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Αζήλα, 20 Ννεκβξίνπ 2017 

Αξ. Πξση. 3599 

 

Πξνο: ηνπο Δήκνπο ηεο Υώξαο 

Υπόςε: θ. Δεκάξρνπ 

 

Θέκα: Έληαμε ηνπ Δήκνπ ζην Σύζηεκα Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο govHUB ηεο Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

Αγαπεηέ ζπλάδειθε, 

H ΙΕΔΕ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΕ θαη ηελ ΠΕΣΑ Α.Ε. ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο Πξνγξακκαηηθήο 
ύκβαζεο κεηαμύ ηνπο δεκηνύξγεζε ην 2017 ην ζύζηεκα «Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο Ηιεθηξνληθώλ 
Τπεξεζηώλ Δήκσλ Ειιάδαο» κε ην δηαθξηηηθό όλνκα govHUB, ην νπνίν επηηξέπεη  

• ηελ άκεζε θαη αζθαιή πξόζβαζε ζηειερώλ ησλ Δήκσλ ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ 
πξνζθέξνπλ δεδνκέλα από άιινπο θνξείο κέζσ ηνπ θόκβνπ govHUB ζηνπο Δήκνπο 

• ηελ άκεζε θαη αζθαιή πξόζβαζε άιισλ θνξέσλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο ζε δεδνκέλα πνπ 
πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ θόκβνπ govHUB από ηνπο Δήκνπο. 

Σν govHUB είλαη ινηπόλ έλαο εμεηδηθεπκέλνο επηρεηξεζηαθόο θόκβνο ππεξεζηώλ θαη θηινδνμεί λα γίλεη ν 
θεληξηθόο ακθίδξνκνο δίαπινο κε ηνπο 325 Δήκνπο γηα νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα αληαιιάμεη ζηνηρεία ή 
ππεξεζίεο καδί ηνπο. 

Φηινμελείηαη ζην ζύγρξνλν δεκόζην θέληξν δεδνκέλσλ G-Cloud ηεο ΓΓΠ ηνπ ΤΠΟΘΙ θαη εμππεξεηεί ηα 
εμήο: 

• ην ζηόρν ηεο ειιεληθήο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο 2014-2020 γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ 
ππεξεζηώλ αλάκεζα ζε θνξείο ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο 

• ηελ πιήξσζε ηεο αλάγθεο ύπαξμεο θεληξηθνύ κεραληζκνύ αληαιιαγήο ζηνηρείσλ κε ην ζύλνιν 
ησλ δήκσλ κε έγθπξν , άκεζν θαη αζθαιή ηξόπν. 

• ηελ αλάγθε ησλ δήκσλ γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε νξζώλ ζηνηρείσλ πιεξνθόξεζεο 
ησλ πνιηηώλ, πνπ ζήκεξα είλαη ειιηπή όπσο ύπαξμε ΑΦΛ ρσξίο ζηνηρεία νθεηιέηε, πηλαθίδσλ 
ρσξίο ζηνηρεία θαηόρσλ νρεκάησλ, ιάζνο m2 ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, κε ελεκέξσζε γηα ηα 
αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δεκνηηθνύ ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ 
θαηαζηεκάησλ θα. 

Οη αξρηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ είλαη ην «e-Παξάβνιν» θαη ε 
«Αλαδήηεζε Μεηξώνπ - Επηβεβαίσζε Σηνηρείσλ Φπζηθνύ Πξνζώπνπ». 
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Οη πξώηνη πηινηηθνί Δήκνη νη νπνίνη ελζσκαηώζεθαλ επηηπρώο ζην ζύζηεκα ήηαλ νη εμήο: 

Ρόδνπ , Υαιθηδέσλ, Αγαζνλεζίνπ, Ζαγνξάο – Λνπξεζίνπ, Παηξέσλ, Αξραλώλ – Αζηεξνπζίσλ, εηείαο, 
Γαιαηζίνπ, Λνλεκβάζηαο, Ιαζζάλδξαο. 

 

 

Αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο govHub 

 

 

Λεηά ηελ πξώηε επηηπρεκέλε πηινηηθή ιεηηνπξγία θξίλεηαη όηη ην govHUB, κπνξεί λα επεθηαζεί κέζσ 
ηεο πξνζζήθεο επηπιένλ ππεξεζηώλ θαη Οξγαληζκώλ θαη λα αμηνπνηεζεί πιήξσο, όπσο αληίγξαθν 
πνηληθνύ κεηξώνπ, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, ζηνηρεία αζηπλνκηθώλ ηαπηνηήησλ, ζηνηρεία αλεξγίαο, 
ζηνηρεία αλαδήηεζεο ΑΛΙΑ, θιήζεηο γηα παξαβάζεηο ΙΟΙ, ηηκέο πγξώλ θαπζίκσλ από ην παξαηεξεηήξην 
ηηκώλ πγξώλ θαπζίκσλ θαη πνιιέο άιιεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο. ε απηό ην πιαίζην πξνζθαινύκε ην 
ζύλνιν ησλ Δήκσλ λα εληαρζνύλ ζην λέν ζύζηεκα.  

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε από ην Δήκν ζνπ είλαη ν νξηζκόο ελόο ζηειέρνπο (κόληκνο 
ππάιιεινο) σο δηαρεηξηζηή (administrator) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ελόο αλαπιεξσηή ηνπ, 
ζηνπο νπνίνπο ζα δνζνύλ νη θσδηθνί πξόζβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ ππεύζπλα 
λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο ρξήζηεο εζσηεξηθά ζην Δήκν θαη νη νπνίνη ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο 
ππεξεζίεο πνπ ζα ζαο παξέρεη ν θόκβνο ηεο ΚΕΔΕ govHUB.  
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Παξαθαινύκε πνιύ όπσο δεισζνύλ νη ρξήζηεο σο ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2017 ζηελ παξαθάησ 
θόξκα: https://goo.gl/forms/qPk44am91ivWOT9Y2 

Γηα νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηε πιεξνθνξία ή εξώηεζε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θ. 
Παηηαθνύ Θάιεηα θαζεκεξηλά 10:00 – 15:00 ζην ηειέθσλν 213 215 56 26 ή ζην email 
tpattakou@info-peta.gr.  

 

 

Με εθηίκεζε  

 

Γηώξγνο Παηνύιεο 

Δήκαξρνο Ακαξνπζίνπ 

 

 

Πξόεδξνο Κεληξηθήο Έλσζεο Δήκσλ Ειιάδαο 
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