους, οι ικανότητές τους και να
εντοπιστούν πιθανές ελλείψεις. Η ανάλυση παρατίθεται πιο κάτω με χρήση των ακόλουθων εικονιδίων.

Διαθέσιμη Δυνατότητα Μη Διαθέσιμη Δυνατότητα Απαιτείται Βελτίωση Δεν Ισχύει

Επισκόπηση Συστήματος
Το Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών (ΣΠΑΣ), που παρέχεται από την Tototheo και τη Globavista, είναι
ένα δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης το οποίο παρέχει δεδομένα στο ΤΑΘΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα
σχετικά με την τοποθεσία, την πορεία και την ταχύτητα των σκαφών μήκους άνω των 12 μέτρων (38 σκάφη συνολικά).
Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν την παρακολούθηση της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών σε πραγματικό χρόνο,
ιδίως για σκοπούς ελέγχου. Τα δεδομένα ελέγχονται κυρίως από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας του ΤΑΘΕ, αλλά
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα δεδομένα παρέχονται σε εξωτερικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, της EFCA
καθώς και άλλων κρατών μελών, μέσω του FLUX-TL αλλά και μέσω άλλων διόδων για ασφαλή ανταλλαγής δεδομένων
σύμφωνα με κανόνες λειτουργίας που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των ΚΜ σε επίπεδο ΕΕ. Η διαβίβαση των
πληροφοριών αυτών, γίνεται για παράδειγμα, με σκοπό την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ένα
ευρύτερα διεθνές πλαίσιο που απαιτεί τη διαβίβαση των δεδομένων ΣΠΑΣ προς την ΓΔ ΜΑΡΕ σε πραγματικό χρόνο
μέσω του FLUX-TL που αναπτύσσεται επί του παρόντος για το ΤΑΘΕ. Ακόμη ένα παράδειγμα χρήσης των δεδομένων
ΣΠΑΣ είναι στην περίπτωση που αυτά ζητηθούν στο πλαίσιο ειδικής έρευνας και που παρέχονται από το κράτος μέλος.

Το σύστημα είναι βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των σκαφών με σημαία χωρών κρατών
μελών της ΕΕ, αφού η παρακολούθηση των μεγάλων σκαφών μέσω ΣΠΑΣ είναι υποχρεωτική λόγω εφαρμογής
σχετικής νομοθεσίας. Η νομοθεσία απαιτεί από όλες τις παράκτιες χώρες της ΕΕ να δημιουργήσουν συμβατά μεταξύ
τους συστήματα, έτσι ώστε να μπορούν να διαβιβάζουν δεδομένα μεταξύ τους και η Επιτροπή να μπορεί να
παρακολουθεί την εφαρμογή των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.
Το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει τα όρια των αλιευτικών ζωνών και να θέσει προειδοποιήσεις με βάση
προκαθορισμένα όρια απαγορευμένων αλιευτικών ζωνών. Οι δραστηριότητες του σκάφους παρακολουθούνται και
εκδίδονται προειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση τα πραγματικά μηνύματα εντοπισμού θέσης του
σκάφους που λαμβάνονται από τα δορυφορικά σήματα και προσδιορίζεται εάν πραγματοποιούνται παραβιάσεις . Το
σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που είναι εξωτερική του δικτύου ΤΑΘΕ και τα
δεδομένα εξάγονται περιοδικά σε μορφή Excel για περαιτέρω ανάλυση. Μέσω της ενσωμάτωσης με το σύστημα ΗΣΚΑ,
είναι δυνατή η δυνατότητα διά χειρός διασταυρούμενου ελέγχου συγκρίνοντας τα δεδομένα του ηλεκτρονικού
ημερολογίου με την υποβληθείσα θέση του σκάφους. Μέσω της διαδικασίας ανάλυσης εντοπίζονται ενδεχόμενες
παραβιάσεις και αναφέρονται στον Διευθυντή του ΤΑΘΕ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το σύστημα είναι μια διαδικτυακή ετοιμοπαράδοτη λύση, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να καλύψει τις
απαιτήσεις του ΤΑΘΕ, χρησιμοποιώντας το ASP.NET και το IIS από πλευράς του χρήστη και δουλεύοντας μέσω ενός
Εξυπηρετητή Βάσης Δεδομένων Microsoft SQL Server 2012. Το σύστημα φιλοξενείται στα γραφεία του ΤΑΘΕ σε τρεις
φυσικούς εξυπηρετητές. Ο πρώτος εξυπηρετητής φιλοξενεί τέσσερις συνόδους (sessions) Εικονικών Μηχανών που
αντιστοιχούν σε δύο εξυπηρετητές εφαρμογών, έναν εξυπηρετητή βάσης δεδομένων και έναν ελεγκτή τομέα και ο
δεύτερος εξυπηρετητής είναι ένα ακριβές αντίγραφο σε περίπτωση αποτυχίας. Ο τρίτος εξυπηρετητής που
χρησιμοποιείται για το ΣΠΑΣ είναι προορισμένος για την τρέχουσα υλοποίηση της FLUX-TL που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την ανταλλαγή δεδομένων OMS της ΕΕ.
Το σύστημα ΣΠΑΣ ενσωματώνεται μέσω των υπηρεσιών Restful (API) στο σύστημα ΗΣΚΑ για την ανάκτηση
δεδομένων ηλ. ημερολογίου (δηλώσεις εκφόρτωσης) και δεδομένων εντοπισμού σκαφών και η σύγκριση εκτελείται διά
χειρός με βάση τα δεδομένα πραγματικού ταξιδιού του σκάφους που λαμβάνονται μέσω του ΗΣΚΑ. Το σύστημα
λαμβάνει αναφορές θέσης SAT-C και παράγει ειδοποιήσεις ηλ. ταχυδρομείου μέσω διαφόρων προσαρμοσμένων
προειδοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά, προειδοποιήσεων για ζώνες, ταχύτητα, θέση
σκαφών κλπ.

1 - Εισαγωγή

Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών (ΣΠΑΣ)
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1.5 Το Παρόν Καθεστώς (Συνέχεια)
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1.5 Υφιστάμενη κατάσταση

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Χάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων
Η τρέχουσα αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τα στοιχεία του Χάρτη Ψηφιακών
Δυνατοτήτων, τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του ορισμού της Στρατηγικής Πληροφορικής ψηφιακής
εποχής του ΤΑΘΕ. Τα αποτελέσματα για το σύστημα ΣΠΑΣ αναλύονται παρακάτω:

1 - Εισαγωγή

ΔΠΕ & Σύνδεσμοι
ΔΠΕ σε αδράνεια (Restful) και σύνδεση στο ΗΣΚΑ είναι προς το παρόν διαθέσιμη για την 
ανταλλαγή πληροφοριών ηλ. ημερολογίου. Η ενσωμάτωση με το FLUX-TL για ανταλλαγή 
δεδομένων OMS με άλλα κράτη μέλη και την ΕΕ βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Κύρια Δεδομένα
Δεν υπάρχει διατήρηση Κύριων Δεδομένων στο ΣΠΑΣ. Δύναται να οριστούν ζώνες για τον 
ορισμό των επιτρεπόμενων ζωνών αλιείας και να παρέχονται πληροφορίες για ενδεχόμενες 
προειδοποιήσεις.

Ψηφιοποίηση Δεν απαιτείται σύνδεση ψηφιακών με φυσικά δεδομένα.

Δυναμική Αναφορά και
Ανάλυση Δεδομένων

Η αναφορά είναι δυναμική και η Ανάλυση Δεδομένων για τη θέση του σκάφους παρέχεται 
μέσω διαδραστικής και φιλικής προς το χρήστη διεπαφής.

Ασφάλεια και Έλεγχος

Ικανότητα διαχείρισης σύνθετης πρόσβασης, έλεγχοι διαδικασιών και δυνατότητα 
προσαρμογής της διαδικασίας επαλήθευσης 2 επιπέδων. Παρέχονται επίσης επιπρόσθετες 
επιλογές Ερωτήσεων Ασφαλείας έτσι ώστε να υπάρχει ακόμα ένα επίπεδο ασφάλειας, αφού 
το σύστημα είναι προσβάσιμο και εκτός δικτύου ΤΑΘΕ.

Πληρωμές Δεν ισχύει ενοποιημένος κύκλος πληρωμών για αυτό το σύστημα ούτε και απαιτείται.

Μηχανισμός  
Ειδοποίησης 
και Διανομής

Ο μηχανισμός ειδοποίησης με ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείριση 
προσαρμοσμένων προειδοποιήσεων είναι προς το παρόν διαθέσιμος και υποστηρίζεται από 
το σύστημα.

Διαχείριση 
Ανάθεσης και
Εργασιών

Η διαχείριση, η ανάθεση και η παρακολούθηση των καθηκόντων δεν εφαρμόζονται και δεν 
απαιτούνται.

Μηχανισμός Κανόνων

Η εφαρμογή νέων κανόνων λογικής υποστηρίζεται από το σύστημα και παρέχεται μέσω μιας 
φιλικής προς το χρήστη διεπαφής που προσφέρει ευελιξία για τη δημιουργία 
προσαρμοσμένων ζωνών με προσαρμοσμένες ιδιότητες και κανόνες που θα πρέπει να 
ισχύουν.

Διαχείριση  
Περιεχομένου

Το περιεχόμενο στο σύστημα μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί, να δημοσιευτεί και να διανεμηθεί
μέσω Υπηρεσίας Διαδικτύου με άλλο σύστημα.

Μηχανισμός Ροής  
Εργασιών

Η ροή εργασιών που περιλαμβάνει την ανάθεση εργασιών, τη διαδικασία έγκρισης καθώς και 
τη μηχανή για τη διαχείριση των εσωτερικών ροών εργασίας εντός του τμήματος δεν είναι 
διαθέσιμη ως μέρος της λύσης.

Αυτοματοποίηση 
Διατερματικών   
Διαδικασιών

Το σύστημα αναγνωρίζει παραβιάσεις για ορισμένες αυτοματοποιημένες διαδικασίες και 
παράγει προειδοποιήσεις μέσω του Μηχανισμού προειδοποιήσεων.

Εξυπηρέτηση
Ψηφιακών Καναλιών Η Εξυπηρέτηση Ψηφιακών Καναλιών δεν ισχύει για αυτό το σύστημα.
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1.5 Υφιστάμενη Κατάσταση

Επισκόπηση Συστήματος
Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης και Αναφοράς (ΗΣΚΑ) αναπτύχθηκε από την Real Consulting και αποτελεί ένα από
τα πιο πρόσφατα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί για το ΤΑΘΕ και χρησιμοποιείται για την καταγραφή, αναφορά,
επεξεργασία, αποθήκευση και αποστολή δεδομένων αλιείας (αλίευση, εκφόρτωση, πώληση και μεταφόρτωση).

Το βασικό λειτουργικό στοιχείο είναι το ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου (eLogbook) στο οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης ενός
αλιευτικού σκάφους υποβάλλουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με ένα αλιευτικό ταξίδι μέσω του λογισμικού πελάτη που είναι
διαθέσιμο στο σκάφος και οι εγγεγραμμένοι αγοραστές υποβάλλουν το δελτίο πωλήσεων είτε ηλεκτρονικά στο σύστημα είτε
σε έντυπη μορφή. Οι υπάλληλοι του ΤΑΘΕ εισάγουν πληροφορίες στο σύστημα από τα έντυπα Δελτία Πωλήσεων και
δεδομένα που αφορούν στις άμεσες πωλήσεις από τους αλιείς κατευθείαν στους τελικούς καταναλωτές. Το κομμάτι που
αφορά στην καταχώρηση δεδομένων από τα Δελτία Πώλησης, φέρει το σύνολο των δεδομένων που σχετίζονται με την
εμπορία των αλιευμάτων.

Τα δεδομένα από τα συστήματα ΣΔΑΠ και ΜΑΣ (σκάφη, άδειες που συνδέονται με σκάφη, αλιεύματα) και πληροφορίες από
το Μητρώο Κύριων Δεδομένων της DG MARE (MDR) (κώδικες λιμένων, κωδικοί χώρων εκφόρτωσης, κωδικοί παρουσίασης
ψαριών, κωδικοί αλιευτικού εξοπλισμού, κωδικοί αλιείας) φορτώνονται στο ΗΣΚΑ. Όταν προκύψει μια αλλαγή για αυτά τα
σύνολα δεδομένων, τα δεδομένα ενημερώνονται αναλόγως.

Το σύστημα αποτελείται από τις ακόλουθες ομάδες λειτουργιών:
• Ημερολόγιο πλοίου / εκφόρτωση: Περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες της διαδρομής του σκάφους (ημερολόγιο ταξιδιού) που

υποβάλλεται ηλεκτρονικά με πληροφορίες σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Παρέχει τη
δυνατότητα ανάκτησης / εμφάνισης των αλιευτικών δεδομένων με βάση τις καταγεγραμμένες πληροφορίες, καθώς και τη
δυνατότητα εκτύπωσης του αλιευτικού ταξιδιού σε μορφή ΜΕΚ (RTF). Η υποενότητα εκφόρτωσης αποτελείται από την
ηλεκτρονική υποβολή της εκφόρτωσης στον λιμένα και περιέχει αναφορά στο ακριβές βάρος ανά είδος και / ή αριθμό ψαριών για
ορισμένα είδη και όλες τις άλλες σχετικές πληροφορίες. Διατηρεί δεδομένα για σκοπούς σύγκρισης ανά αλιευτικό ταξίδι σχετικά με
το εκτιμώμενο βάρος και τις ποσότητες αλιευμάτων επί του σκάφους με τις αντίστοιχες πληροφορίες εκφόρτωσης. Η σύγκριση
γίνεται με βάση την υποχρέωση προαναγγελίας (PNO) στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται όλα τα είδη αλιευμάτων επί του
σκάφους και η δήλωση εκφόρτωσης ΤΔ (LAN).

• Δελτία Πωλήσεων: Παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους αγοραστές να καταγράφουν και να επεξεργάζονται τα Δελτία
Πωλήσεων και τις δηλώσεις ανάληψης βάσει των αντίστοιχων άρθρων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

• Στατιστικές: Παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων ανά είδος, περίοδο, σκάφος, και χρονιά.
• ΗΣΚΑ Υπηρεσία Διαδικτύου: Πρόκειται για το υποσύστημα επικοινωνίας με τα συστήματα της ΕΕ που αποτελείται από μια

υπηρεσία διαδικτύου προσβάσιμη από τα κεντρικά συστήματα της ΕΕ ή / και κράτη μέλη μέσω μίας ασφαλούς σύνδεσης
(κατάλληλα πιστοποιητικά της ΕΕ, πρωτόκολλο SSL https). Το κεντρικό σύστημα θα αποστέλλει δεδομένα μόνο σε άλλα κράτη
μέλη που διαθέτουν την κατάλληλη ισότιμη υπηρεσία διαδικτύου.

• Διοίκηση / Κύρια Δεδομένα: Μέσω της διοικητικής ενότητας διεξάγονται όλες οι απαραίτητες διαρθρώσεις του συστήματος,
συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής και της επεξεργασίας κωδικών της ΕΕ για είδη αλιευμάτων, αλιευτικό εξοπλισμό,
στατιστικές περιοχές, αλιευτικές ζώνες, λιμάνια, χώρες, όπως επίσης και για όλες τις κωδικοποιήσεις που περιλαμβάνονται στα
ημερολόγια αλιείας κλπ.

• Αναφορά αλιευμάτων: Το ΗΣΚΑ δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα έκδοσης αναφορών. Η αναφορά γίνεται διά χειρός με
πληροφορίες που προέρχονται από τα ημερολόγια ΗΣΚΑ και τις σημειώσεις πωλήσεων. Το ΗΣΚΑ βρίσκεται υπό αναβάθμιση
τώρα και μία από τις αναφορές που δημιουργούνται αυτόματα από το σύστημα είναι η αναφορά αλιευμάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το ΗΣΚΑ βασίζεται σε μία διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το ORACLE Jdeveloper 11 and
JheadStart 11g, που τρέχει πάνω σε βάση δεδομένων ORACLE 11g με αρχιτεκτονική 3-tier . Το σύστημα χρησιμοποιεί
δορυφορική σύνδεση για τη λήψη μηνυμάτων και επίσης επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων με το κεντρικό σύστημα της
ΕΕ μέσω του FLUX-TL. Αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση ενός διαδικτυακού καναλιού που θα επιτρέπει τη λήψη
μηνυμάτων (δηλαδή πωλήσεων). Το ΗΣΚΑ ενσωματώνεται επίσης με το σύστημα ΣΠΑΣ μέσω της υπηρεσίας αδράνειας
(restful service.) Το σύστημα παραγωγής φιλοξενείται σε δύο φυσικές μηχανές, μία που χρησιμοποιείται για Εφαρμογή και
μία για Επεξεργαστή Βάσεως Δεδομένων. Η διασφάλιση ποιότητας (επεξεργαστής αποδοχής) φιλοξενείται σε ένα Φυσικό
μηχάνημα που φιλοξενεί δύο εικονικές μηχανές που αναπαράγουν το περιβάλλον παραγωγής. Όλα τα συστήματα
εκτελούνται με πρότυπο Windows 2008 R2.

1 - Εισαγωγή
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1.5 Το Παρόν Καθεστώς (Συνέχεια)

Αποτελέσματα Aξιολόγησης Xάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων
Η τρέχουσα αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τα στοιχεία του Χάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων, τα
οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του ορισμού της Στρατηγικής Πληροφορικής ψηφιακής εποχής του ΤΑΘΕ. Τα
αποτελέσματα για το σύστημα ΗΣΚΑ αναλύονται παρακάτω:

1 - Εισαγωγή

ΔΠΕ & Σύνδεσμοι

Διατίθενται δορυφορικές συνδέσεις για την ανάκτηση των πληροφοριών των πλοίων, μια 
αδρανής υπηρεσία (restful service) παρέχει την ενσωμάτωση στο σύστημα ΣΠΑΣ και τα 
δεδομένα ανταλλάσσονται με τα κεντρικά συστήματα της ΕΕ μέσω υπηρεσιών διαδικτύου.

Κύρια Δεδομένα
Τα κύρια δεδομένα διατηρούνται μέσω του ΗΣΚΑ, αλλά μόνο για τις λειτουργικές ενότητες που 
διατίθενται μέσω του συστήματος.

Ψηφιοποίηση
Δεν παρέχεται επί του παρόντος σύνδεση ψηφιακών με φυσικά δεδομένα ή ενσωμάτωση με 
ηλεκτρονικά αιτήματα.

Δυναμική Αναφορά 
και Ανάλυση 
Δεδομένων

Διατίθενται δυνατότητες αναφοράς μέσα από το σύστημα. Οι πρόσθετες απαιτούμενες 
αναφορές ενδέχεται να επιφέρουν την ανάγκη για εξέλιξη ανάλογα με την πολυπλοκότητα της 
απαίτησης.

Ασφάλεια και 
Έλεγχος

Η πρόσβαση και ο βασικός έλεγχος ασφάλειας επιτυγχάνονται με τα τυπικά στοιχεία ελέγχου 
ταυτότητας χρήστη. Δεν παρέχεται κρυπτογράφηση εξωτερικών καναλιών σύνδεσης.

Πληρωμές Ενοποιημένος κύκλος πληρωμών δεν ισχύει για αυτό το σύστημα ούτε και απαιτείται.

Μηχανισμός 
Ειδοποίησης και 
Διανομής

Ο μηχανισμός ειδοποίησης με ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαχείριση 
προσαρμοσμένων προειδοποιήσεων είναι προς το παρόν διαθέσιμος και υποστηρίζεται από 
το σύστημα.

Διαχείριση 
Ανάθεσης και 
Εργασιών

Η αυτόματη κατανομή εργασιών ή εγγράφων, είτε βάσει ρόλων είτε επιχειρηματικών κανόνων, 
δεν εκτελείται αυτή τη στιγμή στο σύστημα, οδηγώντας σε διά χειρός δραστηριότητες.

Μηχανισμός 
Κανόνων

Η εφαρμογή κανόνων νέας λογικής υποστηρίζεται από το σύστημα αλλά με προσαρμοσμένη 
ανάπτυξη που παρέχεται από τον προμηθευτή.

Διαχείριση 
Περιεχομένου

Η έλλειψη ποιοτικών ελέγχων και ενσωμάτωσης των δεδομένων εντός του συστήματος 
καθιστά συχνά απαραίτητη την εξαγωγή τους σε excel για περαιτέρω ανάλυση και διόρθωση.

Μηχανισμός Ροής 
Εργασιών Δεν διατίθεται μηχανισμός ροών εργασίας για τη διαχείριση των εσωτερικών ροών εργασιών 

εντός του τμήματος.

Αυτοματοποίηση 
Διατερματικών 
Διαδικασιών

Η διατερματική αυτοματοποίηση δεν επιτυγχάνεται επί του παρόντος. Οι εκφορτώσεις 
ελέγχονται με διασταυρούμενη μέθοδο με τις Σημειώσεις Πωλήσεων και με την PNO, ωστόσο 
δεν υπάρχει λειτουργική ενσωμάτωση με το FMS / SDAP για την ανάκτηση των 
Πληροφοριών Πλοίου.

Εξυπηρέτηση 
Ψηφιακών 
Καναλιών

Το Σύστημα είναι ενεργοποιημένο για τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες και υποστηρίζει επίσης τη 
δημοσίευση και τροφοδότηση διαδικτυακών υπηρεσιών.
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1.5 Το Παρόν Καθεστώς (Συνέχεια)
.

Επισκόπηση Συστήματος
Το Σύστημα Ελέγχου / Διαχείρισης Αλιείας (FMS / SDAP) εφαρμόστηκε το 2005 μέσω του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής
Αλιευτικών Δεδομένων. Ως σκοπό έχει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή πολυετών στατιστικών, βιολογικών και
οικονομικών δεδομένων αλιείας, συμβατά με αυτά άλλων κρατών μελών και σε πλήρη εναρμόνιση με τους κανονισμούς της
ΕΕ συμβάλλοντας στην ακριβή, συνολική αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων της ΕΕ. To FMS
περιλαμβάνει διάφορες ενότητες, ειδικότερα τέσσερις ενότητες για βιολογικά δεδομένα και μία ενότητα για τη δειγματοληψία
αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Οι ενότητες του FMS που αξιοποιούνται στο παρόν στάδιο από το ΤΑΘΕ είναι:

• Επαγγελματικές Άδειες: Άδειες επαγγελματικής αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων αδειών, της εγκρίσεως
και της έκδοσης, καθώς και των αδειών που έχουν λήξει και έχουν ανασταλεί.

• Ερασιτεχνικές Άδειες: Άδειες ερασιτεχνικής αλιείας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αδειών αλιείας σε φράγματα,
αλιείας με σκάφος και αλιείας με ψαροτούφεκο.

• Ασφάλιση πλοίου: Συμβόλαια αδειών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων Αλιέων, στοιχεία ασφαλιστηρίων
συμβολαίων, συμβαλλόμενα μέρη, εξοπλισμός ως προς το συμβόλαιο και συμβατικές αξιώσεις.

Το σύστημα αποτελείται από 3 επιπρόσθετες ενότητες για τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων Βιολογικών
Δεδομένων, Οικονομικών Δεδομένων και Δειγματοληψιών Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων, εντούτοις λόγω των
αναγνωρισμένων αδυναμιών του συστήματος, τεχνικών περιορισμών και ζητημάτων που δεν έχουν τύχει αντιμετώπισης
από το 2012, δεν ενημερώνονται ούτε και διατηρούνται η βάση δεδομένων και η ενότητα συστήματος σχετικά με την
ηλεκτρονική συλλογή βιολογικών δεδομένων για τον Τομέα Αλιευτικών Πόρων. Για το σκοπό αυτό, όλα τα βιολογικά
δεδομένα διατηρούνται διά χειρός σε αρχεία Excel και τα δεδομένα MEDITS υποβάλλονται και συντηρούνται στη βάση
δεδομένων FishTrawl Online. Επιπρόσθετα, η επεξεργασία και η εκτίμηση των βιολογικών παραμέτρων πραγματοποιείται
με χρήση υπολογισμού μέσω Excel ή με τη χρήση εφαρμογών Στατιστικής γλώσσας R ή λογισμικού στο MS DOS.

Το Σύστημα FMS / SDAP χρησιμοποιείται επίσης για την έκδοση επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αδειών με βάση τις
κατηγορίες αδειών που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία και τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται από τον Κανονισμό
3690/93 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η λειτουργικότητα επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσης με το σύστημα ARIADNI, το
οποίο έχει συνδεθεί με το Μητρώο Αγροτών, το αρμόδιο όργανο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την
Λειτουργία της Αλιείας. Η πληρωμή για τις άδειες μέσω του συστήματος διεκπεραιώνεται μέσω της JCC, ενώ το σύστημα
επικοινωνεί επίσης με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη καθώς και με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το σύστημα φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του ΤΑΘΕ, έχει διαδικτυακή βάση και αναπτύχθηκε στο ASP.NET 2.0 ως front-
end, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία IIS6 ως υπηρεσία εφαρμογών και λειτουργεί μέσω MS SQL 2005 Βάσης Δεδομένων
με Υπηρεσίες Αναφοράς. Οι πληροφορίες άδειας που διατηρούνται στο σύστημα ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος
ARIADNI. Επιπρόσθετα δεδομένα ανταλλάσσονται σε επίπεδο βάσεων δεδομένων με συστήματα FVR, FCD και
Ημερολογίου (Logbook) που λειτουργούν ως ανεξάρτητα συστήματα.

1 - Εισαγωγή

Σύστημα Ελέγχου/Διαχείρισης Αλιείας (FMS/SDAP)
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1.5 Το Παρόν Καθεστώς (Συνέχεια)
.

Αποτελέσματα Aξιολόγησης Xάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων
Η τρέχουσα αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τα στοιχεία του Χάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων, τα
οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του ορισμού της Στρατηγικής Πληροφορικής ψηφιακής εποχής του ΤΑΘΕ. Τα
αποτελέσματα για το σύστημα FMS / SDAP αναλύονται παρακάτω:

1 – Εισαγωγή 

ΔΠΕ & Σύνδεσμοι
Οι διαθέσιμοι Σύνδεσμοι δεν είναι μέσω ανοικτών προτύπων / υπηρεσιών διαδικτύου. Η 
επίτευξη της διά χειρός ενσωμάτωσης γίνεται μέσω έκτακτου (ad hoc) συγχρονισμού των 
πινάκων βάσης δεδομένων.

Κύρια Δεδομένα
Τα κύρια δεδομένα διατηρούνται μέσω του SDAP μόνο για τις ενότητες Άδειες / Ασφάλειες. 
Οι ενότητες Συλλογής Δεδομένων δεν ήταν δυνατόν να αξιολογηθούν επειδή δεν 
χρησιμοποιούνται από το ΤΑΘΕ.

Ψηφιοποίηση
Δεν παρέχεται επί του παρόντος σύνδεση ψηφιακών με φυσικά δεδομένα (π.χ. άδειες
σε έντυπη μορφή ή ασφαλιστήρια συμβόλαια) ούτε και ενσωμάτωση με ηλεκτρονικά
αιτήματα.

Δυναμική Αναφορά και 
Ανάλυση Δεδομένων

Οι δυνατότητες αναφοράς είναι πολύ περιορισμένες. Υπάρχουν προκαθορισμένες στατικές 
αναφορές που παρουσιάζουν ασυνέπειες δεδομένων. Οι πρόσθετες αναφορές απαιτούν 
ανάπτυξη από τον πωλητή.

Ασφάλεια και 
Έλεγχος Δεν διατίθενται μηχανισμοί πρόσβασης και προηγμένου ελέγχου ασφαλείας.

Πληρωμές
Δεν διατίθεται ενσωματωμένη δυνατότητα κύκλου πληρωμών, αλλά παρέχεται μη αυτόματη 
εισαγωγή πληρωμών JCC για άδειες.

Μηχανισμός 
Ειδοποίησης και 
Διανομής

Δεν διατίθενται προς το παρόν και δεν υποστηρίζονται από το σύστημα μηχανή ειδοποιήσεων, 
ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά ούτε προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.

Διαχείριση Ανάθεσης και 
Εργασιών

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέσα στο σύστημα αυτόματη κατανομή εργασιών ή εγγράφων, 
είτε βάσει ρόλων είτε επιχειρηματικών κανόνων, οδηγώντας έτσι σε διά χειρός 
δραστηριότητες.

Μηχανισμός 
Κανόνων

Η εφαρμογή κανόνων νέας λογικής δεν υποστηρίζεται από το σύστημα.

Διαχείριση 
Περιεχομένου

Το περιεχόμενο στο σύστημα δεν τυγχάνει διασταυρούμενου ελέγχου διαμέσου ποιοτικών 
ελέγχων και ενσωμάτωσης, επομένως η εξαγωγή σε excel για περαιτέρω ανάλυση και 
διόρθωση είναι απαραίτητη.

Μηχανισμός Ροής 
Εργασιών

Δεν διατίθεται μηχανισμός ροών εργασίας για τη διαχείριση εσωτερικών ροών εργασίας στο 
τμήμα.

Αυτοματοποίηση 
Διατερματικών 
Διαδικασιών

Το σύστημα δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει αυτοματοποίηση ενσωματωμένων κύκλων 
διεργασιών.

Εξυπηρέτηση Ψηφιακών 
Καναλιών

Το σύστημα δεν υποστηρίζει τη δημοσίευση υπηρεσιών ψηφιακών καναλιών (συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων) χωρίς σημαντική ανάπτυξη και προσπάθεια.

Σύστημα Ελέγχου/Διαχείρισης Αλιείας (FMS/SDAP)
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Επισκόπηση Συστήματος
Η Βάση Δεδομένων Ελέγχου Αλιείας (FCD), που αναπτύχθηκε από την Cosine Consultants Ltd, χρησιμοποιείται στο παρόν
στάδιο από τους επιθεωρητές για την καταχώρηση δεδομένων επιθεωρήσεων και παραβάσεων όπως προβλέπεται από τη
Νομοθεσία. Το σύστημα αποτελεί επέκταση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης της αλιείας (FMS / SDAP), αλλά επί
του παρόντος λειτουργεί ως αυτόνομη λύση με ορισμένα σημεία ενοποίησης με το FMS / SDAP.

Το σύστημα αναπτύχθηκε με σκοπό την καταγραφή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με παρακολουθήσεις ΣΠΑΣ /
ΗΣΚΑ, εκθέσεις επιθεωρήσεων και περιπολιών και εκθέσεις τεχνικών επιθεωρήσεων ΣΠΑΣ / ΗΣΚΑ, καθώς και πληροφορίες
σχετικά με τις παραβιάσεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων και των βαθμών
ποινής που επιβάλλονται. Επιπλέον, το σύστημα αναπτύχθηκε για την ορθή εφαρμογή των που διέπουν τη νομοθεσία
αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων (π.χ. διαδικασία και χρονοδιάγραμμα που διέπει τη διαγραφή των βαθμών ποινής ή τη
διαδικασία επιβολής ποινής αναδρομικά κ.λπ.).

Οι ενότητες του FCD που είναι διαθέσιμες είναι:
• Περιπολίες: Σχεδιασμός προγράμματος, Παρακολούθηση περιπολίας, Πόροι, Επισκόπηση Περιπολίας.
• Υποθέσεις / Επιθεωρήσεις: Διοίκηση επιθεωρήσεων, Ιστορικό επιθεωρήσεων, Επιθεωρήσεις ΣΠΑΣ, Επιθεωρήσεις

ΗΣΚΑ
• Παραβάσεις: Δημιουργία παράβασης χωρίς επιθεώρηση, Βαθμοί Ποινής
• Αποδεικτικά στοιχεία: Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με παραβάσεις, Διαχείριση μετακινήσεων / τοποθεσίας
• Κινητές συσκευές: Εφαρμογή για χρήση κινητών ασύρματων συσκευών για χρήση από τους επιθεωρητές κατά τις

επιτόπιες επιθεωρήσεις.

Από τις παραπάνω λειτουργικές ενότητες που είναι διαθέσιμες στο σύστημα FCD, οι μόνες που χρησιμοποιούνται σήμερα
από το Τμήμα Ελέγχου του ΤΑΘΕ είναι οι λειτουργικές περιοχές της Διοίκησης Επιθεώρησης, Ιστορίας Επιθεωρήσεων,
Παραβιάσεων και Αποδεικτικών Στοιχείων. Οι βαθμοί ποινής διατηρούνται επί του παρόντος σε μορφή Excel εκτός του
συστήματος όπως επίσης και και η ρύθμιση για τις Κινητές συσκευές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το σύστημα είναι μια εφαρμογή windows Client / Server που αναπτύχθηκε στο ASP.NET 4.0 ως front-end, χρησιμοποιώντας
την υπηρεσία IIS8 ως υπηρεσία εφαρμογών και λειτουργεί μέσω MS SQL 2005 Database, την ίδια μηχανή βάσης
δεδομένων που χρησιμοποιείται από το FMS / SDAP αλλά χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό αρχείο βάσης δεδομένων. Για
την ενίσχυση των δυνατοτήτων αναφοράς του συστήματος, χρησιμοποιείται επίσης η υπηρεσία Telerik Reporting Services
2015 που είναι στοιχείο τρίτου μέρους (3rd party component). Μια κινητή εφαρμογή που έχει επίσης αναπτυχθεί τρέχει πάνω
από ένα SQLite Database lightweight client που καταγράφει δεδομένα απευθείας στην κινητή συσκευή και στη συνέχεια
συγχρονίζεται διαδικτυακά με την κύρια βάση δεδομένων του συστήματος FCD. Την περίοδο της επανεξέτασης η εφαρμογή
Tablet δεν μπορούσε να αξιολογηθεί περαιτέρω, αφού δεν ήταν σε λειτουργική / επιχειρησιακή κατάσταση.

1 - Εισαγωγή 
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Αποτελέσματα Αξιολόγησης Χάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων
Η τρέχουσα αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τα στοιχεία του Χάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων, τα
οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του ορισμού της Στρατηγικής Πληροφορικής ψηφιακής εποχής του ΤΑΘΕ. Τα
αποτελέσματα για το σύστημα FCD αναλύονται παρακάτω:

1 - Εισαγωγή 
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ΔΠΕ & Σύνδεσμοι Επιτυγχάνεται μερική ενοποίηση με το FMS-SDAP για την ανάκτηση πληροφοριών πλοίου 
που χρησιμοποιούνται κατά την επιθεώρηση.

Κύρια Δεδομένα Τα κύρια δεδομένα διατηρούνται για όλες τις υποστηριζόμενες ενότητες εντός του
FCD.

Ψηφιοποίηση
Δεν παρέχεται επί του παρόντος σύνδεση ψηφιακών με φυσικά δεδομένα (π.χ. άδειες σε 
έντυπη μορφή ή ασφαλιστήρια συμβόλαια) ή ενσωμάτωση με ηλεκτρονικά αιτήματα αλλά 
διατηρείται σε έντυπη μορφή όπου εφαρμόζεται.

Δυναμική Αναφορά 
και Ανάλυση 
Δεδομένων

Οι δυνατότητες αναφοράς είναι πολύ περιορισμένες και οι διαθέσιμες αναφορές δεν 
λειτουργούν ικανοποιητικά λόγω των ασυνεπειών που παρουσιάζονται στα δεδομένα.

Ασφάλεια και 
Έλεγχος

Δεν παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω πολύπλοκων ελέγχων ασφαλείας. Παρέχεται 
έλεγχος κινητής συσκευής, αλλά η υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας δεν λειτουργεί.

Πληρωμές Δεν ισχύει ενσωματωμένη δυνατότητα κύκλου πληρωμών.

Μηχανισμός 
Ειδοποίησης και 
Διανομής

Ο μηχανισμός ειδοποίησης και η διαχείριση προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων δεν είναι προς 
το παρόν διαθέσιμα ούτε και υποστηρίζονται από το σύστημα.

Διαχείριση Ανάθεσης 
και Εργασιών

Η διά χειρός κατανομή των καθηκόντων επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας περιπολίας, της 
προσθήκης επιθεώρησης στην περιπολία και της ανάθεσης ενός επιθεωρητή για την εκτέλεση.

Μηχανισμός 
Κανόνων

Η εφαρμογή των κανόνων νέας λογικής δεν εφαρμόζεται εύκολα μέσα στο σύστημα χωρίς 
περαιτέρω ανάπτυξη.

Διαχείριση 
Περιεχομένου

Το περιεχόμενο στο σύστημα δεν τυγχάνει διασταυρούμενου ελέγχου διαμέσου ποιοτικών 
ελέγχων και ενσωμάτωσης, επομένως η εξαγωγή σε excel για περαιτέρω ανάλυση και 
διόρθωση είναι απαραίτητη.

Μηχανισμός Ροής 
Εργασιών

Το σύστημα δεν παρέχει ενσωματωμένο μηχανισμό ροών εργασίας ή διασύνδεση με
μια επιχείρηση.

Αυτοματοποίηση 
Διατερματικών 
Διαδικασιών

Το σύστημα δεν υποστηρίζει την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων κύκλων επεξεργασίας.

Εξυπηρέτηση 
Ψηφιακών Καναλιών

Το σύστημα δεν υποστηρίζει τη δημοσίευση υπηρεσιών ψηφιακών καναλιών (συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων) χωρίς σημαντική ανάπτυξη και προσπάθεια.

Βάση Δεδομένων Ελέγχου Αλιείας (FCD)
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Επισκόπηση Συστήματος και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ), γνωστό και ως "Εθνικό Μητρώο", καταγράφει όλα τα χαρακτηριστικά και τις
πληροφορίες που αφορούν τα αλιευτικά σκάφη της Κύπρου. Το 2004 είχε αναπτυχθεί μια αρχική έκδοση του συστήματος,
ωστόσο, λόγω ζητημάτων που προέκυψαν με την λειτουργικότητα της, το 2017 ανασχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια νέα
έκδοση ως μια αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει μέσω FMS / SDAP. Η τρέχουσα έκδοση του ΜΑΣ καταγράφει όλα τα
χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες που αφορούν τα αλιευτικά σκάφη του Κράτους Μέλους (δηλ. Την Κύπρο). Τα
καταγεγραμμένα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες που απαιτούνται για τη σωστή Διαχείριση Σκαφών (Στοιχεία
Εγγραφής Σκαφών, Αλλαγή Ιδιοκτήτη, Όνομα Σκάφους, Διαστάσεις, Απενεργοποίηση / Διαγραφή Σκαφών) καθώς και
επισυναπτόμενα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί σε έντυπη μορφή για την αντικατάσταση σκάφους ή / και μηχανής και που
απαιτούν έλεγχο, επιθεώρηση και διά χειρός έγκριση.

Το σύστημα καλύπτει όλα τα αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην
Υδατοκαλλιέργεια δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 218/2017 της Επιτροπής για τους σκοπούς της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής (ΚΑλΠ). Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται, επικυρώνονται και διαβιβάζονται στην Επιτροπή τέσσερις (4) φορές το
χρόνο με διά χειρός εξαγωγή.

Οι Ενότητες του ΜΑΣ που χρησιμοποιούνται στο παρόν στάδιο μέσω της χρήσης του συστήματος είναι:
• Μητρώο σκαφών: Στοιχεία Σκάφους, Επαφές / Ιδιοκτήτες Σκάφους, Στοιχεία Εγγραφής Σκαφών, Αλλαγή Ιδιοκτήτη,

Όνομα Σκάφους, Διαστάσεις, Απενεργοποίηση / Διαγραφή Σκάφους, Αίτηση σε έντυπη μορφή για την αντικατάσταση
μηχανής.

• Περιστατικά Σκάφους: Καταγραφή όλων των περιστατικών του Σκάφους.
• Εξοπλισμός Σκαφών και Υλικό Κύτους του Σκάφους: Συντήρηση και Τύπος Εξοπλισμού και εργαλείων σκαφών.
• Κωδικός Τμήματος Στόλου: Κωδικός Τμήματος στόλου (Segment Code) που επιτρέπει στο σκάφος να αλιεύει.
• Στιγμιότυπο (Snapshot): Στοιχεία που σχετίζονται με παραβάσεις, Διαχείριση μεταφορών / τοποθεσίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το σύστημα είναι μια εφαρμογή windows Client / Server που αναπτύχθηκε στο WPF ως γραφικό υποσύστημα front-end για
την απόδοση των διεπαφών χρήστη που λειτουργούν μέσω MS SQL 2005 Database με Telerik Reporting Services 2017
που είναι το τρίτο μέρος που χρησιμοποιείται για έκδοση Αναφορών (Reporting).

Ακολουθείται μια λειτουργία συγχρονισμού, η οποία αντιγράφει πληροφορίες σκαφών και αδειών χρήσης σε SDAP και που
μπορεί να εκτελείται εκτάκτως (ad-hoc) και να ενεργοποιείται από ένα χρήστη. Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, δεν
εφαρμόζονται έλεγχοι ποιότητας / επικύρωσης και, ως εκ τούτου, η μεταφορά δεδομένων είναι ευάλωτη σε σφάλματα
πληρότητας και ακεραιότητας δεδομένων.

Οι τεχνολογίες front-end που χρησιμοποιούνται βασίζονται στις τελευταίες τεχνολογίες και τρέχει στην ίδια μηχανή Βάσης
Δεδομένων με το SDAP, FMS System (SQL 2005), κάτι που καθιστά την λειτουργικότητα ενσωμάτωσης μια πρόκληση.

1 - Εισαγωγή 
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Αποτελέσματα Aξιολόγησης Xάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων
Η τρέχουσα αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τα στοιχεία του Χάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων, τα
οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του ορισμού της Στρατηγικής Πληροφορικής ψηφιακής εποχής του ΤΑΘΕ. Τα
αποτελέσματα για το σύστημα ΜΑΣ αναλύονται παρακάτω:

1 - Εισαγωγή 

ΔΠΕ & Σύνδεσμοι
Έκτακτος συγχρονισμός (Ad-Hoc) των πληροφοριών για τα σκάφη, τα αλιευτικά εργαλεία και 
εξοπλισμό, και τις άδειες χρήσης σε έντυπη μορφή με FMS / SDAP.

Κύρια Δεδομένα Διατηρούνται Κύρια δεδομένα για όλες τις υποστηριζόμενες ενότητες εντός του FCD.

Ψηφιοποίηση

Δεν παρέχεται επί του παρόντος σύνδεση ψηφιακών με φυσικά δεδομένα (π.χ. άδειες σε 
έντυπη μορφή ή ασφαλιστήρια συμβόλαια) ή ενσωμάτωση με ηλεκτρονικά αιτήματα αλλά 
διατηρείται σε έντυπη μορφή όπου εφαρμόζεται.

Δυναμική Αναφορά 
και Ανάλυση 
Δεδομένων

Διατίθενται δυνατότητες αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα ελέγχου αναλυτικών 
στοιχείων, που δείχνει επίσης την Χωρητικότητα και τη Δύναμη του Στόλου καθώς και τη 
Δυναμική Αναφορά σχετικά με τις Εκδηλώσεις των Σκαφών.

Ασφάλεια και 
Έλεγχος Δεν παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω πολύπλοκων ελέγχων ασφαλείας.

Πληρωμές
Δεν διατίθεται ενσωματωμένη δυνατότητα κύκλου πληρωμών, αλλά παρέχεται μη αυτόματη 
εισαγωγή πληρωμών JCC για άδειες στο FMS/SDAP.

Μηχανισμός 
Ειδοποίησης 
και Διανομής

Ο μηχανισμός ειδοποίησης και η διαχείριση προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων δεν είναι
προς το παρόν διαθέσιμα ούτε και υποστηρίζονται από το σύστημα.

Διαχείριση 
Ανάθεσης και 
Εργασιών

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέσα στο σύστημα αυτόματη κατανομή εργασιών ή εγγράφων, είτε 
βάσει ρόλων είτε επιχειρηματικών κανόνων, οδηγώντας έτσι σε διά χειρός δραστηριότητες.

Μηχανισμός 
Κανόνων

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής κανόνων νέας λογικής με ένα πιο ευέλικτο 
τρόπο αλλά παραμένει η ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης.

Διαχείριση 
Περιεχομένου

Το περιεχόμενο στο σύστημα δεν τυγχάνει διασταυρούμενου ελέγχου διαμέσου ποιοτικών 
ελέγχων και ενσωμάτωσης, επομένως η εξαγωγή σε excel για περαιτέρω ανάλυση και 
διόρθωση είναι απαραίτητη.

Μηχανισμός 
Ροής Εργασιών

Το σύστημα δεν παρέχει ενσωματωμένο μηχανισμό ροής εργασίας ή διασύνδεση με
μια επιχείρηση.

Αυτοματοποίηση 
Διατερματικών 
Διαδικασιών

Το σύστημα δεν υποστηρίζει την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων κύκλων επεξεργασίας.

Εξυπηρέτηση 
Ψηφιακών 
Καναλιών

Το σύστημα δεν υποστηρίζει τη δημοσίευση υπηρεσιών ψηφιακών καναλιών (συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων) χωρίς σημαντική ανάπτυξη και προσπάθεια.

Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών (ΜΑΣ)
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Επισκόπηση Συστήματος
Η Εθνική Βάση Δεδομένων για την Υδατοκαλλιέργεια (NAD) έχει αναπτυχθεί από την Cosine Consultants Ltd για την
παρακολούθηση της Βιομηχανίας Υδατοκαλλιέργειας. Το σύστημα διατηρεί δεδομένα, που εισάγονται διά χειρός, σχετικά με
την υδατοκαλλιέργεια θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων καθώς και Μητρώο Οντοτήτων Υδατοκαλλιέργειας που
περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους σχετικά με τις Άδειες και τις Εγκαταστάσεις Παραγωγής.

Τα δεδομένα σε μορφή εκθέσεων και ανάλυσης περιορισμένων στατιστικών δεδομένων (που εξυπηρετούν την
παρακολούθηση των επιδόσεων του τομέα και των κανονιστικών υποχρεώσεων), εξάγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία
διά χειρός και υποβάλλονται από τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε οργανισμούς όπως η ΕΕ (στο Πλαίσιο Συλλογής
Δεδομένων), καθώς και EUROSTAT, ΟΤΓ, ΟΛΓ, ΓΕΑΜ. Επίσης, είναι διαθέσιμες στο κοινό κι άλλες στατιστικές και
οικονομικές εκθέσεις και έντυπα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το σύστημα είναι διαδικτυακό και αναπτύσσεται στο ASP.NET 2.0 ως front-end, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία IIS6 ως
υπηρεσία εφαρμογής και λειτουργεί σε μια Βάση Δεδομένων MS SQL 2005 με υπηρεσίες αναφοράς.

Οι μονάδες NAD που χρησιμοποιούνται σήμερα μέσω του συστήματος είναι:

• Εταιρείες Υδατοκαλλιέργειας: Διατήρηση Οντοτήτων Υδατοκαλλιέργειας

• Αδειοδοτημένες Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας Πάχυνσης: Παρακολούθηση Ιχθυοπαραγωγής, Ιχθύδια / Αποθέματα,
Εξαλίευση, Εμπορία Ψαριών

• Μονάδες Αδειοδοτημένων Εκκολαπτηρίων: Συντήρηση Μονάδων Εκκολαπτηρίων, Αυγά Ψαριών και Ιχθυδίων,
Ιχθύδια, Παραγωγή Προνύμφων και Αυγών Ψαριών, και Εμπορία

• Βάση Δεδομένων Ιχθύων: Βάση Δεδομένων με δεδομένα ψαριών ταξινομημένα ανά είδος

• Απασχόληση: Στοιχεία προσωπικού που απασχολούνται από τις εταιρείες υδατοκαλλιέργειας.

• Εισαγωγές / Εξαγωγές: Συντήρηση και Παρακολούθηση των Εργασιών Εισαγωγής / εξαγωγής των Μονάδων

Επισκόπηση Συστήματος
Η FLUX - TL (Παγκόσμια Γλώσσα Ανταλλαγής Δεδομένων για την Αλιεία) χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων
αλιείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες οργανώσεις τρίτων μερών. Το λογισμικό διαμορφώθηκε
από την NET U και εφαρμόστηκε τον Απρίλιο του 2018. Μετά την εφαρμογή της στο ΤΑΘΕ, όλες οι πληροφορίες που
σχετίζονται με την Αλιεία θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε πιθανούς αποδέκτες που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κεντρικό
Σύστημα, ανεξάρτητα από τον τύπο συστήματος που στέλνει ή λαμβάνει τα δεδομένα. Το σύστημα αξιολογήθηκε ως
υφιστάμενο σύστημα, καθώς θα χρησιμοποιείται από οποιαδήποτε μελλοντική λύση που θα αποφασιστεί να υιοθετηθεί από
το ΤΑΘΕ.

1 - Εισαγωγή 

Εθνική Βάση Δεδομένων Υδατοκαλλιέργειας (NAD)

Παγκόσμια Γλώσσα Ανταλλαγής Δεδομένων για την Αλιεία– Στρώμα Μεταφοράς (FLUX-TL)!
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Αποτελέσματα Aξιολόγησης Xάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων
Η τρέχουσα αξιολόγηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τα στοιχεία του Χάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων, τα
οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη του ορισμού της Στρατηγικής Πληροφορικής ψηφιακής εποχής του ΤΑΘΕ. Τα
αποτελέσματα για το σύστημα NAD αναλύονται παρακάτω:

Συνολική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος
Με βάση τα αποτελέσματα για κάθε υφιστάμενο σύστημα / υποσύστημα του περιβάλλοντος Πληροφορικής στο ΤΑΘΕ, έχει
συνολικά εκτιμηθεί το υφιστάμενο επίπεδο ωριμότητας για κάθε μία από τις ψηφιακές οντότητες. Η εκτίμηση παρέχει μια
εικόνα της ικανότητας των υφιστάμενων συστημάτων να υποστηρίξουν την εκτέλεση των απαραίτητων δραστηριοτήτων για
την αποδοτική και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΤΑΘΕ με βάση μια αρχική ψηφιακή
αρχιτεκτονική που μπορεί να υποστηρίξει το όραμα και τους στόχους που θέτει το ΤΑΘΕ.

1 - Εισαγωγή 

ΔΠΕ & Σύνδεσμοι
Έκτακτος συγχρονισμός (Ad-Hoc) των πληροφοριών για τα σκάφη, τα αλιευτικά εργαλεία και 
εξοπλισμό, και τις άδειες χρήσης σε έντυπη μορφή με FMS / SDAP.

Κύρια Δεδομένα Διατηρούνται Κύρια δεδομένα για όλες τις υποστηριζόμενες ενότητες εντός του FCD.

Ψηφιοποίηση

Δεν παρέχεται επί του παρόντος σύνδεση ψηφιακών με φυσικά δεδομένα (π.χ. άδειες σε
έντυπη μορφή ή ασφαλιστήρια συμβόλαια) ή ενσωμάτωση με ηλεκτρονικά αιτήματα αλλά
διατηρείται σε έντυπη μορφή όπου εφαρμόζεται.

Δυναμική 
Αναφορά και 
Ανάλυση 
Δεδομένων

Οι δυνατότητες αναφοράς είναι πολύ περιορισμένες και οι αναφορές είναι στη μορφή στατικών 
δεδομένων χωρίς καμία δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων.

Ασφάλεια και 
Έλεγχος Δεν παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης μέσω πολύπλοκων ελέγχων ασφαλείας

Πληρωμές
Δεν διατίθεται ενσωματωμένος κύκλος πληρωμών για Ανανεώσεις και για την Έκδοση αδειών 
Υδατοκαλλιέργειας.

Μηχανισμός 
Ειδοποίησης 
και Διανομής

Ο μηχανισμός ειδοποίησης και η διαχείριση προσαρμοσμένων ειδοποιήσεων δεν είναι προς το
παρόν διαθέσιμα ούτε και υποστηρίζονται από το σύστημα.

Διαχείριση 
Ανάθεσης και 
Εργασιών

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μέσα στο σύστημα αυτόματη κατανομή εργασιών ή εγγράφων, 
είτε βάσει ρόλων είτε επιχειρηματικών κανόνων, οδηγώντας έτσι σε διά χειρός 
δραστηριότητες.

Μηχανισμός 
Κανόνων

Το σύστημα δεν υποστηρίζει την δυνατότητα εφαρμογής κανόνων νέας λογικής χωρίς 
περαιτέρω ανάπτυξη.

Διαχείριση 
Περιεχομένου

Το περιεχόμενο στο σύστημα δεν τυγχάνει διασταυρούμενου ελέγχου διαμέσου ποιοτικών 
ελέγχων και ενσωμάτωσης, επομένως η εξαγωγή σε excel για περαιτέρω ανάλυση και 
διόρθωση είναι απαραίτητη.

Μηχανισμός 
Ροής Εργασιών

Το σύστημα δεν παρέχει ενσωματωμένο μηχανισμό ροών εργασίας ή διασύνδεση με μια 
επιχείρηση.

Αυτοματοποίη
ση 
Διατερματικών 
Διαδικασιών

Το σύστημα δεν υποστηρίζει την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων κύκλων επεξεργασίας.

Εξυπηρέτηση 
Ψηφιακών 
Καναλιών

Το σύστημα δεν υποστηρίζει τη δημοσίευση υπηρεσιών ψηφιακών καναλιών (συλλογή 
δεδομένων και στατιστικών στοιχείων) χωρίς σημαντική ανάπτυξη και προσπάθεια.
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1.5 Το Παρόν Καθεστώς (Συνέχεια)
Αποτελέσματα Aξιολόγησης Xάρτη Ψηφιακών Δυνατοτήτων

1 - Εισαγωγή 

Περιοχή Επισκόπηση Αξιολόγησης Βαθμός

ΔΠΕ & Σύνδεσμοι

Υπάρχει δυσκολία στην εγκαθίδρυση ή την ενίσχυση της ενοποίησης μεταξύ των συστημάτων μέσω ενός 
κοινού στρώματος ενσωμάτωσης. Όλα τα συστήματα χρησιμοποιούν διαφορετικές βάσεις δεδομένων και 
η ενσωμάτωση που υπάρχει επί του παρόντος είναι σε έκτακτη (ad-hoc) βάση με διαφορετικές διεπαφές ή  
κλήσεις. Η μόνη ενσωμάτωση μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών είναι μεταξύ των συστημάτων ΣΠΑΣ και 
ΗΣΚΑ.

Κύρια Δεδομένα

Τα κύρια δεδομένα διατίθενται και διατηρούνται ανεξάρτητα στο κάθε σύστημα και όχι σε μία μόνο πηγή 
αλήθειας που μπορεί να χρησιμοποιείται ευρέως από όλα τα συστήματα. Η ενσωμάτωση δεδομένων, τα 
ζητήματα επικύρωσης και η δυσκολία διαχείρισης δεδομένων οδηγούν σε ασυνέπειες δεδομένων.

Ψηφιοποίηση

Γενικά, τα πλείστα συστήματα δεν παρέχουν επί του παρόντος σύνδεση ψηφιακών με φυσικά δεδομένα 
(π.χ. άδειες σε έντυπη μορφή ή ασφαλιστήρια συμβόλαια) ή ενσωμάτωση με ηλεκτρονικά αιτήματα. Αντί 
αυτού, διατηρούνται σε έντυπη μορφή όπου εφαρμόζεται. Αυτό οδηγεί σε ατελείς δέσμες δεδομένων.

Δυναμική Αναφορά και 
Ανάλυση Δεδομένων

Υπάρχουν δυνατότητες αναφοράς μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, αλλά με πολύ περιορισμένες 
δυνατότητες προσαρμογής και αναλύσεων. Η ακεραιότητα των δεδομένων που δεν διασφαλίζεται 
μέσω ενός κοινού μοντέλου δεδομένων καθιστά πολλές αναφορές αναξιόπιστες εκ γενετής 
αναγκάζοντας τους υπαλλήλους του ΤΑΘΕ να εξάγουν δεδομένα για περαιτέρω επιτόπια ανάλυση και 
μελέτη (desktop analysis). 

Ασφάλεια και 
Έλεγχος

Δυσκολία στην επιβολή σύνθετης πρόσβασης και διαδικασιών ελέγχου. Κάθε σύστημα 
ακολουθεί δική του διαδικασία πρόσβασης για τους χρήστες. Η έλλειψη δυνατότητας 
πρόσβασης μέσω ενός μοναδικού κωδικού χρήστη καθιστά τη διαχείριση των χρηστών και την 
επιβολή των πολύπλοκων ελέγχων ασφαλείας μια πρόκληση.

Πληρωμές

Τα διαφορετικά συστήματα διαχειρίζονται διαφορετικά τις πληρωμές και δεν υπάρχει ένα κοινό περιβάλλον 
προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, όπου οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν και να πληρώσουν για την 
οποιαδήποτε υπηρεσία. Αυτό δεν επιτρέπει έναν ολοκληρωμένο και ενοποιημένο κύκλο πληρωμών 
εξοπλισμένο με σχετικές υποστηρικτικές πληροφορίες (π.χ. αδειοδοτήσεις, παραβάσεις). Η διά χειρός 
εισαγωγή πληρωμών από τη JCC εκτελείται για την προσαρμογή και ρύθμιση των πληρωμών.

Μηχανισμός 
Ειδοποίησης και 
Διανομής

Η έλλειψη ενός κοινού μοντέλου δεδομένων και ενός μηχανισμού κοινοποίησης βασισμένου σε 
κανόνες που μπορεί να συσχετίζει τα δεδομένα, οδηγεί σε προβλήματα όπως την αδυναμία των 
συστημάτων να παράγουν ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παράγονται μέσω 
των διασταυρούμενων δραστηριοτήτων που απαιτούνται μεταξύ των διαφόρων συνόλων 
δεδομένων που διατηρούνται.

Διαχείριση 
Ανάθεσης και 
Εργασιών

Τα υπάρχοντα συστήματα είναι κάθετα και παρέχουν περιορισμένη δυνατότητα 
αυτοματοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των καθηκόντων μεταξύ των χρηστών σε 
όλο το εύρος των λειτουργιών του ΤΑΘΕ βάσει ενοποιημένων διαδικασιών.

Μηχανισμός 
Κανόνων

Τα σημερινά συστήματα καταδεικνύουν ότι χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη αδυνατούν να 
εφαρμόσουν νέους κανόνες λογικής (ή να τους αλλάξουν) που προκύπτουν από τους εθνικούς 
και κοινοτικούς κανονισμούς.

Διαχείριση 
Περιεχομένου

Τα υπάρχοντα συστήματα αδυνατούν να διαχειρίζονται, να διανέμουν και να δημοσιεύουν 
περιεχόμενο στον ιστότοπο του ΤΑΘΕ με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς επίσης και να 
παρέχουν περιεχόμενο σε διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς από το κοινό (π.χ. συλλογές 
δεδομένων ή αναφορές).

Μηχανισμός Ροής 
Εργασιών

Σε ό,τι αφορά όλες τις λειτουργίες του ΤΑΘΕ, τα υπάρχοντα συστήματα είναι κάθετα και παρέχουν 
περιορισμένη δυνατότητα αυτοματοποίησης, διαχείρισης και παρακολούθησης ροών εργασίας με 
βάση ενοποιημένες διαδικασίες. Αυτό οδηγεί σε αποσυνδεδεμένες εκτελέσεις διαδικασιών που 
απαιτούν διά χειρός δραστηριότητες.

Αυτοματοποίηση 
Διατερματικών 
Διαδικασιών

Πολύ περιορισμένη ικανότητα για αυτοματοποίηση ενοποιημένων κύκλων διεργασιών μεταξύ των 
μονάδων του ΤΑΘΕ τόσο λόγω της έλλειψης πλατφόρμων τεχνολογίας, όπως η διαχείριση των 
ροών εργασίας, αλλά και λόγω της απουσίας διατερματικής τεκμηρίωσης διαδικασιών.

Εξυπηρέτηση 
Ψηφιακών 
Καναλιών

Περιορισμένη ικανότητα υποστήριξης της δημοσίευσης υπηρεσιών ψηφιακών καναλιών 
(συλλογή δεδομένων και στατιστικών) χωρίς σημαντική ανάπτυξη και προσπάθεια.
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1.6 Ζητήματα και Περιορισμοί
Στα πλαίσια της ανάλυσης της παρούσας κατάστασης, παρατίθενται τα ζητήματα και οι περιορισμοί ταξινομημένοι στις τρεις
κατηγορίες που συχνά χρησιμοποιούνται στα μοντέλα ωριμότητας για τον ορισμό, την καθιέρωση, την παρακολούθηση και
τη μέτρηση των ικανοτήτων: ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και τεχνολογία. Τα πιθανά ζητήματα και περιορισμοί που
αναγνωρίστηκαν αναφέρονται πιο κάτω:

Ανθρώπινο Δυναμικό
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το βασικό συστατικό για την επιτυχία της κάθε στρατηγικής πλαισίου ή μοντέλου
στρατηγικής. Ακολουθεί αναφορά στα κύρια ζητήματα και περιορισμούς που εντοπίστηκαν:

 Οργάνωση: Παρόλο που υπάρχουν καθορισμένοι ρόλοι και ευθύνες στο ΤΑΘΕ, δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη μια επίσημη
δομή λειτουργίας Πληροφορικής και οργάνωσης που να βασίζεται σε ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών βέλτιστης
πρακτικής. Επί του παρόντος, και λόγω έλλειψης πόρων, οι ευθύνες των ατόμων στην παροχή υπηρεσιών κάθε τομέα
επικαλύπτονται.

 Ψηφιακή Διακυβέρνηση: Δεν υπάρχουν προβλεπόμενες δομές ψηφιακής διακυβέρνησης που να επιτρέπουν τον
καθορισμό προτεραιοτήτων που να βασίζονται στις λειτουργικές δυνατότητες της επιστήμης της πληροφορικής και να
ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Τμήματος μέσω της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού και λαμβάνοντας
υπόψη τα πολλαπλά συμβαλλόμενα μέρη. Το Τμήμα σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχει
καταβάλει σημαντικές προσπάθειες ώστε σήμερα να λειτουργεί ικανοποιητικά. Ωστόσο, δεν έχει καθιερωθεί επίσημα ένα
μοντέλο ψηφιακής Διακυβέρνησης που να ορίζει τον τρόπο με τον οποίο το Τμήμα θα ευθυγραμμίζει την ψηφιακή
στρατηγική με την επιχειρηματική στρατηγική, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων και του οράματος του ούτε
και τρόπους καθορισμού και μέτρησης δεικτών επίδοσης. Αυτό συμπεριλαμβάνει τους ρόλους και τις ευθύνες του
ανθρωπίνου δυναμικού, τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει συνολικά το τμήμα Πληροφορικής στην λειτουργία του
Τμήματος όπως επίσης και τις κυριότερες πολιτικές ψηφιακής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται καθώς και τις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.

 Επίκληση σε άτομα που κατέχουν καίριες θέσεις: Παρατηρείται ότι σε κάθε τομέα υπάρχει εξάρτηση σε ανθρώπινο
δυναμικό που κατέχει καίριες θέσεις και χαρακτηρίζονται αναντικατάστατοι για την εκτέλεση των καθηκόντων. Αυτό ισχύει
και για τα συστήματα Πληροφορικής και την εκτέλεση εργασιών, όπου υπάρχει εξάρτηση από άτομα ή παρόχους
υπηρεσιών για την υποστήριξη και ανάπτυξη των συστημάτων και των υποσυστημάτων του ΤΑΘΕ.

 Μεσαία Διοικητικά Στελέχη (Προϊστάμενοι Τομέων) και συμπεριφορά τελικού χρήστη: Η επιτυχία στη βελτίωση
του περιβάλλοντος Πληροφορικής και της μηχανογράφησης των διαδικασιών του ΤΑΘΕ θα εξαρτηθεί από την
δυνατότητα του Τμήματος να ενστερνιστεί τις αλλαγές. Η αντίσταση στην αλλαγή θα έχει καταλυτικό ρόλο με σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις στην επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής της Πληροφορικής. Οι προϊστάμενοι των Τομέων πρέπει
να ενεργούν ως παράγοντες προώθησης της αλλαγής, και να επιδεικνύουν προθυμία στη συνεργασία και στην
προσπάθεια αλλαγής της νοοτροπίας του προσωπικού αλλά και των ίδιων.

 Έλλειψη διαθέσιμων πόρων: Η εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής της πληροφορικής εμπερικλείει την εκτέλεση έργων
και δραστηριοτήτων. Η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων για την εκτέλεση αυτών των έργων και δραστηριοτήτων
είναι επιτακτική. Με βάση τη σημερινή κατάσταση, τη δομή του Τμήματος και τον φόρτο εργασίας, είναι προφανές ότι στο
ΤΑΘΕ υπάρχει έλλειψη πόρων, ειδικά σε ό,τι αφορά συλλογή/διατήρηση και ανάλυση δεδομένων και διαχείριση
συστημάτων Πληροφορικής. Οι περιορισμένοι πόροι και η απουσία κυριότητας της επιχειρησιακής εφαρμογής οδήγησαν
σε αργή πρόοδο στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Το Τμήμα θα χρειαστεί επιπρόσθετους πόρους ή ανάθεση
δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς πόρους για τη διατήρηση και την υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος,
συμμετέχοντας παράλληλα στην ανάπτυξη, δοκιμή και επιχειρησιακή χρήση στο παραγωγικό περιβάλλον ενός νέου
συστήματος.

 Διαχείριση Έργων: Η χρηστή διαχείριση έργων και οι βασικές δεξιότητες για την υλοποίηση μεγάλων έργων
πληροφορικής/τεχνολογίας δεν υφίστανται στο απαιτούμενο επίπεδο ωριμότητας στο Τμήμα, καθιστώντας δύσκολη την
αναγνώριση, κοινοποίηση και εφαρμογή των στόχων με αποτελεσματικό τρόπο, με βάση μία προσέγγιση που
προσμετράει τον κίνδυνο έναντι της απόδοσης. Αναπόφευκτα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και απόκλιση
από τον αρχικό στόχο. Παρόλο που το Τμήμα υποστηρίζεται από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής της Δημοκρατίας,
που έχουν υιοθετήσει τη μέθοδο PRINCE2 στο Τμήμα, η έλλειψη πόρων και η έλλειψη μοντέλου διακυβέρνησης δεν
επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή μιας τέτοιας μεθοδολογίας. Ως εκ τούτου, το ΤΑΘΕ θα πρέπει είτε να αποκτήσει
αυτές τις δεξιότητες εσωτερικά είτε να προβεί σε εξωτερική ανάθεση εργασιών.
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1.6 Ζητήματα και Περιορισμοί (Συνέχεια)

Διαδικασίες και Δεδομένα
Οι διαδικασίες σε ένα οργανισμό καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι εκτελούν τα καθήκοντα τους και
αποτελούν το βάση για την εφαρμογή πολιτικών, ενώ τα δεδομένα αποτελούν τον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται
όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες και η διαχείριση αποφάσεων της διεύθυνσης. Τα πιθανά ζητήματα και περιορισμοί που
εντοπίστηκαν είναι τα εξής:

 Επικοινωνία και συντονισμός μεταξύ των υπαλλήλων του ΤΑΘΕ: Βασικό εμπόδιο στην επίτευξη προόδου είναι η ανεπαρκής
επικοινωνία και συντονισμός μεταξύ των υπαλλήλων του ΤΑΘΕ, λόγω της μη αυτόματης ολοκλήρωσης διατερματικών διαδικασιών.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά κατά τη διάρκεια προσπάθειας προώθησης αλλαγής ή / και λήψης συναίνεσης για την εφαρμογή
νέων συστημάτων ή νέων διαδικασιών.

 Διά χειρός εκτέλεση διαδικασιών: Παρόλο που οι υπάρχουσες εφαρμογές πληροφορικής και άλλα περιφερειακά λογισμικά /
εργαλεία έχουν βοηθήσει στην αυτοματοποίηση πολλών εργασιών που εκτελούνται από τους υπαλλήλους του ΤΑΘΕ, πολλές από
αυτές τις εργασίες εκτελούνται διά χειρός και οι πληροφορίες αντλούνται εκτός των υπαρχόντων συστημάτων. Η ανάγκη καθορισμού
διατερματικών διαδικασιών είναι προφανής τόσο για τη μείωση της διπλής καταχώρησης δεδομένων όσο και του αριθμού των βημάτων
για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας.

 Απαιτήσεις υποβολής δεδομένων: Βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών, οι πολίτες και άλλοι φορείς που υποβάλλουν αιτήσεις και
ζητούν υπηρεσίες από το ΤΑΘΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες ή έγγραφα σε έντυπη μορφή τα οποία σε μερικές
περιπτώσεις ήδη βρίσκονται στην κατοχή άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών ή ενδεχομένως και του ΤΑΘΕ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με
την αρχή της βέλτιστης πρακτικής "υποβολή δεδομένων μόνο μία φορά", η οποία προβλέπεται επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ).

 Αποδοτικότητα επιχειρηματικών διαδικασιών: Οι υπάρχουσες διαδικασίες στο πλαίσιο του ΤΑΘΕ έχουν εξελιχθεί με σκοπό την
εξυπηρέτηση των πολιτών και βασιζόμενες στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η ανάλυση των επιχειρησιακών διεργασιών
που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει εντοπίσει μια σειρά πιθανών αλλαγών ώστε να ενισχυθούν οι αυτοματοποιημένες διατερματικές
διαδικασίες. Οι υφιστάμενες διαδικασίες πρέπει να γίνουν πιο εύρυθμες και ο κύκλος ροής των διεργασιών να μειωθεί.

 Ποιότητα και πληρότητα δεδομένων: Η ποιότητα και η πληρότητα των δεδομένων εντός των υφιστάμενων βάσεων δεν είναι πάντα
διασφαλισμένη. Δεδομένου ότι τα πλήρη και ακριβή δεδομένα αποτελούν τη βάση όλων των δραστηριοτήτων λήψης αποφάσεων σε
επιχειρησιακά και διοικητικά θέματα, τίθεται σημαντικό ζήτημα τόσο όσον αφορά τις καθημερινές λειτουργίες όσο και όταν συντρέχει
ανάγκη να πληρούνται ειδικές απαιτήσεις όπως νεοσυσταθέντες κανονισμοί και επίσης όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα.

 Χρήση δεδομένων στο ΤΑΘΕ: Εκτός από τις διαφορετικές βάσεις δεδομένων, υπάρχουν επίσης μη αυτοματοποιημένες πηγές
δεδομένων στο ΤΑΘΕ. Επιπλέον, η έλλειψη κοινού μοντέλου δεδομένων με ορισμούς σχέσης οντότητας δεδομένων στα οποία θα
βασιζόταν ένα ολοκληρωμένο σύνολο των κύριων δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το ΤΑΘΕ (π.χ. σκάφη, άδειες, επιθεωρήσεις)
καθώς και η έλλειψη αναλυτικών εκθέσεων οδηγούν στη μη επίτευξη επιχειρηματικής προστιθέμενης αξίας.

 Διαθεσιμότητα δεδομένων εκτός του ΤΑΘΕ: Επί του παρόντος, πολύ λίγα δεδομένα για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
(ανοικτής πρόσβασης) είναι διαθέσιμα σε εξωτερικούς οργανισμούς και πολίτες υπό τη μορφή των μη επεξεργασμένων δεδομένων.
Παρόλο που τα δεδομένα εξάγονται και διατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς μέσω της ιστοσελίδας του ΤΑΘΕ είτε
σε προγραμματισμένη βάση ή και κατόπιν αιτήματος μέσω των υφιστάμενων διαδικασιών, τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα
σύμφωνα με τις οδηγίες των κανονισμών της ΕΕ αλλά και με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

 Διαχείριση προβλημάτων και περιστατικών: Παρόλο που υπάρχει διαδικασία για τη διαχείριση προβλημάτων και περιστατικών
που εντοπίζονται, δεν υπάρχει εργαλείο υποστήριξης μίας πιο επίσημης διαδικασίας με αναγνωρισμένα βήματα κλιμάκωσης. Το
ζήτημα γίνεται ακόμα πιο προφανές όταν πρόκειται για ζητήματα και προβλήματα κατά τη διάρκεια των παραδοσιακά εκτελεσθέντων
ελέγχων.

 Διαχείριση υπηρεσιών: Δεν υπάρχει καθορισμένη διαδικασία ή πρότυπα διαχείρισης υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν έχει αναπτυχθεί
κατάλογος υπηρεσιών Πληροφορικής για τον καθορισμό συμφωνιών σε επίπεδο υπηρεσιών και άλλων κρίσιμων πληροφοριών.

 Απομονωμένα Συστήματα: Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους τομείς του ΤΑΘΕ είναι απομονωμένες λόγω της ελεγχόμενης
και περιορισμένης πρόσβασης στα υπάρχοντα συστήματα από το ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει που αποτελεί
αντικατοπτρισμό του σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής υπαρχόντων συστημάτων. Κάθε σύστημα αναπτύχθηκε ξεχωριστά και στο σύνολο
τους λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να υπάρχει μόνιμη επικοινωνία με άλλα συστήματα παρά μόνο αποσπασματική.
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1.6 Ζητήματα και Περιορισμοί (Συνέχεια)

Τεχνολογία
Η τεχνολογία υποστηρίζει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών, την ανταλλαγή και διάθεση πληροφοριών και την παροχή υπηρεσιών.
Έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα βασικά ζητήματα και περιορισμοί:

 Ανάπτυξη, εξατομίκευση και υποστήριξη: Ενώ γίνεται αποδεκτό ότι τα υπάρχοντα συστήματα βοήθησαν το ΤΑΘΕ στην επίτευξη
των περισσότερων από τις αρχικές επιχειρηματικές απαιτήσεις, υπάρχουν σήμερα αρκετά τεχνολογικά εμπόδια για την περαιτέρω
ανάπτυξη ή / και ενσωμάτωση των συστημάτων και για την εκπλήρωση πρόσθετων επιχειρηματικών απαιτήσεων. Τα συστήματα και
κατεπέκταση οι λειτουργικές τους δυνατότητες, αναπτύχθηκαν από διαφορετικούς παρόχους και είναι προσαρμοσμένα σχεδιαστικά για
συγκεκριμένες ανάγκες του ΤΑΘΕ. Κάποια από αυτά αναπτύχθηκαν σε ξεπερασμένες πλέον τεχνολογίες χωρίς να παρέχονται οι
σχετικές αναβαθμίσεις. για διατήρηση και ενίσχυση της λειτουργικότητας των υπαρχόντων συστημάτων. Για το λόγο αυτό απαιτούνται
σημαντικές προσπάθειες για τη διατήρηση ή την ενίσχυση της υπάρχουσας λειτουργικότητας. Δεν υφίσταται επιπλέον καμία υπηρεσία
που να λειτουργεί σε συσκευές κινητού τηλέφωνου ή tablet. Στο ΤΑΘΕ υπάρχουν συστήματα διαφορετικής προέλευσης, τεχνολογιών
και δυνατοτήτων. Για τα κύρια συστήματα, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων και τη Βάση Υδατοκαλλιέργειας, δεν
παρέχονται τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Οποιεσδήποτε πρόσθετες λειτουργίες που παρέχονται από άλλα συστήματα, όπως το
Μητρώο Αλιευτικών Σκαφών και τη Βάση Ελέγχου , που αναπτύχθηκαν από τον ίδιο παροχέα είναι συστήματα απομονωμένα και
ατομικά διαφορετικών τεχνολογιών, φέρουν διαφορετικές βάσεις δεδομένων χωρίς καμία ενσωμάτωση. Η βάση δεδομένων που
χρησιμοποιείται για τα δύο κύρια συστήματα είναι το Microsoft SQL 2005, το οποίο έχει σταματήσει να υποστηρίζεται από τη Microsoft
σε σύγκριση με το Σύστημα Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών που λειτουργεί με Microsoft SQL 2012. Το σύστημα Ηλεκτρονικής
Συμπλήρωσης και Διαβίβασης Δεδομένων αναπτύχθηκε και λειτουργεί σε μια εντελώς ξεχωριστή τεχνολογία βάσης δεδομένων
(Oracle11g) που παρέχει όμως τη δυνατότητα να ενωθεί με άλλα συστήματα Παρακολούθησης Σκαφών μέσω υποδομών διασύνδεσης
(Restful Services).

 Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices): Περιορισμένος αριθμός των υφιστάμενων συστημάτων (ΣΠΑΣ και εν μέρει ΗΣΚΑ)
είναι συμβατός με τις τελευταίες τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα που απαιτούνται για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτός αποτελεί περιοριστικό παράγοντα όσον αφορά και στην σύνδεση με άλλα συστήματα
της Κεντρικής Κυβέρνησης (π.χ. μέσω υπηρεσιών διαδικτύου) ή και άλλων Τμημάτων καθώς και υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών
στο πεδίο. Ως εκ τούτου, απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική για τη διευκόλυνση της παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ενός Κοινού Μοντέλου Δεδομένων.

 Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική: Αν και υπάρχουν κάποια πρότυπα ανάπτυξης και αρχιτεκτονικής σε κυβερνητικό επίπεδο, δεν
υπάρχει μια επίσημα καθορισμένη επιχειρησιακή αρχιτεκτονική για το Τμήμα που θα καθορίζει κατηγορίες εφαρμογών, πρότυπα που
θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη, τη διεπαφή, τα συστατικά στοιχεία της υποδομής κλπ. Παράλληλα, δεν υπάρχει αρχιτεκτονική /
μοντέλο δεδομένων για τον καθορισμό των διαφόρων οντοτήτων πληροφοριών που να ευθυγραμμίζεται επίσης με μια επιχειρησιακή
αρχιτεκτονική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία προσαρμογής στους διαρκώς μεταβαλλόμενους κανονισμούς της ΕΕ. Το
Σύστημα Επικύρωσης Δεδομένων, το οποίο επί του παρόντος απαιτείται από την ΕΕ και το οποίο θα έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ από
το 2013, δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα, λόγω του ανεπαρκούς μοντέλου δεδομένων και της γενικής ανεπάρκειας των συστημάτων
που εφαρμόζονται επί του παρόντος. Μια τέτοια αρχιτεκτονική θέτει τα θεμέλια για την κατηγοριοποίηση πληροφοριών που
διατηρούνται στα συστήματα, ώστε να καθοριστεί η ιδιοκτησίας δεδομένων. Η αρχιτεκτονική μπορεί να αξιοποιηθεί για να εντοπιστούν
οι αλληλεπικαλύψεις καθώς και ευκαιρίες ενσωμάτωσης καθώς και να παρασχεθούν τα θεμελιώδη στοιχεία για τη δημιουργία μιας
αποθήκης δεδομένων και ενός συστήματος που θα υποβοηθά τη λήψη αποφάσεων.

 Διατήρηση, Διαχείριση και Συντήρηση Δεδομένων: Τα δεδομένα που φέρει το σύστημα Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων
αξιολογούνται ως σημαντικής αξίας. Σε αντίθεση της αξίας τους όμως είναι το λογισμικό που τα φέρει, η υποδομή του οποίου δεν
αντικατοπτρίζει τη σημαντικότητα τους όσον αφορά τη διατήρηση και συντήρηση τους. Κατεπέκταση, υπάρχουν ανάγκες συντήρησης
των δεδομένων που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από το παρόν σύστημα. Τα εργαλεία, οι τεχνικές και οι διαδικασίες διατήρησης
και ανάλυσης δεδομένων καθώς και της ποιότητας τους, και πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτά που χρησιμοποιούνται για την
εισαγωγή των δεδομένων.

 Έλλειψη Ιστορικών Δεδομένων: Η δυνατότητα εντοπισμού του ιστορικού όλων των δεδομένων που διατηρούνται στα συστήματα του
ΤΑΘΕ δεν υφίσταται επί του παρόντος. Οι χρήστες, που κατά βάση έχουν πρόσβαση μόνο σε συστήματα που σχετίζονται με τα
καθήκοντα τους, δεν έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που αφορά στο ιστορικό, όπως για παράδειγμα αλλαγής ιδιοκτήτη για ένα σκάφος,
στατιστικά στοιχεία αλιευμάτων προηγούμενων ετών, επιθεωρήσεις και παραβάσεις. Αυτό καθιστά δύσκολη την εφαρμογή μεθόδων
ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου που χρησιμοποιούν ιστορικά δεδομένα, κάτι που θα επέτρεπε στο ΤΑΘΕ να προσφέρει
στοιχειοθετημένες και αποτελεσματικότερες συνολικές δραστηριότητες για δράσεις που ανέλαβε βάσει των υποχρεώσεών του ως
αρμόδια αρχή βάσει του Ενωσιακού Δικαίου.

 Ανάκτηση μετά από καταστροφή / αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία: Οι απαιτούμενες διευθετήσεις για ανάκτηση μετά από
καταστροφή και για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία του ΤΑΘΕ δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο την
τεχνολογική λύση για την αποκατάσταση ζημιών όσο και την επισημοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών και σχεδίων. Η έλλειψη
κατάλληλου σχεδιασμού αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, δυσχεραίνει τις ενέργειες για ανάκαμψη του συστήματος μετά από μια
κατάρρευση / διακοπή (π.χ. από εξωτερικά συμβάντα, όπως διακοπή ρεύματος, έλλειψη επαρκούς χώρου στο σκληρό δίσκο ή βλάβες
υλισμικού που προκαλούν απότομα τερματισμό του συστήματος), καθιστώντας την πολύ περίπλοκη και ταυτόχρονα φέρνοντας τον
κίνδυνο απώλειας δεδομένων μετά από ένα τέτοιο συμβάν.

1 - Εισαγωγή
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1.6 Ζητήματα και Περιορισμοί (Συνέχεια)

Τεχνολογία (Συνέχεια)
 Υποδομή: Στο ΤΑΘΕ υπάρχει ένα κύριο κέντρο δεδομένων χωρίς να υφίσταται δικτυακός τόπος αποκατάστασης. Μια

σειρά υποστηρικτικών υλικών και λειτουργικών συστημάτων χρησιμοποιούνται τόσο για τους εξυπηρετητές (servers) όσο
και για συστήματα που δεν χρησιμοποιούν καθιερωμένο λειτουργικό σύστημα / εικόνα. Ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται
κοινές πολιτικές. Στο κέντρο υποδομής και δεδομένων υπάρχει κεντρικός δρομολογητής (router), τείχος προστασίας
(firewall) και διακόπτης (switch) που δεν υποστηρίζονται από περιττές συσκευές (redundant devices). Επιπλέον,
χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών λογισμικού από τους τελικούς χρήστες χωρίς μια κοινή προσέγγιση και μια
εγκεκριμένη πολιτική χρήσης λογισμικού.

 Διατερματική Διαδικασία Αυτοματοποίησης: Δεν υπάρχουν ενσωματωμένες δυνατότητες ροών εργασίας,
διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένου, οδηγώντας έτσι σε διά χειρός παρέμβαση που απαιτείται από τον τελικό
χρήστη και τα εργαλεία Πληροφορικής (shadow IT tools).

 Διασύνδεση με εξωτερικές οντότητες: Η επικοινωνία/χρήση του συστήματος με εξωτερικούς εταίρους δεν
ενσωματώνεται από το σχεδιασμό ως δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής και στις περισσότερες περιπτώσεις τα
συστήματα δεν εξυπηρετούν την ανταλλαγή των πληροφοριών μέσω των ηλεκτρονικών μέσων πληροφορικής. Για την
ανταλλαγή πληροφοριών με την ΕΕ και άλλα κράτη-μέλη ή εταίρους χρησιμοποιείται το FLUX-TL.

Συμπέρασμα
Είναι προφανής η προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση του συνολικού περιβάλλοντος
Πληροφορικής και των υποστηριζόμενων διαδικασιών μέσω της τεχνολογίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι συνεχείς
προσπάθειες ανάπτυξης διαφόρων συστημάτων από διαφορετικούς παροχείς που πληρούσαν τις περισσότερες από τις
αρχικές ανάγκες αλλά όχι τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις ώστε να δημιουργηθεί τελικά ένα σταθερό περιβάλλον. Οι
ενέργειες αυτές, οφείλονταν κυρίως είτε για την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης που προέκυπτε σε μία δεδομένη χρονική
στιγμή είτε λόγω της πρωτοβουλίας στελεχών του ΤΥΠ και του ΤΑΘΕ. Ωστόσο, είναι πασιφανές ότι το ΤΑΘΕ βρίσκεται σε
σταυροδρόμι σημαντικών αποφάσεων. Το ΤΑΘΕ δεν είναι σε θέση να ξεφύγει από την υφιστάμενη κατάσταση εξαιτίας της
ξεπερασμένης τεχνολογίας, της έλλειψης πόρων και της ανεπαρκούς ιεράρχησης προτεραιοτήτων καθώς και όλων των
άλλων ζητημάτων που αναφέρονται πιο πάνω και συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

1 - Εισαγωγή 
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Διάγραμμα 3: Τεχνολογία Κύρια Σημεία
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2.1 Το Όραμα, η Στρατηγική, η Εκτέλεση

Η Αποστολή του ΤΑΘΕ
Η αποστολή του ΤΑΘΕ είναι η αειφόρος διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και η προστασία και
διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης. Από τη στιγμή που η
αλιεία αποτελεί δραστηριότητα που εκμεταλλεύεται κοινούς φυσικούς πόρους, πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να διασφαλίζεται η
δίκαιη πρόσβαση, η βιωσιμότητα και η κερδοφορία για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η εφαρμογή ενός καλού συστήματος
ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση, τη συμμόρφωση και την επιβολή έχοντας ως
βάση μια καλή τεχνολογικά αναβαθμισμένη υποδομή ενός πληροφοριακού συστήματος που θα έχει τη δυνατότητα να
προσαρμόζεται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
καταγραφής, διαχείρισης και ανταλλαγή επαρκών και αξιόπιστων δεδομένων προερχόμενων από την αλυσίδα εμπορίας
των αλιευμάτων που προέρχονται τόσο από την αλιεία όσο και από την υδατοκαλλιέργεια. Δεδομένου ότι το ΤΑΘΕ για να
εκτελέσει τις επιχειρησιακές του διεργασίες εξαρτάται κυρίως από τα αλιευτικά δεδομένα και την τεχνολογία, καθώς μέσω
αυτής θα συλλέξει, θα αναλύσει και θα ανταλλάξει τα εν λόγω δεδομένα , ο τρόπος διακυβέρνησης και διαχείρισης των
στοιχείων αυτοματοποίησης αυτών των δραστηριοτήτων μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα του
οργανισμού να εκπληρώσει την αποστολή και το όραμά του προς την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων.

Για να υλοποιηθεί μια αποστολή, πρέπει να διαμορφωθεί μια στρατηγική στηριζόμενη σε ένα συγκεκριμένο όραμα και
συναφείς αρχές. Παρομοίως, ο σχεδιασμός του μελλοντικού πληροφοριακού συστήματος του ΤΑΘΕ συσχετιζόμενο με την
Στρατηγική Πληροφορικής υποστηρίζονται από το όραμα , μια Στρατηγική για την εφαρμογή και την προσέγγιση προς
εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών προς υλοποίηση της Στρατηγικής.

Όραμα
Εξέλιξη των υπηρεσιών Πληροφορικής του ΤΑΘΕ ώστε να επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του με τρόπο που θα
καταστίσουν τις επιχειρησιακές του διαδικασίες και παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελεσματικές, εναρμονισμένες με το
Νομοθετικό πλαίσιο και στηριζόμενες σε δεδομένα και , βάσει ενός ενοποιημένου μοντέλου και στην διάθεση αξιόπιστων
πληροφοριών στους πολίτες, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εξωτερικούς οργανισμούς μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών
eServices.

Στρατηγική Υλοποίησης
Σύμφωνα με την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, τον εντοπισμό των διαδικασιών που χρήζουν βελτίωσης καθώς και
της ανατροφοδότησης που καταγράφηκε από τους ενδιαφερόμενους, το επιθυμητό μελλοντικό καθεστώς του Τμήματος
απαιτεί βελτιωμένες διαδικασίες που παρέχονται από αποτελεσματικές εσωτερικές διεργασίες και υποστηρίζονται από
ευέλικτα συστήματα Πληροφορικής. Αυτό περιλαμβάνει την ενισχυμένη συνεργασία, την παροχή υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου, τη λειτουργία του οργανισμού προσανατολισμένου προς τα δεδομένα που θα διατηρούνται σε ένα ενιαίο
μοντέλο όπως επίσης και βελτιωμένες επιχειρηματικές διαδικασίες και ροές εργασίας ώστε να παραχθεί προστιθέμενη αξία.

Στις επόμενες σελίδες αναλύεται ένα σύνολο υποστηρικτικών μηχανισμών, για την επίτευξη των παραπάνω, που θα
λειτουργήσει ως στόχος και βάση του καθορισμένου μελλοντικού καθεστώτος Πληροφορικής για το ΤΑΘΕ.

Πρόταση Εκτέλεσης
Η πρόταση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος που θα αντιμετωπίσει ολιστικά
υφιστάμενες ελλείψεις στις διαδικασίες του ΤΑΘΕ προσφέροντας τη δυνατότητα μεταμορφωτικών αλλαγών στις
επιχειρησιακές διεργασίες και παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης, θα προωθήσει την αυτοματοποίηση και ανασχεδιασμένες
επιχειρηματικές διαδικασίες με την συμπερίληψη εσωτερικών διαδικασιών ανάμεσα στους διαφορετικούς τομείς του
Τμήματος όσο και με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και αρμόδιες αρχές βάσει μιας ανοιχτής,
ευέλικτης και διαλειτουργικής αρχιτεκτονικής.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα εκτελεστεί καθορίζοντας τις απαιτούμενες ενέργειες και φάσεις που πρέπει να
διεκπεραιωθούν με βάση τη στήριξη της διοίκησης, την ενίσχυση της ικανότητας και της προθυμίας των υπαλλήλων του
ΤΑΘΕ να προσαρμοστούν στις αλλαγές, με την εμπλοκή άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών και οργανισμών, τον καθορισμό
μιας ευέλικτης και εμπορεύσιμης αρχιτεκτονικής, διασφαλίζοντας την ποιότητα και διαθεσιμότητα, διασφαλίζοντας τη
προστασία και ιδιωτικότητα, υιοθετώντας οργανωτικές και ανασχεδιασμένες διαδικασίες και εφαρμόζοντας τυχόν
αναθεωρήσεις της Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας.

Οι κύριοι στόχοι και ενισχυτικοί παράγοντες για την υλοποίηση του Οράματος και της Στρατηγικής αναφέρονται στην
επόμενη σελίδα.

2 – Το Μελλοντικό Καθεστώς
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2.2 Αρχές Οράματος & Στόχοι Στρατηγικής
Η επιτυχία υλοποίησης κάθε οράματος και Στρατηγικής, εξαρτάται από τον ορισμό συγκεκριμένων Αρχών πάνω στις
οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός, οδηγώντας έτσι στην επίτευξη βασικών στόχων και εκπλήρωση βασικών κριτηρίων
επιτυχίας. Παρακάτω παρουσιάζεται μια ανάλυση των βασικών Αρχών και παράλληλα των παραγόντων επιτυχίας
που υποστηρίζουν το όραμα Πληροφορικής του ΤΑΘΕ για την εφαρμογή του νέου Συστήματος.

 Ενσωματωμένο και κοινό μοντέλο δεδομένων που ορίζει μια ενιαία πηγή
πληροφοριών με εύκολη / γρήγορη παρουσίαση τους.

 Διαθεσιμότητα βασικών αναφορών και πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για
χρήστες και εξωτερικούς οργανισμούς.

 Διάδοση πληροφοριών σε εξωτερικούς χρήστες (π.χ. αλιείς, πρώτους αγοραστές),
υπαλλήλους του ΤΑΘΕ, εξωτερικούς φορείς (ΕΕ, EFCA) και άλλα Κράτη Μέλη.

 Διατερματική διαχείριση (που επιτρέπεται από το σύστημα) των εσωτερικών ροών
εργασίας για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τομέων του ΤΑΘΕ.

 Διαχείριση και ανάθεση εργασιών για τη διαφάνεια μεταξύ των διεργασιών που
εκτελούνται.

 Νέα χαρακτηριστικά συστήματος / εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για να
αυξάνουν την ανταπόκριση και να διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση των εργασιών.

 Σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο και παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτυακών
καναλιών

 Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακά κανάλια για βοήθεια,
πληροφορίες και σαφήνεια, οι αγοραστές για να διατηρούν όλες τις εμπορικές
δραστηριότητες και οι αλιείς για να διατηρούν δεδομένα για τα ταξίδια τους και τα
αλιεύματά τους.

 Δυνατότητα παρακολούθησης της υδατοκαλλιέργειας σε πραγματικό χρόνο όπως
επίσης και άλλων δεδομένων που λαμβάνονται μέσω δραστηριοτήτων συλλογής
δεδομένων με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.

 Μέγιστη αυτοματοποίηση υλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τον στόχο διατερματικών
δραστηριοτήτων μέσω της αλυσίδας επεξεργασίας.

 Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως τοποθεσίες σκαφών, κατάσταση και
ζητήματα.

 Δυνατότητα Διαδικτυακής Αυτοεξυπηρέτησης για εύκολες διοικητικές διεργασίες.

 Αυτοματοποιημένες διεπαφές για όλες τις ανταλλαγές δεδομένων που βασίζονται σε
ευέλικτες τεχνολογίες.

2 – Το Μελλοντικό Καθεστώς
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2.2 Αρχές Οράματος & Στόχοι Στρατηγικής (Συνέχεια)
Το πιο κάτω αφορά στην ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ΤΑΘΕ συσχετίζοντάς τους με τους βασικούς
Στόχους που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των κύριων Στρατηγικών Πυλώνων της Στρατηγικής Πληροφορικής:

2 – Το Μελλοντικό Καθεστώς

Προκλήσεις ΤΑΘΕ Στρατηγικοί Στόχοι Πληροφορικής

1.

Απουσία ενός δομημένου πλαισίου Διαχείρισης Πληροφορικής στο 
ΤΑΘΕ που θα αναλάβει την ευθύνη για πρωτοβουλίες σχετικά με 
την Πληροφορική και να επιτρέψει την καινοτομία μέσω της χρήσης 
της τεχνολογίας

Δημιουργία εντός του ΤΑΘΕ ενός πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου 
Πληροφορικής βασισμένου σε μοντέλο Διακυβέρνησης Πληροφορικής με 
βάση μια συνετή δομή

2.

Ανεπαρκής παράδοση υπηρεσιών μέσω κατάλληλης χρήσης 
Συστημάτων Πληροφορικής για την υποστήριξη του Επιχειρησιακού 
Μοντέλου ΤΑΘΕ για την επίτευξη των στόχων του τμήματος (π.χ. 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αλιείς)

Ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής και υπηρεσιών για την 
υποστήριξη ενός ευέλικτου και κλιμακούμενου επιχειρηματικού μοντέλου 
τόσο για τις εσωτερικές διαδικασίες του ΤΑΘΕ όσο και για τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες προς εξωτερικούς συνεργάτες για τους αλιείς, τους αγοραστές  
κ.λπ.

3.

Η υπάρχουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής δεν παρέχει δυνατότητα 
κλιμάκωσης και διαλειτουργικότητας εξαιτίας κυρίως παλαιών 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται (π.χ. για τη στήριξη της 
αυτοματοποίησης διατερματικών διεργασιών του ΤΑΘΕ και των 
απαιτήσεων της ΕΕ για επικύρωσης των δεδομένων)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μια ευέλικτης, διαλειτουργικής και  
κλιμακούμενης αρχιτεκτονικής πληροφορικής, η οποία ενσωματώνει μια 
ενιαία πηγή δεδομένων για τη διευκόλυνση της υποβολής εκθέσεων από 
την ΕΕ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. των υπηρεσιών των αλιέων) 
και των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης

4.

Δεν υπάρχουν κατεγραμμένες διαδικασίες που θα αποτελούσαν τη 
βάση επανασχεδιασμού και την παροχή δυνατότητας στο ΤΑΘΕ να 
φιλοξενήσει και να εγκαταστήσει αυτοματοποίηση επιχειρηματικών 
διαδικασιών

Καθορισμός και τυποποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
ταυτόχρονα αύξηση της ταχύτητας και αποδοτικότητας μέσω 
αυτοματοποίησης

5.

Η κεντρικοποιημένη διασύνδεση με άλλες αρμόδιες αρχές και 
εξωτερικές οντότητες παραμένει μια πρόκληση λόγω των 
παλαιότερων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από τα 
υπάρχοντα συστήματα, οι οποίες περιορίζουν τη συμβατότητα με 
εξωτερικά συστήματα (π.χ. οντότητες της  ΕΕ)

Χρήση της πιο πρόσφατης τεχνολογίας για να επιτραπεί η αποτελεσματική 
ενσωμάτωση με εξωτερικά συστήματα / πηγές δεδομένων, με τις αρχές και 
άλλες οντότητες όπως οντότητες της ΕΕ (π.χ. FLUX) για σκοπούς 
αναφοράς και ελέγχου, καθώς και με άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς

6.
Τα δεδομένα διατίθενται αποκεντρωμένα σε διάφορες πηγές, 
κυρίως σε έντυπα έγγραφα, ή εξωτερικά σε υπάρχοντα συστήματα 
του  ΤΑΘΕ

Βελτίωση της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της διαφάνειας των 
δεδομένων, ενσωματώνοντας τις πηγές σε ένα κεντρικό αποθετήριο, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διαχείρισης και συντήρησης 
δεδομένων, προς υποστήριξη πρωτοβουλιών όπως το  σύστημα 
επικύρωσης (Validation System)

7.
Έλλειψη κοινής πλατφόρμας που θα διευκόλυνε τη συνεργασία 
εσωτερικά του οργανισμού  για την αύξηση της αποδοτικότητας και 
τη μείωση του λειτουργικού κόστους

Εξορθολογισμός συστημάτων για την ενσωμάτωση σε μια κοινή 
πλατφόρμα, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για παρουσία στις 
εγκαταστάσεις και επιτρέποντας την διατερματική αυτοματοποίηση (π.χ. 
για διαδικασίες έγκρισης)

8.
Δεν διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και δεν είναι δυνατή 
η επιβολή των ελέγχων λόγω της ύπαρξης ασθενών μηχανισμών 
ασφάλειας και ταυτοποίησης

Βελτίωση της ασφάλειας μέσω της χρήσης ασφαλών πρωτοκόλλων και 
κεντρική διαχείριση των ελέγχων πρόσβασης των χρηστών μέσω της 
εφαρμογής πολιτικής και διαχείρισης ταυτότητας

9

Τα υπάρχοντα συστήματα δεν μπορούν να παρέχουν αναφορές και 
αναλύσεις δεδομένων για τη μέτρηση της απόδοσης σχετικά με την 
εκτέλεση εργασιών ή διαδικασιών και συνεπώς δεν μπορούν να 
εντοπιστούν βασικές εφαρμοσμένες διαδικασίες προς βελτίωση 
(business as usual improvements) (π.χ. ανάλυση κινδύνου)

Ενίσχυση της παρακολούθησης των επιδόσεων, της συμμόρφωσης με 
τους κανονισμούς της ΕΕ, της ανάλυσης κινδύνου και της μείωσης του 
λειτουργικού κόστους μέσω συσχετισμένων και χρήσιμων  πληροφοριών

10.

Καμία Στρατηγική ή όραμα στον τομέα της πληροφορικής δεν έχει 
οριστεί για να οδηγήσει στην υιοθέτηση της τεχνολογίας έτσι ώστε 
να καταστεί δυνατή η επιβολή και η εφαρμογή των επιχειρηματικών 
και ρυθμιστικών αναγκών

Ανάπτυξη Στρατηγικής Πληροφορικής και οδικού χάρτη που να 
ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές και κανονιστικές 
ανάγκες

Καθορισμός

Έμφαση στα 
Δεδομένα

Ενισχυμένη 
Συνεργασία

Υπηρεσία 
Διαδικτυακού 

Καναλιού
Βελτιωμένες 
Διαδικασίες
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2.3 Προκλήσεις
Προκειμένου να προσφέρεται ενοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών και υποστήριξη διατερματικών διαδικασιών μέσω του νέου
συστήματος ΤΑΘΕ, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και στο μοντέλο παροχής
υπηρεσιών. Η κύρια πρόκληση θα είναι να παρέχεται μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για όλους τους χρήστες. Μια πρόσθετη
πρόκληση που περιλαμβάνει κάθε νέα εφαρμογή του συστήματος είναι η διαχείριση της αλλαγής μέσα στο Τμήμα, τόσο σε επίπεδο
διαδικασιών όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης της. Τέλος, οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις της νομοθεσίας αποτελούν μια πρόσθετη
πρόκληση που καλείται να διαχειριστεί το ΤΑΘΕ. Αυτές οι προκλήσεις αναλύονται περαιτέρω παρακάτω.

Προτεινόμενη Λύση για την παροχή υπηρεσιών
Η ψηφιοποίηση, η ενοποίηση και η διάθεση προς χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι άμεσα συσχετισμένες με τις εγγενείς
προκλήσεις και τους κινδύνους του σχεδιασμού, της επιλογής και ανάπτυξης της σωστής αρχιτεκτονικής, και της τεχνολογικής λύσης
και διαδικασιών για τη διευκόλυνση της ποιότητας των υπηρεσιών και της ασφάλειας των πληροφοριών. Η ασφάλεια των
πληροφοριών πρέπει να αντιμετωπίζεται σε επίπεδο εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας. Η αρχιτεκτονική λύση θα
πρέπει να περιλαμβάνει μηχανισμούς ασφαλείας για τον έλεγχο της πρόσβασης - σε φυσικό και λογικό επίπεδο - κακόβουλες
επιθέσεις, διαχωρισμό καθηκόντων και παροχή πληροφοριών σχετικά με την αρχή «ανάγκη γνώσης», ενώ ταυτόχρονα να
εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα δεδομένων και παροχής υπηρεσιών.

Σε ό, τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, η παροχή πληροφοριών και η διευκόλυνση των συναλλαγών θεωρούνται ως
ολοκλήρωση του πρώτου / δεύτερου επιπέδου εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (όπως προτείνεται από το μοντέλο
ωριμότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Gartner). Ωστόσο, η επιτυχής ανάπτυξη προϋποθέτει την αυξημένη αποδοχή από
μέρους του χρήστη κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου με βάση τους ρυθμιστικούς παράγοντες της φιλικότητας προς το
χρήστη, της απλότητας, της αποτελεσματικότητας, της πληρότητας και της απόδοσης. Το τρίτο επίπεδο είναι μια ενοποιημένη
διοίκηση που περιλαμβάνει επικοινωνία και διασυνδέσεις οι οποίες φέρνουν σε επαφή πολλές διαδικασίες μέσα σε ένα πλαίσιο
εξορθολογισμού. Το τέταρτο επίπεδο στο μοντέλο ωριμότητας είναι η ανασχηματισμένη διοίκηση. Περιλαμβάνει διαδικασίες που
λειτουργούν με τρόπους που αλλάζουν τη φιλοσοφία λειτουργίας της υφιστάμενης διοίκησης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι
σχεδιασμένες βάσει ενός μοντέλου που περιστρέφεται γύρω από τον χρήστη για την εξυπηρέτηση ατομικών απαιτήσεων και
αναγκών.

Το νέο σύστημα θα επιτύχει το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο του μοντέλου ωριμότητας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε
σχέση με το περιβάλλον του ΤΑΘΕ, με στόχο την μελλοντική εξέλιξη στο τέταρτο επίπεδο με την ενσωμάτωση υπηρεσιών από άλλα
τμήματα και εξέλιξη των υπηρεσιών που διαμορφώνονται με γνώμονα τις ανάγκες του πολίτη.

Διαχείριση Αλλαγής
Οι αλλαγές στις διαδικασίες, τα συστήματα και την τεχνολογία συχνά απαιτούν αλλαγές στη διαμόρφωση και εκτέλεση διαφορετικών
ρόλων και ευθυνών. Στην περίπτωση του νέου συστήματος ΤΑΘΕ, η αλλαγή που απαιτείται στις περισσότερες επιχειρηματικές
διαδικασίες και στον τρόπο εκτέλεσης εργασιών μπορεί να είναι σημαντική. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αλλαγή
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 Νέος τρόπος σκέψης και εργασίας βασισμένος στην τεχνολογία

 Διαδικαστικές Προσαρμογές

 Φόρτος εργασίας μεταβατικής περιόδου και αρχικά προβλήματα

 Δυσκολίες συνεργασίας με άλλα κυβερνητικά τμήματα και οντότητες.

 Προσαρμογή Ρόλων και Ευθυνών

 Ικανότητα και Θέληση του προσωπικού του ΤΑΘΕ να προσαρμοστεί στις αλλαγές.

Η επιτυχής διαχείριση της αλλαγής είναι απαραίτητη για να μετριάσει προληπτικά τον οργανωτικό κίνδυνο κατά την επιδίωξη
οφέλους. Η προσπάθεια διαχείρισης της αλλαγής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διαχείρισης του έργου και πρέπει
να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 Εμπλοκή της Διοίκησης και δημιουργία διοικητικής υποστήριξης επισήμως από νωρίς.

 Προνοητική κατανόηση του μεγέθους της αλλαγής και ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου σχέδιου διαχείρισης αλλαγών.

 Συμμετοχή βασικών στελεχών στις ανασχεδιασμένες και αυτοματοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες στη φάση δοκιμής Αποδοχής

Χρήστη της υλοποίησης του έργου, και

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αυστηρού σχεδίου κατάρτισης για όλους τους χρήστες του νέου συστήματος του ΤΑΘΕ.

2 – Το Μελλοντικό Καθεστώς
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2.3 Προκλήσεις (Συνέχεια)

Νομοθετικές Αλλαγές
Υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει η ανάγκη για νομοθετικές αλλαγές λόγω της ανάγκης αύξησης της αποδοτικότητας και της
παραγωγικότητας και ως αποτέλεσμα τυχόν αποφάσεων ανασχεδιασμού. Τέτοιες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τις
μέχρι τώρα επιχειρησιακές διαδικασίες τις οποίες έχουν ενστερνιστεί οι υπαλλήλοι του ΤΑΘΕ και άλλοι πιθανοί εταίροι (π.χ.
αποστολή μιας ηλεκτρονικής ειδοποίησης αντί επιστολής). Το ΤΑΘΕ θα κληθεί να διαχειριστεί τη διαδικασία σχεδιασμού και
προώθησης των αλλαγών μέσω των κατάλληλων καναλιών και διαδικασιών. Εάν αποδειχθεί ότι ισχύει αυτό, θα πρέπει να
υιοθετηθεί μια προσέγγιση με προτεραιότητα την προώθηση προτάσεων για νομοθετική αλλαγή στο ΤΑΘΕ ώστε να
προσαρμοστεί βάσει της τεχνολογικής υποδομής.

Διακυβέρνηση Δεδομένων
Υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ακριβή, επικαιροποιημένα και ολοκληρωμένα. Οι
διαφορετικές πηγές δεδομένων και οι ιστορικές πληροφορίες σε φυσική/έντυπη μορφή (π.χ. άδειες αλιείας) θα πρέπει να
εναρμονιστούν και να συγκεντρωθούν σε μια κεντρική βάση στο πλαίσιο της συνολικής Στρατηγικής Πληροφορικής του
ΤΑΘΕ. Επίσης, πρέπει να εφαρμοστεί μια διαδικασία ελέγχου ποιότητας δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα
δεδομένα που μεταφέρονται στο νέο σύστημα είναι έγκυρα και ακριβή. Για να επιτευχθεί αυτό, το ΤΑΘΕ μπορεί να χρειαστεί
να αναπτύξει ή να ενισχύσει τις υφιστάμενες μεθόδους υιοθετώντας νέες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων,
προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα των δεδομένων και να θεσπίσει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων όπου τα
δεδομένα τυχαίνουν κεντρικής διαχείρισης βάσει καθορισμένων διαδικασιών.

Η έγκαιρη επικαιροποίηση και ακρίβεια των πληροφοριών αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση τους σε πολλές
δραστηριότητες του δημόσιου τομέα και ως αποτέλεσμα της νέας λειτουργικότητας του συστήματος. Η συνεχής καταγραφή
των αλλαγών στα δεδομένα όπως αυτές τυχαίνουν επεξεργασίας και καταχώρησης σε συνδυασμό με πρόσθετες μεθόδους
παρατήρησης, θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων πηγών δεδομένων. Απαιτείται επίσης ότι όλοι οι εξωτερικοί εταίροι θα
διαθέτουν τα δεδομένα τους στο ΤΑΘΕ και όπου αλλού απαιτείται σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι
τα δεδομένα σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες πρέπει να διατίθενται για χρήση σε όλο το εύρος του οργανισμού και
ότι τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται μόνο μία φορά, να διατηρούνται όπου αυτό μπορεί να γίνει με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο και να είναι εύκολα ανακτήσιμα και εφαρμόσιμα. Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα σημεία των
βασικών δράσεων-κλειδιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων:

2 – Το Μελλοντικό Καθεστώς

01
Η αρχιτεκτονική λύσεων θα βασίζεται σε μια ανοικτή, κλιμακούμενη και ευέλικτη αρχιτεκτονική που θα περιλαμβάνει
μηχανισμούς ασφαλείας για τον έλεγχο της πρόσβασης, τον διαχωρισμό των καθηκόντων και την παροχή πληροφοριών
σχετικά με την αρχή ανάγκης παροχής γνώσης, ενώ θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα δεδομένων και παροχής
υπηρεσιών.

02

03

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Η επιτυχής διαχείριση της αλλαγής είναι απαραίτητη για να μετριάσει προληπτικά τον οργανωτικό κίνδυνο στην προσπάθεια
επιδίωξης προστιθέμενης αξίας. Η προσπάθεια διαχείρισης της αλλαγής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας
διαχείρισης του έργου.

Το ΤΑΘΕ μπορεί να κληθεί να διαχειριστεί τη διαδικασία σχεδιασμού και προώθησης των αλλαγών μέσω των κατάλληλων
καναλιών και διαδικασιών. Πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση με προτεραιότητα όσον αφορά την υποβολή και προώθηση
των προτάσεων νομοθετικής αλλαγής από το ΤΑΘΕ.

04 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι διαφορετικές πηγές δεδομένων πρέπει να εναρμονιστούν και να κεντροποιηθούν. Τα δεδομένα πρέπει να διατίθενται για
χρήση σε όλα τα επίπεδα τον οργανισμό, πρέπει να συλλέγονται μόνο μία φορά, να διατηρούνται όπου αυτό μπορεί να γίνει με
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να είναι εύκολα ανακτήσιμα και εφαρμόσιμα.
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2.4 Οφέλη
Τα δυνητικά οφέλη της δημόσιας ψηφιοποίησης μπορούν να γίνουν αντιληπτά όταν οι επιχειρησιακές διαδικασίες
εναρμονιστούν με την αρχιτεκτονική της Πληροφορικής και τύχουν συντονισμού σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες, τους τομείς και
τις δημόσιες αρχές. Το νέο σύστημα θα αποτελέσει ένα σημαντικό δομικό στοιχείο στη στρατηγική ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Κύπρου. Ο ρόλος της είναι να συγκεντρώσει τις διάφορες πηγές δεδομένων για την αλιεία, την
υδατοκαλλιέργεια και τη συλλογή δεδομένων αλιείας και να παράσχει αποδοτικές, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες
υπηρεσίες για να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες. Τα βασικά
οφέλη από την επιτυχή ανάπτυξη του νέου συστήματος αναλύονται περαιτέρω παρακάτω.

Ρυθμιστική και άλλη Συμμόρφωση
Το νέο σύστημα θα υποστηρίζει τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΑλΠ,
επιτυγχάνοντας έτσι κανονιστική συμμόρφωση με τους κανονισμούς ελέγχου της ΕΕ και με όλη τη νομοθεσία της ΕΕ ή τις
συστάσεις που απορρέουν από αυτές. Περαιτέρω και ως μέρος μιας συνολικής Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΑΘΕ, θα
πρέπει επίσης να υιοθετηθούν οι θεμελιώδεις αρχές ότι τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται μόνο μία φορά και να
διατηρούνται όπου αυτό μπορεί να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο καθώς και ότι θα πρέπει να παρέχονται με
τυποποιημένο τρόπο. Αυτό θα οδηγήσει σε τυποποίηση, απρόσκοπτη παροχή πληροφοριών με λιγότερα λάθη και
σφάλματα επικοινωνίας και επομένως υψηλότερη αποδοτικότητα.

Αποδοτικότητα και Παραγωγικότητα
Η ψηφιοποίηση μέσω των αποτελεσμάτων ανασχεδιασμού είναι ο βέλτιστος συνδυασμός ενεργειών για την ανάλυση και
κατανομή των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αυτό φυσικά οδηγεί στην απλούστευση των διαδικασιών, στην καλύτερη
απόδοση και, ενδεχομένως, στην αύξηση της παραγωγικότητας. Το νέο σύστημα μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο
λίθο και την πλατφόρμα για την εφαρμογή οποιωνδήποτε συστάσεων ανασχεδιασμού, και μπορεί έτσι να αποκομίσει οφέλη
από την εφαρμογή διατερματικής προσέγγισης, αποφεύγοντας την επανάληψη ή τυχόν περιττές ενέργειες,
ελαχιστοποιώντας την εκτεταμένη ανταλλαγή πληροφοριών κλπ.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ενοποιημένη Κυβέρνηση
Στην εθνική στρατηγική ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα κοινά συστατικά στοιχεία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη
ψηφιακών λύσεων αυτοεξυπηρέτησης, οι οποίες είναι άρτια λειτουργικές και πλήρως ενοποιημένες. Αυτές βοηθούν το ευρύ
κοινό να νιώσει εξοικείωση στην παρατηρούμενη συνοχή των προσφερόμενων ψηφιακών λύσεων που παρέχονται από τα
διάφορα κυβερνητικά τμήματα. Η απόκτηση κοινών συστατικών στοιχείων βοηθά επίσης τα τμήματα να μειώσουν τα έξοδά
τους. Το νέο σύστημα θα παρέχει δεδομένα και υπηρεσίες για τα οποία το ΤΑΘΕ έχει την ευθύνη της ενσωμάτωσης στο
κοινόχρηστο σύστημα για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Κυβερνητική Πύλη. Οι υπηρεσίες είναι
προσβάσιμες μέσω ενός ασφαλούς πλαισίου σε 24ωρη βάση. Επιπλέον, το σύστημα θα ενσωματωθεί με άλλα συστήματα
διαχειριστικών μονάδων και οργανισμών μέσω της χρήσης τεχνολογιών υπηρεσιών διαδικτύου.

Ευθυγράμμιση Επιχειρησιακής Στρατηγικής με Στρατηγική Πληροφορικής
Το νέο σύστημα θα αποτελέσει θεμελιώδη ρόλο στην υλοποίηση ενός σημαντικού μέρους μιας καθορισμένης Στρατηγικής
Πληροφορικής του ΤΑΘΕ, ενώ συγχρόνως θα ευθυγραμμίσει τη Στρατηγική Πληροφορικής με τις επιχειρησιακές ανάγκες
του τμήματος. Ως εκ τούτου και λόγω ανυπαρξίας επίσημης επιχειρησιακής στρατηγικής, η εφαρμογή του νέου συστήματος
θα οδηγήσει και στην εξέλιξη της επιχειρησιακής στρατηγικής του ΤΑΘΕ.

Οφέλη σε Επίπεδο Συστήματος και Δεδομένων
Στο επίπεδο του συστήματος και των δεδομένων, τα οφέλη του νέου συστήματος περιλαμβάνουν την ενοποιημένη,
μοναδική βάση δεδομένων πληροφοριών, ενοποιημένα γραφικά δεδομένα, κεντρικές εφαρμογές για τομείς, μοναδική και
κεντρική διατήρηση δεδομένων, πιο διαφανή και απλουστευμένο τρόπο διαχείρισης δεδομένων, οργάνωση ανθρώπινου
δυναμικού και διαθεσιμότητα των πληροφοριών ανάλυσης.

2 – Το Μελλοντικό Καθεστώς
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3 – Ορισμός 

Στρατηγικής 

Πληροφορικής
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3.1 Επισκόπηση
Όπως ορίστηκε και προηγουμένως, το όραμα της Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΑΘΕ είναι να μεταμορφώσει το
περιβάλλον πληροφορικής του οργανισμού έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα
για το μέλλον, βασισμένο σε μια αρχιτεκτονική που διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που σχετίζονται με την αλιεία καθώς και άλλες ενδιαφερόμενες
οντότητες.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Στρατηγική Πληροφορικής πρέπει να βασίζεται σε μια δομημένη προσέγγιση της
Τεχνολογικής Επιχειρησιακής Ενεργοποίησης. Αυτό απορρέει από τους στρατηγικούς στόχους Πληροφορικής που
ορίζονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των βασικών Στρατηγικών
Πυλώνων που αποτελούν τη βάση της Στρατηγικής Πληροφορικής και των αντίστοιχων Στρατηγικών Διαστάσεων και
Στρατηγικών Δράσεων για κάθε Πυλώνα. Για κάθε Διάσταση ορίζονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις.

Η παραδειγματική σχέση μεταξύ Στρατηγικών Πυλώνων, Στρατηγικών Διαστάσεων, Στρατηγικών Δράσεων και Στρατηγικών
Στόχων απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα (βλ. Διάγραμμα 4):

Η παραπάνω προσέγγιση επιτρέπει τον καθορισμό μιας δομημένης και σαφούς προοπτικής ως προς τον καθορισμό των
δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν, ποιοι στόχοι και πυλώνες επηρεάζονται από την υλοποίηση τους καθώς και τη σειρά
προτεραιότητας τους. Με την προσέγγιση αυτή επιτυγχάνεται καλύτερος σχεδιασμός μέσα από αποτελεσματικές
επενδύσεις και υποστηρίζεται μέσω ομαδικών δράσεων. Σήμερα, παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι επενδύσεις στους
Δημόσιους Οργανισμούς γίνονται με τρόπο αποσπασματικό ως απόκριση σε άμεσες ανάγκες με στόχο την επίλυση
προβλημάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πρωτοβουλίες στα πλαίσια ενός συνεκτικού πλαίσιου. Παρομοίως, στην
περίπτωση του ΤΑΘΕ ενδέχεται να χάνονται ευκαιρίες συλλογικής και συνεκτικής συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες που
δρουν εντός του τομέα της αλιείας.

Χωρίς την ύπαρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας και διασύνδεσης με αυτές τις υπηρεσίες και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, οι
πρωτοβουλίες ενδιαφέροντος και οφέλους για το ΤΑΘΕ είναι πιθανό να καθοδηγούνται από βραχυπρόθεσμες ανάγκες και
να περιορίζονται από τους διαθέσιμους πόρους, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σημειωθεί
ότι το έγγραφο Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΑΘΕ πρέπει να παραμείνει ένα ζωντανό έγγραφο και να αναθεωρείται και
να ενημερώνεται σε περιοδική βάση.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Στρατηγική Διάσταση 1α
Στρατηγική Δράση 1
Στρατηγική Δράση 2

Στρατηγική Διάσταση 1β Στρατηγική Δράση 3

Στρατηγική Διάσταση 1γ
Στρατηγική Δράση 4
Στρατηγική Δράση 5

Στρατηγική Διάσταση 2α Στρατηγική Δράση 6

Στρατηγική Διάσταση 2β
Στρατηγική Δράση 7
Στρατηγική Δράση 8
Στρατηγική Δράση 9

Στρατηγική Διάσταση 3α Στρατηγική Δράση 10

Στρατηγική Διάσταση 3β
Στρατηγική Δράση 11
Στρατηγική Δράση 12

1. Στρατηγικός Στόχος 1

2. Στρατηγικός Στόχος 2

3. Στρατηγικός Στόχος 3

4. Στρατηγικός Στόχος 4

5. Στρατηγικός Στόχος 5

6. Στρατηγικός Στόχος 6

7. Στρατηγικός Στόχος 7

8. Στρατηγικός Στόχος 8

9 Στρατηγικός Στόχος 9

10. Στρατηγικός Στόχος 10

Στρατηγικός Πυλώνας 1

Στρατηγικός Πυλώνας 2

Στρατηγικός Πυλώνας 3

Διάγραμμα 4: Σχέση μεταξύ Στρατηγικών Πυλώνων, Στρατηγικών Διαστάσεων, 
Στρατηγικών Δράσεων και Στρατηγικών Στόχων
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3.2 Στρατηγικοί Πυλώνες
Πηγάζοντας από το Όραμα και υποστηρίζοντας τις Αρχές και τους Στόχους που ορίζονται στο προηγούμενο τμήμα, οι
βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι της Πληροφορικής που αποτελούν τη βάση της Στρατηγικής Πληροφορικής παρατίθενται
παρακάτω:

Κάθε Πυλώνας διαχωρίζεται περαιτέρω σε Στρατηγικές Διαστάσεις που καθορίζουν τις περιοχές εστίασης για τους οποίους
τεκμηριώνονται συγκεκριμένες Στρατηγικές Δράσεις. Αυτό οδηγεί στον Χάρτη Πορείας για την εφαρμογή της Στρατηγικής
της Πληροφορικής του ΤΑΘΕ.

Η υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΑΘΕ απαιτεί την έναρξη και την εκτέλεση ορισμένων έργων, μερικά από
τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν παράλληλα. Έτσι, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί Γραφείο Διαχείρισης
Προγραμμάτων στο ΤΑΘΕ που θα παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο των έργων. Επιπλέον, το αρμόδιο προσωπικό του
ΤΑΘΕ πρέπει να εκπαιδευτεί σε δεξιότητες διαχείρισης έργων, ώστε να είναι σε θέση να χειριστεί τη διαχείριση των
σημαντικών έργων που θα ακολουθήσουν.

Η ανάλυση των Στρατηγικών Πυλώνων σε Στρατηγικές Διαστάσεις και σε Στρατηγικές Δράσεις απεικονίζεται στην επόμενη
σελίδα.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Καλή Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση

Ενισχυμένη Παροχή 
Υπηρεσιών 

Πληροφορικής και 
Καινοτομία

Ενισχυμένη 
Ενδυνάμωση Χρηστών 

και Κοινοτική Συμμετοχή

Βελτιωμένη Ποιότητα,  
Ακεραιότητα, και 
Διαθεσιμότητα 

Δεδομένων

Ενισχυμένος Έλεγχος 
και Μετριασμός  

Κινδύνου

Συμμόρφωση

Επιχειρησιακή Απόδοση 
και Βελτιστοποίηση

1.
Δημιουργία πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου τεχνολογιών  
Πληροφορικής βασισμένου σε μοντέλο Διακυβέρνησης 
Πληροφορικής

2.

Ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με την 
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής και 
υπηρεσιών για την υποστήριξη ενός ευέλικτου και 
κλιμακούμενου επιχειρησιακού μοντέλου

3.

Ανάπτυξη μια ευέλικτης, διαλειτουργικής και κλιμακούμενης 
αρχιτεκτονικής Πληροφορικής

4.
Καθορισμός και τυποποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών 
και ταυτόχρονα αύξηση της ταχύτητας και αποδοτικότητας μέσω  
αυτοματοποίησης

5.
Χρήση της πιο πρόσφατης τεχνολογίας για να επιτραπεί η 
αποτελεσματική ενσωμάτωση με εξωτερικά συστήματα / πηγές 
δεδομένων, τις αρχές και άλλες οντότητες

6.

Βελτίωση της διαθεσιμότητας, της ποιότητας και της διαφάνειας 
των δεδομένων, ενσωματώνοντας τις πηγές σε ένα κεντρικό 
αποθετήριο, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών διαχείρισης και 
συντήρησης δεδομένων

7.
Εξορθολογισμός συστημάτων για την ενσωμάτωση σε μια κοινή 
πλατφόρμα, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για παρουσία στις 
εγκαταστάσεις

8.

Βελτίωση της ασφάλειας μέσω της χρήσης ασφαλών 
πρωτοκόλλων και κεντρική διαχείριση των ελέγχων πρόσβασης 
των χρηστών μέσω της εφαρμογής πολιτικής και διαχείρισης 
ταυτότητας

9
Ενεργοποίηση της παρακολούθησης των επιδόσεων και μείωση 
του λειτουργικού κόστους μέσω συσχετισμένων και διορατικών 
πληροφοριών

10
Ανάπτυξη Στρατηγικής Πληροφορικής και οδικού χάρτη που να 
ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές και 
κανονιστικές ανάγκες

Στρατηγικοί Πυλώνες

Διάγραμμα 5: Οι βασικοί στρατηγικοί πυλώνες Πληροφορικής που αποτελούν τη βάση της 
Στρατηγικής Πληροφορικής

Στρατηγικοί Στόχοι Πληροφορικής. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.2 για λεπτομέρειες
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3.3 Στρατηγικές Διαστάσεις και Δράσεις

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Στρατηγικοί 
Πυλώνες

Στρατηγικές 
Διαστάσεις Στρατηγικές Δράσεις

Καλή Ηλ 
Διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση 
Πληροφορικής

1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πολιτικών, Διαδικασιών και Προτύπων

3. Οργάνωση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Διαχείριση Γνώσης

4. Επανεξέταση και Ενημέρωση της Διαδικασίας Στρατηγικής Πληροφορικής

Διαχείριση 
Προγράμματος 

& Έργου

5. Δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων

6. Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων 

Ενισχυμένη 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
Πληροφορικής 
και Καινοτομία

Παροχή 
Υπηρεσιών 

Πληροφορικής

7. Ανάπτυξη μιας Ευέλικτης, Διαλειτουργικής και Κλιμακούμενης Αρχιτεκτονικής

8. Ανάπτυξη του Νέου Συστήματος ΤΑΘΕ

9. Ενίσχυση Υποδομής και των Δυνατοτήτων Κέντρου Δεδομένων

Ενισχυμένη 
Ενδυνάμωση 
Χρηστών και 

Κοινοτικές 
Δεσμεύσεις

Εμπλοκή 
Εσωτερικών και 

Εξωτερικών 
Οντοτήτων

10. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Επικοινωνίας

11. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Στρατηγικής Διαχείρισης Αλλαγής

Υπηρεσίες Ηλ 
Διακυβέρνηση 12. Ενσωμάτωση με το ARIADNI και Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

Βελτιωμένη 
Ποιότητα,  

Ακεραιότητα, και 
Διαθεσιμότητα 

Δεδομένων

Διαχείριση 
Δεδομένων 13. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασίας Διαχείρισης Δεδομένων

Καθαρισμός και 
Εμπλουτισμός 

Δεδομένων

14. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρωτοβουλίας για την Ακεραιότητα και την Πληρότητα

Δεδομένων

Ενισχυμένος 
Έλεγχος και 
Μετριασμός  

Κινδύνου

Ασφάλεια 
Πληροφοριών 15. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών

Συνέχιση 16. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Συνέχισης Επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης 

της ανάκτησης από Καταστροφές)

Συμμόρφωση VALID 17. Εφαρμογή των Απαιτήσεων του VALID

Επιχειρησιακή 
Απόδοση και 

Βελτιστοποίηση

Επιχειρησιακή 
Απόδοση

18. Εφαρμογή των Συστάσεων Ανασχεδιασμού

19. Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών για Διατερματικές

Διεργασίες

43
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Περιγραφή

Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την έναρξη, την ιεράρχηση και την
παρακολούθηση των έργων Πληροφορικής του ΤΑΘΕ. Η πρωτοβουλία για έναρξη έργων θα πρέπει να
προωθεί την καινοτομία σε διάφορα επίπεδα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του ΤΑΘΕ, η ιεράρχηση θα
πρέπει να προωθεί τους επιχειρηματικούς στόχους και η παρακολούθηση θα πρέπει να εποπτεύει το έργο
και να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι η
ευθυγράμμιση των επενδύσεων (έργων) στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής με το όραμα και τη
στρατηγική του οργανισμού μέσα από ένα δομημένο και διαφανή τρόπο. Επιπλέον, το μοντέλο πρέπει να
ευθυγραμμίζεται με τη γενική προσέγγιση της κυβέρνησης όσον αφορά τη διακυβέρνηση Πληροφορικής,
συμπεριλαμβανομένου του ορισμού μιας διαδικασίας συλλογικής αξιολόγησης των αναγκών πληροφορικής.

Κύρια Οφέλη

■ Ευθυγράμμιση της Πληροφορικής με την επιχείρηση.
■ Σαφήνεια και ιεράρχηση προτεραιοτήτων για έργα Πληροφορικής.
■ Εξάλειψη προσεγγίσεων που προκαλούν τεχνολογική συμφόρηση και δραστηριοτήτων που δεν έχουν 

ανατεθεί με σαφήνεια.
■ Υποβοηθά στην καλύτερη επικοινωνία για λήψη αποφάσεων μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων.
■ Παρέχει ένα μοντέλο λειτουργίας που θα είναι γνωστό σε όλους.
■ Ελεγκτικά πρότυπα: κάνουν πιο εύκολα γνωστό το τι πρέπει να γίνει - ή παρέχουν τεκμήρια για το αν γίνεται.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Χρόνος καθιέρωσης της διαδικασίας διακυβέρνησης και πρωτοκόλλων.
■ Χρόνος και δέσμευση από τους κύριους επιχειρηματικούς φορείς και τη διοίκηση.

Κύρια 
Βήματα 

Εργασιών

■ Εντοπισμός μελών σε ολόκληρο τον οργανισμό που θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων Πληροφορικής και καθορισμός των ευθυνών τους.

■ Δημιουργία μιας Επιτροπής Σχεδιασμού Πληροφορικής (ΕΣΠ), αποτελούμενης από τα προαναφερθέντα 
μέλη (προασπιστές επιχειρήσεων και εκπροσώπηση της Πληροφορικής).

■ Ορισμός μιας διαδικασίας γύρω από αυτή την επιτροπή λήψης αποφάσεων - αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει τον προγραμματισμό τακτικών συσκέψεων, χρονοδιαγραμμάτων διεργασιών, διαδικασιών 
υποβολής εκθέσεων, διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων και διαδικασιών κλιμάκωσης.

■ Κοινοποίηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους του σκοπού και του στόχου της διαδικασίας διακυβέρνησης 
και έναρξη συζήτησης για την ευθυγράμμιση με την επιχειρηματική στρατηγική και το όραμα.

■ Καθιέρωση επιχειρηματικής ιδιοκτησίας/ευθύνης για τις επιχειρηματικές εφαρμογές.
■ Συνέχιση εφαρμογής της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού που καταγράφει τα Τμήματα/τομείς 

που διαμορφώνουν τον προϋπολογισμό τους για ανάγκες πληροφορικής.
■ Κοινοποίηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους των προτεραιοτήτων για την πληροφορική με βάση τη 

στρατηγική πληροφορικής.
■ Ανάπτυξη μιας σειράς τυπικών πολιτικών και διαδικασιών Πληροφορικής (ανατρέξτε επίσης σε 

συγκεκριμένη δράση για πολιτικές και διαδικασίες πληροφορικής) ή υιοθέτηση των πολιτικών του ΤΥΠ.
■ Ανάπτυξη και καθιέρωση διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών. Έμφαση σε αυτή τη διαδικασία, καθώς 

καθορίζει βασικά στοιχεία της διαδικασίας διακυβέρνησης.
■ Εφαρμογή της διαδικασίας «χρηματοδότησης έργων πληροφορικής» που θα εντοπίζει και θα αναλύει τις 

ανάγκες χρηματοδότησης και αντιστοίχιση της με τις Δράσεις της Στρατηγικής, σε συνεχή βάση.

Κύριοι 
Φορείς

■ Διαχείριση ανώτατου επιπέδου.
■ Διαχείριση Πληροφορικής.

■ Διευθυντής Κλάδου / Τμήματος.
■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Εξαρτήσεις

■ Δημιουργία επιχειρηματικής ιδιοκτησίας για διαδικασίες και εφαρμογές / συστήματα πληροφορικής.

■ Υποστήριξη ιδιοκτήτη επιχείρησης “Business owner buy-in”.

■ Διαχείριση της αλλαγής κουλτούρας.

■ Η ικανότητα του Οργανισμού να εκτιμά και να αξιολογεί τα έργα.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιπρόσθετες 
Πληροφορίες

■ Όλα τα έργα Πληροφορικής θα πρέπει να επανεξεταστούν από την Επιτροπή Σχεδιασμού Πληροφορικής 
(ΕΣΠ) για έγκριση. Αυτή η ανασκόπηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα της 
προτεινόμενης λύσης, την εφαρμοσιμότητα της στην υποδομή πληροφορικής του ΤΑΘΕ και την ευκαιρία 
να αξιοποιηθεί η τεχνολογία από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

■ Οι τομείς / τμήματα έχουν την ευθύνη για τον εντοπισμό ανάγκης και τη χρηματοδότηση έργων 
τεχνολογίας.

■ Η ΕΣΠ θα είναι υπεύθυνη για την ιεράρχηση των έργων πληροφορικής που προσδιορίζονται κατά τη 
διαδικασία σχεδιασμού ή σε έκτακτη (ad hoc) βάση. Ο τομέας που εντοπίζει την ανάγκη έχει την ευθύνη 
να αναπτύξει και να παρουσιάσει την αιτιολόγηση του έργου στην ΕΣΠ.

■ Εντός των τομέων / κλάδων του ΤΑΘΕ πρέπει να προσδιορίζονται οι «ιδιοκτητες» εφαρμογών, οι οποίοι 
θα είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό της εξέλιξης και της διαχείρισης της καθορισμένης εφαρμογής. Ο 
ιδιοκτήτης / υπεύθυνος της εφαρμογής θα πρέπει να κατανοεί τις επιχειρηματικές απαιτήσεις και να είναι 
σε θέση να επικοινωνεί θέματα και ανάγκες στο τμήμα Πληροφορικής και στην ΕΣΠ.

■ Πρέπει να καθοριστεί η ευθύνη του επικεφαλής του συστήματος πληροφοριών για την αλιεία. Ο ρόλος 
αυτός πρέπει να περιλαμβάνει:

■ να προεδρεύει της ΕΣΠ που είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού 
Πληροφορικής.

■ να συνεργάζεται με την ΕΣΠ, να συστήνει συμβουλευτικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας, όπως 
απαιτείται για την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου πληροφορικής ή για την εφαρμογή των 
εγκρίσεων στρατηγικών δράσεων.

■ να συνεργάζεται στενά με το με τους τομείς / τμήματα για τη δημιουργία και διατήρηση της 
απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής.

■ να κοινοποιεί την αποστολή, τη στρατηγική και τις πολιτικές και διαδικασίες σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους.

■ να διατηρεί τη σύμφωνη γνώμη σε όλο τον οργανισμό για τους στόχους της Πληροφορικής.
■ να σκέφτεται στρατηγικά, με την ικανότητα να αντιλαμβάνεται προληπτικά τις συγκρούσεις που 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής.
■ Πρέπει να διοριστεί τουλάχιστον ένα υπεύθυνο άτομο με τεχνικές δυνατότητες υποστήριξης χρηστών και 

διαχείρισης των συστημάτων σε καθημερινή βάση. Άλλοι απαιτούμενοι ρόλοι περιλαμβάνουν τον 
προγραμματιστή ψηφιακών υπηρεσιών και τον προγραμματιστή ανάλυσης δεδομένων. Εάν δεν είναι 
δυνατή η ανάθεση αυτών των υπηρεσιών, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών 
επιχειρησιακής διαχείρισης από ειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πολιτικών, Διαδικασιών και Προτύπων

Περιγραφή

Η δράση είναι απαραίτητη για την καθιέρωση μιας σειράς επίσημων και διεθνών πολιτικών και διαδικασιών
Πληροφορικής στο πλαίσιο του ΤΑΘΕ. Η άποψη κατά την ανάπτυξη ενός τυπικού συνόλου πολιτικών και
διαδικασιών μπορεί να είναι η παροχή υπηρεσιών (π.χ. με βάση το ITIL), ο έλεγχος (π.χ. με βάση το COBIT), η
ασφάλεια των πληροφοριών (π.χ. βάσει ISO27001) ή κάτι άλλο. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να
επισημοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες που επηρεάζουν τα συστήματα πληροφορικής και τα περιουσιακά
στοιχεία πληροφορικής εντός του ΤΑΘΕ και να αποφευχθούν οι επιπτώσεις της συμφόρησης της
πληροφορίας. Για τους σκοπούς του ΤΑΘΕ, τόσο ο έλεγχος όσο και η παροχή υπηρεσιών είναι μεγάλης
σημασίας. Με βάση το επίπεδο ωριμότητας του περιβάλλοντος όσον αφορά και τα δύο, θα ήταν πρακτικό να
δημιουργηθεί πρώτα ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και στη συνέχεια να εξελιχθεί σε ένα βελτιστοποιημένο
περιβάλλον παροχής υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο COBIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη
των επίσημων πολιτικών και διαδικασιών. Το COBIT ορίζει τη διακυβέρνηση της πληροφορικής ως μια «δομή
σχέσεων και διαδικασιών για την καθοδήγηση και τον έλεγχο της επιχείρησης ως προς την επίτευξη των
στόχων της επιχείρησης προσθέτοντας αξία και ταυτόχρονα εξισορροπώντας τον κίνδυνο έναντι της απόδοσης
της πληροφορικής και των διαδικασιών της». Οποιαδήποτε απόκλιση από την πολιτική στο μέλλον θα πρέπει
να εξετάζεται μέσω αξιολόγησης κινδύνου και να εγκρίνεται επίσημα. Επιπλέον, τα δικαιολογητικά έγγραφα
(π.χ. Γλωσσάριο) πρέπει να επανεξετασθούν και να ενημερωθούν μέσω της διαδικασίας επανεξέτασης των
Πολιτικών και των Διαδικασιών για περιοδική επικαιροποίηση.

Για να αποφευχθεί η δημιουργία ενός νέου πλαισίου, μπορεί να υιοθετηθεί το σύνολο πολιτικών, διαδικασιών
και προτύπων του ΤΥΠ. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, το σύνολο των εγγράφων πρέπει να αναθεωρηθεί
και οι εφαρμοστέες πολιτικές, διαδικασίες ή πρότυπα πρέπει να προσδιοριστούν και να επιλεγούν για
εφαρμογή στο ΤΑΘΕ.

Κύρια 
Οφέλη

■ Οφέλη κορυφαίων πρακτικών. Τα πρότυπα διακυβέρνησης (ITIL / COBIT®) έχουν αξιολογηθεί από 
εκατοντάδες ανθρώπους και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο και μπορούν να μεταδώσουν τις κορυφαίες 
πρακτικές στο ΤΑΘΕ.

■ Μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο το ΤΑΘΕ διαχειρίζεται και εκτελεί λειτουργίες και 
διαδικασίες πληροφορικής καθορίζεται μέσω των επίσημων πολιτικών και διαδικασιών, οδηγώντας σε 
έλεγχο, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Τύπος 
Προσπάθει

ας

■ Χρόνος να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί το σύνολο των πολιτικών και διαδικασιών, αν γίνει εσωτερικά.
■ Το χρηματικό κόστος αν αναπτυχθεί και τεκμηριωθεί σε συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Κύρια 
Βήματα 

Εργασιών

■ Εντοπισμός ενός τυπικού πρότυπου (π.χ. COBIT) και υιοθέτηση του ως πλαίσιο.
■ Δημιουργία μιας ομάδας ανάπτυξης Πολιτικών και Διαδικασιών που θα αποτελείται από άτομα τόσο με 

τεχνική κατάρτιση όσο και από περιβάλλον διαχείρισης ή / και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
■ Ανάπτυξη, τεκμηρίωση, αναθεώρηση, βελτιστοποίηση και οριστικοποίηση ενός ολοκληρωμένου συνόλου 

πολιτικών και διαδικασιών.
■ Έγκριση του συνόλου των πολιτικών και διαδικασιών στο επίπεδο της ΕΣΠ και της ανώτατης διοίκησης.
■ Ορισμός ρόλων και ευθυνών για κάθε πολιτική και διαδικασία.
■ Κοινοποίηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους του σκοπού και του στόχου του συνόλου πολιτικών και 

διαδικασιών και έναρξη της επίσημης έγκρισης τους και εφαρμογής τους.
■ Αντιμετώπιση βασικών τομέων όπως Διαχείριση Αλλαγών, Λειτουργίες Υπολογιστών, Ανάπτυξη και 

Απόκτηση Συστημάτων, Έλεγχος Πρόσβασης κ.λπ.

Κύριοι 
Φορείς

■ Διαχείριση ανώτατου επιπέδου.
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Ειδικοί σε Θέματα Πληροφορικής.

■ Προιστάμενοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
(Υπεύθυνοι Τομέων / Τμημάτων)

■ Τερματικοί Χρήστες.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πολιτικών, Διαδικασιών και Προτύπων

Επιπρόσθετες 
Πληροφορίες

■ Παραδείγματα Τομέων Πολιτικής και Διαδικασιών που απαιτούνται για κάθε οργανισμό (δημόσιο ή μη) για 
τη διαχείριση και τη λειτουργία ενός περιβάλλοντος πληροφορικής προσανατολισμένου προς την υπηρεσία, 
περιλαμβάνουν:
■ Σχεδιασμό Στρατηγικής
■ Διαχείριση Επενδύσεων / Προμήθειες
■ Διαχείριση Πόρων
■ Διαχείριση Κινδύνων και Συμμόρφωσης
■ Διαχείριση της Απόδοσης
■ Διασφάλιση Ποιότητας
■ Διαχείριση Κύκλου Ζωής Πολιτικής Πληροφορικής
■ Διαχείριση Σχέσεων με Προμηθευτές
■ Πρότυπα Αρχιτεκτονικής και Συμμόρφωση
■ Διαχείριση Εφαρμογών και Πλατφόρμων Τεχνολογίας
■ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
■ Πρόγραμμα / Διαχείριση Προγράμματος
■ Διαχείριση Κύκλου Ζωής του Συστήματος Ανάπτυξης
■ Διαχείριση Αλλαγών
■ Διαχείριση Διαμόρφωσης
■ Διαχείριση Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης
■ Υπηρεσία Επικύρωσης και Δοκιμών
■ Διαχείριση Γνώσης
■ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Υπηρεσιών Καταλόγου
■ Διαχείριση Επιπέδου Υπηρεσιών
■ Δυνατότητα Τεχνολογίας και Διαχείριση Απόδοσης
■ Διαχείριση Διαθεσιμότητας
■ Υπηρεσία Συνέχισης Πληροφορικής
■ Διαχείριση Περιστατικών, Συμβάντων, Προβλημάτων και Αιτημάτων
■ Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
■ Λειτουργίες Τεχνολογίας (Υπολογιστές)
■ Ασφάλεια / Προστασία Πληροφοριών

Τα παραπάνω πρέπει να συγκριθούν με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα πρότυπα του ΤΥΠ όταν 
αποφασίζεται ποια στοιχεία του πλαισίου του ΤΥΠ πρέπει να υιοθετηθούν.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Οργάνωση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Διαχείριση Γνώσης

Περιγραφή

Αυτή η δράση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ανθρώπινων πόρων
πληροφορικής και την εξάρτηση από άτομα-κλειδιά όπως επίσης για να τονιστεί η ανάγκη για συνεχή
διαχείριση της γνώσης. Στο πλαίσιο του μοντέλου διακυβέρνησης της πληροφορικής, πρέπει να εφαρμοστεί
μια οργανωτική δομή πληροφορικής που να καλύπτει συγκεκριμένους ανθρώπινους πόρους με
συγκεκριμένες ευθύνες. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ευθύνες για Υποστήριξη Τελικού Χρήστη, Διαχείριση
Συστήματος, Ανάπτυξη, Ανάλυση Δεδομένων, Διαχείριση Έργου κλπ. Πρέπει να διοριστεί τουλάχιστον ένα
υπεύθυνο άτομο με τεχνικές δυνατότητες για την υποστήριξη χρηστών και διαχείριση των συστημάτων σε
καθημερινή βάση. Άλλοι απαιτούμενοι ρόλοι περιλαμβάνουν τους προγραμματιστές ψηφιακών υπηρεσιών και
τον προγραμματιστή αναλυτικών δεδομένων. Εάν δεν είναι δυνατή η ανάθεση αυτών των υπηρεσιών, θα
πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίες επιχειρησιακής διαχείρισης από ειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών.

Επιπλέον, η διαχείριση της γνώσης και η κατανομή γνώσεων πρέπει να εξασφαλιστεί με τον εντοπισμό
ατόμων που θα απαρτίζουν μια εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΤΑΘΕ που θα παρακολουθεί, θα
αξιολογεί και θα ενεργεί με βάση τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα ενδιαφέροντος για το ΤΑΘΕ και σχετικά με τα
συστήματα πληροφορικής.

Κύρια Οφέλη

■ Κατανομή πόρων Πληροφορικής για υποστήριξη συστημάτων και τελικών χρηστών.
■ Εξασφάλιση της συνέχισης της γνώσης και αποφυγή εξάρτησης από άτομα-κλειδιά.
■ Σχέδιο διαδοχής.
■ Δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα διασφαλίζει την εναρμόνιση με τις διεθνείς εξελίξεις.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Χρόνος ανάπτυξης της απαιτούμενης οργανωτικής δομής, των ομάδων και των ρόλων 
(συμπεριλαμβανομένων των εφεδρικών ρόλων).

■ Κόστος για την κατάρτιση και την ενίσχυση των απαιτούμενων δεξιοτήτων.
■ Κόστος για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σε διεθνείς ομάδες και σχέδια.

Κύρια 
Βήματα 

Εργασιών

■ Προσδιορισμός των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται βάσει των καθηκόντων που πρέπει να 
ανατεθούν είτε εσωτερικά από το κυβερνητικό περιβάλλον είτε μέσω ενδεχόμενων προσλήψεων.

■ Εάν δεν είναι δυνατόν να διοριστούν πόροι εσωτερικά, τότε να προχωρήσει η πρόσληψη υπηρεσιών 
επιχειρησιακής διαχείρισης από ειδικευμένους φορείς παροχής υπηρεσιών.

■ Κοινοποίηση νέων ευθυνών σε όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους.
■ Εφαρμογή νέων αρμοδιοτήτων σε συσχετισμό με το ολοκληρωμένο σύνολο επίσημων πολιτικών και 

διαδικασιών Πληροφορικής.

Κύριοι 
Φορείς

■ Διαχείριση ανώτατου επιπέδου.
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Ειδικοί σε Θέματα Πληροφορικής.

■ Προσωπικό Πληροφορικής.
■ Άλλοι Βασικοί Φορείς.
■ Δημόσια Διοίκηση & Τμήμα Προσωπικού.

Εξαρτήσεις

■ Διαθεσιμότητα πόρων Πληροφορικής.

■ Ολοκληρωμένές και επίσημες πολιτικές και διαδικασίες Πληροφορικής.

■ Ικανότητα του Οργανισμού να προσαρμόζεται στην αλλαγή.

■ Απαιτήσεις κεντρικής πολιτικής και διαδικασιών (π.χ. βάσει των απαιτήσεων ΤΥΠ).

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Επανεξέταση και Ενημέρωση της Διαδικασίας Στρατηγικής Πληροφορικής

Περιγραφή

Απαιτείται η καθιέρωση μιας τυπικής διαδικασίας για την περιοδική αναθεώρηση, ενίσχυση και
επικαιροποίηση της ίδιας της στρατηγικής Πληροφορικής. Η Στρατηγική πρέπει να επανεξετάζεται και
να ενημερώνεται όταν σημειώνεται κάποια σημαντική αλλαγή στο περιβάλλον και σε συγκεκριμένα
ορόσημα του σχεδίου εφαρμογής. Η αναθεώρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κατάλληλους
δείκτες επιτυχίας/υλοποίησης. Το ΤΑΘΕ ως ιδιοκτήτης της Στρατηγικής Πληροφορικής πρέπει να
διευκολύνει τη διαδικασία αναθεώρησης.

Κύρια Οφέλη

■ Οι καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω κατηγοριοποίησης της επικαιροποίησης ως μη 
προτεραιότητα, έλλειψης πόρων, τεχνικών ζητημάτων ή άλλων λόγων ενδέχεται να οδηγήσουν 
στην καθυστέρηση της στρατηγικής Πληροφορικής καθιστώντας έτσι τις Στρατηγικές Δράσεις 
παρωχημένες. Οι περιοδικές αναθεωρήσεις μπορούν να επιτρέψουν την έγκαιρη ενημέρωση / 
τροποποίηση της Στρατηγικής.

■ Η μέτρηση των επιπέδων επιτυχίας παρέχει μια εικόνα για την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 
των Στρατηγικών Δράσεων.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Χρόνος επανεξέτασης και επικαιροποίησης της Στρατηγικής.
■ Χρόνος μέτρησης των επιπέδων επιτυχίας.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Θέσπιση σημείων-κλειδια για επανεξέταση της Στρατηγικής Πληροφορικής σε συγκεκριμένα 
ορόσημα του σχεδίου εφαρμογής.

■ Ανάθεση καθηκόντων για την αναθεώρηση της Στρατηγικής και των επιτευχθέντων επιπέδων 
επιτυχίας.

■ Περιοδικές επανεξετάσεις
■ Δράσεις που λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των αναθεωρήσεων.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση του τομέα Πληροφορικής.
■ Ειδικοί σε Θέματα Πληροφορικής.

■ Προιστάμενοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
(Υπεύθυνοι Τομέων).

■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς/εταίροι.

Εξαρτήσεις

■ Έγκριση διεύθυνσης και υποστήριξη για την εφαρμογή της στρατηγικής Πληροφορικής.

■ Αγορά ιδιοκτήτη επιχείρησης και τερματικού χρήστη owner buy-in.

■ Ικανότητα του Οργανισμού να προσαρμόζεται στην αλλαγή.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων (ΓΔΕ)

Περιγραφή

Η δράση αφορά στην δημιουργία επίσημης διαδικασίας για την επίβλεψη του σκοπού και της εξέλιξης
όλων των έργων που προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής των Στρατηγικών Δράσεων που
καθορίζονται από τη στρατηγική της Πληροφορικής. Η εποπτεία απαιτείται για να υποστηριχθεί η
δραστηριότητα σε επίπεδο έργου και να εξασφαλιστεί η επίτευξη των γενικών στόχων, με την
ενδεχόμενη παροχή εξουσίας για λήψη αποφάσεων που δεν μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο έργου.
Επίσης, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παρουσία υπεύθυνων Διαχείρισης Έργων με συνολική
προοπτική όπου απαιτείται ή ως φερέφωνα για ιδέες και προσεγγίσεις όσον αφορά στην επίλυση
ζητημάτων έργων που επηρεάζουν την υλοποίηση της Στρατηγικής.

Ανάλογα με τις δεξιότητες των μελών της επιτροπής Σχεδιασμού Πληροφορικής, το Γραφείο
Διαχείρισης Έργων μπορεί να αποτελεί όργανο που επιβλέπεται από την Επιτροπής Σχεδιασμού
Πληροφορικής.

Κύρια Οφέλη
■ Η δομημένη προσέγγιση για επίβλεψη και υποστήριξη παράλληλων έργων που καθορίζονται από 

τη στρατηγική Πληροφορικής ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αποτυχίας.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Χρόνος για τη διαμόρφωση και εφαρμογή του ΓΔΕ.
■ Προυπολογισμός για την κατάρτιση ή / και την αγορά υπηρεσιών επαγγελματικής 

εμπειρογνωμοσύνης.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με το ΓΔΕ ή εκπαίδευση ατόμων.
■ Καθιέρωση ΓΔΕ και ενσωμάτωση, εάν είναι δυνατόν, με την ΕΣΠ.
■ Εφαρμογή δραστηριοτήτων ΓΔΕ.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση του τομέα Πληροφορικής.
■ Ειδικοί σε Θέματα Πληροφορικής.

■ Προιστάμενοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
(Υπεύθυνοι Τομέων / Τμημάτων).

■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Εξαρτήσεις
■ Επίσημη έγκριση διεύθυνσης και υποστήριξη για την εφαρμογή της στρατηγικής Πληροφορικής.

■ Απαιτούμενες Ικανότητες και Γνώσεις.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.

05



D F M R – I T  S T R A T E G Y

51

3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων 

Περιγραφή

Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για να αποκτηθούν οι δεξιότητες για ομάδα ειδικών που θα
αναλάβουν καθήκοντα διαχείρισης έργων που θα προκύψουν στο πλαίσιο της εφαρμογής
των Στρατηγικών Δράσεων που καθορίζονται από τη Στρατηγική της Πληροφορικής. Τα εν
λόγω άτομα θα διαχειρίζονται έργα καθημερινά και θα συντονίζονται με το Γραφείο
Διαχείρισης Προγραμμάτων, με την Επιτροπή Σχεδιασμού Πληροφορικής και με τους
ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα υπό διαχείριση έργα. Είναι
ευθύνη του ΤΑΘΕ να εκπαιδεύσει και να παρέχει τους πόρους για πιστοποίηση τους.

Κύρια Οφέλη
■ Η δομημένη προσέγγιση για τη διαχείριση και την υλοποίηση κάθε έργου που ορίζεται 

από την στρατηγική Πληροφορικής ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αποτυχίας.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Προυπολογισμός για την κατάρτιση ή / και την αγορά υπηρεσιών επαγγελματικής 
εμπειρογνωμοσύνης.

■ Χρόνος για συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης και πιθανώς πιστοποίησης.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Εξεύρεση προγραμμάτων για παροχή μαθημάτων κατάρτισης στη διαχείριση έργων και 
διαδικασίας πιστοποίησης.

■ Εξεύρεση στελεχών εντός του ΤΑΘΕ που έχουν τις βασικές δεξιότητες για να επιτύχουν 
ως διαχειριστές έργων.

■ Παρακολούθηση μαθημάτων και εξετάσεων πιστοποίησης.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση του Τομέα Πληροφορικής.
■ Ειδικοί σε Θέματα Πληροφορικής.

Εξαρτήσεις
■ Απαιτούμενες Βασικές Ικανότητες και Γνώσεις.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη μιας Ευέλικτης, Διαλειτουργικής και Κλιμακούμενης Αρχιτεκτονικής

Περιγραφή

Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την καθιέρωση μιας συνολικής προσέγγισης για την ανάπτυξη της
αρχιτεκτονικής της Πληροφορικής του μελλοντικού καθεστώτος βασισμένης στην εκπλήρωση των
στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων του ΤΑΘΕ καθώς και στη μετάβαση από το παραδοσιακό
μοντέλο σε μία αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών και τις ψηφιακές υπηρεσίες.
Η κινητήρια δύναμη πίσω από την αλλαγή, η έκταση της αλλαγής, η προσέγγιση της αλλαγής και η
επισκόπηση της θεωρίας της αρχιτεκτονικής αναλύονται σε αυτό το έγγραφο.

Κύρια Οφέλη
■ Εφαρμογή ενός οργανισμού / αρχιτεκτονικής προσανατολισμένης στις υπηρεσίες που θα 

διευκολύνει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΤΑΘΕ.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Προυπολογισμός για την προμήθεια των απαραίτητων συνιστωσών για υλοποίηση της 
αρχιτεκτονικής.

■ Χρόνος για την προετοιμασία της προσέγγισης της εφαρμογής και τη συμμετοχή στην υλοποίηση.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Καθορισμός στρατηγικών στόχων και κινητήριων δυνάμεων.
■ Ανάπτυξη μεθόδου για τον καθορισμό της έκτασης και της προσέγγισης στην αλλαγή.
■ Ανάπτυξη θεωρίας της αρχιτεκτονικής με βάση τις βέλτιστες πρακτικές.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση του τομέα Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής (εσωτερικοί 

και εξωτερικοί).
■ Εμπειρογνώμονες Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
(Προιστάμενοι Τομέων / Τμημάτων).

■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Εξαρτήσεις

■ Υφιστάμενοι Περιορισμοί της αρχιτεκτονικής και ελλείψεις.

■ Άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του ΤΑΘΕ.

■ Ανάπτυξη απαιτήσεων/προυποθέσεων και κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασία προκήρυξης 
για αγορά υπηρεσιών/αγαθών (RFP).
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη του Νέου Συστήματος ΤΑΘΕ

Περιγραφή

Η δράση απαιτείται για να καθοριστεί η συνολική προσέγγιση για την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου
συστήματος για το ΤΑΘΕ όπως ορίζεται στα έγγραφα τεχνικών προδιαγραφών. Το ολοκληρωμένο
σύστημα του ΤΑΘΕ θα είναι ένα σύστημα χωρισμενο σε ενότητες που θα παρέχει εύκολη και
αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το ΤΑΘΕ και τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
ενισχυμένες δυνατότητες για εφαρμογή ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, παρακολούθηση και
καταχώρηση των πληροφοριών που αφορούν στις αλιευτικές δραστηριοτήτες από την αλιεία μέχρι και
την εμπορία, μέσω μιας αρχιτεκτονικής προσανατολισμένης στις υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο σύστημα ΤΑΘΕ μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω
ενότητες.

Ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή του νέου συστήματος ΤΑΘΕ πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις
καθορισμένες προθεσμίες και τον οδικό χάρτη που καθορίζει η ΕΕ καθώς και με τις συναφείς
υποχρεώσεις.

Κύρια Οφέλη

■ Κανονιστική Συμμόρφωση.
■ Αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.
■ Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ικανότητα ενοποιημένων Κυβερνητικών υπηρεσιών.
■ Σύνδεση ζήτησης και προσφοράς.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Προυπολογισμός για την προμήθεια και υλοποίηση της αρχιτεκτονικής και της λειτουργικότητας της 
Πύλης ΤΑΘΕ.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Καθορισμός των απαιτήσεων της Πύλης ΤΑΘΕ σύμφωνα με τις τρέχουσες δραστηριότητες.
■ Έκδοση του σχετικού εγγράφου προκήρυξης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
■ Εκτέλεση εσωτερικών διαδικασιών για προετοιμασία.
■ Επιλογή προσφερόμεης υπηρεσίας/λογισμικού και εφαρμογή.
■ Προώθηση των προσφερόμενων προς το κοινό υπηρεσιών.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση του τομέα Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής.
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Προιστάμενοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς (π.χ. ΤΥΠ).

Εξαρτήσεις

■ Υφιστάμενοι Περιορισμοί αρχιτεκτονικής και ελλείψεις.

■ Ικανότητα του Οργανισμού να προσαρμόζεται στην αλλαγή.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.

■ Συνεργασία των Εξωτερικών Φορέων.

■ Ανάπτυξη /προυποθέσεων και κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασία προκήρυξηςγια αγορά 
υπηρεσιών/αγαθών (RFP).
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ενίσχυση Υποδομής και των Δυνατοτήτων Κέντρου Δεδομένων

Περιγραφή

Η δράση απαιτείται για να καθοριστεί η συνολική προσέγγιση για την ενίσχυση των βασικών στοιχείων της υπάρχουσας
υποδομής και του υφιστάμενου κέντρου/ων δεδομένων. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση
στο χώρο που είναι τοποθετημένη η υποδομή ελέγχεται και παρακολουθείται και ότι συνθήκες του περιβάλλοντα χώρου
όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η πιθανότητα για πυρκαγιά και πιθανές πλημμύρες τυχαίνουν διαχείρισης. Όλα τα
συστήματα πρέπει να στεγάζονται σε ελεγχόμενα κέντρα δεδομένων. Το ΤΑΘΕ μπορεί να εξετάσει την αγορά υπηρεσιών
κέντρου δεδομένων για τη φιλοξενία της νέας πλατφόρμας / περιβάλλοντος, καθώς η ανάπτυξη ενός νέου κέντρου
δεδομένων που θα συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές απαιτεί αυξημένο κόστος. Το τελευταίο θα πρέπει επίσης να
συζητηθεί με το ΤΥΠ, καθώς οι υπάρχουσες ή προγραμματισμένες πρωτοβουλίες σε επίπεδο κυβέρνησης μπορούν να
επιτρέψουν στο ΤΑΘΕ να χρησιμοποιήσει μελλοντικές εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων του ΤΥΠ.

Το ΤΑΘΕ πρέπει επίσης να υιοθετήσει μια στρατηγική που να επιτρέπει την κατάλληλη αποκατάσταση ζημιών από
καταστροφές. Το μελλοντικό εφεδρικό κέντρο δεδομένων (αποκατάστασης καταστροφών) θα πρέπει να είναι σε θέση να
χρησιμοποιεί μια σύνδεση στο δίκτυο ΤΑΘΕ που επιτρέπει την συνέχιση της υπηρεσίας μετά από καταστροφή. Το κέντρο
καταστροφής (disaster site) μπορεί να βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία όπου διαθέτει γραφεία το ΤΑΘΕ ή σε ένα κέντρο
δεδομένων του ΤΥΠ, αλλά μπορεί επίσης να φιλοξενηθεί σε ιδιωτικό πάροχο. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί ο
πλεονασμός βασικού εξοπλισμού δικτύου (π.χ. Τείχος προστασίας (firewall) και κεντρικός δρομολογητής) του υπάρχοντος
δικτύου. Το ΤΑΘΕ θα πρέπει να εξετάσει τη χρήση τερματικών και την εικονικοποίηση (thin clients also and virtualization).

Η διαδικασία εφεδρείας και το εφεδρικό σύστημα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να καλύπτουν όλα τα σημαντικά συστήματα
και βάσεις δεδομένων / αποθετήρια δεδομένων βάσει εγκεκριμένου προγράμματος εφεδρείας. Η διαδικασία δημιουργίας
εφεδρείας θα πρέπει να δοκιμάζεται σε περιοδική βάση και να περιλαμβάνει μια διαδικασία αποκατάστασης για την
επαναφορά δεδομένων από ένα ολοκληρωμένο εφεδρικό αντίγραφο. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κατανεμημένη
φύση των κτιρίων ΤΑΘΕ καθιστά την ανάπτυξη της υποδομής πιο προβληματική, δαπανηρή και με περισσότερες
αποκλίσεις από τις καλύτερες πρακτικές. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενοποίησης και συγκέντρωσης των
δεδομένων των περιφερειακών γραφείων του ΤΑΘΕ όσο το δυνατόν περισσότερο.

09

Κύρια Οφέλη

■ Ενισχυμένη υποδομή για καλύτερη απόδοση που επιτρέπει σταθερότητα, διαθεσιμότητα και  
έλεγχο.

■ Ένα ελεγχόμενο κέντρο δεδομένων με τους απαιτούμενους φυσικούς και περιβαλλοντικούς 
ελέγχους διασφαλίζει τη φυσική προστασία των συστημάτων πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση 
των βλαβών του συστήματος λόγω περιβαλλοντικών απειλών.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Διαθέσιμος Προϋπολογισμός για την προμήθεια και υλοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων  
υποδομής.

■ Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση ενός κέντρου δεδομένων με τους απαιτούμενους 
φυσικούς   και περιβαλλοντικούς ελέγχους ή

■ Διαθέσιμος προϋπολογισμός  για την αγορά υπηρεσιών κέντρου  δεδομένων.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Αναγνώριση των αναγκών για το κέντρο δεδομένων καθώς και των διαθέσιμων επιλογών. 
■ Αναγνώριση των αναγκών του έργου υποδομής και ανάθεση  καθηκόντων.
■ Αγορά υπηρεσιών κέντρου δεδομένων (π.χ. εξωτερικά ή μέσω ΤΥΠ) ή εφαρμογή των 

απαιτούμενων βελτιώσεων στα κέντρα δεδομένων ΤΑΘΕ.
■ Προμήθεια και η υλοποίηση των απαιτούμενων στοιχείων  υποδομής.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής. 
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς. 

Εξαρτήσεις
■ Υφιστάμενοι Περιορισμοί αρχιτεκτονικής και ελλείψεις.

■ Απαιτήσεις κεντρικής πολιτικής (π.χ. βάσει των απαιτήσεων  ΤΥΠ).

■ Χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τις προγραμματισμένες  πρωτοβουλίες.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Επικοινωνίας

Περιγραφή

Η δράση είναι απαραίτητη για την καθιέρωση μιας επίσημης προσέγγισης για την ανακοίνωση των
στόχων, των ωφελειών και των ενεργειών της Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΑΘΕ και της αλλαγής
που θα επιφέρει. Το Σχέδιο Επικοινωνικής πολιτικής αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας
Στρατηγικής Διαχείρισης Αλλαγών (αναλύεται στην επόμενη σελίδα) και θα πρέπει να περιλαμβάνει τις
μεθόδους και τους τρόπους συμμετοχής των ενδιαφερομένων και της διάδοσης πληροφοριών. Το
Σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα επίσημα εγκαίνια της υιοθέτησης της Στρατηγικής
Πληροφορικής του ΤΑΘΕ, ένα πακέτο πληροφοριών για τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση
των βασικών στοιχείων της Στρατηγικής, την περιοδική παροχή πληροφοριών σχετικά με τις
τρέχουσες ή προγραμματισμένες πρωτοβουλίες που βασίζονται στη Στρατηγική και την ανακοίνωση
των στοχευμένων πλεονεκτημάτων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Κύρια Οφέλη
■ Ένα αποτελεσματικό σχέδιο επικοινωνίας συμβάλλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση, τη 

διαχείριση των αλλαγών και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Χρόνος για την προετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδίου Επικοινωνίας.
■ Χρόνος για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο Σχέδιο.
■ Διαθέσιμος Προυπολογισμός για την προμήθεια επαγγελματικών υπηρεσιών.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Καθορισμός των στόχων του Σχεδίου Επικοινωνίας.
■ Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Σχεδίου.
■ Εφαρμογή του Σχεδίου από την επίσημη έναρξη της υιοθέτησης της Στρατηγικής.
■ Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του Σχεδίου.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής.
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

Εξαρτήσεις
■ Επίσημη έγκριση και υποστήριξη για την εφαρμογή της Στρατηγικής Πληροφορικής.

■ Ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στην αλλαγή.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.

10



D F M R – I T  S T R A T E G Y

56

3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Στρατηγικής Διαχείρισης Αλλαγής

Περιγραφή

Η δράση απαιτείται για να καθοριστεί η συνολική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλλαγής στο πλαίσιο του
ΤΑΘΕ. Οι αλλαγές στις διαδικασίες, τα συστήματα και την τεχνολογία απαιτούν αλλαγή επίσης στον τρόπο
διαμόρφωσης και εκτέλεσης ρόλων και καθηκόντων. Στην περίπτωση του ΤΑΘΕ, η αλλαγή που
πραγματοποιείται στις επιχειρηματικές διαδικασίες και τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών μπορεί να είναι
σημαντική. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την αλλαγή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Νέος τρόπος σκέψης και εργασίας βασισμένος στην τεχνολογία.

• Ρυθμίσεις ρόλων και ευθυνών.

• Διαδικαστικές προσαρμογές.

• Μεταβατική περίοδος εργασιών και αρχικά προβλήματα.

• Δυσκολίες συνεργασίας με άλλα κυβερνητικά τμήματα και οντότητες.

• Ικανότητα και Θέληση του προσωπικού του ΤΑΘΕ να προσαρμοστεί στις αλλαγές.

Κύρια Οφέλη ■ Η επιτυχής διαχείριση της αλλαγής είναι απαραίτητη για να μετριάσει προληπτικά τον οργανωτικό κίνδυνο 
κατά την επιδίωξη οφέλους.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Διαθέσιμος προυπολογισμός για την συμπερίληψη της διαδικασίας Διαχείρισης της Αλλαγής εντός του 
πλαισίου ΑΓΠ του ΤΑΘΕ.

■ Χρόνος για την εφαρμογή και διαχείριση της διαδικασίας.

Κύρια 
Βήματα 

Εργασιών

Η προσπάθεια διαχείρισης της αλλαγής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας διαχείρισης του έργου
και πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
■ Εμπλοκή της Διοίκησης και δημιουργία διοικητικής υποστήριξης επισήμως από νωρίς.
■ Συμμετοχή εξωτερικών φορέων και επίσημη δέσμευση τους από νωρίς.
■ Προληπτική κατανόηση του μεγέθους της αλλαγής και ανάπτυξης ενός συγκεκριμένου σχέδιου

διαχείρισης αλλαγών.
■ Ανάπτυξη ενός σχεδίου επικοινωνίας που θα παρέχει συνεχή επικοινωνία με όλους τους φορείς σχετικά 

με τις επερχόμενες αλλαγές.
■ Συμμετοχή όλων των στελεχών που συμμετέχουν στις ανασχεδιασμένες και αυτοματοποιημένες 

επιχειρησιακές διαδικασίες στη φάση δοκιμής Αποδοχής Χρήστη της υλοποίησης του έργου.
■ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αυστηρού σχεδίου κατάρτισης για όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στις 

ανασχεδιασμένες και αυτοματοποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες.
■ Ανάπτυξη και εφαρμογή αυστηρού σχεδίου κατάρτισης για όλους τους χρήστες των νέων συστημάτων του 

ΤΑΘΕ.
■ Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού για τους εξωτερικούς χρήστες των νέων συστημάτων, και
■ Εφαρμογή ενός γραφείου υποστήριξης για τους εργαζόμενους και τους νέους χρήστες του συστήματος.

Κύριοι 
Φορείς

■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής.
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Αρχηγοί Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Υπεύθυνοι 
Τομέων / Τμημάτων).

■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Εξαρτήσεις
■ Επίσημη έγκριση και υποστήριξη για την εφαρμογή της στρατηγικής Πληροφορικής.

■ Ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται στην αλλαγή.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ενσωμάτωση με το ARIADNI

Περιγραφή

Η δράση απαιτείται για να καθοριστεί η συνολική προσέγγιση για το χειρισμό ενός βασικού στοιχείου
της Αρχιτεκτονικής του ΤΑΘΕ. Η ενσωμάτωση με το σύστημα Κυβερνητικής Πύλης (CeGG) βρίσκεται
υπό ανάπτυξη και υλοποίηση. Το CeGG υποστηρίζει διάφορα κυβερνητικά τμήματα ενεργώντας ως
κεντρικό σημείο (πύλη) για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες (πολίτες και
άλλους φορείς) μέσω μιας κοινής πλατφόρμας με δυνατότητες ενιαίας σύνδεσης.

Σύμφωνα με την πολιτική του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), όλες οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες συναλλαγών που θα διατεθούν από το ΤΑΘΕ θα χτιστούν εντός του περιβάλλοντος /
πλατφόρμα CeGG, αλλά θα δημοσιευθούν επίσης για πρόσβαση μέσω της Πύλης του ΤΑΘΕ.

Κύρια Οφέλη
■ Ενσωμάτωση με τον κεντρικό κόμβο της Κυβερνητικής αρχιτεκτονικής για μια κοινή προσέγγιση για 

τη δημοσίευση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
■ Αξιοποίηση μιας υπάρχουσας πλατφόρμας.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Διαθέσιμος προυπολογισμός για την επίτευξη ενσωμάτωσης ως μέρος του προϋπολογισμού της 
Πύλης ΑΓΠ του ΤΑΘΕ.

■ Χρόνος για την ανάλυση των απαιτήσεων ενσωμάτωσης και των  περιορισμών.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Καθορισμός των λειτουργιών που πρέπει να χειρίζεται το  CeGG.
■ Καθορισμός των απαιτήσεων ενσωμάτωσης.
■ Ενσωμάτωση του σχεδιασμού και των απαιτήσεων αρχιτεκτονικής στην Πύλη του  ΤΑΘΕ.
■ Εφαρμογή ενσωμάτωσης ως μέρος της υλοποίησης της Πύλης του ΤΑΘΕ για ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής 
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Εξαρτήσεις
■ Υφιστάμενοι περιορισμοί και ελλείψεις αρχιτεκτονικής.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.

■ Συνεργασία με Εξωτερικούς Φορείς.

12



D F M R – I T  S T R A T E G Y

58

3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασίας Διαχείρισης Δεδομένων

Περιγραφή

Η δράση είναι απαραίτητη για να καθοριστεί η συνολική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή
μιας διαδικασίας Διαχείρισης και Διακυβέρνησης Δεδομένων με στόχο την καθιέρωση και διατήρηση
της ποιότητας τους, την επικύρωση των εισερχόμενων δεδομένων και την προετοιμασία των
εξερχόμενων. Η διαδικασία θα χρησιμοποιείται επίσης για την ενσωμάτωση μεγαλύτερου όγκου
δεδομένων ως αποτέλεσμα διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας τους και για την ενσωμάτωση
δεδομένων που ενδιαφέρουν το ΤΑΘΕ που προέρχονται από άλλους εταίρους. Η διαδικασία θα
υποστηρίζεται από κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης δεδομένων. Επιπλέον, τα δεδομένα εντός του
περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ πρέπει να ταξινομούνται με βάση τον τύπο και την ευαισθησία μέσω του
κύκλου ζωής τους (π.χ., συλλογή, χρήση, αποθήκευση και διάθεση).

Η πρωτοβουλία αυτή θα υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη ανάγκη βελτίωσης και ενημέρωσης των
δεδομένων του ΤΑΘΕ που ήδη συλλέχθηκαν με τα υφιστάμενα συστήματα, καθώς και την
ενσωμάτωση νέων για την ενίσχυση των καταλόγων ψηφιακών δεδομένων, βελτιώνοντας την ακρίβεια
των πληροφοριών και διασφαλίζοντας την ποιότητα και τη δομή των δεδομένων αλιείας που
υποστηρίζουν τις αυξανόμενες και ποικίλες επιχειρησιακές ανάγκες. Η διαδικασία θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη τον χειρισμό δεδομένων για διαφορετικές πηγές (π.χ. δικά μας ή που έχουν ληφθεί
από άλλους οργανισμούς ή έχουν υποβληθεί από οντότητες) όπως επίσης και τύπους χρήσης:

• Δεδομένα που θεωρούνται ως «αληθή".

• Στοιχεία για δημοσίευση.

• Δεδομένα που μπορούν να διατεθούν προς εφαρμογές / χρήστες-ενδιαφερόμενους.

• Βιολογικά & Οικονομικά Δεδομένα και Δεδομένα υδατοκαλλιέργειας

• Στοιχεία για σκοπούς δοκιμών.

Κύρια Οφέλη

■ Βελτιωμένη ποιότητα δεδομένων.
■ Ενσωμάτωση δεδομένων από εξωτερικούς φορείς που θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρηματικές 

διαδικασίες του ΤΑΘΕ.
■ Επικύρωση των υποβληθέντων στοιχείων.
■ Δομημένη προσέγγιση στη διαχείριση δεδομένων.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Χρηματικό κόστος για την προμήθεια και εφαρμογή των απαιτούμενων εργαλείων.
■ Πόροι που πρέπει να ανατεθούν για εκτέλεση εργασιών.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Να υιοθετηθεί ένα απλοποιημένο μοντέλο δεδομένων για το ΤΑΘΕ βάσει του οποίου θα διεξάγονται 
οι δραστηριότητες διαχείρισης / διακυβέρνησης δεδομένων.

■ Καθορισμός καταλόγου των δραστηριοτήτων διαχείρισης / διακυβέρνησης δεδομένων.
■ Προσδιορισμός των πόρων που θα αφιερωθούν στην εργασία.
■ Εξασφάλιση των απαιτούμενων εργαλείων που υποστηρίζουν τη διαδικασία (μέσω μιας 

διαδικασίας ΤΑΘΕ).

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής.

■ Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς (π.χ. ΤΥΠ, 

Εξωτερικοί Φορείς που υποβάλλουν δεδομένα).

Εξαρτήσεις
■ Υφιστάμενοι περιορισμοί και ελλείψεις αρχιτεκτονικής.

■ Άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του ΤΑΘΕ.

■ Τρέχοντα προβλήματα ποιότητας δεδομένων.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρωτοβουλίας για την Ακεραιότητα και την Πληρότητα Δεδομένων

Περιγραφή

Η δράση απαιτείται για να καθοριστεί η προσέγγιση για την εφαρμογή μιας πρωτοβουλίας για τον
καθαρισμό, την ακεραιότητα και την πληρότητα των δεδομένων, κατά προτίμηση υπό τη μορφή
σχεδίου (έργων). Τα υφιστάμενα δεδομένα που διατηρεί το ΤΑΘΕ πάσχουν από έλλειψη πληρότητας
και ακεραιότητας. Ως εκ τούτου και προτού το Τμήμα ξεκινήσει την υλοποίηση σημαντικών έργων (π.χ.
θέτοντας σε εφαρμογή το νέο σύστημα ΤΑΘΕ), είναι καλό να διασφαλιστεί ότι τα διατηρούμενα
δεδομένα έχουν φθάσει σε ένα επίπεδο αξιόπιστης ακεραιότητας και πληρότητας.

Για να επιτευχθεί αυτό, το ΤΑΘΕ πρέπει να καταρτίσει μια ομάδα που θα εκτελέσει τις απαιτούμενες
δραστηριότητες διαχείρισης δεδομένων για τον εντοπισμό και τη διόρθωση ελλιπών πληροφοριών,
εσφαλμένων πληροφοριών και παρωχημένων πληροφοριών. Η ομάδα μπορεί να εξελιχθεί ώστε να
είναι η Ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων που αναλύεται λεπτομερώς στην προηγούμενη σελίδα και θα
έχει σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον του ΤΑΘΕ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων
διαχείρισης κύριων δεδομένων. Στο έργο της θα υποστηρίζεται από κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης
δεδομένων. Επίσης, συμπληρωματικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω συνεχιζόμενων ή
προγραμματισμένων πρωτοβουλιών θα ενσωματωθούν για την επίτευξη περαιτέρω βελτίωσης και
πληρότητας.

Κύρια Οφέλη
■ Βελτιωμένη ποιότητα δεδομένων.
■ Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων δεδομένων.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την προμήθεια και εφαρμογή των απαιτούμενων εργαλείων.
■ Πόροι που πρέπει να ανατεθούν για εκτέλεση εργασιών.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Προσδιορισμός κατηγοριών αδυναμίας δεδομένων.
■ Ανάθεση πόρων στην πρωτοβουλία / διαδικασία.
■ Εξασφάλιση των απαιτούμενων εργαλείων διαχείρισης δεδομένων.
■ Καθιέρωση διαδικασιών για την αντιμετώπιση κάθε κατηγορίας αποκλίσεων / κενών / ζητημάτων 

δεδομένων που εντοπίστηκαν.
■ Πραγματοποίηση ελέγχων ακεραιότητας και πληρότητας δεδομένων.
■ Ενημέρωση στο μέτρο του δυνατού των δεδομένων.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής. 
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς. 

Εξαρτήσεις

■ Υφιστάμενοι περιορισμοί και ελλείψεις αρχιτεκτονικής.

■ Άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του ΤΑΘΕ.

■ Τρέχοντα προβλήματα ποιότητας δεδομένων.

■ Περιορισμοί στην ικανότητα λήψης των απαιτούμενων δεδομένων (π.χ. ελλιπή δεδομένα).
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών

Περιγραφή

Η δράση απαιτεί την καθιέρωση της προσέγγισης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός
Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) σύμφωνα με αποδεκτά και αναγνωρισμένα
διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 27001/2) που θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για την επίτευξη
συμμόρφωσης με άλλες απαιτήσεις όπως τον ΓΚΠΔ.

Απαιτείται η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της
ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών που συλλέγονται, αναλύονται και
αποθηκεύονται από το ΤΑΘΕ. Η φύση των πληροφοριών στο περιβάλλον του ΤΑΘΕ είναι τόσο
εμπιστευτική όσο και ευαίσθητη, και η ακεραιότητά της καθορίζει τη σωστή εφαρμογή μιας σειράς
κανονισμών / νομοθεσιών.

Ειδικότερα όσον αφορά τον ΓΚΔΠ, το ΤΑΘΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι:

• Η δομή διακυβέρνησης είναι έτοιμη για εφαρμογή.

• Το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

• Έχει διεξαχθεί μια διάγνωση ΓΚΔΠ για να εκτιμηθεί η συμμόρφωση του ΤΑΘΕ με τις διατάξεις του
κανονισμού.

• Έχει διεξαχθεί ανάλυση χαρτογράφησης / απογραφής δεδομένων για την καταγραφή των γνωστών
προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών, “the known personally identifiable information”, και
των συναφών παραμέτρων (π.χ. προσδιορισμός των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται
/ χρησιμοποιούνται, μορφής δεδομένων προέλευσης, το στάδιο στις επιχειρηματικές διαδικασίες
που συλλέγονται / χρησιμοποιούνται / τυγχάνουν επεξεργασίας, τα υποκείμενα των δεδομένων, το
σκοπό της χρήσης των δεδομένων, τα μέσα με τα οποία συλλέγονται τα δεδομένα).

• Έχουν αντιμετωπιστεί οι ανάγκες εκτίμησης επιπτώσεων για την προστασία των προσωπικών
Δεδομένων και έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση, όπως απαιτείται.

Κύρια Οφέλη ■ Δομημένη προσέγγιση για τη διαχείριση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της 
διαθεσιμότητας δεδομένων.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.
■ Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την εξασφάλιση λύσεων για τη διευκόλυνση των απαιτούμενων 

μηχανισμών ασφαλείας.
■ Χρόνος για την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Ορισμός του πεδίου κάλυψης για το ΣΔΑΠ.
■ Εκτέλεση ταυτοποίησης στοιχείων πληροφοριών.
■ Εκτέλεση αξιολόγησης κινδύνου ασφάλειας πληροφοριών.
■ Επιλογή και εφαρμογή των απαιτούμενων στοιχείων ελέγχου ασφαλείας.
■ Εκτέλεση των παραπάνω βημάτων που σχετίζονται με το ΤΑΘΕ.
■ Ενδεχόμενη απαίτηση μέτρων για το καθορισμό και την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής. 
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς. 

Εξαρτήσεις
■ Υφιστάμενη κουλτούρα απορρήτου σχετικά με το χειρισμό δεδομένων.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Συνέχισης Επιχειρήσεων
(συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης από Καταστροφές)

Περιγραφή

Η δράση είναι απαραίτητη για την καθιέρωση μιας τυπικής προσέγγισης για την ανάπτυξη ενός
Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΕΣ) που θα συμπεριλαμβάνει την αποκατάσταση σε
περιπτώσεις καταστροφής. Το ΣΕΣ πρέπει να προνοεί την προσέγγιση του Τμήματος για την
ανάκτηση των επιχειρησιακών διαδικασιών μετά από καταστροφή. Αυτό θα πρέπει να καλύπτει το
χειρισμό ανθρώπινου δυναμικού, Διαδικασιών και Τεχνολογίας. Το στοιχείο της τεχνολογίας θα πρέπει
να καλυφθεί μέσω ενός σχεδίου αποκατάστασης καταστροφών που θα προνοεί την ανάκτηση
βασικών συστημάτων και υπηρεσιών σε έναν εναλλακτικό χώρο. Το ΣΕΣ θα πρέπει να παρέχει την
προσέγγιση για την ανάκτηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με βάση μια τεκμηριωμένη
προσέγγιση που περιλαμβάνει μια ανάλυση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων με αναφορά στους
Στόχους Ανάκτησης Χρόνου για κάθε επιχειρηματική διαδικασία, υπηρεσία και συναφή συστήματα.

Πρέπει επίσης να καθορίσει τις απαιτήσεις εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων και τις απαιτούμενες
Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσιών (ΣΕΥ) με τους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ. ΛΣ / ΥΣ).
Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν παραδοχές/υποψίες και περιορισμούς και θα πρέπει να
ορίζει τους απαιτούμενους ρόλους ανάκτησης, καθώς και τις ευθύνες και τα καθήκοντα που πρέπει να
εφαρμόζονται μετά από καταστροφή.

Το Σχέδιο θα πρέπει να δοκιμάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και θα πρέπει να επανεξετάζεται
όταν υπάρχει αλλαγή στο περιβάλλον ή / και στο πεδίο εφαρμογής.

Κύρια Οφέλη
■ Διασφάλιση της διαθεσιμότητας δεδομένων μετά από καταστροφή.
■ Διαφύλαξη της επαναλειτουργίας επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μετά από καταστροφή εντός 

αποδεκτού RTO.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών.
■ Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη δημιουργία χώρου αποκατάστασης καταστροφών σύμφωνα με 

τις βέλτιστες πρακτικές.
■ Χρόνος για την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών και επανορθωτικών ενεργειών.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Ορισμός του πεδίου κάλυψης για το ΣΕΣ.
■ Εκτέλεση ανάλυσης επιχειρηματικού αντίκτυπου και ανάλυσης κινδύνου.
■ Ορισμός των RTO και άλλων στόχων.
■ Ανάπτυξη απαιτήσεων ΣΕΣ και προϋποθέσεων κατά την ανάκτησης συστημάτων έπειτα από 

καταστροφή.
■ Εφαρμογή του ΣΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας αποκατάστασης μετά από καταστροφή.
■ Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ατόμων.
■ Δοκιμή και ενίσχυση του ΣΕΣ.
■ Ενδεχόμενη απαίτηση μέτρων για τον καθορισμό και την αγορά υπηρεσιών ή εξοπλισμού / 

λογισμικού ανάκτησης.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής. 
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς. 

Εξαρτήσεις

■ Υφιστάμενοι περιορισμοί και ελλείψεις αρχιτεκτονικής.

■ Άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του ΤΑΘΕ.

■ Διαθεσιμότητα πόρων ΤΑΘΕ.

■ Ανάπτυξη απαιτήσεων και διαδικασία ΑΓΠ (εάν κρίνεται απαραίτητο).
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Εφαρμογή των Απαιτήσεων του VALID

Περιγραφή

Η δράση είναι απαραίτητη για να καθοριστεί η προσέγγιση για την επίτευξη συμμόρφωσης με το σύστημα/διαδικασία
VALID ως Κανονιστική υποχρέωση της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές VALID αναφέρουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει
να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν ένα σύστημα επικύρωσης των καταγεγραμμένων δεδομένων σύμφωνα με
τους Κανονισμούς ελέγχου (ΕΚ) 1224/2009 και (EE) 404/2011. Μέσω της εφαρμογής του συστήματος επικύρωσης,
το ΤΑΘΕ διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που καταγράφονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ελέγχου είναι ακριβή,
πλήρη και υποβάλλονται εντός προθεσμιών. Συγκεκριμένα:

• Τα κράτη μέλη διενεργούν διασταυρούμενους ελέγχους, αναλύσεις και επαληθεύσεις των ακόλουθων δεδομένων
μέσω αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών αλγορίθμων και μηχανισμών:

• Δεδομένα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών

• Τα δεδομένα αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως το ημερολόγιο αλιείας, τη δήλωση εκφόρτωσης, τη δήλωση
μεταφόρτωσης και την προαναγγελία

• Στοιχεία από τις δηλώσεις ανάληψης, τα έγγραφα μεταφοράς και των δελτίων πώλησης

• Στοιχεία από άδειες αλιείας και εξουσιοδοτήσεις αλιείας

• Δεδομένα από τις εκθέσεις επιθεώρησης

• Δεδομένα σχετικά με την ισχύ του κινητήρα

• Δεδομένα σχετικά με τις διοπτεύσεις

• Δεδομένα σχετικά με τις διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες, και

• Δεδομένα σχετικά με τις εισόδους σε και εξόδους από τις αλιευτικές ζώνες όπου ισχύουν ειδικοί κανόνες για την
πρόσβαση σε ύδατα και πόρους, περιοχές ειδικής ρύθμισης των περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της
αλιείας και παρόμοιων οργανισμών και των υδάτων τρίτων χωρών

Το σύστημα επικύρωσης πρέπει να επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό ασυνεπειών, σφαλμάτων και ελλείψεων σχετικά
με πληροφορίες στα υποβληθέντα δεδομένα. Εάν τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, το ΤΑΘΕ πρέπει
να διασφαλίσει ότι εισάγονται διά χειρός στο σύστημα χωρίς καθυστέρηση. Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει σαφώς
τυχόν ασυνέπειες δεδομένων που εντοπίστηκαν και να επισημαίνει επίσης όλα τα δεδομένα που διορθώθηκαν
καθώς και να αναφέρει τον λόγο για κάθε διόρθωση που πραγματοποιήθηκε. Εάν εντοπιστούν τυχόν ασυνέπειες, το
ΤΑΘΕ είναι υποχρεωμένο να διερευνήσει την πιθανότητα διάπραξης παράβασης). Όλες οι ημερομηνίες των ανωτέρω
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών λήψης δεδομένων, καταχώρησης δεδομένων,
επικύρωσης δεδομένων καθώς και της ημερομηνίας των ενεργειών διερεύνησης των εντοπισμένων ασυμφωνιών, θα
πρέπει να είναι ευδιάκριτες στο σύστημα επικύρωσης.

Ο κύριος στόχος ενός συστήματος επικύρωσης και επαλήθευσης είναι η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων
και η διαπίστωση ότι όλα τα δεδομένα που καταγράφονται σε βάσεις δεδομένων είναι ακριβή, πλήρη και έχουν
υποβληθεί εντός των προθεσμιών. Η ανώτερη ποιότητα των δεδομένων δεν είναι σημαντική μόνο για τη σωστή
διαχείριση δεδομένων εντός ενός κράτους μέλους αλλά έχει σοβαρές συνέπειες λόγω των εκτενών απαιτήσεων
υποβολής εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις τρίτες χώρες, τις ΠΟΔΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Η χρήση πρακτικών επαλήθευσης δεδομένων βελτιώνει επίσης την δυνατότητα εφαρμογής πρακτικών ανάλυσης και
διαχείρισης κινδύνου. Η διαχείριση κινδύνων είναι ο συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων και η εφαρμογή όλων
των μέτρων που είναι απαραίτητα για τον περιορισμό της εμφάνισης αυτών των κινδύνων ή για την άμβλυνση των
επιπτώσεων. Τα επαληθευμένα δεδομένα θα διασφαλίσουν ένα κατάλληλο σύστημα ελέγχου βάσει κινδύνου. Η
διαδικασία "διαχείρισης κινδύνων" αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ελέγχου και επιβολής της αλιευτικής πολιτικής.
Αποτελεί εργαλείο για την αναγνώριση στόχων ή δραστηριοτήτων που ενδέχεται να σημειωθούν παραβάσεις και
υποστηρίζει τις αποφάσεις της διοίκησης ως προς την στοχευμένη, αποδοτική και αποτελεσματική διάθεση των
περιορισμένων πόρων επιθεώρησης. Έτσι, μπορεί να αποτελέσει ερεγαλείο στη μείωση του αριθμού των μη
αναγκαίων ελέγχων, στη σταδιακή κατάργηση των άχρηστων ελέγχων με ένα καλύτερα στοιχοθετημένο σύστημα,
εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα καλύτερο επίπεδο συμμόρφωσης. Η ανάλυση κινδύνων και η διαχείριση κινδύνου
δεν πρέπει να θεωρούνται ως στατικές διαδικασίες αλλά ως διαδραστικές διαδικασίες στις οποίες οι πληροφορίες
συνεχώς ενημερώνονται, αναλύονται, χρησιμοποιούνται και αναθεωρούνται. Η ψηφιοποίηση θα καθορίσει το πλαίσιο
στο οποίο θα εκτελείται, θα αντιμετωπίζεται και θα παρακολουθείται η Ανάλυση Κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι
οποιοδήποτε μέρος του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί ανακρίβειες με τέτοιο τρόπο ώστε να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα ως βάση παροχής πληροφόρησης για να προβλεφθούν πιθανές παράνομες
ενέργειες προδραστικά και να εκτελεστούν πιο στοχευμένες ενέργειες. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα αποτελέσματα
ενός ελέγχου επαλήθευσης δεν αποτελούν δείκτες κινδύνου από μόνα τους, αλλά αποτελούν μόνο μία από τις
τεκμηριωμένες ενδείξεις μιας ανάλυσης κινδύνου. Η ανάλυση κινδύνου δεν πρέπει να θεωρείται συνώνυμο της
επαλήθευσης των δεδομένων.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Εφαρμογή των Απαιτήσεων του VALID

Κύρια Οφέλη
■ Συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.
■ Το σύστημα επικύρωσης επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό ασυνεπειών, σφαλμάτων και ελλείψεων

στα υποβληθέντα δεδομένα.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Ο ορισμός και η αρχική ρύθμιση κανονισμών πρέπει να μετατραπούν σε υποχρεώσεις.
■ Εντοπισμός εσωτερικών επιχειρησιακών κανόνων που θα μπορούσαν να προστεθούν 

επιπρόσθετα αυτών του VALID
■ Απαιτούμενο Πλάνο εργασίας για την επιπρόσθετη μεγάλη σε όγκο εργασία που θα προκύψει από 

τις ασυνέπειες που εντοπίστηκαν μέσω του VALID

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Ορισμός των απαιτήσεων συστήματος VALID.
■ Ενσωμάτωση αυτών στο νέο σχεδιασμό του συστήματος ΤΑΘΕ.
■ Εξέταση υποβοήθησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας.
■ Εφαρμογή σε νέο σύστημα ΤΑΘΕ.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής. 
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
(Υπεύθυνοι Τομέων / Τμημάτων).

Εξαρτήσεις
■ Άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του ΤΑΘΕ.

■ Ανάπτυξη απαιτήσεων και διαδικασιών ΑΓΠ. 
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Εφαρμογή των Συστάσεων Ανασχεδιασμού

Περιγραφή

Η δράση είναι απαραίτητη για να καθοριστεί η προσέγγιση της αξιολόγησης και αποδοχής των
συστάσεων ανασχεδιασμού που παρέχονται στο ΤΑΘΕ από εξωτερικούς συμβούλους.

Το ΤΑΘΕ θα πρέπει να επανεξετάσει αυτές τις συστάσεις και μέσω μιας διαδικασίας ανάλυσης και
βελτιστοποίησης θα πρέπει να οδηγήσει στην αποδοχή καταγραφής των δράσεων που πρέπει να
εφαρμοστούν.

Πρέπει να επιτευχθεί η δέσμευση της διοίκησης για την υλοποίηση των αλλαγών, ενώ εάν προκύψει
ανάγκη για νομοθετικές ρυθμίσεις, αυτή πρέπει να διευθετηθεί έγκαιρα.

Κύρια Οφέλη ■ Αύξηση της αποτελεσματικότητας.
■ Αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών.
■ Βελτιστοποίηση κόστους.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την προμήθεια και εφαρμογή συστάσεων σχετικά με την 
τεχνολογία.

■ Χρόνος για τη βελτιστοποίηση και εφαρμογή των προτεινόμενων διαδικασιών.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Ανασκόπηση των παρεχόμενων συστάσεων.
■ Συμφωνία προώθησης συστάσεων προς έγκριση.
■ Δημιουργία διαδικασίας / ομάδας διαχείρισης αλλαγών για την επίβλεψη της εφαρμογής.

Κύριοι Φορείς
■ Ανώτατη Διοίκηση.
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής.

■ Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως 

αναφέρονται στις εισηγήσεις.
■ Πάροχοι Υπηρεσιών.

Εξαρτήσεις
■ Σημερινή κουλτούρα και η αντίσταση στην αλλαγή.

■ Υφιστάμενοι περιορισμοί και ελλείψεις αρχιτεκτονικής.

■ Πιθανή ανάγκη για αλλαγές στις νομοθεσίες.
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3.4 Στρατηγικές Δράσεις (Συνέχεια)

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών για Διατερματικές Διεργασίες

Περιγραφή

Η δράση είναι απαραίτητη για να καθοριστεί η προσέγγιση για την υλοποίηση ενός συστήματος
διαχείρισης ροής εργασιών που θα επιτρέπει την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
και τη σύνδεση υφιστάμενων διαδικασιών με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών. Η εισαγωγή της
λειτουργικότητας της Διαχείρισης Ροής Εργασιών ως μέρος της μελλοντικής αρχιτεκτονικής
Πληροφορικής παρέχει την ευκαιρία βελτίωσης τόσο της υποκείμενης επιχειρησιακής διαδικασίας όσο
και της υπάρχουσας οργανωτικής δομής. Η αυτοματοποίηση της ροής εργασίας ενσωματώνεται στη
λειτουργικότητα του ενσωματωμένου συστήματος ΤΑΘΕ με τρόπο που καθιστά τα βήματα της
διαδικασίας μέρος μιας ομαλής διαδικασίας. Για κάθε εργασία που ορίζεται στο σύστημα ροής
εργασιών πρέπει να υποδειχθεί ένας διαχειριστής εργασιών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ένα ισχυρό σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων για
τη διευκόλυνση της διαχείρισης ροών εργασίας, τουλάχιστον για το τμήμα που σχετίζεται με τη
διαχείριση εγγράφων και την ψηφιοποίηση εγγράφων που διατηρούνται έντυπη μορφή.

Κύρια Οφέλη

■ Βελτιστοποίηση διαδικασίας.
■ Ενισχυμένος έλεγχος και ασφάλεια.
■ Ενσωμάτωση της διαχείρισης της διαδικασίας με εξειδικευμένες λύσεις / υπηρεσίες.
■ Βελτιωμένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Τύπος 
Προσπάθειας

■ Διαθέσιμος Προϋπολογισμός για την προμήθεια και εφαρμογή της λύσης.
■ Χρόνος εκπαίδευσης των τελικών χρηστών και εισαγωγή αλλαγών κουλτούρας.

Κύρια Βήματα 
Εργασιών

■ Καθορισμός των απαιτήσεων συστήματος ροής εργασίας.
■ Καθορισμός απαιτήσεων ενσωμάτωσης αρχιτεκτονικής.
■ Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της DMS και της καταλληλότητάς της για ειδικές απαιτήσεις.
■ Προμήθεια και υλοποίηση λύσεων ως μέρος της νέας αρχιτεκτονικής του συστήματος ΤΑΘΕ.

Κύριοι Φορείς
■ Διαχείριση Πληροφορικής.
■ Εμπειρογνώμονες Πληροφορικής. 
■ Πάροχοι υπηρεσιών.

■ Υπεύθυνοι Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
■ Άλλοι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Εξαρτήσεις

■ Υφιστάμενοι περιορισμοί και ελλείψεις αρχιτεκτονικής.

■ Υφιστάμενη κουλτούρα Οργανισμού.

■ Άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες του ΤΑΘΕ.

■ Ανάπτυξη απαιτήσεων και διαδικασιών ΑΓΠ.
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3.5 Μέρη Προσέγγισης Εφαρμογής
Όσον αφορά στην πιθανή μέθοδο υλοποίησης, καθορίζονται τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία για την ανάλυση κάθε
σεναρίου έτσι ώστε να υποβοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου σεναρίου για το ΤΑΘΕ:
• Εκπλήρωση Στρατηγικών Στόχων: Ο βαθμός στον οποίο η πιθανή προσέγγιση θα επιτρέψει στο ΤΑΘΕ να

εκπληρώσει καθορισμένους στρατηγικούς στόχους.
• Εφαρμογή & Λειτουργικός Κίνδυνος: Ο κίνδυνος αποτυχίας της πιθανής προσέγγισης λόγω της πολυπλοκότητας ή

άλλων βασικών αιτιών.
• Ενσωμάτωση λειτουργικότητας: Ο βαθμός στον οποίο ενσωματώνεται η λειτουργικότητα και παραδίδεται στους

χρήστες, παρέχοντας δέσμες εφαρμογών και διασύνδεση/ενοποίηση.
• Εισαγωγή Νέων Προσφερόμενων Υπηρεσιών: Η δυνατότητα καθορισμού, δημιουργίας, υλοποίησης και εισαγωγής

νέων λειτουργιών / νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices) μέσω
ηλεκτρονικών καναλιών.

• Εκτιμώμενο Αρχικό και Επαναλαμβανόμενο Κόστος: Η εκτίμηση υψηλού επιπέδου αρχικού και επαναλαμβανόμενου
κόστους που σχετίζεται με κάθε πιθανή προσέγγιση με βάση τις γνωστές παραμέτρους.

3.6 Σενάρια Προσέγγισης Εφαρμογής

1 - Αναβάθμιση και ενοποίηση των υφιστάμενων στοιχείων περιβάλλοντος
Το σενάριο "Αναβάθμιση και ενοποίηση υφιστάμενων συστημάτων" εξετάζει τη διατήρηση των υφιστάμενων συστημάτων
και τεχνολογιών που αποτελεί το σημερινό περιβάλλον και την αναβάθμιση, την ενίσχυση και την ενσωμάτωση καθενός από
αυτά, προκειμένου να επιτευχθεί ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του ΤΑΘΕ που θα καθοριστούν από τις μελλοντικές
επιχειρησιακές διαδικασίες. Για αυτό το σενάριο αναλύονται τα βασικά μέρη της προσέγγισης εφαρμογής.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Εκπλήρωση 
Στρατηγικών 
Στόχων

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΤΑΘΕ βάσει των καθορισμένων λειτουργικών απαιτήσεων θα μπορούσαν να
επιτευχθούν, εάν υποθέσουμε την επιτυχή αναβάθμιση, ενίσχυση και ενσωμάτωση των υφιστάμενων
συστημάτων. Ωστόσο, είναι σαφές, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τους παρόχους ότι
ουσιαστικά αυτό δεν αποτελεί καν επιλογή από τεχνική άποψη. Εκτός από το Σύστημα ΣΠΑΣ που είναι
ευέλικτο και θεωρείται ετοιμοπαράδοτη λύση, μόνο το ΗΣΚΑ θα μπορούσε ενδεχομένως να αναβαθμιστεί
και να ενσωματωθεί χρησιμοποιώντας την ήδη χρησιμοποιημένη δυνατότητα αδράνειας.

Εφαρμογή & 
Λειτουργικός 
Κίνδυνος

Η εφαρμογή και ο λειτουργικός κίνδυνος αναβάθμισης, ενίσχυσης και ενσωμάτωσης συστημάτων που
προέρχονται από πολλούς προμηθευτές/παρόχους, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που
λειτουργούν με παλαιές τεχνολογίες, είναι σημαντικά υψηλός. Η επιτυχία θα επηρεαστεί από πολλαπλές
τεχνικές, οργανωτικές και επιχειρησιακές παραμέτρους. Το σύστημα FMS / SDAP και NAD όπου
διατηρούνται τα περισσότερα δεδομένα στο ΤΑΘΕ δεν είναι αναβαθμισμένο και δεν υπάρχει σαφής οδικός
χάρτης μελλοντικών εκδόσεων. Εκτός από αλλαγές στην αρχική ανάπτυξη του συστήματος, το Σύστημα
ΗΣΚΑ δεν έχει ενημερωθεί σε νεότερη έκδοση μέχρι την ημερομηνία αυτή, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί
με τους κανονισμούς της ΕΕ. Αυτό καθιστά την τήρηση προθεσμιών και την παράλληλη παροχή της
απαιτούμενης λειτουργικότητας, μία πρόκληση. Η προσπάθεια και ο χρόνος που απαιτείται να αφιερωθούν
από το ανθρώπινο δυναμικό του ΤΑΘΕ μπορεί να αποδειχθεί περισσότερος από ό, τι για την εφαρμογή
νέων συστημάτων.

Ενσωμάτωση 
Λειτουργικότητας

Δεν είναι ξεκάθαρος ο βαθμός λειτουργικής ενσωμάτωσης που μπορεί να επιτευχθεί με την αναβάθμιση, την
ενίσχυση και την ενοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων. Οι διαφορετικές τεχνολογίες και ο αρχικός
σχεδιασμός ορισμένων συστημάτων που λειτουργούν ως μεμονωμένα συστήματα / κάθετες λύσεις
καθιστούν την ενσωμάτωση ή τη διασύνδεση σε ένα σημαντικό βαθμό, αμφίβολη. Σημαντική πρόκληση
αποτελεί επίσης η δημιουργία ενός κοινού μοντέλου δεδομένων και αποθετηρίου δεδομένων.

Εισαγωγή Νέων 
Υπηρεσιών

Η αναβάθμιση, η ενίσχυση και η ενοποίηση του σημερινού συστήματος θα μειώσει την προσπάθεια που
απαιτείται για τη εισαγωγή και παροχή νέων υπηρεσιών, αλλά θα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση,
καθώς η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και λειτουργικότητας απαιτεί τη διατήρηση σημείων ενσωμάτωσης.

Εκτιμώμενο 
Αρχικό και 
Επαναλαμβανόμεν
ο Κόστος

Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι τα υπάρχοντα συστήματα δεν είναι αναβαθμισμένα, το αρχικό
κόστος για τη δημιουργία αυτού του σεναρίου περιλαμβάνει πρακτικά τουλάχιστον το κόστος εφαρμογής
μιας εξ ολοκλήρου νέας πλατφόρμας (ανατρέξτε στο σχετικό σενάριο) και πρόσθετου κόστους για την
ενσωμάτωση των υπαρχόντων στοιχείων.
Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα περιλαμβάνουν έξοδα συντήρησης και υποστήριξης για τα εξαρτήματα
συστημάτων που αποτελούν μέρος της λύσης και πρέπει να συντηρούνται. Αυτό το ποσό συντήρησης δεν
περιλαμβάνει το κόστος για τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως να ζητηθούν ή για νέες λειτουργίες που μπορεί
να προκύψουν. Εκτιμάται ότι σύμφωνα με αυτό το σενάριο το κόστος θα είναι υψηλότερο.
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3.6 Σενάρια Προσέγγισης Εφαρμογής (Συνέχεια)

1 - Αναβάθμιση και Ενοποίηση των Υφιστάμενων Μερών Περιβάλλοντος
Τα θεωρητικά οφέλη και εκτιμήσεις για αυτό το σενάριο αναλύονται παρακάτω:

Συμπέρασμα: Το παραπάνω σενάριο οδηγεί σε ένα περιβάλλον τεχνολογίας με δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργικότητας για
το ΤΑΘΕ, αλλά συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο στην μη επίτευξη υλοποίησης και λειτουργικότητας, ενώ η απαιτούμενη ευελιξία και
ελαστικότητα για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Μια τέτοια προσέγγιση δεν
διασφαλίζει σαφώς ότι το ΤΑΘΕ μπορεί να επιτύχει τους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς του στόχους. Προφανώς δεν
είναι επιλογή, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα υπάρχοντα συστήματα- κλειδιά (FMS / SDAP, NAD και FVR) δεν
είναι αναβαθμιζόμενα.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Οφέλη Εκτιμήσεις

Το ΤΑΘΕ ενδέχεται να πρέπει να διαθέσει χαμηλότερο αρχικό 
επενδυτικό κόστος για υλισμικό και λογισμικό από ό, τι για την 
εφαρμογή μιας νέας ολοκληρωμένης λύσης, ωστόσο το μέρος των 
υπηρεσιών παραμένει δύσκολο να καθοριστεί σε αυτό το στάδιο.

Η αναβάθμιση όλων των στοιχείων του υπάρχοντος περιβάλλοντος 
αποτελεί πρόκληση και εμπεριέχει κίνδυνο μη εφαρμογής. Πρακτικά 
έχει οριστεί ότι αυτό δεν είναι δυνατό.

Η αλλαγή θα γίνει ευκολότερα αποδεκτή από τους τελικούς 
χρήστες, καθώς οι τελευταίοι είναι εξοικειωμένοι με τα υπάρχοντα 
συστήματα.

Η εφαρμογή αλλαγών σε ορισμένα από τα υφιστάμενα στοιχεία θα 
απαιτήσει σημαντική προσπάθεια.

Η μεταφορά δεδομένων μπορεί να μην απαιτείται στο επίπεδο που 
είναι απαραίτητο για ένα νέο ενοποιημένο σύστημα.

Η εφαρμογή μιας λύσης ενσωμάτωσης / ροής εργασιών που θα 
λειτουργήσει ως η ραχοκοκαλιά του συστήματος θα είναι πρόκληση 
και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό αναβάθμισης και 
αξιοποίησης των κάθετων στοιχείων.

Η παροχή ηλ. υπηρεσιών (eServices), η ενίσχυση των ψηφιακών 
καναλιών και η επίτευξη της διαλειτουργικότητας θα απαιτήσουν 
πρόσθετες σημαντικές προσπάθειες.

Η επίτευξη ενός κοινού μοντέλου δεδομένων και η ποιότητα των 
δεδομένων θα παραμείνει ακόμη ένα ζήτημα και θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί ως ξεχωριστό κομμάτι / έργο με στόχο τον καθαρισμό 
δεδομένων και την εφαρμογή ενός ενιαίου μοντέλου δεδομένων.

Το ΤΑΘΕ θα εξακολουθεί να βασίζεται σε διαφορετικούς 
προμηθευτές για αλλαγές ή μελλοντικές βελτιώσεις.

Το ΤΑΘΕ θα πρέπει να διαθέσει πόρους ή να προβεί σε αγορά 
υπηρεσιών κατά την υλοποίηση του οδικού χάρτη (δηλ. Διαχείριση 
έργου και διασφάλιση ποιότητας

Θα απαιτηθεί μεταφορά ή / και καθαρισμός δεδομένων.

Η τήρηση των προθεσμιών της ΕΕ για την εφαρμογή των 
συστημάτων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί εάν η συμμόρφωση είναι ο 
μόνος παράγοντας και μόνο το στοιχείο που τυγχάνουν 
αντιμετώπισης.
Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα στους συνεχώς μεταβαλλόμενους 
κανονισμούς δεν διασφαλίζεται με τις υπάρχουσες τεχνολογίες και 
μοντέλα δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Η εφαρμογή μιας 
ενοποιημένης λειτουργικότητας με μία και μόνη πηγή αλήθειας που 
βασίζεται σε νέα συστήματα θα απαιτήσει ενδεχομένως παρόμοια ή 
λιγότερη προσπάθεια και απαιτούμενο χρόνο από την προσπάθεια 
επίτευξης αυτού με τα παλαιά συστήματα.
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3.6 Σενάρια Προσέγγισης Εφαρμογής (Συνέχεια)

2 - Εφαρμογή Νέας Αρχιτεκτονικής και Συνδυασμός νέων και υφιστάμενων Στοιχείων
Το σενάριο "Εφαρμογή νέας αρχιτεκτονικής και συνδυασμός νέων και υφιστάμενων στοιχείων" εξετάζει την εφαρμογή
μιας εντελώς νέας αρχιτεκτονικής και μοντέλου δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα ορισμένα στοιχεία των
υφιστάμενων συστημάτων και τεχνολογιών και αναβαθμίζοντας, ενδυναμώνοντας και ενσωματώνοντάς τα περαιτέρω,
προκειμένου να επιτευχθεί ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του ΤΑΘΕ
που θα καθοριστούν από τον επανασχεδιασμό τους. Για αυτό το σενάριο αναλύονται τα βασικά στοιχεία της
Προσέγγισης Εφαρμογής

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Εκπλήρωση 
Στρατηγικών 
Στόχων

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΤΑΘΕ θα μπορούσαν να επιτευχθούν, εάν υποθέσουμε την
επιτυχή υλοποίηση μιας νέας αρχιτεκτονικής για το ΤΑΘΕ και την ενσωμάτωση των
υφιστάμενων συστημάτων (ΣΠΑΣ και ενδεχομένως ΗΣΚΑ). Ωστόσο, εξακολουθεί να
αποτελεί πρόκληση ο βαθμός στον οποίο η ενσωμάτωση με μια νέα αρχιτεκτονική μπορεί να
επιτευχθεί στο επίπεδο που απαιτείται από το ΤΑΘΕ.

Εφαρμογή & 
Λειτουργικός 
Κίνδυνος

Η εφαρμογή και ο λειτουργικός κίνδυνος για την υλοποίηση μιας νέας αρχιτεκτονικής και την
αναβάθμιση, την ενίσχυση και την ενσωμάτωση συστημάτων που προέρχονται από πολλούς
προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που λειτουργούν με παλαιές τεχνολογίες
είναι χαμηλότερος από το σενάριο διατήρησης όλων των συστημάτων, αλλά εξακολουθεί να
αποτελεί ανησυχία. Η επιτυχία θα επηρεαστεί από πολλαπλές τεχνικές, οργανωτικές και
επιχειρησιακές παραμέτρους. Η τήρηση των προθεσμιών κατά την παροχή της απαιτούμενης
λειτουργικότητας μπορεί να είναι πιο εφικτή καθώς η προσέγγιση θα περιλαμβάνει ένα
πρόγραμμα με μια πιο συνεκτική αρχιτεκτονική. Η προσπάθεια και ο χρόνος που πρέπει να
αφιερωθούν από τους υπαλλήλους του ΤΑΘΕ μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο με εκείνο που
απαιτείται για την εφαρμογή εντελώς νέων συστημάτων.

Ενσωμάτωση 
Λειτουργικότητας

Ο βαθμός της λειτουργικής ενοποίησης που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ της νέας
αρχιτεκτονικής και των υφιστάμενων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν παραμένει
άγνωστος έως ότου επιλεγούν τα νέα συστήματα και εκτελεστεί τεχνική ανάλυση. Οι
διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τα δύο συστήματα (MS SQL και
Oracle) μπορούν να διευκολύνουν την ενοποίηση, ωστόσο ο αρχικός σχεδιασμός ως
ανεξάρτητα συστήματα / κάθετες λύσεις καθιστούν την ενοποίηση πιο περίπλοκη.

Το σύστημα ΣΠΑΣ ως αυτόνομη, ετοιμοπαράδοτη λύση δεν θα επηρεάσει σημαντικά τη
λειτουργική πτυχή της ενοποίησης. Το ΗΣΚΑ από την άλλη πλευρά εκτελεί σημαντικές
λειτουργίες της διαχείρισης της αλιείας, όπως το ημερολόγιο πλοίου και τα δελτία πωλήσεων
που αποτελούν σημαντικά στοιχεία λειτουργικότητας και συλλογής δεδομένων της συνολικής
αρχιτεκτονικής και είναι μέρος ενός μεγαλύτερου πεδίου παρόμοιας λειτουργικότητας που
μπορεί να επιτευχθεί με μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα.

Εισαγωγή Νέων 
Υπηρεσιών

Η εφαρμογή μιας νέας αρχιτεκτονικής και ο συνδυασμός με νέα και υπάρχοντα στοιχεία θα
αυξήσουν την προσπάθεια που απαιτείται για την εισαγωγή και παροχή νέων υπηρεσιών, αλλά
θα δημιουργήσουν επίσης ορισμένες προκλήσεις λόγω της διατήρησης σημείων ενσωμάτωσης
μεταξύ των στοιχείων της νέας και της υπάρχουσας τεχνολογίας.

Εκτιμώμενο 
Αρχικό και 
Επαναλαμβανόμεν
ο Κόστος

Το αρχικό κόστος για τη θέσπιση αυτού του σεναρίου θα μπορούσε να είναι υψηλότερο καθώς
ουσιαστικά εμπερικλείει το ελάχιστο κόστος εφαρμογής μιας νέας αρχιτεκτονικής και το πρόσθετο
κόστος ενσωμάτωσης των υφιστάμενων στοιχείων / συστημάτων.

Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα περιλαμβάνουν τα έξοδα συντήρησης και υποστήριξης για τα
εξαρτήματα συστημάτων που περιλαμβάνονται στη νέα αρχιτεκτονική και το κόστος διατήρησης
της συντήρησης των συστημάτων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ενσωματωθούν (δηλ.
ΗΣΚΑ και ΣΠΑΣ). Το ποσό συντήρησης που ισχύει επί του παρόντος σε σχέση με τους
προμηθευτές των δύο συστημάτων δεν περιλαμβάνει το κόστος για τυχόν αλλαγές που μπορεί
να ζητηθούν ή νέες λειτουργικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Συνεπώς, οι δαπάνες αυτές
θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, καθώς θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε
μια λιγότερο αποτελεσματική προσέγγιση.
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3.6 Σενάρια Προσέγγισης Εφαρμογής (Συνέχεια)

2 - Εφαρμογή Νέας Αρχιτεκτονικής και Συνδυασμός νέων και υφιστάμενων Στοιχείων
Τα θεωρητικά οφέλη και εκτιμήσεις για αυτό το σενάριο αναλύονται παρακάτω:

Συμπέρασμα: Το παραπάνω σενάριο οδηγεί σε ένα περιβάλλον τεχνολογίας με δυνατότητα βελτίωσης
λειτουργικότητας, το οποίο εκτελεί τις περισσότερες από τις λειτουργίες του σε μια νέα αρχιτεκτονική και εν μέρει
συνδυάζει λειτουργικότητα με τα υπάρχοντα στοιχεία του συστήματος, όπως το ΗΣΚΑ και το ΣΠΑΣ. Ανάλογα με
τον αριθμό των υφιστάμενων συστημάτων, το σενάριο αυτό εξακολουθεί να εμπερικλείει εκτελεστικό και
επιχειρησιακό κίνδυνο για το ΤΑΘΕ, ενώ η απαιτούμενη ευελιξία και ελαστικότητα ως προς την προσαρμογή και
υποστήριξη του ψηφιακού ανασχηματισμού σε συνεργασία με άλλους προμηθευτές θα απαιτήσει πρόσθετη
προσπάθεια, κόστος και συντονισμό.

Για να διασφαλιστεί ότι το ΤΑΘΕ μπορεί να επιτύχει τους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς του στόχους, τα
υπάρχοντα συστήματα που πρέπει να διατηρηθούν πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Η διατήρηση μόνο του ΣΠΑΣ
και η εφαρμογή μιας νέας αρχιτεκτονικής θα καταστήσει αυτό το σενάριο πιο εφικτό.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Οφέλη Εκτιμήσεις

Οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του ΤΑΘΕ 
μπορούν να επιτευχθούν με την αντιμετώπιση τόσο 
κανονιστικών θεμάτων όσο και θεμάτων συμμόρφωσης, 
ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η 
ενοποιημένη και βελτιωμένη λειτουργικότητα.

Το ΤΑΘΕ ενδεχομένως να υποστεί το αρχικό κόστος 
επένδυσης για υλισμικό και λογισμικό που θα περιλαμβάνει 
την εφαρμογή μιας νέας αρχιτεκτονικής, το κόστος 
ενσωμάτωσης που σχετίζεται με τους υφιστάμενους πωλητές 
καθώς και το τρέχον και επίσης νέο κόστος συντήρησης που 
θα προκύψει.

Η νέα αρχιτεκτονική μπορεί να διευκολύνει το μελλοντικό 
όραμα και την εξέλιξη των συστημάτων και να επιτύχει 
σημαντικό επίπεδο ενοποίησης και λειτουργικότητας.

Η εφαρμογή αλλαγών στη νέα αρχιτεκτονική θα προκαλέσει 
επίσης αλλαγές σε ορισμένα από τα υφιστάμενα στοιχεία και 
ενδέχεται να απαιτήσει πρόσθετη προσπάθεια.

Ένα κοινό μοντέλο δεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί με 
βάση τις βέλτιστες πρακτικές, εάν ελαχιστοποιηθεί ο 
αριθμός των υφιστάμενων συστημάτων που θα 
διατηρηθούν.

Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης ροής εργασιών που 
θα λειτουργήσει ως η ραχοκοκαλιά του συστήματος μπορεί 
να είναι δύσκολη και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητα αναβάθμισης και αξιοποίησης των υφιστάμενων 
κάθετων συστημάτων που θα διατηρηθούν.

Μπορεί να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
και αρχές (ΚΑλΠ, έλεγχος και επιβολή και GDPR) και να 
είναι πιο ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές.

Το ΤΑΘΕ θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε περισσότερους 
από έναν προμηθευτές για αλλαγές ή μελλοντικές βελτιώσεις.

Εάν ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των υφιστάμενων 
συστημάτων που θα διατηρηθούν, μπορεί να υποστηρίξει 
την παροχή ψηφιακών καναλιών και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των κινητών 
χρηστών και της επικοινωνίας κυβέρνησης προς επιχείρηση 
(ΚπΕ) και κυβέρνησης προς κυβέρνηση (ΚπΚ).

Ανάλογα με τον αριθμό των υφιστάμενων συστημάτων που 
θα διατηρηθούν, η επίτευξη ενός κοινού μοντέλου δεδομένων 
και η ποιότητα των δεδομένων μπορεί να είναι ακόμα μία 
πρόκληση.
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3.6 Σενάρια Προσέγγισης Εφαρμογής (Συνέχεια)

3 - Εφαρμογή Νέας Αρχιτεκτονικής και Νέων Στοιχείων
Το σενάριο "Εφαρμογή Νέας Αρχιτεκτονικής και Νέων Στοιχείων" εξετάζει την εφαρμογή μιας νέας αρχιτεκτονικής,
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και τη διαχείριση δεδομένων
και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ψηφιακών καναλιών ως βασικών στοιχείων του συνολικού
περιβάλλοντος του συστήματος. Οι λεπτομέρειες της προτεινόμενης αυτής λύσης παρέχονται στην επόμενη ενότητα.
Για το σενάριο αυτό αναλύονται τα βασικά στοιχεία της Προσέγγισης Εφαρμογής.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Εκπλήρωση 
Στρατηγικών 
Στόχων

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΤΑΘΕ μπορούν να επιτευχθούν πλήρως σε σχέση με τις ανάγκες που
ορίζονται από τις λειτουργικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες που θα
ισχύουν, τις ανάγκες που εκφράζονται από τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους ισχύοντες
κανονισμούς. Το ενοποιημένο σύστημα πρέπει να παρέχει τόσο αυτοματοποίηση της διαδικασίας
back end όσο και εξυπηρέτηση ψηφιακού καναλιού.

Εφαρμογή & 
Λειτουργικός 
Κίνδυνος

Ο κίνδυνος υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος που βασίζεται σε μια νέα αρχιτεκτονική
είναι σημαντικά χαμηλότερος από την αναβάθμιση και την ενσωμάτωση των υφιστάμενων
συστημάτων. Η τήρηση των προθεσμιών κατά την παροχή της απαιτούμενης λειτουργικότητας
μπορεί να είναι πιο εφικτή καθώς η προσέγγιση θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα με μια πιο
συνεκτική αρχιτεκτονική. Ωστόσο, το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενδέχεται να είναι
μεγαλύτερο, αν και το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να είναι πιο ολοκληρωμένο, βιώσιμο και με
χαμηλότερο λειτουργικό κίνδυνο. Η προσπάθεια και ο χρόνος που πρέπει να επενδυθούν από
τους υπαλλήλους του ΤΑΘΕ μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο με την εφαρμογή νέων συστημάτων
και την ενσωμάτωση ορισμένων υπαρχόντων στοιχείων.

Ενσωμάτωση 
Λειτουργικότητας

Ο βαθμός της λειτουργικότητας ενοποίησης που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μιας νέας
ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής με νέα στοιχεία είναι ο υψηλότερος δυνατός. Αυτό μεταφράζεται
σε ολοκληρωμένες διαδικασίες ενοποιημένες μεταξύ των διαφόρων καναλιών και λειτουργιών και
θα περιλαμβάνει επίσης ένα ολοκληρωμένο μοντέλο δεδομένων, αλλά απαιτεί επίσης και μια
διαδικασία καθαρισμού δεδομένων κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης δεδομένων.

Εισαγωγή Νέων 
Υπηρεσιών

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της νέας αρχιτεκτονικής είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
διασύνδεσης, οπότε ο χρόνος εισαγωγής νέων υπηρεσιών και ιδιαίτερα μέσω ψηφιακών
καναλιών (eServices) θα είναι λίγος.

Εκτιμώμενο 
Αρχικό και 
Επαναλαμβανόμε
νο Κόστος

Το αρχικό κόστος για τη δημιουργία μιας νέας αρχιτεκτονικής είναι σημαντικό αλλά το κόστος για
την εξέλιξη και τη διατήρηση μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής θα είναι χαμηλότερο από τη διατήρηση
των ανόμοιων συστημάτων.

Μια εκτίμηση που βασίζεται σε παρόμοια έργα που υλοποιούνται σε άλλες χώρες για την αγορά
υλισμικού, λογισμικού και υπηρεσιών εφαρμογής της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και
λειτουργικότητας είναι 2 - 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει το κόστος για ένα βασικό
σύστημα με κοινό μοντέλο δεδομένων (0,5 - 1 εκατομμύριο), το κόστος για πλατφόρμες
υλοποίησης, ενσωμάτωσης και ηλ Υπηρεσιών (1-2 εκατομμύρια) και άλλες συναφείς υπηρεσίες
(0,5 εκατομμύρια).

Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα περιλαμβάνουν έξοδα συντήρησης και υποστήριξης για όλα τα
εξαρτήματα συστημάτων που αποτελούν τη λύση και πρέπει να συντηρούνται. Αυτό μπορεί να
εκτιμηθεί στο 18- 21% της αρχικής άδειας λογισμικού.

70



D F M R – I T  S T R A T E G Y

3.6 Σενάρια Προσέγγισης Εφαρμογής (Συνέχεια)

3 - Εφαρμογή Νέας Αρχιτεκτονικής και Νέων Στοιχείων
Τα θεωρητικά οφέλη και εκτιμήσεις για αυτό το σενάριο αναλύονται παρακάτω:

Συμπέρασμα: Το παραπάνω σενάριο οδηγεί σε ένα περιβάλλον τεχνολογίας με βελτιωμένη
λειτουργικότητα για το ΤΑΘΕ που βασίζεται σε μια νέα αρχιτεκτονική και σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
για την αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και τη διαχείριση δεδομένων και την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ψηφιακών καναλιών ως βασικά συστατικά του συνολικού περιβάλλοντος
του συστήματος. Μια τέτοια προσέγγιση διασφαλίζει σαφώς ότι το ΤΑΘΕ μπορεί να επιτύχει τους
επιχειρηματικούς και στρατηγικούς του στόχους και απομακρύνει τους αποτρεπτικούς παράγοντες και τα
σημεία αποτυχίας του παρελθόντος. Ωστόσο, για να παράσχει μακροπρόθεσμη αξία και οφέλη, η νέα
αρχιτεκτονική πρέπει να τυγχάνει προδραστικής αντιμετώπισης από το ΤΑΘΕ.

Συνολική πρόταση
Με βάση την ανάλυση των σεναρίων, προτείνεται όπως το ΤΑΘΕ υιοθετήσει το σενάριο "3 - Εφαρμογή
Νέας Αρχιτεκτονικής και Νέων Στοιχείων" ή τουλάχιστον το σενάριο "2 - Εφαρμογή Νέας Αρχιτεκτονικής και
συνδυασμός Νέων και Υφισταμένων Στοιχείων" διατηρώντας ταυτόχρονα το υφιστάμενο σύστημα ΣΠΑΣ.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Οφέλη Εκτιμήσεις

Επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων 
του ΤΑΘΕ.

Πιθανώς υψηλότερο αρχικό κόστος (ανάλογα με το 
μοντέλο υπηρεσίας που θα επιλεγεί)

Επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ολοκλήρωσης και 
λειτουργικότητας

Ο οδικός χάρτης εφαρμογής θα χρειαστεί αρκετό χρόνο 
για να ολοκληρωθεί.

Το κοινό μοντέλο δεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί με 
βάση τις βέλτιστες πρακτικές.

Απαιτείται μεταφορά δεδομένων και / ή καθαρισμός 
δεδομένων.

Μπορεί να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
και αρχές (ΚΑλΠ, έλεγχος και επιβολή και GDPR και να 
είναι πιο ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές.

Το ΤΑΘΕ θα πρέπει να διαθέσει πόρους ή να αγοράσει 
υπηρεσίες κατά την υλοποίηση του οδικού χάρτη (δηλ. 
Διαχείριση έργου και διασφάλιση ποιότητας).

Μπορεί να υποστηρίξει την παροχή ψηφιακών καναλιών
και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης των κινητών χρηστών και της επικοινωνίας
κυβέρνησης προς επιχείρηση (ΚπΕ) και κυβέρνησης
προς κυβέρνηση (ΚπΚ).

Εάν η επένδυση δεν τύχει προληπτικής διατήρησης και 
διαχείρισης, δεν θα αποφέρει τα επιθυμητά 
μακροπρόθεσμα οφέλη.

Χαμηλός λειτουργικός κίνδυνος και χαμηλός κίνδυνος από 
την ενοποίηση.
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3.7 Επισκόπηση Προτεινόμενης Μελλοντικής Αρχιτεκτονικής
Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η Στρατηγική Πληροφορικής του ΤΑΘΕ ορίζει μια αρχιτεκτονική στην οποία τα
μελλοντικά συστήματα θα αναπτυχθούν με συνεπή και ολοκληρωμένο τρόπο και όχι μέσω μόνο της υιοθέτησης
συγκεκριμένων συστημάτων / λύσεων εφαρμογής. Ο σχεδιασμός λύσεων για τη μελλοντική αρχιτεκτονική για την
υποστήριξη του μελλοντικού καθεστώτος περιβάλλοντος πληροφορικής του ΤΑΘΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία τεχνολογίας:

Σύγχρονες Τεχνολογίες Ψηφιακών Διαδικτυακών Υπηρεσιών
Επιλογή και ανάπτυξη των πιο σύγχρονων τεχνολογιών που υποστηρίζουν μοντέλα ψηφιακής παροχής
υπηρεσιών για απρόσκοπτη λειτουργία στο διαδίκτυο και στα διάφορα γραφειακά τμήματα, “front back office”,
καθώς και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας
πληρωμών).

Ενιαία και Ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική
Ενιαία και ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική και πλατφόρμα με σωματοποιημένα στοιχεία για την παροχή
ενοποιημένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών βασισμένης σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Ενσωμάτωση με
την κεντρική υποδομή και το ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) της κυβέρνησης χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες
διαδικτύου και τα API.

Ροή εργασιών, διαχείριση περιεχομένου και εγγράφων
Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ροής εργασίας, της διαχείρισης των εγγράφων και περιεχομένου
υποστηριζόμενα από εξειδικευμένη λειτουργικότητα για δραστηριότητες διαχείρισης της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (όπως αναφέρεται στο τμήμα καταλόγου χαρακτηριστικών υψηλού επιπέδου) σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας. Προχωρημένος προγραμματισμός και διαχείριση εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της
ανάθεσης δικαιωμάτων και της διαδικασίας ηλεκτρονικής έγκρισης.

Ρυθμιζόμενες, Παραμετροποιημένες Πλατφόρμες
Εκτεταμένη διατερματική αυτοματοποίηση διαδικασιών με περιορισμένη διά χειρός παρέμβαση (εξωτερική προς
το σύστημα) βάσει προκαθορισμένων παραμετροποιημένων / ρυθμιζόμενων ροών με ενιαία προβολή των
εργασιών που έχουν ανατεθεί καθώς και των δραστηριοτήτων που εκκρεμούν.

Επιχειρησιακοί Κανόνες, Μηχανισμοί Επικύρωσης και Ειδοποίησης
Αξιοποίηση ρυθμιζόμενων μηχανισμών για τον ορισμό και την επιβολή (στις ροές εργασίας και τη
λειτουργικότητα) των επιχειρηματικών κανόνων, των κανόνων κοινοποίησης / διάδοσης και της
λειτουργικότητας.

Κοινό Μοντέλο Δεδομένων, επικυρωμένα Δεδομένα και Αναφορά
Κοινό μοντέλο δεδομένων για τη στήριξη της κοινής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνει τους ορισμούς σχέσεων με
τις οντότητες δεδομένων για την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης άποψης των αλιευτικών δεδομένων και
πληροφοριών υδατοκαλλιέργειας που βασίζονται σε επικυρωμένα δεδομένα. Εκτεταμένες δυνατότητες ανάλυσης
σχετικά με τις αναφορές, την αναζήτηση, και την απόδοση.

Η προτεινόμενη λογική αρχιτεκτονική για το περιβάλλον του νέου συστήματος ΤΑΘΕ απεικονίζεται στην
επόμενη σελίδα. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι τα διάφορα στοιχεία δεν αντιπροσωπεύουν
απαραιτήτως μεμονωμένα φυσικά συστήματα.

Σημείωση: Το διάγραμμα στις επόμενες σελίδες παρέχει τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής. Τα εργαλεία του
Union FMC, όπως ο ΣΠΑΣ ΗΣΚΑ viewer, το Union ΣΠΑΣ και το ΗΣΚΑ light, τα οποία βρίσκονται ακόμη σε
εξέλιξη και θα παρασχεθούν από την ΕΕπ για τη σύνδεση και την προβολή δεδομένων από άλλα κράτη μέλη, θα
καλυφθούν από το στοιχείο FLUX-TL.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

72



D F M R – I T  S T R A T E G Y

73

3.8 Στοιχεία Αρχιτεκτονικής
Το παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 6) είναι η προτεινόμενη λογική αρχιτεκτονική για το νέο περιβάλλον του συστήματος
ΤΑΘΕ. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι τα διάφορα στοιχεία δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως μεμονωμένα
φυσικά συστήματα.

3 – Ορισμός Στρατηγικής Πληροφορικής

Διάγραμμα 6: Μελλοντική Λογική Αρχιτεκτονική
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3.8 Στοιχεία Αρχιτεκτονικής (Συνέχεια)
1. Πηγές Δεδομένων
Το επίπεδο Πηγές Δεδομένων περιλαμβάνει τις πηγές δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν από εσωτερικά
συστήματα για την κάλυψη του ενιαίου αποθετηρίου αποθήκευσης δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:
Οι εσωτερικές πηγές δεδομένων αποτελούνται από πηγές δεδομένων εντός της υποδομής του ΤΑΘΕ.
Περιλαμβάνουν συστήματα επιχειρησιακών εφαρμογών και κινητούς / διαδικτυακούς πελάτες και εφαρμογές
συλλογής δεδομένων.
Οι εξωτερικές πηγές δεδομένων αποτελούνται από πηγές δεδομένων από συστήματα που δεν διαχειρίζεται το
ΤΑΘΕ, τα οποία περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε δεδομένα από το ARIADNI, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις,
την Πύλη Πληρωμών της JCC, το Τμήμα Φορολογίας, το Μητρώο Αγροτών, το Αρχείο Πληθυσμού και τα Τελωνεία.
Επιπλέον, το ΤΑΘΕ είναι παροχέας πληροφοριών σε εξωτερικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά,
δεδομένων που αποστέλλονται στο ARIADNI, DG-MARE, την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, τον ΟΤΓ κλπ.

2. Εργαλεία Διαχείρισης Δεδομένων και Διαχείριση Κύριων Δεδομένων
Τα Αποθετήρια Δεδομένων είναι το επίπεδο που παρέχει την ενσωμάτωση δεδομένων σε ένα ενοποιημένο αποθετήριο
βασισμένο σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που αποτελεί τη μοναδική πηγή αλήθειας. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:

Υποδοχή Δεδομένων και Περιοχή Ενδιάμεσου Σταθμού: Πρόκειται για μια ενδιάμεση περιοχή σταθμού μεταξύ των
πηγών δεδομένων και του αποθετηρίου δεδομένων. Όλα τα εισερχόμενων δεδομένα πρέπει να διατηρούνται παροδικά
πρώτα σε αυτόν τον τομέα για την προετοιμασία τους, την τυποποίηση και τους ελέγχους ποιότητας.

Ενιαίο αποθετήριο δεδομένων: Το ενιαίο αποθετήριο καταγραφής αποθηκεύει όλα τα σχετικά εσωτερικά και εξωτερικά
δεδομένα για να παρέχει την ενιαία πηγή αλήθειας για όλα τα συστήματα του ΤΑΘΕ και για τα εργαλεία ανάλυσης.

Διαχείριση Κύριων Δεδομένων (ΔΚΔ): Το Στοιχείο Διαχείρισης Κύριων Δεδομένων θα φιλοξενεί δεδομένα αναφοράς τα
οποία θεωρούνται κύρια δεδομένα για το μοντέλο δεδομένων του ΤΑΘΕ και θα επιτρέπει τη διαχείριση αυτών των
δεδομένων με κεντρικό τρόπο. Ο τελικός στόχος είναι η τακτική παράδοση συνεπών οντοτήτων δεδομένων αναφοράς σε
συστήματα λειτουργιών, επιχειρήσεων και αναφοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των αναφορών.

3. Εκμετάλλευση Δεδομένων
Μετά τη συγκέντρωση τους, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μέσω του Στρώματος Διαχείρισης Δεδομένων το οποίο είτε
μέσω αυτοματοποιημένων αναφορών με δομημένα δεδομένα είτε μέσω εργαλείων και τεχνικών ανάλυσης που
χρησιμοποιούν δομημένα και μη δομημένα σύνολα δεδομένων, επιτρέπει την ανάλυση τους.

Αυτό το επίπεδο επικεντρώνεται στην παροχή των απαιτούμενων εργαλείων και λειτουργικότητας για τη χρήση των
δεδομένων για τη δημιουργία αναλυτικών αναφορών και προβολής. Το σύστημα θα συλλέγει μόνο επικυρωμένα δεδομένα
τα οποία θα είναι διαθέσιμα μόλις περάσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι ποιότητας για να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η
συνέπεια.

4. Επιχειρηματικά Συστήματα και Συγκέντρωση Δεδομένων
Το Στρώμα Επιχειρηματικών Συστημάτων και Συσσώρευσης Δεδομένων περιλαμβάνει τις δέσμες επιχειρησιακής
λειτουργικότητας και τις δέσμες λογικών και αναλυτικών δεδομένων. Τα κύρια συστατικά αυτού του στρώματος είναι τα εξής:

Ανάλυση Κινδύνου: ορισμός Στοιχείων Ελέγχου Κινδύνου (π.χ. πιθανότητα κινδύνου, αντίκτυπος κινδύνου, επίπεδα
κινδύνου, ενεργοποιητές κινδύνου, διαστάσεις κινδύνου, ενέργειες μετριασμού του κινδύνου, δείκτες κινδύνου) και ορισμός
Στοιχείων Ελέγχου Στόχων.

Σύστημα επικύρωσης (περιλαμβανομένου του VALID): Επικύρωση και ρύθμιση κανόνων / παραμέτρων ελέγχου για τα
στοιχεία του συστήματος επιχειρήσεων και συντήρηση ειδοποιήσεων ώθησης στο Μηχανισμό Ειδοποιήσεων. Περιλαμβάνει
την υλοποίηση των απαιτήσεων VALID.

Διαχείριση συμβάντων: Διαχείριση συμβάντων.

Σκάφη: Διαχείριση σκαφών, πλήρωμα σκαφών, αλιευτικά σκάφη, χαρακτηριστικά σκάφους, συμπεριφορά σκαφών,
ελλιμενισμός σκαφών.

Εξουσιοδότηση / Άδειες Αλιείας: αδειοδότηση, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές άδειες.
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3.8 Στοιχεία Αρχιτεκτονικής (Συνέχεια)
5. Επιχειρηματικά Συστήματα και Συγκέντρωση Δεδομένων
Ημερολόγιο πλοίου / αλιευμάτων / εκφόρτωσης: ημερολόγιο (όλα τα σκάφη), δηλώσεις αλιευμάτων, εκφόρτωσης

Έλεγχος: Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών, Επιθεωρήσεις, Περιπολίες, Βαθμοί Ποινής, Ιχνηλασιμότητα, Κατασχεθέντα
Αντικείμενα (Τεκμήρια).

Υπόθεση: Παραβάσεις / Διαχείριση Υποθέσεων

Πρώτες πωλήσεις: Δελτία πωλήσεων, Εγγεγραμμένοι αγοραστές.

Άλλα: Διαχείριση Στόλου Αυτοκινήτων, Συλλογή Δεδομένων, Μονάδες Παραγωγής Υδατοκαλλιέργειας, Οργανισμοί
Υδατοκαλλιέργειας.

6. Κοινές Πλατφόρμες
Οι Κοινές Πλατφόρμες δεδομένων αλιείας θα παρέχουν τη λειτουργικότητα που απαιτείται για την ενσωμάτωση και
αυτοματοποίηση των στοιχείων των Επιχειρησιακών Συστημάτων και Αποθήκευσης Δεδομένων, με τον εντοπισμό, την
αποθήκευση/διατήρηση και επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών σε κάθε στάδιο των επικαιροποιημένων
επιχειρησιακών διαδικασιών που θα ισχύσουν ενεργοποιώντας τις σχετικές δράσεις και ενέργειες σε σχέση με τους κύκλους
ζωής των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Θα αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου: Αφορά στη διατήρηση, τη διαχείριση και τη διανομή περιεχομένου από τα
συστήματα back end, τα αποθετήρια δεδομένων και την εισαγωγή των χρηστών στην Πύλη ΤΑΘΕ, στην Πύλη Αγοραστών,
στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πολιτών και Κινητές Συσκευές.

Μηχανισμός ειδοποίησης και διανομής: Αφορά στην παραμετροποίηση και τη διανομή όλων των εργαλείων
κοινοποίησης του συστήματος που θα ενεργοποιούνται βασισμένες στους επιχειρηματικούς κανόνες και τα σχετικά
συμβάντα (περιλαμβανομένων των παραμέτρων VALID, Διαχείρισης Εργασιών και Μηχανισμού Ροών Εργασίας).

Διαχείριση Εργασιών: Αφορά στη διαχείριση και αυτοματοποίηση διεργασιών ως μέρος των αυτοματοποιημένων
διαδικασιών του ΤΑΘΕ (π.χ. επεξεργασία μιας αίτησης) συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που μπορεί να προκύψουν
από τις ροές εργασίας καθώς και για τη διανομή, την ανάθεση και την παρακολούθηση της προόδου τους.

Διαχείριση Ροών Εργασίας και Εγγράφων: Αφορά στην εφαρμογή και τη διατήρηση όλων των ροών εργασίας που
απαιτούνται για την επίτευξη διατερματικών διαδικασιών στο ΤΑΘΕ και την ενίσχυση της συνεργασίας μέσω διαχείρισης και
διανομής εγγράφων. Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης των κύριων ψηφιακών στοιχείων και πραγματικών δεδομένων

7. Στρώμα Ενσωμάτωσης
Οι στρωματοποιημένες ολοκληρωμένες/ενοποιημένες τεχνολογίες λειτουργούν ως σύνδεσμοι διασύνδεσης / ανταλλαγής
δεδομένων μεταξύ των διαφόρων στοιχείων της αρχιτεκτονικής, των υφιστάμενων συστημάτων ΤΑΘΕ (όπου αυτό ισχύει)
και των εξωτερικών συστημάτων ή αποθετηρίων δεδομένων. Η τεχνολογία ενσωματώνει επίσης το στοιχείο FLUX-TL για
την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του κράτους μέλους (Κύπρου) και των Αρμοδίων Αρχών της ΕΕ. Πρέπει να παρέχει τη
δυνατότητα, μέσω ανοιχτών τεχνολογιών (π.χ. υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσιών restful) να εξυπηρετούν την ενσωμάτωση
με εφαρμογές κινητών τρίτων μερών.

8. Πύλες
Οι διαδυκτιακές πύλες αφορούν στα διαδικτυακά κανάλια που ο χρήστης θα χρησιμοποιεί για να έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες/δεδομένα σχετικά με το ΤΑΘΕ και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το σύστημα θα διευκολύνει τη
διανομή περιεχομένου καθώς και την παροχή υπηρεσιών σε εξουσιοδοτημένους χρήστες (π.χ. υποβολή αιτήσεων,
παρακολούθηση της κατάστασης των αιτήσεων, λήψη ειδοποιήσεων) και την αποδοχή καταβολής διαφόρων τελών ή
προστίμων. Η Πύλη παρέχει επίσης λειτουργικότητα για τους Εγγεγραμμένους Αγοραστές για τη διαχείριση του ετήσιου
κύκλου εργασιών σε αλιευτικά προϊόντα κατευθείαν από αλιείς.

9. Σημεία Εξυπηρέτησης
Το επίπεδο των Σημείων Εξυπηρέτησης παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για εξυπηρέτηση των χρηστών που υποβάλλουν
δεδομένα από κινητές συσκευές είτε από τους υπαλλήλους του ΤΑΘΕ (π.χ. από τους επιθεωρητές για την αναφορά των
επιτόπιων επιθεωρήσεων, τον Αλιέα για την υποβολή δεδομένων ταξιδιού) όσο και από τους πολίτες (π.χ. Κινητή εφαρμογή
του ΤΑΘΕ).
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4.1 Επισκόπηση
Η προσέγγιση για την υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΑΘΕ πρέπει να χωριστεί σε φάσεις που θα
περιλαμβάνουν επίσης μια σημαντική φάση Προετοιμασίας για το ΤΑΘΕ. Κατά τη φάση Προετοιμασίας δίνεται ο
απαραίτητος χρόνος ώστε να εγκαθιδρυθεί μια Καθοδηγητική Επιτροπή της Πληροφορικής του ΤΑΘΕ, για τον καθορισμό
των αρμοδιοτήτων και τη σύσταση ομάδας διαχείρισης έργου (αυτή μπορεί επίσης να είναι ευθύνη της Επιτροπής
Σχεδιασμού Πληροφορικής), η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή της Στρατηγικής αλλά και τα διάφορα έργα που θα
προκύψουν ως μέρος της υλοποίησης των καθορισμένων Στρατηγικών Δράσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης Προετοιμασίας, οι ενέργειες για εφαρμογή της Στρατηγικής, θα περιλαμβάνον την
υλοποίηση των Βασικών Δράσεων, η οποία θα ακολουθείται από τη φάση Εφαρμογής των Επόμενων Δράσεων. Οι Βασικές
Δράσεις είναι μία σειρά ενεργειών που απαιτείται να ολοκληρωθούν πριν από την εκτέλεση πρόσθετων ενεργειών. Η
τελευταία φάση περιλαμβάνει τις συνεχείς δραστηριότητες για την αναθεώρηση, την ενίσχυση και την ενημέρωση της
Στρατηγικής Πληροφορικής. Η υλοποίηση της Στρατηγικής πρέπει να πραγματοποιηθεί σε οργανωμένο περιβάλλον στο
οποίο η κατάσταση των έργων και η πρόοδος παρουσιάζονται με διαφάνεια, βάσει Σχεδίου Δράσης. Ως θέμα
προτεραιότητας, το ΤΑΘΕ πρέπει να διασφαλίσει την έμπρακτη και αποδεδειγμένη υποστήριξη της διοίκησης για την
εφαρμογή της Στρατηγικής Πληροφορικής, τη διάθεση πόρων και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων.

Οι κύριες αρμοδιότητες για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Πληροφορικής είναι οι εξής:

Επιτροπή Παρακολούθησης – Το αρμόδιο σώμα, που απαρτίζεται από την Διευθύντρια και τους Τομεάρχες του ΤΑΘΕ,
είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Πληροφορικής και παρακολουθεί την πρόοδο της επιτυχούς
υλοποίησης βάσει του Σχεδίου Δράσης. Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης ανταποκρίνεται σε ζητήματα που δύναται να
προκύψουν και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το συνολικό σχέδιο υλοποίησης. Αξιολογεί την Στρατηγική σε περιοδική
βάση και εκτελεί τις απαιτούμενες επικαιροποιήσεις. Στην περίπτωση του ΤΑΘΕ, στην επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει
μέρος και το ΤΥΠ.

Διαχειριστές Έργων – Αφορά σε Ομάδα ατόμων που θα έχουν την ευθύνη διαχείρισης έργων που προκύπτουν στο
πλαίσιο της εφαρμογής των Στρατηγικών Δράσεων που καθορίζονται από τη Στρατηγική Πληροφορικής. Διαχειρίζονται την
υλοποίηση έργων σε καθημερινή βάση και αναφέρουν τα όποια σημαντικά θέματα προκύψουν στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και τους ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα υπό διαχείριση έργα. Οι
διαχειριστές έργων μπορούν να προέρχονται από υπάρχων προσωπικό του ΤΑΘΕ ή από αγορά υπηρεσιών.

Άτομα Σύνδεσμοι Εξωτερικών Εταίρων – Αναφέρεται σε συγκεκριμένα άτομα τα οποία προέρχονται από εταίρους (π.χ.
άλλες Κυβερνητικές υπηρεσίες, συλλόγους αλιέων, ινστιτούτα θαλάσσιων ερευνών) τα οποία εντοπίζονται και διορίζονται ως
άτομα σύνδεσμοι για την παροχή απαιτούμενων πληροφοριών και διευκόλυνση του συντονισμού και των κλιμακούμενων
καθηκόντων. Η συγκατάθεση της διοίκησης κάθε φορέα είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και το διορισμό αυτών των
ατόμων.

Εκτός από τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της Στρατηγικής, το ΤΑΘΕ πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα
βασικά διδάγματα που προέρχονται από την εμπειρία των ειδικών του ΤΑΘΕ και το ΤΥΠ που εμπλέκονται σε έργα
Πληροφορικής στο ΤΑΘΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα: Η δέσμευση της διοίκησης πρέπει να εξασφαλίζεται στο υψηλότερο
επίπεδο, οι επαγγελματικοί χρήστες πρέπει να εμπλακούν από την αρχή, οι χρήστες / ομάδες εργασίας πρέπει να
χρησιμοποιούνται για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ή τομείς εμπειρογνωμοσύνης και η δοκιμή για αποδοχή του
συστήματος από τους χρήστες πρέπει να είναι εκτεταμένη και περιεκτική. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοστεί μια διαδικασία
διαχείρισης αλλαγών.

4 – Σχέδιο Εφαρμογής και Προτεραιότητες
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4.2 Προσέγγιση και Προτεραιότητες
Η προσέγγιση των προτεραιοτήτων για την εφαρμογή της Στρατηγικής Πληροφορικής αφορά δύο τομείς: τις Οργανωτικές
και Διοικητικές Δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν και τις Στρατηγικές Δράσεις που ορίζονται για την υλοποίηση
της. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα βασικά στάδια και τα βήματα για την προσέγγιση εφαρμογής που βασίζονται στη
συσχέτιση "χρόνος ως προς το καθήκον" με έμφαση στις απαιτούμενες Οργανωτικές και Διαχειριστικές δραστηριότητες. Να
σημειωθεί ότι ο πίνακας δεν αποτελεί σχέδιο έργου και δεν συμπεριλαμβάνει την καταγραφή της εκτέλεσης των Στρατηγικών
Δράσεων με βάση την προτεραιότητα. Η σχετική ανάλυση Στρατηγικών Δράσεων παρέχεται στις επόμενες σελίδες.

4 – Σχέδιο Εφαρμογής και Προτεραιότητες

Φάση Τίτλος Περιγραφή
1 Προετοιμασία

α
Εγκαθίδρυση Συντονιστικής 
Επιτροπής Πληροφορικής

Η Συντονιστική Επιτροπή Πληροφορικής είναι το όργανο διοίκησης το οποίο 
πρέπει να εγκαθίδρυθεί επίσημα και να ενεργεί ως όργανο λήψης αποφάσεων 
σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής. Στην Επιτροπή θα πρέπει να 
συμμετέχουν κύρια ενδιαφερόμενα μέρη όπως αναφέρονται στην 
προηγούμενη σελίδα.

β
Δημιουργία Γραφείου 
Διαχείρισης Έργων και σχετικής 
μεθοδολογίας

Το Γραφείο Διαχείρισης Έργων πρέπει να καθιερωθεί επίσημα και να είναι 
στελεχωμένο με εξειδικευμένα άτομα ή άτομα που θα τύχουν επίσημης 
κατάρτισης. Είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη του σκοπού και της προόδου όλων 
των έργων που προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής των Στρατηγικών 
Δράσεων. Το Γραφείο πρέπει να εξοπλιστεί με μια επίσημη μεθοδολογία για τη 
διαχείριση προγραμμάτων και έργων.

γ Δημιουργία του Σχεδίου Δράσης

Πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο δράσης που να απαριθμεί όλες τις ενέργειες που 
πρέπει να εκτελεστούν για την εφαρμογή της στρατηγικής, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων και της διάρκειας δράσης. Το 
σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες ορόσημων όπως η 
αναθεώρηση της επικαιρότητας και η εφαρμογή της στρατηγικής σε 
συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Επίσης, πρέπει να ενσωματώνει ένα σχέδιο 
επικοινωνίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων διαχείρισης αλλαγών. Οι 
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο πρέπει να αποτελέσουν τη 
βάση ενός λεπτομερέστερου Σχεδίου Δράσης.

δ
Δημιουργία Δεξιοτήτων Διαχείρισης 
Έργων

Χρήση των υφιστάμενων ικανών στελεχών του ΤΑΘΕ ή εάν δεν είναι 
διαθέσιμοι, ενσωμάτωση εξειδικευμένων διαχειριστών έργων στην ομάδα 
ΤΑΘΕ ή κατάρτιση άλλων υφιστάμενων στελεχών στις μεθοδολογίες 
Διαχείρισης Έργων.

ε Εμπλοκή Φορέων

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να έρθουν σε επαφή, η συμμετοχή τους 
σε σχετικά έργα πρέπει να επιβεβαιωθεί και οι συμφωνίες που απαιτούνται 
μεταξύ των φορέων και του ΤΑΘΕ πρέπει να καθοριστούν, να 
επισημοποιηθούν και να γίνουν αποδεκτές (όπου ισχύει).

ζ Έναρξη εφαρμογής του σχεδίου 
δράσης

Επίσημη έναρξη της διαδικασίας για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, 
συμπεριλαμβανομένης της επίσημης επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και της έναρξης των δραστηριοτήτων διαχείρισης του σχεδίου.

2 Έναρξη της εφαρμογής των 
βασικών ενεργειών

Έναρξη της εφαρμογής των βασικών ενεργειών. 
Παρακολούθηση των εξαρτήσεων και της προόδου.

3

Ανασκόπηση της επικαιρότητας και 
της δυνατότητας εφαρμογής της 
στρατηγικής

Μετά την ολοκλήρωση των Βασικών Δράσεων, διασφαλίζεται η εφαρμογή και η 
επικαιρότητα των Επόμενων Δράσεων.

4 Έναρξη εφαρμογής επόμενων 
ενεργειών

Έναρξη έργων και καθηκόντων για την υλοποίηση των επόμενων ενεργειών. 
Παρακολούθηση των εξαρτήσεων και της προόδου.

5

Εφαρμογή διαδικασίας για την 
περιοδική Αναθεώρηση, την 
Ενίσχυση και την Ενημέρωση 
της Στρατηγικής Πληροφορικής

Δημιουργία μιας διαδικασίας για την περιοδική ενημέρωση της στρατηγικής και τη
μέτρηση των επιπέδων επιτυχίας.
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4.3 Εκτίμηση Στρατηγικών Δράσεων ως προς τη Συσχέτιση Προσπάθειας - Οφέλους
Ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο δράσεων πρέπει να εξετάζει, όπου είναι δυνατόν, το χρονοδιάγραμμα, τις συνέργειες και τις
φάσεις κάθε πρωτοβουλίας. Παρακάτω αναφέρονται οι Στρατηγικές Δράσεις προς εξέταση, βασισμένες σε μια συσχέτιση
προσπάθειας-οφέλους, που αξιοποιούν την ανάπτυξη ενός πολυετούς οδικού χάρτη.

4 – Σχέδιο Εφαρμογής και Προτεραιότητες
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#  Σύντομος Τίτλος Δράσης

Καλή (Ηλ)Διακυβέρνηση

1. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μοντέλου 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πολιτικών, Διαδικασιών 
και Προτύπων

3. Οργάνωση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Διαχείριση Γνώσης
4. Επανεξέταση και Ενημέρωση της Διαδικασίας 

Στρατηγικής Πληροφορικής

5. Δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων
6. Εκπαίδευση στη Διαχείριση Έργων

Ενισχυμένη Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής και Καινοτομία

7. Ανάπτυξη μιας Ευέλικτης, Διαλειτουργικής 
και Κλιμακούμενης Αρχιτεκτονικής

8. Ανάπτυξη του Νέου Συστήματος ΤΑΘΕ
9. Ενίσχυση Υποδομής και των Δυνατοτήτων 

Κέντρου Δεδομένων

Ενισχυμένη Ενδυνάμωση Χρηστών και Κοινοτική Συμμετοχή

10. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Επικοινωνίας

11. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Στρατηγικής Διαχείρισης
Αλλαγής

12. Ενσωμάτωση με το ARIADNI και Παροχή 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Βελτιωμένη Ποιότητα, Ακεραιότητα, και Διαθεσιμότητα 
Δεδομένων
13. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασίας 

Διαχείρισης Δεδομένων

14. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Πρωτοβουλίας για 
την Ακεραιότητα και την Πληρότητα
Δεδομένων

Ενισχυμένος Έλεγχος και Μετριασμός Κινδύνου

15. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος
Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών

16. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Συνέχισης 
Επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της 
ανάκτησης από Καταστροφές)

Συμμόρφωση

17. Εφαρμογή των Απαιτήσεων του VALID

Επιχειρησιακή Απόδοση και Βελτιστοποίηση

17. Εφαρμογή των Συστάσεων Ανασχεδιασμού

18. Εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ροής
Εργασιών για Διατερματικές Διεργασίες

12

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14
15

16 17

18

19



D F M R – I T  S T R A T E G Y

80

4.4 Οδικός Χάρτης για την Εφαρμογή Στρατηγικών Δράσεων
Εκτός από τον πίνακα που παραθέτει τις βασικές Φάσεις και τα βήματα για την προσέγγιση εφαρμογής με βάση τη
συσχέτιση "χρόνος εν σχέσει καθήκοντος", παρατίθεται επίσης μια λίστα των προτεινόμενων Στρατηγικών Δράσεων με
βάση την προτεραιότητα, που απορρέουν από την τρέχουσα κατανόηση των επιχειρησιακών και των κανονιστικών
απαιτήσεων, αλλά και με βάση τη φύση κάθε Δράσης (π.χ. Βασική Δράση προς την Επόμενη Δράση). Ο πίνακας
συνεχίζεται στις επόμενες σελίδες. Θεωρείται ότι οι δραστηριότητες μπορούν να ξεκινήσουν το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους (Q3):

Σημειώσεις:

 Η τοποθέτηση των παραπάνω Στρατηγικών Δράσεων είναι σχετική με τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης των σχετικών
δραστηριοτήτων υλοποίησης (ή συνέχισης αν είναι εν εξελίξει) και όχι με τη διάρκεια. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Οι
συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης για κάθε δράση πρέπει να καθοριστούν στο Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης που θα αναπτυχθεί από το ΤΑΘΕ μετά την έγκριση της Στρατηγικής.

 Η χρονική ένδειξη δηλώνει την ημερομηνία έναρξης (όχι την ημερομηνία λήξης) και δεν εμφανίζει τη διάρκεια κάθε
προσπάθειας.

 Αυτό χαρτογραφεί όλες τις πρωτοβουλίες, και δεν σχετίζεται με τις προσπάθειες και τα οφέλη.

 Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ορισμένες πρωτοβουλίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε επόμενες.

4 – Σχέδιο Εφαρμογής και Προτεραιότητες

Έτος 2018 2019 2020

Τρίμηνο Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Βασικές 
Δράσεις

Επόμενες 
Δράσεις

Δράσεις 
Διαχείρισης 
Εφαρμογής
Στρατηγικής 

Πληροφορικής 
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5. Περιορισμοί, Εξαρτήσεις και Κίνδυνοι που Εντοπίστηκαν
Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις αρχικές ενότητες του εγγράφου, ορισμένες προκλήσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν
κάποιους περιορισμούς στην εφαρμογή της Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΑΘΕ. Η επίλυση αυτών των περιορισμών θα
αποτελέσει προαπαιτούμενο για την επιτυχή εφαρμογή της Στρατηγικής. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές προκλήσεις,
οι περιορισμοί και τα προαπαιτούμενα της επίλυσης:

Πρόκληση: Υποστήριξη και Δέσμευση της Διοίκησης.

Περιορισμοί: Η αλλαγή των προτεραιοτήτων σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή του
σχεδίου δράσης. Η δέσμευση και η υποστήριξη της διοίκησης ενδέχεται να μην είναι συνεχής.

Προαπαιτούμενα: Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Πληροφορική πρέπει να εγκριθούν, να υιοθετηθούν και η
δέσμευση να ανακοινωθεί από το ανώτατο επίπεδο διοίκησης. Η οργανωτική δομή για την υλοποίηση της Στρατηγικής
πρέπει να θεσπιστεί αμέσως μετά την έγκριση του εγγράφου Στρατηγικής και η αρχή λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα
που αφορούν την εφαρμογή της Στρατηγικής πρέπει να δοθεί στη Επιτροπή Σχεδιασμού για τη Στρατηγική Πληροφορικής.

Πρόκληση: Επαρκής δέσμευση από τους ενδιαφερόμενους φορείς και στην τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών.

Περιορισμοί: Συμμετέχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς στα έργα, τα οποία αναμένεται να έχουν στενά
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Προαπαιτούμενα: Να έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες δράσεις με την ανάλογη εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων.
Αυτές πρέπει να εκτελούνται και η πρόοδός τους να παρακολουθείται στενά.

Πρόκληση: Διαθεσιμότητα Πόρων του ΤΑΘΕ.

Περιορισμοί: Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και η ανάγκη υλοποίησης έργων που θα διαχειριστεί το ΤΑΘΕ.

Προαπαιτούμενα: Το ΤΑΘΕ πρέπει να ορίσει εγκαίρως τη σύνθεση της οργανωτικής δομής για την υλοποίηση της
Στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται με τον σαφή προσδιορισμό των
βασικών ενδιαφερομένων φορέων και με τη δέσμευση της διοίκησης για τη συμμετοχή τους. Κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης, οι απαιτήσεις για πόρους θα επανεξετάζονται περιοδικά.

Πρόκληση: Τεχνικές προκλήσεις στη μεταφορά δεδομένων.

Περιορισμοί: Η κατάσταση των σημερινών συστημάτων σε τεχνικό επίπεδο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία άγνωστου
αριθμό αδιευκρίνιστων παραγόντων όσον αφορά στη μεταφορά δεδομένων.

Προαπαιτούμενα: Η μεταφορά των δεδομένων πρέπει να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί προσεκτικά, περιλαμβανομένων και
εκτεταμένων δοκιμών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν απρόβλεπτα ζητήματα (επί του παρόντος), και να εξασφαλιστεί η
επιτυχία.

Πρόκληση: Εξάρτηση από κυβερνητικές πολιτικές.

Περιορισμοί: Το ΤΑΘΕ υποχρεούται να ακολουθεί τις πολιτικές που ορίζονται κεντρικά από την Κυβέρνηση και ειδικότερα
το ΤΥΠ. Αυτά μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με στοιχεία της Στρατηγικής Πληροφορικής του ΤΑΘΕ. Επίσης, η έλλειψη
πολιτικών μπορεί να καταστήσει το ΤΑΘΕ αδύναμο να προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων.

Προαπαιτούμενα: Η Στρατηγική Πληροφορικής του ΤΑΘΕ θα πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί επισήμως με τους
εκπροσώπους του ΤΥΠ. Οποιαδήποτε ζητήματα και αποκλίσεις από τις κεντρικές πολιτικές που δεν έχουν ληφθεί υπόψη
στη Στρατηγική πρέπει να τεκμηριώνονται και να ακολουθούνται από τον καθορισμό δράσεων μετριασμού. Για θέματα
ασαφούς πολιτικής, το ΤΑΘΕ μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας κεντρικής πολιτικής.

5 – Περιορισμοί, Εξαρτήσεις και Κίνδυνοι
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5. Περιορισμοί, Εξαρτήσεις και Κίνδυνοι που Εντοπίστηκαν (Συνέχεια)

Πρόκληση: Οι αλλαγές στις διαδικασίες, τα συστήματα και την τεχνολογία απαιτούν διαφορετικό τρόπο στη
διαμόρφωση και ανάθεση ρόλων και εκτέλεση καθηκόντων.

Περιορισμοί: Οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και στον τρόπο
εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σημαντικές.

Προαπαιτούμενα: Θα υιοθετηθεί μια προσέγγιση επιτυχημένης διαχείρισης αλλαγών για προδραστικό μετριασμό του
οργανωτικού κινδύνου και η προσπάθεια θα είναι αναπόσπαστη για κάθε διαδικασία διαχείρισης έργων.

Πρόκληση: Λόγω κυρίως της ανάγκης αύξησης της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας και με βάση τα
αποτελέσματα της προσπάθειας ανασχεδιασμού, ενδέχεται να απαιτούνται νομοθετικές αλλαγές.

Περιορισμοί: Τέτοιες αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, όπως γίνονται μέχρι
σήμερα από τους υπαλλήλους του ΤΑΘΕ και άλλους εταίρους και μπορεί να ταρακουνήσει τη ‘ζώνη άνεσης’ των
υπαλλήλων/εταίρων. Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτηθεί χρόνος στην θέσπιση και έγκρισης νομοθετικών αλλαγών
(π.χ. νομικός ορισμός της "ημερομηνίας υποβολής", χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών).

Προαπαιτούμενα: Το ΤΑΘΕ θα κληθεί να διαχειριστεί τη διαδικασία σχεδιασμού και ώθησης των αλλαγών μέσω των
κατάλληλων καναλιών και διαδικασιών. Πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση με προτεραιότητα όσον αφορά την
προσέγγιση υποβολής και προώθησης προτάσεων νομοθετικής αλλαγής.

Πρόκληση: Συντονισμός των ενδιαφερόμενων φορέων/εταίρων, διαχείριση έργων και έμπειρα στελέχη.

Περιορισμοί: Έλλειψη διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων με εμπειρία στη διαχείριση έργων ή με πιστοποιημένες
δεξιότητες (βεβαιούμενες με δίπλωμα) διαχείρισης έργων. Υπάρχουν άτομα που μπορούν να διαχειριστούν τα έργα,
αλλά είναι βαρυφορτωμένοι με πολλά καθήκοντα και έργα.

Προαπαιτούμενα: Εξεύρεση και αξιοποίηση έμπειρων και πιστοποιημένων διαχειριστών έργων για την παράδοση
και την παρακολούθηση έργων ή κατάρτιση υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού του ΤΑΘΕ για την απόκτηση των
απαραίτητων πιστοποιήσεων. Τα άτομα που έχουν βαθιά εμπειρία σε παρόμοια έργα θα αξιοποιηθούν ως βασικοί
εμπειρογνώμονες.

Πρόκληση: Έγκαιρη υλοποίηση της Στρατηγικής Πληροφορικής.

Περιορισμοί: Οι καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω έλλειψης εστίασης, έλλειψης πόρων, τεχνικών
ζητημάτων ή άλλων λόγων ενδέχεται να οδηγήσουν στην καθυστέρηση της εφαρμογής/υλοποίησης της Στρατηγικής
της Πληροφορικής καθιστώντας έτσι τις Στρατηγικές Δράσεις παρωχημένες.

Προαπαιτούμενα: Η Επιτροπή Σχεδιασμού Πληροφορικής πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής
σύμφωνα με το σχέδιο δράσης. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως και πρέπει να
επανεξετάζεται η εφαρμογή και η επικαιρότητα της Στρατηγικής.

5 – Περιορισμοί, Εξαρτήσεις και Κίνδυνοι



kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app

© 2018 KPMG Limited, a member firm of the KPMG network of 
independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved.

Επικοινωνία

George Tziortzis
Board Member
T. + 357 22 209336 
E. georgetziortzis@kpmg.com

DEPARTMENT OF 
FISHERIES AND 

MARINE RESEARCH

REPUBLIC OF CYPRUS EUROPEAN UNION

Operational Programme “Thalassa” 2014-2020

The project is co-financed by the European Union (European Maritime Fund 2014-2020) and the Republic of Cyprus

http://kpmg.com/socialmedia
http://kpmg.com/socialmedia

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84

