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Εγγράφων

Διαδικασιών 

Ροή εργασιών

Αρχειοθέτηση

Σύμφωνα με το άρθρο 24 «Ηλεκτρονική διαδικασία
έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγ-
γράφων στο δημόσιο τομέα» του Ν.4440/2016 που

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’224/02.12.2016, όλες οι διαδι-
κασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών
εγγράφων από τους φορείς του δημοσίου, όπως η σύν-
ταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η
χρέωση προς ενέργεια εισερχομένων εγγράφων, η εσωτε-
ρική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πρέπει να
πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και συγκεκριμένα μέσω
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης-Διακίνησης Εγγρά-
φων με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρο-
νοσήμανσης.

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Εγγράφων «MoTivo», διαχωρίζεται στις εξής
κατηγορίες:
• Υποσύστημα πρωτοκόλλου, το οποίο δίνει την ευχέ-

ρεια στον χρήστη να τηρήσει ηλεκτρονικό πρωτό-
κολλο, να αποθηκεύσει και να αναζητήσει έγγραφα.

• Υποσύστημα διακίνησης εγγράφων, που παρέχει τις
λειτουργίες αποστολής και κοινοποίησης των αποθη-
κευμένων εγγράφων.

• Υποσύστημα δημιουργίας επιτροπών και ομάδων ερ-
γασίας από διαφορετικά τμήματα και διευθύνσεις.

• Υποσύστημα διαχείρισης της εφαρμογής.
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• Καθιστά δυνατή τη γρήγορη πρόσβαση σε χιλιάδες σε-
λίδες εγγράφων.

• Ελαχιστοποιεί το χρόνο συγκέντρωσης απαιτούμενων
πληροφοριών πό διαφορετικά έγγραφα.

• Διευκολύνει τους λειτουργούς του οργανισμού κατά
την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων τους.

• Μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη διακίνηση έντυπων εγ-
γράφων που αποτελεί σημαντικό μέτρο και για την προ-

φύλαξη των εργαζομένων από τη διασπορά του νέου
ιού Covid-19.

• Συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου.
• Συμβάλλει στην εξοικονόμηση αποθηκευτικών χώρων.
• Διευκολύνει την παρακολούθηση των εκτελούμενων

διαδικασιών.
• Μετατρέπει τις λειτουργικές διαδικασίες του οργανισμού

πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Το «MoTivo» είναι ένα σύγχρονο
λογισμικό Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που
έχει αναπτυχθεί με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες web.
Η πρόσβαση στο «MoTivo» πραγματοποιείται μέσω
οποιουδήποτε web browser και η λειτουργία του είναι
απλή και φιλική προς τους χρήστες. Μπορεί να εγκα-
τασταθεί τοπικά ή στο cloud.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Το «MoTivo»
υποστηρίζει την τήρηση πολλαπλών ηλεκτρονικών
πρωτοκόλλων για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα
έγγραφα. Παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης
εγγράφων, επισύναψης απεριίριστου αριθμού ψηφια-
κών αρχείων και άμεσης “χρέωσης” σε παραλήπτες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Το το «MoTivo», η ηλε-
κτρονική διακίνηση των εγγράφων αποτελεί μια εύ-
κολη και γρήγορη διαδικασία. Τα έγγραφα μπορούν
να “χρεώνονται” αυτόματα στους παραλήπτες χρησι-
μοποιώντας προκαθορισμένους τύπους εγγράφων ή
χειροκίνητα με χαρακτηρισμό απο τον χρήστη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: Με την εισαγωγή του
οργανογράμματος στο «MoTivo» και τη δημιουργία
χρηστών, μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα απε-
ριόριστο αριθμό διαδικασιών. Κάθε διαδικασίαα απο-
τελείται από ενδιάμεσα στάδια και περιλαμβάνει ενέρ-
γειες από έναν ή περισσότερους χρήστες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το «Mo-
Tivo» υποστηρίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης
της ροής εργασίας κάθε εγγράφου σε πραγματικό
χρόνο. Παρέχει αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με
τον ακριβή χρόνο παραλαβής και διεκπεραίωσης των
εγγράφων από τους χρήστες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ: Παρέχει τη δυ-
νατότητα αποθήκευσης  αρχείων όλων των τύπων και
οργάνωσής τους σε δενδροειδή μορφή φακέλων. Επί-
σης παρέχει τη δυνατότητα ομαδιποίησης διαδικασιών,
με στόχο την διαχείρηση ολοκληρωμένων έργων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Δυνα-
τότητα γρήγορης εισαγωγής όλων των τύπων εγγρά-
φων και άμεσης αναζήτησής τους ή/και οποιουδήποτε
στοιχείου του περιεχομένου τους.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Το «MoTivo» παρέχει
πλήρη και πολύτιμα αριθμητικά και στατιστικά στοιχεί
για την διαχείρηση των εγγράφων και των διαδικασιών
του οργανισμού. Βοηθάει στη λήψη σημαντικών διοι-
κητικών αποφάσεων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ:
Το «MoTivo» είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί πλήρως
σε όλα τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα καθώς
και σε ολες τις φορητές συσκευές (PC, MAC, iOS,
iPAD, ANDROID, WINDOWS PHONE).
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