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Λάμπης Ντόλκας
Πρόεδρος Δ.Ε. του ΤΟΜΔΔΑ,
Μέλος Δ.Σ. της ΕΕΔΕ

στο συνέδριο, αλλά και από την αθρόα συμμετοχή στελε-
χών της Δημόσιας Διοίκησης που ξεπέρασε τις προσδοκίες 
μας και μας ανάγκασε να μεταφέρουμε την οργάνωση σε 
μεγαλύτερη αίθουσα.

Και από αυτό το βήμα, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους τους συντελεστές του συνεδρίου, τους ομιλητές, 
τους συντονιστές, το ΕΒΕΑ για την παραχώρηση της αίθου-
σας, τον χορηγό μας, τις υπηρεσίες της ΕΕΔΕ που έλυσαν 
όλα τα προβλήματα της προετοιμασίας και σε αυτούς που 
μας έκαναν την τιμή της συμμετοχής τους.

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση!

Αυτό το τεύχος του Newsletter είναι αφιερωμένο στο Συ-
νέδριο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που ο ΤΟΜΔΔΑ 
σε συνεργασία με το ΕΙΠ πραγματοποίησε τον Απρίλιο. Στο 
πλαίσιο αυτού του τεύχους δεν φιλοδοξούμε να δώσουμε 
μία διεξοδική και αναλυτική παρουσίαση όλων των εισηγή-
σεων και των συζητήσεων που ακολούθησαν. Εκείνο που 
επιδιώκουμε είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε μερικούς 
από τους πρωταγωνιστές του συνεδρίου να παρουσιάσουν 
συνοπτικά τις απόψεις που αναλυτικά ανέπτυξαν στο συ-
νέδριο και να προσφέρουμε σε όλους υλικό για σκέψη και 
αναφορά.

Όταν στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΟΜΔΔΑ ήλθε η πρόταση 
για οργάνωση αυτού συνεδρίου, γνωρίζαμε ότι η πρόκληση 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι μεγάλη και ιδιαίτερα 
επίκαιρη. Πρώτα, γιατί οι σημερινές ανάγκες της Διοίκησης 
είναι τεράστιες, εκτείνονται σε όλες τις δραστηριότητες της 
Κεντρικής Κυβέρνησης, αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα (Δικαιοσύνη, Υγεία, Ασφάλιση κλπ). Επίσης γιατί οι 
ανάγκες αυτές είναι επείγουσες, αφού από την αναδιοργά-
νωση των υπηρεσιών και τη χρήση νέων εργαλείων αναμέ-
νονται σημαντικές και άμεσες βελτιώσεις τόσο στη διαχει-
ριστική ικανότητα του κράτους, όσο και στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών. Ακόμη, γιατί απαιτείται συστηματικός σχεδια-
σμός ενός συνολικού προγράμματος τώρα, ώστε να μη χαθεί 
περισσότερος χρόνος και να προλάβουν να δεσμευθούν οι 
αναγκαίοι πόροι από το ΕΣΠΑ.

Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό, είμαστε ικανοποιημένοι 
από την ανταπόκριση και συμμετοχή εξαιρετικών ομιλητών 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
ως ευκαιρία…

Επιμέλεια Σύνταξης: Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων ΕΕΔΕ

Συντακτική Επιτροπή: Γιάννης Αγαπητίδης, Εύη Δραμαλιώτη,
Γιώργος Μπραουδάκης

Εκδότης: Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 | Τ.Κ. 111 44 | Αθήνα
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Ο ΤΟΜΔΔΑ στο Νομισματικό Μουσείο 

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση με 
σκοπό τη γνωριμία και την καλλιέργεια εγγύτερης επαφής με τα μέλη μας, αλλά και 
φίλους που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην οικογένειά μας.
Προηγήθηκε μία προσεκτική προετοιμασία που κάλυπτε και την τελευταία λεπτομέ-
ρεια, όχι όμως και τις ιδιοτροπίες του καιρού. Γιατί ήταν 28 Ιουνίου, γύρω στις 8.00 
το βράδυ όταν άνοιξαν οι ουρανοί και έπεσε δυνατή βροχή και χαλάζι στο κέντρο 
της Αθήνας.
Ακόμα και υπό ραγδαία βροχή όμως, υφιστάμενα και νέα μέλη έδωσαν το παρόν σε 
μια εκδήλωση που αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων για τις 
τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, δικτύωση και ανάπτυξη συ-
νεργειών. Όπως ήταν φυσικό, νέες ιδέες και προτάσεις γεννήθηκαν στον φιλόξενο 
κήπο του Νομισματικού Μουσείου που αποτελεί μια μικρή πράσινη όαση στο κέντρο 
της Αθήνας. • • •

news

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Ένας πολύ ενδιαφέρων διάλογος σχετικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα πραγματοποιείται με πρωτοβου-
λία της διεθνούς ΜΚΟ Open Government Partnership.

Το Open Government Partnership (OGP) είναι μια πολυμερής πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει συγκε-
κριμένες δεσμεύσεις από τις κυβερνήσεις, προκειμένου να προωθήσουν τη διαφάνεια, την ενδυνάμωση των πολιτών, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της διακυβέρνησης. 
Στο πνεύμα της συνεργασίας πολλών ενδιαφερομένων, το OGP επιβλέπεται από μια συντονιστική επιτροπή, που συμπερι-

λαμβάνει εκπροσώπους των κυβερνήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Η συμμετοχή μιας χώρας στην OGP, προϋποθέτει την υψηλού επιπέδου έγκριση της ιδρυτικής διακήρυξης, την προετοιμασία 
ενός σχεδίου δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο και τη δέσμευση για ετήσιες εκθέσεις από Ανεξάρτητο 

Μηχανισμό Αξιολόγησης σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου αυτού.
Οι αρχικές δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, τέθηκαν σε δημόσια ηλεκτρονική δια-

βούλευση και ήταν ανοιχτές σε σχολιασμό έως την 11η Ιουλίου.
Οι δεσμεύσεις αυτές, προερχόμενες, μεταξύ άλλων, από τις θεματικές της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Παιδείας, της Οι-
κονομίας, του Πολιτισμού, της Δικαιοσύνης και της Ναυτιλίας, εντάσσονται στην εξελισσόμενη πολιτική για τη διοικητική ανασυ-

γκρότηση της χώρας, διασφαλίζοντας ότι η ανοικτή διακυβέρνηση, η διαφάνεια, η συμμετοχή και η λογοδοσία εξακολουθούν να 
βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε σχετικής ενέργειας και πρωτοβουλίας. • • •

Συγκροτήθηκε σε σώμα όπος προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης. 
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ντόλκας, Πρόεδρος ΔΣ - Κάντωρ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Αντιπρόεδρος 
Α΄: Γιώργος Μπραουδάκης, Βασικός Μέτοχος, Διαχειριστής - CMT Προοπτική ΕΠΕ. Αντιπρόεδρος 
Β :́ Δώρα Μεσσήνη, Tax Planning & Business Development Advisor - Global Accounting Solutions. 
Γενική Γραμματέας - Οικ. Υπεύθυνος: Βάνα Μπεκιάρη, Γραφείο Επιθεώρησης Δικαστών - Εφετείο 
Αθηνών, Ιωάννα Παπαδάκη, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Προγραμματισμού - Γενική Γραμματεία Συντο-
νισμού του Κυβερνητικού Έργου. Μέλη: Ιωάννης Αγαπητίδης, Προϊστάμενος Υποστήριξης Απομα-
κρυσμένων Δικαιούχων - Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. 
Α.Ε.), Εύη Δραμαλιώτη, Προϊσταμένη Τομέα - Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού 
Έργου, Παντελής Κούκος, Πρόεδρος, Κ&Ο Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μαριέλλα Σακελλαρίου, 
Προϊσταμένη Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Μονάδα Οργάνω-

σης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.).  Ex officio: Παναγιώτης Καρκα-
τσούλης, Εμπειρογνώμων Δημόσιας Διοίκησης. • • •
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Οι Αλλαγές που
φέρνουν οι Ψηφιακές 
Τεχνολογίες στα
Συστήματα
Διακυβέρνησης

Εκσυγχρονισμός του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης με 
όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αύξησης της αποδοτικότη-
τας και με μείωση του κόστους της δημόσιας διοίκησης από την 
αυτοματοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Επίσης, μέσω 
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών και εξυπηρέ-
τησης των επιχειρήσεων με προσφορά των αναγκαίων ψηφι-
ακών υπηρεσιών. Τέλος, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας 
και της κοινωνικής ένταξης των πολιτών με ειδικές ανάγκες και 
γενικά όσων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω γεωγραφίας 
ή άλλων συνθηκών.

Οι ΤΠΕ στον πυρήνα του νέου αναπτυξιακού προτύπου της 
χώρας. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας 
με εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις με βάση τις ΤΠΕ, που μειώνουν 
τα διοικητικά κόστη και αυξάνουν τον ανταγωνισμό, όπως η ηλε-
κτρονική τιμολόγηση, τα ηλεκτρονικά τελωνεία, οι ηλεκτρονικές 
πληρωμές, οι ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες κλπ. Επίσης, 
ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των εταιρειών ΤΠΕ και την ανά-
δειξη καινοτόμων τεχνολογικών startups.

Στοχοθέτηση και βέλτιστες πρακτικές. Το πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής ήδη υπάρχει με βάση τις 20 βασικές υπηρεσίες ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης στην ΕΕ, το eGovernment action plan 
2016-2020 της ΕΕ και την ελληνική στρατηγική για την ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση 2014-2020. Θα πρέπει όμως να ληφθούν 
υπόψη και οι τοπικές ιδιαιτερότητες λόγω της οικονομικής κρίσης 
(π.χ. έλλειψη χρημάτων, επιτάχυνση των έργων, νέες μορφές χρη-
ματοδότησης κλπ.).

Σωστή υλοποίηση των έργων. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι 
βέλτιστες ελληνικές πρακτικές (ΚΕΠ, TAXIS, Διαύγεια κλπ) και 
να ληφθούν υπόψη οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας μεγάλων 
έργων πληροφορικής, όπως ευελιξία στην υλοποίηση, διαλει-
τουργικότητα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, συνέχεια των 
έργων/πρωτοβουλιών, θεσμικό πλαίσιο αναδιοργάνωσης διαδι-
κασιών και δομών, τεχνικές διαχείρισης έργων, αξιοποίηση του 
δημοσίου ως πρωτοπόρου χρήστη. • • •

#1

Του Γιώργου Δουκίδη, Καθηγητή
ELTRUN/ΟΠΑ 

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή 
του ΤΟΜΔΔΑ
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Η ποιότητα των πληροφοριακών συστημάτων που σχεδι-
άζονται, παραλαμβάνονται και λειτουργούν στον δημόσιο 
τομέα επηρεάζεται καθοριστικά από το σύστημα αναξιοκρα-
τίας που υπάρχει εδώ και δεκαετίες στην πλειοψηφία των 
δημοσίων υπηρεσιών. Το σύστημα αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα στις πιο πολλές θέσεις προϊσταμένων, από τις δεκάδες 
χιλιάδες ικανά στελέχη που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, 
να προάγονται όσοι δείχνουν τη μεγαλύτερη ικανότητα 
άμεσης ή έμμεσης προσαρμογής στα πελατειακά δίκτυα 
που συνοδεύουν την πλειοψηφία των πολιτικών στελεχών 
που αναλαμβάνουν κυβερνητικές θέσεις.
Η διοίκηση ουσιαστικά ασκείται από τους άμεσους συνερ-
γάτες Υπουργών και Γραμματέων, των οποίων η παραμο-
νή σε μια θέση εξουσίας, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες, με καταστροφικές συνέπειες 
τόσο στον τομέα της πληροφορικής, όσο και στη διοίκηση. 
Στην πληροφορική, αλλά και σε άλλους τομείς, λόγω πολ-
λαπλών δυσλειτουργιών του συστήματος κρατικών προ-
μηθειών, τα πιο πολλά έργα υλοποιούνται σε 36-72 μήνες. 
Η συνεχής εναλλαγή πολιτικών επιτελείων και η αδυναμία 

των προϊσταμένων να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, 
έχουν οδηγήσει στη δημιουργία δικτύων “ενδιάμεσων” με 
ικανότητες και γνώσεις να συναλλάσσονται με την εκάστο-
τε πολιτική εξουσία. Στο πλαίσιο αυτό αναλώνονται πόροι 
των έργων σε μη παραγωγικές δραστηριότητες και υπονο-
μεύεται καθοριστικά ο υγιής ανταγωνισμός.

Δυστυχώς, σε πολιτικό αλλά και ακαδημαϊκό επίπεδο δεν 
υπάρχει η βούληση για τη θεραπεία των αιτίων που έχουν 
οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα αντί να διαμορφώνεται συναίνεση για την ενδυνάμωση 
της δημόσιας διοίκησης και των ανεξάρτητων αρχών, με 
την υιοθέτηση θεσμικά κατοχυρωμένων διαδικασιών που 
διασφαλίζουν την αξιοκρατική επιλογή προϊσταμένων και 
τη διαφάνεια στη λειτουργία τους, διαμορφώνονται “προ-
οδευτικές” απόψεις για τον παραπέρα περιορισμό της σχε-
τικής αυτονομίας των δομών του δημόσιου τομέα. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίληψης είναι ότι το 
http://www.opengov.gr/home/services, έχει αφεθεί 
όπως παραδόθηκε το φθινόπωρο του 2009 και χρησιμο-
ποιείται μερικώς για δημόσιες διαβουλεύσεις και σπάνια 
για προσκλήσεις στελέχωσης θέσεων, ενώ κανένας έως 
σήμερα δεν έχει ασχοληθεί για να εξειδικεύσει τα συμπε-
ράσματα και τυχόν προτάσεις http://egovict.blogspot.
gr/2010/10/blog-post_04.html που έχουν διατυπωθεί 
από τον 1ο χρόνο λειτουργίας του.

Στο δημόσιο τομέα τα τελευταία 30 χρόνια έχει υλοποιηθεί 
μεγάλος αριθμός έργων πληροφορικής που έχουν χρημα-
τοδοτηθεί κατά κύριο λόγο από κοινοτικούς πόρους. Δυ-
στυχώς μόνο 1 στα 4 λειτούργησε παραγωγικά. Χάθηκε μια 
μεγάλη ευκαιρία τα έργα αυτά να αποτελέσουν πυλώνες 
τόσο για τη διοίκηση όσο και για τις ελληνικές εταιρίες 
πληροφορικής που τα υλοποίησαν. Να αφήσουν τεχνο-
γνωσία τόσο στην αγορά όσο και στη δημόσια διοίκηση. 
Εάν πάρουμε ως παράδειγμα τον κατάλογο έργων http://
egovict.blogspot.gr/p/blog-page.html που διαμορφώ-

θηκε το φθινόπωρο του 2009 σύμφωνα με τις τότε πολιτι-
κές προτεραιότητες, θα παρατηρήσουμε ότι η πλειοψηφία 
αυτών των έργων ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, αν και τέθηκαν 
σε προτεραιότητα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Τα πιο 
πολλά από αυτά τα έργα θα έπρεπε να είναι αυτοχρημα-
τοδοτούμενα, εάν υπήρχαν στον δημόσιο τομέα κέντρα 
κόστους που θα διαχειρίζονταν τις μειώσεις κόστους που 
προκύπτουν από την παραγωγική λειτουργία των έργων.

Τρία έργα που θεωρούνται επιτυχημένα και με διεθνή 
αναγνώριση είναι: η ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.
gr/info, σύντομο ιστορικό στο http://www.karounos.
gr/blog/archives/218, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 
https://www.e-prescription.gr/ και το έργο Διαχείρισης 
Συμβάσεων και Ηλεκτρονικών Προμηθειών http://www.
eprocurement.gov.gr/, (αρχικά είχε σχεδιαστεί η 1η φάση 
του ως ΑΓΟΡΑ - http://egovict.blogspot.gr/2012/08/

blog-post.html. Από τη μελέτη της υλοποίησης και παρα-
γωγικής λειτουργίας αυτών των έργων αλλά και την περι-
γραφή έργων που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2009-2012, 
όπως τεκμηριώνεται στην επιστολή παράδοσης http://
egovict.blogspot.gr/ προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα 
που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό αντίστοιχων 
έργων, όπως το ότι η ύπαρξη ομάδας ευέλικτης ανάπτυξης 
με ικανά στελέχη είναι δυνατόν να υλοποιήσει λειτουργικά 
συστήματα που πέραν της άμεσης υποστήριξης της πολιτι-
κής επιλογής, δημιουργούν συναίνεση και αξιόπιστες προ-
διαγραφές για τα κυρίως έργα (enterprise edition).

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης είναι:

Ι. Η συγκρότηση ομάδας έργου με ανοιχτές διαδικασίες που 
θα στηρίζεται στα ουσιαστικά και όχι στα τυπικά προσό-
ντα των συμμετεχόντων, ώστε να επιλεγούν τα πιο ικανά 
στελέχη, για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου 
που με το 10-20% των πόρων θα υλοποιήσει το 60%-80% 
της λειτουργικότητάς του, ενώ παράλληλα θα σχεδιάζεται 
το πλήρες έργο (enterprise edition).

ΙΙ. Στη χρηματοδότηση κάθε έργου να προβλέπεται η 
διάθεση του 20% του προϋπολογισμού για να καλυφθούν 
τα κόστη της ομάδας έργου για την πρώτη φάση. Βασική 
προϋπόθεση είναι ο φορέας που θα επιλεγεί για να διαχει-
ριστεί το έργο να έχει τουλάχιστον υλοποιήσει ένα παρό-
μοιο έργο με επιτυχία.

Σε τεχνικό επίπεδο τα έργα θα πρέπει να σχεδιάζονται 
συνεργατικά με ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτό λογισμικό και 
από την πρώτη ήμερα να υλοποιούνται μέσα από πλατ-
φόρμες όπως το https://github.com/ και το https://
about.gitlab.com/. Στο https://github.com/itminedu/
ToolKit-Repositories υπάρχει ένας εισαγωγικός οδηγός 
για τη διαχείριση και απόθεση α) λογισμικού, β) δεδομέ-
νων, γ) περιεχομένου, καθώς και δ) μελετών για δημόσιους 
φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την άμεση και ευέλικτη 
(agile) ανάπτυξη λειτουργικών πρωτοτύπων σε εξαιρετι-
κά σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα παρέχει τη δυ-
νατότητα να γίνει μια ρεαλιστική αποτίμηση του κόστους 
και των κινδύνων που υπάρχουν σε ένα έργο σε εξίσου 
σύντομο χρόνο και χωρίς τον κίνδυνο σχεδιασμού τεράστι-
ων έργων με μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας και αμφίβολη 
χρησιμότητα για τον τελικό χρήστη. Είναι άμεση ανάγκη τα 
έργα πληροφορικής να σχεδιάζονται με στόχο την παρεχό-
μενη υπηρεσία, με μικρούς κύκλους ανάπτυξης, βασισμένα 
σε ανοιχτά πρότυπα και παρέχοντας ανοιχτά δεδομένα. Και 
όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικά μόνο και όταν το 
ανθρώπινο δυναμικό που θα τα σχεδιάσει και λειτουργήσει 
έχει επιλεγεί και λειτουργεί με εξίσου ανοιχτές διαδικασίες 
και πρακτικές. • • •

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα των
έργων πληροφορικής στο δημόσιο τομέα;
Ποιες είναι οι βασικές παθογένειες;

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που προτείνετε;

Του Θεόδωρου Καρούνου, μέλους ΔΣ ΕΕΛΛΑΚ
http://karounos.gr/blog/
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special report

Υγεία και Ασφάλιση
Όπως τονίστηκε στο συνέδριο, στην Κοινωνική Ασφάλιση, 
ο διοικητικός εκσυγχρονισμός του συστήματος, συνοδευ-
όμενος από την ευρύτατη χρήση των τεχνολογιών, δια-
σφαλίζει τους μηχανισμούς διαχείρισης των ασφαλιστι-
κών εισφορών και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την έγκαιρη 
και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Εξάλλου, στον τομέα της Υγείας, επιδιώκεται η διαλει-
τουργικότητα των υπηρεσιών υγείας, η ενίσχυση της κα-
θιέρωσης πανευρωπαϊκών προτύπων και η δημιουργία 
προϋποθέσεων όχι μόνο για εξορθολογισμό του κόστους 
αλλά κυρίως για εξασφάλιση ευκαιριών στη βιοιατρική 
τεχνολογία, στην κλινική διακυβέρνηση και στην παροχή 
της ίδιας της φροντίδας υγείας. • • •

Η παροχή υπηρεσιών υγείας στις ημέρες μας μετασχηματίζε-
ται με ταχείς ρυθμούς, καθώς νέες προκλήσεις αλλά και νέες 
ευκαιρίες παρουσιάζονται. Το κόστος της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης αυξάνεται διαρκώς, πλησιάζοντας σε μη βιώσιμο 
επίπεδο, ενώ παράλληλα η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας 
δε γίνεται ευκολότερη. Οι παραπάνω επισημάνσεις οδηγούν 
στην ανάγκη διερεύνησης νέων και καινοτόμων μεθόδων 
για την προσφορά υπηρεσιών σε έναν διαρκώς αυξανόμενο 
πληθυσμό.
Σε αυτό το πλαίσιο τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε 
την αύξηση των επενδύσεων σε λύσεις ηλεκτρονικής υγείας 
και γενικότερα τεχνολογίες που υπόσχονται να βελτιώσουν 
την παροχή των υπηρεσιών υγείας. Μετακινούμαστε από ένα 
σύστημα που έχει στόχο την ίαση των συμπτωμάτων σε ένα 
πλέγμα υπηρεσιών που στοχεύουν στην πρόληψη και τη βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών σε βάθος χρόνου. Η 
τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του 
στόχου. Ενώ στο παρελθόν ο ασθενής, ο πάροχος υγείας και 
οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ήταν αποσυνδεδεμένοι, η 
τεχνολογία μάς προσφέρει καλύτερους τρόπους συνεργα-
σίας και συνέχειας της φροντίδας υγείας σε βάθος χρόνου.

Για παράδειγμα η υλοποίηση ιατρικού φακέλου επιτρέπει 
στους ασθενείς να βλέπουν και να μοιράζονται πληροφο-
ρίες για το ιατρικό ιστορικό τους. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας – γιατροί, νοσοκομεία κλπ 
– να συνεργάζονται με τους ασθενείς τους με τελείως νέο 
τρόπο. Οι πάροχοι μπορούν να απαντούν σε ερωτήματα των 
ασθενών, να μεταδίδουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες και 
θεραπευτικές συμβουλές και τελικά όλη αυτή η πληροφο-
ρία να διαχέεται απρόσκοπτα ανάμεσα στους φορείς υγείας, 
εξασφαλίζοντας λιγότερα λάθη σε όλη αυτή τη διαδρομή. 
Αυτό επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους να συνεργα-
στούν αποτελεσματικά με στόχο τη βελτίωση της ικανοποίη-
σης του ασθενή, τη μεγαλύτερη συμμετοχή του και τελικά τη 
βελτίωση της φροντίδας του.
Η τεχνολογία μάς ανοίγει νέους δρόμους για τη βελτίωση 
της υγείας των ασθενών και βοηθάει στο πέρασμά μας στην 
επόμενη φάση αποκεντρωμένης λήψης αποφάσεων. Από τη 
μια μεριά έχουμε ασθενείς που θέλουν να είναι καλύτερα 
ενημερωμένοι, να συμμετέχουν ενεργότερα στη θεραπεία 
τους και να έχουν τη δύναμη να πάρουν αποφάσεις, ενώ 
από την άλλη μεριά και οι πάροχοι φροντίδας υγείας απο-
ζητούν περισσότερη συνεργασία. Και όταν όλοι οι συμμετέ-
χοντες στη διαδικασία συνεργάζονται αποδοτικά, νέες ιδέες 
και κλινικές πρακτικές μεταφέρονται στα σωστά άτομα, στο 
σωστό χρόνο και στο σωστό μέρος.

Είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής, της συνεργατικής και 
ολοκληρωμένης φροντίδας, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να 
μοιραστούμε και να συνδεθούμε όπως ποτέ στο παρελθόν. • • •

special report

Του Στέφανου Διονυσόπουλου
Διευθυντή Πωλήσεων Τεχνολογίας, Oracle

Η τεχνολογία ως μοχλός
μετασχηματισμού των
υπηρεσιών Υγείας

Τι βελτιώσεις μπορεί να
επιφέρουν στον Τομέα της Υγείας 
οι ηλεκτρονικές προμήθειες;

Οι Δημόσιες Προμήθειες αποτελούν έναν πολύ σημαντικό πα-
ράγοντα στα Δημόσια Οικονομικά και συνδέονται άμεσα με το 
κόστος λειτουργίας του κράτους και τις δημόσιες επενδύσεις 
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη. Η βελτιστοποίηση των προ-
μηθειών, μέσω υιοθέτησης συστημάτων, καλών πρακτικών και 
εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι μέτρο που έχει 
ως στόχο, τον δραστικό περιορισμό των αναποτελεσματικών 
δαπανών και συγχρόνως την αναβάθμιση του τρόπου υλοποί-
ησης των διοικητικών λειτουργιών, με έμφαση στη μεγιστοποί-
ηση της αποδοτικότητας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
τη διαφάνεια.
Ιδιαίτερα για τις προμήθειες στον Τομέα της Υγείας, συνυπάρ-
χουν αδυναμίες και ελλείψεις που οφείλονται στην υφιστάμε-
νη οργανωτική δομή του συστήματος, σε θέματα υποδομών 
των Νοσοκομείων, στο δαιδαλώδες νομικό καθεστώς, αλλά και 
στην ίδια τη φύση του μεγαλύτερου όγκου των προς διαχείριση 
ειδών που ξεκινούν από την πιο απλή σύριγγα και φτάνουν έως 
τα πολυπλοκότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Η κύρια πρόκληση, λοιπόν, είναι να ακολουθηθεί η κατάλληλη 
στρατηγική υλοποίησης, που θα επιτυγχάνει την αποτελεσματι-
κή συμπίεση του κόστους προμηθειών για προϊόντα, υπηρεσίες 
και έργα, την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, 
ανθρώπινων και μη, και φυσικά τη βελτίωση του διαχειριστικού 
κόστους σε επαναλαμβανόμενες διαδικασίες με χαμηλή επιχει-
ρησιακή βαρύτητα.
Η απουσία υποστήριξης των Προμηθειών με ειδικευμένα Ηλε-
κτρονικά Συστήματα, που είναι κύριος πυλώνας ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, είναι προφανής, ενώ η διεθνής εμπειρία κατα-
δεικνύει ότι η μεταφορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών από διαπιστευμένους παρόχους του Ιδιωτικού Τομέα 
μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά.

Οι τομείς άμεσης παρέμβασης εντοπίζονται στις ακό-
λουθες περιοχές:

1. Υποχρεωτική διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (είτε 
πρόκειται για απλές έρευνες αγοράς είτε για ‘κλασικούς’ διαγω-

νισμούς) και για προμήθειες προϋπολογισμού μικρότερου των 
60.000€ (που δεν υποστηρίζονται στην παρούσα φάση από το 
ΕΣΗΔΗΣ) και αποτελούν το 96% του συνόλου των προμηθειών.

2. Ευρεία χρήση ηλεκτρονικών δημοπρασιών, για όλες τις κα-
τηγορίες προμηθειών, με άμεση προτεραιοποίηση συγκεκριμέ-
νων αγαθών και υπηρεσιών ευρείας χρήσης, για την επίτευξη 
πραγματικού ανταγωνισμού με στόχο τη μείωση του άμεσου 
κόστους αγοράς, που στατιστικά κινείται στο 15%-18%.

3. Συνολική Ηλεκτρονική Διαχείριση των Αιτημάτων Προμη-
θειών, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά προς την αγορά 
με σκοπό τη συλλογή «κρίσιμης πληροφορίας» με αναλυτικά 
στατιστικά στοιχεία ανά κατηγορίες ειδών, ανά κλίμακα τιμών, 
ανά χρονική περίοδο που μπορούν να αξιοποιηθούν σε θέματα 
spend management.

4. Υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικών παραγγελιών για την 
άμεση υποβολή, έγκριση και καταγραφή όλων των παραγγελι-
ών προς προμηθευτές.

5. Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών 
των παρόχων με το κεντρικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ του Δημοσί-
ου, για ευρύτερη κάλυψη αναγκών, εξασφάλιση περισσότερων 
λύσεων, γρηγορότερη ανάκτηση οφέλους και μεγαλύτερη ποι-
κιλία εξειδικευμένων λύσεων.

Η εταιρεία μας προσφέρει σήμερα σε περισσότερα από 15 
Δημόσια Νοσοκομεία, εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών 
υπό μορφή υπηρεσίας, οι οποίες υλοποιήθηκαν με ελάχιστες 
απαιτήσεις και χωρίς να απαιτούνται νέες ΙΤ υποδομές και επι-
πλέον προσωπικό.
Η καινοτομία στην πράξη και η εφαρμογή της σωστής τεχνολο-
γίας, υποστηρίζει και υποστηρίζεται από την ανάλογη αλλαγή 
της νοοτροπίας των στελεχών κάθε βαθμίδας και γίνεται κινη-
τήριος μοχλός για συνολικά καλύτερα αποτελέσματα.
Στόχος είναι να εμπεδωθεί ένας σύγχρονος τρόπος σκέψης - 
προσέγγισης και υλοποίησης των προμηθειών. • • •

Του Αθανάσιου Πετμεζά
Γενικού Διευθυντή, Cosmo One
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Σε ποιους λόγους οφείλεται η καθυστέρηση στην απονομή της 
ελληνικής Δικαιοσύνης και πώς μπορεί να βελτιωθεί μέσω και 
της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης η αποτελεσματικότητα και η ποι-
ότητα του ελληνικού δικαστικού συστήματος προς όφελος των 
πολιτών, της νομικής κοινότητας και των επιχειρήσεων;

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των Φορέων και η ψηφιακή σύγκλιση.

Η εξάλειψη του φαινομένου της μη νόμιμης πολλαπλής ασφάλισης ή 
συνταξιοδότησης του ιδίου ατόμου σε διαφορετικούς Φορείς.

Η αντικατάσταση των υπαρχόντων Αρ. Μητρώου των Ασφαλιστικών 
Φορέων από τον ΑΜΚΑ σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες 
αυτών (Μητρώα, Εισφορές, Συντάξεις, Περίθαλψη κλπ).

Η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών των ΦΚΑ με την τήρηση αξιόπι-
στων μητρώων.

Η παροχή πληροφοριών στους κοινοτικούς μας εταίρους για τους ερ-
γαζόμενους που διακινούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο πλαίσιο του προγράμματος EESSI (Electronic Exchange of Social 
Security Information).

Η παροχή έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων στα κέντρα λήψης αποφά-
σεων (Διοικήσεις Φορέων, ΓΓΚΑ, Πολιτική Ηγεσία κ.ά.) για την παρακο-
λούθηση κρίσιμων δεικτών για την Κοινωνική Ασφάλιση και τη διεξαγωγή 
αναλογιστικών μελετών.

Η ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφά-
λισης σε όλους τους πολίτες και η ταχύτερη εξυπηρέτησή τους στις 
κάθε είδους συναλλαγές με τους Ασφαλιστικούς Φορείς, με ταυτόχρονη 
μείωση της γραφειοκρατίας.

Στον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ), έχουν βασιστεί Κεντρικά Πληροφορια-
κά Συστήματα για την Κοινωνική Ασφάλιση και 
Πρόνοια Εθνικής εμβέλειας, όπως:

1. Ασφαλιστική Ικανότητα (7.800.000) ασφαλι-
σμένοι και συνταξιούχοι για παροχή σε αυτούς ια-
τροφαρμακευτικής περίθαλψης.
2. Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών Συ-
ντάξεων που διαχειρίζεται 4.500.000 συντάξεις μη-
νιαίως.
3. Ενιαίος Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
4. Εργόσημο
5. Προνοιακά Επιδόματα
6. ΑΡΙΑΔΝΗ. Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτων, Γεννή-
σεων, Γάμων και Συμβολαίων Συμβίωσης.
7. Ανθρωπιστική Κρίση. Το σύστημα διαχειρίζεται 
600.000 εγγραφές φυσικών προσώπων.
8. Ταμείο Επισιτιστικής Βοήθειας ΤΕΒΑ
(500.000 άτομα)
9. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Επικράτεια)

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται στο παρακάτω 
διάγραμμα:

Ο ρόλος των ψηφιακών εργαλείων του ΗΔΙΚΑ 
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και την Πρόνοια

Tο σημαντικότερο από στρατηγικής πλευράς έργο στην Κοινωνική 
Aσφάλιση, το οποίο αποτελεί θεμέλιο λίθο για οποιονδήποτε Εθνικό 
σχεδιασμό, είναι το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων – Συνταξιούχων 
(ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ).
Ο βασικός σκοπός του έργου είναι:
α) Η απονομή ενός μοναδικού, μόνιμου και ενιαίου Αριθμού Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) σε κάθε άτομο που είναι ασφαλισμέ-
νος ή συνταξιούχος της χώρας ή λαμβάνει παροχές από Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), είτε πρόκειται για Έλληνα υπήκοο είτε όχι.
β) Η δημιουργία, με βασικό στοιχείο ταυτοποίησης τον ΑΜΚΑ, του 
Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων, που θα τηρείται 
μηχανογραφικά και θα περιλαμβάνει τόσο τα ατομικά στοιχεία αυτών 
όσο και το ιστορικό του καθενός αναφορικά με τους Ασφαλιστικούς 
φορείς, στους οποίους υπήρξε είτε ασφαλισμένος είτε συνταξιούχος.

Της Αθηνάς Τριανταφυλλίδη
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Λειτουργίας &

Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ

Της Ειρήνης Γιανναδάκη
Προέδρου Εφετών

Προέδρου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
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Η καθυστέρηση στην απονομή της ελληνικής δικαιοσύνης αποτελεί 
μείζον ζήτημα με πολλαπλασιαστικές συνέπειες στην οικονομία 
και στην κοινωνία ολόκληρη. Συναρτάται με τα δεδομένα 
του δικαστικού μας συστήματος, αλλά και με έναν ευρύτερο 
κύκλο παθογενειών, με συνέπεια η δικαστική λειτουργία, με 
σημαντικότατες ελλείψεις σε υποστηρικτικές δομές, να βρίσκεται 
αντιμέτωπη με έναν τεράστιο όγκο εκκρεμών υποθέσεων.

Το πρόβλημα όμως που ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν 
είναι καινούργιο. Είχε επισημανθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 
1990, πήρε ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις από τις αρχές του 
2000 και έγινε ανεξέλεγκτο τα τελευταία χρόνια. Είχε επισημανθεί 
όμως και το 2010 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, το οποίο, με μια πιλοτική, όπως την χαρακτήρισε, 
απόφασή του διαπίστωσε συστημικού χαρακτήρα πρόβλημα 
στην επίκαιρη απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας, δηλαδή 
πρόβλημα που οφείλεται σε δομικές ατέλειες και αδυναμία 
της εσωτερικής έννομης τάξης να αντιμετωπίσει συνολικά το 
πρόβλημα.

Δεν υπάρχει Υπουργός που να μην έχει νομοθετήσει για την 
επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. Ωστόσο, η προσπάθεια 
αυτή με παρεμβάσεις πυροσβεστικού χαρακτήρα, χωρίς σοβαρό 
σχεδιασμό, δεν έχει μέχρι σήμερα αποτελέσματα.
Ειδικά για τα διοικητικά δικαστήρια, οι αιτίες της συμφόρησης 
των δικαστηρίων από υποθέσεις είναι πολλές. Η δημιουργία 
διοικητικών διαφορών συνδέεται ευθέως με την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη χώρα μας, το νομοθετικό 
πλαίσιο που τη ρυθμίζει, τον τρόπο νομοθέτησής του, αλλά 
και με την αποτελεσματικότητα των εκτελεστικών οργάνων 
της Διοίκησης που καλούνται να το εφαρμόσουν. Λόγω δε της 
υπερνομοθέτησης, της κακής νομοθέτησης και της συνεχούς 
αλλαγής των νόμων τα εκτελεστικά όργανα της Διοίκησης 
δεν προλαβαίνουν να ενημερωθούν, και αυτό, σε συνδυασμό 
με αναχρονιστικές νοοτροπίες και αντιλήψεις της Διοίκησης, 
όπως η αδιαφορία και η αυθαιρεσία, έχουν ως αποτέλεσμα την 
πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας με προβληματικές ερμηνείες 
των δικαιωμάτων των πολιτών και την παραγωγή πληθώρας 
νέων διαφορών που ειδικώς τα τελευταία χρόνια προκάλεσε και 
συνεχίζει να προκαλεί η μνημονιακή νομοθεσία. Η εμπειρία δείχνει 
ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, η προσφυγή 
στα δικαστήρια επιτείνεται από τη στιγμή που φαίνεται πως οι 
δυσμενείς συνέπειες των μέτρων που νομοθετούνται, ήλθαν 
για να μείνουν για όλους ή τουλάχιστον για τους πιο πολλούς. 
Κατ’ ανάγκην λοιπόν η οποιαδήποτε ασφαλιστική, φορολογική 
ή άλλη μεταρρύθμιση προδιαγράφει και νέες διαφορές που 
προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες. Είναι σημαντικό να σας πω 
και ότι η συνεχής για τα ίδια θέματα αλλαγή του νομοθετικού 
πλαισίου από την κάθε κυβέρνηση προκαλεί και νέες διαφορές για 
ζητήματα που, ενώ έχουν λυθεί από τα δικαστήρια, επανέρχονται 
σ’ αυτά λόγω νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που δημιουργούν 
ζητήματα νέας ερμηνείας για τα ίδια θέματα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα οι συνεχείς με τέσσερεις νόμους τροποποιήσεις των 
ρυθμίσεων για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, ενώ 
φαίνεται ότι νέος νόμος αναμένεται να διαδεχθεί τον ισχύοντα. 

Έτσι η επίλυση του προβλήματος συναρτάται κατά κύριο λόγο με 
αλλαγές - που όμως δεν γίνονται - στην νομοθετική λειτουργία και 
στη δομή και λειτουργικότητα της Δημόσιας Διοίκησης. Θα ήταν 
σκόπιμο επομένως να στραφούν οι προσπάθειες στη βελτίωση 
της νομοθετικής λειτουργίας και της Δημόσιας Διοίκησης, που 
αποτελούν την πρώτη ύλη του δικαστικού έργου, αλλά και κύριο 
παράγοντα δυσλειτουργίας των δικών και πάντως όχι στον 
περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας που έχει 
συνταγματικό όριο, και στους δικαστές, η λελογισμένη χρέωση 
των οποίων αποτελεί όριο ασφαλείας της ορθής απονομής του 
δικαίου.

Την όλη κατάσταση όμως επιδεινώνει και ο αναχρονισμός, που 
υπάρχει στην καθημερινή λειτουργία των δικαστηρίων, που 
συνιστά επίσης παράγοντα καθυστερήσεων. Εξαιτίας αυτού 
του αναχρονισμού δημιουργούνται προβλήματα στη διαχείριση 
του όγκου των φακέλων της δικογραφίας, καθώς και στην 
παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας των υποθέσεων που 
εκκρεμούν. Είναι μια λειτουργική αδυναμία, η οποία μειώνει τη 
δυνατότητα του προσωπικού να παρεμβαίνει εγκαίρως και να 
εφαρμόζει τα μέτρα που απαιτούνται για ταχύτερη προώθηση 
των διαδικασιών. Η αποτελεσματική λειτουργία συστήματος 
μηχανογράφησης όλου του φάσματος των υπηρεσιών των 
δικαστηρίων που έχει ξεκινήσει πριν από τρία χρόνια περίπου, 
χρειάζεται δικαστικούς υπαλλήλους με γνώσεις πληροφορικής 
που δεν υπάρχουν και η πρόσληψή τους προβάλλει ως πρωταρχική 
ανάγκη. Οι λειτουργίες της πληροφορικής στα δικαστικά 
συστήματα των πλείστων ευρωπαϊκών χωρών συνέτειναν στη 
μείωση της γραφειοκρατίας, στη βελτίωση της λειτουργίας 
των δικαστηρίων και στην οικονομία χρόνου και χρήματος. Αν 
επομένως το ζητούμενο είναι η δικαιοσύνη να είναι ποιοτική, 
γρήγορη και αποτελεσματική, απαιτείται και ο εκσυγχρονισμός του 
συστήματος με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής.

Συμπερασματικά θεωρούμε ότι ελπίδα να αποσυμφορηθούν τα 
δικαστήρια δεν υπάρχει, αν δεν οργανωθεί και εκσυγχρονιστεί 
η δικαστική λειτουργία, αλλά και η Δημόσια Διοίκηση, αν δεν 
σταματήσει η ανορθολογική υπερνομοθέτηση, αν η Πολιτεία μας 
συνεχίσει να μην συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις 
και να επιβαρύνει και γι’ αυτόν το λόγο τα δικαστήρια με χιλιάδες 
υποθέσεις και αν δεν σταματήσει να ασκεί δημοσιονομική πολιτική 
μέσω των δικών εξαντλώντας τα ένδικα μέσα σε υποθέσεις που 
τα ζητήματα έχουν λυθεί αμετακλήτως. • • •
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Τα έργα πληροφορικής στην Ελληνική 
Δημόσια Διοίκηση προχωρούν και στον 
χώρο της Δικαιοσύνης εμφανίζονται τα 
πρώτα αποτελέσματα. Υπάρχει, όμως, 
οργανωτική επάρκεια; Μπορεί να λει-
τουργήσει αποτελεσματικά η ηλεκτρο-
νική δικαιοσύνη στην Ελλάδα;

Στην Ελληνική Δικαιοσύνη τα σημαντικά έργα πληροφορικής αποτε-
λούν πλέον μια πραγματικότητα. Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
2014-2018 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων δημιουργεί νέα δεδομένα στη διαχείριση της 
νομικής πληροφορίας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 
που οπωσδήποτε συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας 
και σε κάθε περίπτωση λειτουργούν προς όφελος του πολίτη - διά-
δικου και των νομικών επαγγελμάτων.
Το ερώτημα, που προκύπτει στο στάδιο αυτό, είναι πόσο έτοιμοι 
είναι οι διοικητικοί μηχανισμοί να διαχειριστούν αυτά τα έργα στα 
βασικά τέσσερα στάδια της υλοποίησής τους: τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, την παραγωγική λειτουργία και την συντήρηση - ανά-
πτυξή τους.
Είναι γεγονός ότι οι υπηρεσίες ΙΤ προϋποθέτουν την ύπαρξη κε-
ντρικών συστημάτων διαχείρισης, προκειμένου να καθίσταται εφικτή 
η καταγραφή αναγκών και κινδύνων, ο σχεδιασμός και η υλοποί-
ηση σχεδίων δράσης, η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας 
και η βελτιστοποίηση των εφαρμογών. Τούτο σημαίνει ότι απαιτεί-
ται προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης (και σε κάποιο βαθμό 
εξειδικευμένων δεξιοτήτων), οργανωτική δομή και διαδικασίες δι-
αχείρισης. Η σημερινή πραγματικότητα στον χώρο της Δικαιοσύνης 
αναδεικνύει σοβαρά ελλείμματα στον τομέα αυτό. Από την εμπειρία 

Του Παναγιώτη Λυμπερόπουλου
Εφέτη Αθηνών, Μέλους της Εταιρίας Δικαστικών 
Μελετών & Α' Αντιπροέδρου ΔΣ της Ένωσης 
Δικαστών & Εισαγγελέων.

Οικονομική Διαχείριση
και Δικαιοσύνη

μου στην υλοποίηση του έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο-
σύνης – ΟΣΔΔΥ-ΠΠ» διαπίστωσα τα ακόλουθα:
Στη φάση του σχεδιασμού ενός έργου απαιτείται οριζόντιος συγχρο-
νισμός δράσεων και στο επίπεδο του ίδιου του υπουργείου και σε δι-
υπουργικό επίπεδο, δράση που για τα ελληνικά δεδομένα έχει αντι-
κειμενικά υψηλό βαθμό δυσκολίας. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι 
το έργο ΟΣΔΔΥ-ΠΠ  είχε ως προϋπόθεση για την κατασκευή του το 
έργο «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής 
Διαδικασίας» του ίδιου Υπουργείου, το οποίο για διάφορους λόγους 
ξεκίνησε αρκετούς μήνες αργότερα. Επίσης, βασικό στοιχείο για την 
κατασκευή και λειτουργία του ΟΣΔΔΥ-ΠΠ ήταν η κατασκευή και 
λειτουργία των δικτύων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2, έργο το οποίο παρουσιάζει 
εξαιρετική χρονική υστέρηση. Ένας αποτελεσματικότερος συγχρονι-
σμός των δράσεων θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση πόρων.
Στη φάση της κατασκευής ενός έργου απαιτείται ο φορέας να αξι-
οποιεί τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει, επιλέγοντας τους 
business και ΙΤ experts που θα πλαισιώνουν και θα καθοδηγούν τον 
ανάδοχο δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις και τις κατάλληλες 
πληροφορίες. Παράλληλα ο φορέας εξυπηρετώντας την ανάγκη 
της διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με το πνεύμα και τις αρχές του 
θεσμικού πλαισίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οφείλει να 
αναπτύσσει ανάλογες δράσεις συντονισμού με άλλους φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης.
Στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας των μεγάλων έργων ΙΤ ο 
φορέας απαιτείται να έχει οργανώσει τις κατάλληλες δομές που 
θα του επιτρέπουν να διοικεί το έργο. Στην Ελληνική Δικαιοσύνη 
τέτοιου είδους δομές δεν υπάρχουν. Η μέχρι σήμερα οργάνωση των 
δικαστηρίων εξυπηρετεί (με αρκετές δυσκολίες) τη λειτουργία μόνον 
τοπικών συστημάτων. Για την αντιμετώπιση των νέων αναγκών 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνταγματική επιταγή της ανεξαρτησίας 
της Δικαστικής Λειτουργίας. Κατά συνέπεια, καθίσταται απαραίτη-
τη η θεσμοθέτηση οργάνων διοίκησης (ενδεικτικά: συμβούλιο δι-
οίκησης, steering committee, συμβούλιο κεντρικών διαχειριστών 
συστήματος, οργάνωση τοπικών διαχειριστών), κανονισμού και δι-
αδικασιών διαχείρισης υπό την εποπτεία των ανωτάτων δικαστηρί-
ων και με τη συμμετοχή δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, 
δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με εξειδικευμένες τεχνικές 
γνώσεις.
Στη φάση της συντήρησης και του σχεδιασμού απαιτείται η οργανω-

τική δομή της διοίκησης των έργων, όπως περιγράφηκε προηγουμέ-
νως, να αξιολογεί τις επιδόσεις και τις ανάγκες των συστημάτων, να 
λαμβάνει αποφάσεις για τις απαιτούμενες δράσεις συντήρησης και 
αναβάθμισής τους, να προτείνει στην Κεντρική Διοίκηση νομοθετι-
κές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, και επιχειρησιακά 
σχέδια για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών.

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να διαγνώσουμε τις ανάγκες που προκα-
λούνται από τη λειτουργία των συστημάτων. Επίσης, κρίσιμο είναι η 
διάγνωση αυτή να είναι έγκαιρη και αξιόπιστη. Αν δεν συμβεί αυτό, 
όλα τα έργα που σήμερα βρίσκονται σε διάφορα στάδια κατασκευής 
ή λειτουργίας, θα απαξιωθούν. Σε μια τέτοια απευκταία εξέλιξη το 
οικονομικό κόστος για τη Χώρα θα είναι πολλαπλάσιο των αναλω-

θέντων πόρων. • • •
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Διοίκηση-Δικαιοσύνη και Δημοκρατία

ΕΡ: Περιγράψατε αναλυτικά τα πολλαπλά προβλήματα 
τόσο της Διοίκησης όσο και της Δικαιοσύνης, καθώς και 
τις πολλές προσπάθειες επίλυσής τους κατά τα χρόνια της 
Γ’ Δημοκρατίας. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται η αποτυχία 
τόσων προσπαθειών μεταρρύθμισης και τι ελπίζετε ότι 
μπορεί να γίνει στο μέλλον;

ΑΠ: Στη χώρα μας, η Γ' Δημοκρατία, παρά την αξιοζήλευτη 
σταθερότητά της, χαρακτηρίζεται από την έντονη διοικητική της 
ανεπάρκεια. Όψεις αυτής της ανεπάρκειας, η οποία διαπιστώνε-
ται συνέχεια και με πολλούς τρόπους σε κάθε βήμα του Έλληνα 
πολίτη, είναι το συνεχιζόμενο θολό τοπίο ως προς τις αρμοδιό-
τητες και τις ευθύνες κάθε διοικητικού οργάνου, η γενική οργα-
νωσιακή ρευστότητα, η απουσία συντονισμού τόσο των δομών 
όσο και της δράσης που αυτές αναπτύσσουν, ο νομικός-κανο-
νιστικός πληθωρισμός, η εκτεταμένη κακοδιοίκηση, η ανεξέλε-
γκτη διαφθορά σε συνδυασμό με τα πολλαπλά, δογματικά και 
οργανωτικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν στη Δικαιοσύνη 
να παίξει αποφασιστικά και έγκαιρα τον δικό της διορθωτικό 
ρόλο. Ολόκληρη αυτή τη δυσλειτουργική πραγματικότητα, φαί-
νεται να ευνοεί μια γενικότερη κουλτούρα θολών-ονειρικών 
ενατενίσεων και να ανέχεται μια κοινωνία πολιτών, αδύναμη 
και χωρίς πολλές απαιτήσεις, με τους φορείς της οικονομίας 
επιπλέον, να προτιμούν την ευκολία της εκλεκτικής σχέσης με 
το Κράτος και της συνακόλουθης προσοδοθηρίας. Πάνω απ' 
όλα όμως, φαίνεται πως και η διοικητική προβληματικότητα 
και η δικαστική αδυναμία, προέκυψαν ως αποτέλεσμα ηθελη-
μένων επιλογών του κυρίαρχου όλα αυτά τα χρόνια πολιτικού 
συστήματος, το οποίο κατ' αυτόν τον τρόπο, διατηρώντας μια 
αδύναμη Διοίκηση, μια αναποτελεσματική Δικαιοσύνη και ταυ-
τόχρονα ένα πλέγμα πελατειακών σχέσεων, επιβεβαιώνει και 

αναπαράγει την κυρίαρχη θέση του. Αναπτυγμένες μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο ηγεμονίας ενός παρωχημένου πολιτικού συ-
στήματος, οι πολλές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που αναλή-
φθηκαν όλα αυτά τα χρόνια απέτυχαν παταγωδώς, εξ αιτίας της 
ασφυκτικής κυριαρχίας του συντηρητικού και αυταρχικού συ-
γκροτήματος εξουσίας, το οποίο αρνείται πεισματικά να εκσυγ-
χρονιστεί, εξορθολογίζοντας βασικές λειτουργίες του κατά το 
πρότυπο των προηγμένων δυτικών κρατών. Στον αντίποδα, μια 
ατροφική ακόμα κοινωνία πολιτών δεν ήταν μέχρι στιγμής τόσο 
απαιτητική και πιεστική ώστε να επιβάλλει αυτόν τον εκσυγχρο-
νισμό-εξορθολογισμό, ενώ οι φορείς της οικονομίας φαίνεται 
πως μόλις έχουν αρχίσει να απαιτούν κανόνες (διαφάνειας και 
αμεροληψίας) στο παιχνίδι.

Η μείζων οικονομική-πολιτική κρίση, που ενέσκηψε το 2009 και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δεν ήταν παρά η λογική κατάληξη 
της ανεπάρκειας της ελληνικής Διοίκησης σε συνδυασμό με την 
αναποτελεσματικότητα της Διοικητικής προπάντων Δικαιοσύ-
νης. Μιας Διοίκησης και μιας Δικαιοσύνης, οι οποίες οργανώ-

νονταν και λειτουργούσαν σύμφωνα με τα μέτρα και τις κατευ-
θύνσεις του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος και, στο πλαίσιο 
αυτού, του κυρίαρχου συγκροτήματος εξουσίας. Εχοντας αντι-
καταστήσει την ορθολογική οργάνωση με τη χαοτική, τον τρόπο 
λειτουργίας στη βάση σαφών και ομοιόμορφων κανόνων με 
την ακατάσχετη νομοπαραγωγή και τον φορμαλισμό, εντέλει 
την επιδίωξη του δημόσιου συμφέροντος με την ικανοποίηση 
πολλών, μεγάλων και μικρών, πάντως ιδιοτελών συμφερόντων, 
το Κράτος στην Γ΄ ελληνική Δημοκρατία κατέρρευσε, όταν η 
σπατάλη των πόρων στην οποία επιδιδόταν για χρόνια ξεπέρα-
σε κάθε ανεκτό όριο.

Σήμερα συνεπώς, που το παλαιό μοντέλο-μοτίβο εξέτισε τον 
βίο του, χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο-μοτίβο, για να το αντι-
καταστήσει και, βέβαια, μια καινούρια -πιο αποφασιστική- προ-
σπάθεια. Ο τόπος χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος, με αποτε-
λεσματική Δημόσια Διοίκηση, ικανή να εφαρμόζει με συνέπεια 
τις δημόσιες πολιτικές και να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα 
και τεχνογνωσία τα δημόσια προβλήματα, καθώς και μια Δι-
καιοσύνη ανοιχτών οριζόντων που θα επεμβαίνει έγκαιρα και 
διορθωτικά όταν χρειάζεται, ώστε αποκαθιστώντας την νόμιμη 
λειτουργία των κρατικών αρχών, να ενισχύεται εν τέλει η ίδια 
η Δημοκρατία. • • •

Του Κωνσταντίνου Θ. Παπαδημητρίου 
Προέδρου Δ.Ε.Ε., Διευθυντή Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
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Πώς κρίνετε την
"Ψηφιακή Ετοιμότητα"
της χώρας μας στους
χώρους της Οικονομίας και 
Δικαιοσύνης
λαμβάνοντας υπόψη και τη 
χρηματοδότηση των
Κοινοτικών Πλαισίων 
(προηγηθέντων και νέων);

Κατ’ αρχάς το ζήτημα της «Ψηφιακής Ετοιμότητας» της 
χώρας μας – ειδικότερα σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες της 
Ε.Ε. – χρήζει συνολικότερης αποτίμησης, προκειμένου κανείς 
να εντοπίσει τους παράγοντες αδυναμίας, τις αιτίες αυτών 
και βεβαίως τον τρόπο «θεραπείας» αυτών. Στην κατεύθυν-
ση της εν λόγω αποτίμησης κινείται ο Δείκτης Αποτίμησης 
της «Ψηφιακής Ετοιμότητας», ο οποίος ονομάζεται Digital 
Economy & Society Index (DESI) και βασίζεται στην αξιολό-
γηση 5 βασικών παραμέτρων ανά χώρα, δηλαδή: Συνδεσιμό-
τητα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρήση του Διαδικτύου, Ολοκλη-
ρωσιμότητα της Ψηφιακής Τεχνολογίας, Ψηφιακές Δημόσιες 
Υπηρεσίες. Δυστυχώς ο απολογισμός για τη χώρα μας είναι 
επιεικώς μέτριος ως ... ατυχής, καθώς μόνο στην παράμε-
τρο της Ολοκληρωσιμότητας της Ψηφιακής Τεχνολογίας 
παρουσιάζουμε αξιοπρεπή επίδοση, ενώ στις λοιπές παρα-
μέτρους η επίδοσή μας βρίσκεται κάτω του χαμηλού μέσου 

Του Δημήτρη Βασιλόπουλου
Διευθυντή Πωλήσεων της Intrasoft

όρου. Ειδικότερα στην παράμετρο των Ψηφιακών Δημόσιων 
Υπηρεσιών, δυστυχώς και πάλι είμαστε χαμηλά, ειδικά σε επι-
μέρους κριτήρια, όπως στο ποσοστό των χρηστών που χρη-
σιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή/και στην ολοκλήρωση/
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

Ξεκινώντας λοιπόν με αρνητικό πρόσημο στη γενική εικόνα, 
και εστιάζοντας την ανάλυσή μας στο χώρο της Οικονομίας, 
μάλλον παίρνουμε κάποιες «ενθαρρυντικές ανάσες», καθώς 
η υφιστάμενη κατάσταση αναδεικνύει ένα πλήθος ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα (TAXISnet, ICISnet, Ηλε-
κτρονικές Προμήθειες κλπ), στις Τράπεζες και στις ΔΕΚΟ, 
αλλά με μικρό βαθμό διαλειτουργικότητας. Η συγκεκριμένη 
αδυναμία μαζί με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τιμολό-
γησης, την on-line σύνδεση του λιανικού εμπορίου με τα 
Κεντρικά Συστήματα Φορολογίας και ο «έξυπνος» εντοπι-
σμός οικονομικής απάτης μπορούν να αποτελέσουν τα εγ-
χειρήματα της επόμενης ημέρας. Εδώ να σημειωθεί ότι και 
οι δύο σημαντικοί «παίκτες», δηλ. ο αγοραστής της λύσης 
και της υπηρεσίας και η αγορά των προμηθευτών, παρου-
σιάζουν ωριμότητα, γνώση και ετοιμότητα, ενώ οι τελικοί 
χρήστες πληθαίνουν σημαντικά, άρα τα συστατικά στοιχεία 
υφίστανται.
Και ενώ τα μηνύματα στο χώρο της Οικονομίας είναι εν-
θαρρυντικά, δυστυχώς στο χώρο της Δικαιοσύνης τόσο η 
ανάλυση της Ψηφιακής Ετοιμότητας σε σύγκριση με τον ευ-
ρύτερο γεωγραφικό χώρο της Ε.Ε. όσο και η πραγματικότη-
τα (π.χ. συστήματα-νησίδες, έλλειψη ομογενοποίησης, ολο-
κληρωσιμότητας, έλλειψη διαλειτουργικότητας με τρίτους 
φορείς, ποσοτικά περιορισμένο προσωπικό κλπ) είναι ...στε-
νάχωρη.
Ωστόσο η συνειδητοποίηση της ανάγκης για ομογενοποίη-
ση των διαδικασιών, για κεντρική ολοκληρωμένη προσέγ-
γιση που να διαλειτουργεί εντός και εκτός του χώρου της 
Δικαιοσύνης και να παράγει εξόχως χρήσιμα στατιστικά και 
τέλος για ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού που να επιτελεί 
με σωστούς όρους το έργο της, φαίνεται ότι έχει ωριμάσει σε 
σημαντικό βαθμό. Μέσω συγκεκριμένων 'Έργων είναι εφικτή 
η ορατή βελτίωση εντός των επόμενων 12 μηνών, η οποία 
συνεπακόλουθα θα φέρει και την ανάγκη σχεδιασμού της 
...παρεπόμενης ημέρας: βελτίωση συγκεκριμένων προβλη-
ματικών πρακτικών και ροών εργασίας, διεύρυνση ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας, υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών κλπ. Τούτα θα αποτελέσουν τον πυρήνα της 
επόμενης έκδοσης-γενιάς.

Οψόμεθα... • • •

special report
Λιγότερες υποδομές σε κρατικούς φορείς
Ποιοτικότερες υπηρεσίες για τους πολίτες

Μετάβαση από τις Συμβάσεις υλοποίησης Έργων σε νέου τύπου 
Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών, Διαχείρισης και Μίσθωσης, με 
υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία
Ο κλάδος των ΤΠΕ στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες Ευρω-

παϊκές χώρες, αναπτύχθηκε σε ένα μοντέλο τεχνολογικών υποδο-
μών κρατικής ιδιοκτησίας. Οι υποδομές αυτές δημιουργούν σήμερα 
ένα σημαντικό βάρος στον κρατικό μηχανισμό, τόσο στο επίπεδο των 
αναγκών συντήρησης, όσο και στο επίπεδο της “κατ’ ανάγκη” ανα-
βάθμισής τους για την εξυπηρέτηση νέων τεχνολογικών δεδομένων. 
Επίσης, ένα σημαντικό τμήμα των επενδύσεων αυτών, έχει αχρηστευ-
θεί λόγω παλαίωσης, χωρίς να μπορεί να γίνει πραγματική αποτίμηση 
του οφέλους, αλλά και των αποσβέσεών του.
Παράλληλα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των συστημάτων αυτών προς 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δεν μπορούν πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων να αποτιμηθούν ούτε για τη χρήση τους, αλλά ούτε βεβαίως 
για την παραγωγικότητά τους και τα οφέλη που προσφέρουν στην 
ψηφιακή μας οικονομία.
Εισάγοντας μια νέα λογική που συνδέει τις επενδύσεις ΤΠΕ με τις 
πραγματικές ψηφιακές υπηρεσίες και την παραγωγικότητα - μέσα από 
συμπράξεις του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα - η χώρα θα μπορέ-
σει να διαμορφώσει ένα νέο σύγχρονο ψηφιακό χάρτη, ενισχύοντας 
σημαντικά τις υπηρεσίες της και αυξάνοντας κατακόρυφα την εξω-

στρέφεια των ψηφιακών της δράσεων. Η νέα αυτή προσέγγιση εστι-
άζει στην τελική υπηρεσία προς τους πολίτες, ως μοναδικού στοιχείου 
αξιολόγησης και κοστολόγησης κάθε επένδυσης: Κάθε δημόσιο έργο 
μπορεί να παράγει επιχειρηματικό όφελος, προερχόμενο από άμεση ή 
και έμμεση ανταπόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κύρια προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης
Σε αντίθεση με άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα αυτόν των 
κατασκευών, οι ΣΔΙΤ στον κλάδο των ΤΠΕ εμφανίζουν σημαντικές δυ-
σκολίες στον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, στην αντικα-
τάσταση των προμηθευτών αλλά και στην εξεύρεση χρηματοδότησης 
από τρίτους. Παράλληλα η ωφέλιμη ζωή των έργων πληροφορικής 
είναι περιορισμένη (10-12 έτη) γεγονός που απαιτεί υψηλούς ρυθμούς 
απόσβεσης της αρχικής επένδυσης. Η Διεθνής εμπειρία σε ΣΔΙΤ στον 
τομέα ΤΠΕ έχει δείξει ότι οι συμπράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα πετυχη-
μένες όταν τα έργα είναι σωστά σχεδιασμένα και ταυτόχρονα υπάρχει 
εμπειρία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Του Γιώργου Στεργίου
Γραμματέα Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας

Συγκεκριμένες Προτάσεις για την αξιοποίηση των ΣΔΙΤ
* Δημιουργία ενός ενιαίου ευέλικτου θεσμικού πλαισίου για κάθε 
μορφή σύμπραξης Ιδιωτικού - Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβα-
νομένων και των συμβάσεων παραχώρησης (σύμφωνα με τον ν. 
3389/2005)
* Δημιουργία οριζόντιου πλαισίου - χαρτογράφηση δράσεων που 
μπορούν να υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ
* Διαμόρφωση ενός διαφανούς περιβάλλοντος δημιουργίας/ωρίμαν-
σης νέων δράσεων με συμμέτοχο την αγορά σε ανοιχτές διαδικασίες 
διαβούλευσης
* Άνοιγμα διαδικασίας και ενεργοποίηση της αγοράς με στόχο τη δημι-
ουργία επενδυτικών σχηματισμών (ιδιωτικών ή ΣΔΙΤ) για τη χρηματο-
δότηση αναπτυξιακών επενδύσεων στον τομέα των ΤΠΕ

Στόχοι και Αναμενόμενα Αποτελέσματα: κατά το δυνατόν απτά 
και μετρήσιμα.
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνά η χώρα, οι ΣΔΙΤ 
μπορούν και θα αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση εξέλιξης και 
προώθησης της ψηφιακής μας οικονομίας. Παράλληλα μπορούν να 
σηματοδοτήσουν μια νέα αντίληψη για το πραγματικό ζητούμενο, που 
δεν είναι άλλο από την ουσία και την χρηστικότητα κάθε ψηφιακής 
μας δράσης.

Με την εφαρμογή συμπράξεων Ιδιωτικού - Δημόσιου τομέα 
σε έργα ΤΠΕ:
* Θα αξιοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και παροχή 
δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν συμπλη-
ρωματικά προς τους περιορισμένους δημόσιους πόρους λόγο της οι-
κονομικής συγκυρίας.
* Το Δημόσιο δεν θα εκταμιεύει πόρους για την αποπληρωμή των 
έργων και, όπου απαιτείται, η αποπληρωμή θα γίνεται σταδιακά και σε 
βάθος χρόνου απελευθερώνοντας δημόσιους πόρους για να επιδιω-

χθούν περισσότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες.
* Η τήρηση του χρόνου και του κόστους υλοποίησης θα αποτελέσει 
πλέον ισχυρό κίνητρο για τον ιδιώτη ανάδοχο, καθώς η έναρξη απο-
πληρωμής του έργου δεν θα επιδέχεται αναπροσαρμογές, υπερβάσεις 
κόστους και αστοχίες.
* Η ανάδοχος εταιρεία θα αποπληρώνεται στη βάση λεπτομερούς 
μηχανισμού πληρωμών, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα του έργου 
και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής 
του. Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρω-

μής. Ισχυρά κίνητρα για την μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου 
τεχνικά έργου και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
* Με την εφαρμογή των ΣΔΙΤ θα επιτυγχάνονται συνέργειες από την 
ενσωμάτωση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της λειτουργίας σε 
μια (ενιαία) σύμβαση μακροπρόθεσμης διάρκειας. • • •
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Στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική υπάρχει, διαχρονικά, 
μια συζήτηση για τη σχέση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Το κεντρικό ζήτημα 
πέριξ του οποίου περιστρέφεται η συζήτηση αυτή, είναι, 
κατά πόσο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί μια ακόμη 
από τις μεταρρυθμίσεις- αποτελεί, δηλαδή, ένα εργαλείο- ή 
συνιστά το μεθοδολογικό πλαίσιο οργάνωσης των διοικητι-
κών μεταρρυθμίσεων.

Πολλοί έχουν υποστηρίξει, κατά καιρούς, και τις δύο θέσεις/ 
απαντήσεις στο ερώτημα. Για κάποιους, η ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση είναι ένα εργαλείο της διοικητικής μεταρρύθμισης. 
Μπορεί, δηλαδή, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας 
να λειτουργήσει ως διευκολυντής των μεταρρυθμίσεων (εδώ 
περιλαμβάνονται βάσεις δεδομένων, δίκτυα, και ποικίλες 
εφαρμογές). Οι άλλοι που υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση θα δώσει νόημα στη διοικητική μεταρρύθμιση 
υποστηρίζουν ότι η αντικατάσταση της έγχαρτης με την ηλε-
κτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του δημοσίου 

Τ ο βιβλίο εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Αρμός 
και αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση. Πρόκειται για 
μια διαφορετική ματιά και μια διαφορετική προσέγ-

γιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
Ο συγγραφέας προσπαθεί να απαντήσει με απλό τρόπο σε 
θεμελιώδη ερωτήματα, χωρίς όμως να πέφτει στην παγίδα 
της απλούστευσης.
Γιατί δε λειτουργεί το κράτος; Γιατί είναι τόσο χαοτικό; Γιατί 
αποτυγχάνουν οι μεταρρυθμίσεις; Τι είναι αυτό που εμποδίζει 
τη χώρα να λειτουργήσει όπως τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε.; 
Τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά;
Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να απαντήσει 
το βιβλίο.

Η προσέγγιση και η προσπάθεια οικοδόμησης της απάντησης 
δεν ακολουθεί την κλασική οδό. Δεν πρόκειται για ένα ακα-
δημαϊκό βιβλίο. Ο συγγραφέας προσπαθεί να δείξει με απλό 
τρόπο ποια πραγματικά είναι η καθημερινότητα της διοίκη-
σης, όπως επίσης και ποια είναι η σχέση της με τα κόμματα, 
αλλά και η σχέση των κομμάτων μαζί της.
Το πλεονέκτημα του βιβλίου είναι ότι συνδυάζει την εμπειρία 
και το βίωμα, χωρίς όμως να παραμελεί το θεωρητικό υπό-
βαθρο, καταφέρνοντας έτσι να παρουσιάσει την πραγματική 
λειτουργία της διοίκησης και να προβάλει, όχι απλά τα συ-
μπτώματα της δυσλειτουργίας της, αλλά τα βαθύτερα αίτια. 
Αποδομεί με μεγάλη επιτυχία τους κυρίαρχους μύθους του 
δημόσιου λόγου περί διοίκησης στη χώρα μας τοποθετώντας 
τα πράγματα στη σωστή σειρά.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά εύληπτο και ευχάριστο βιβλίο, 
το οποίο αξίζει να διαβαστεί.

Του Δρ. Παναγιώτη Καρκατσούλη
Εμπειρογνώμονα Δημόσιας Διοίκησης και
Γραμματέα ΚΟ «Το Ποτάμι»

Διοικητική
μεταρρύθμιση
και/ή ηλεκτρονική
διακυβέρνηση σε
φόντο πελατειακό

Γιατί έτσι μας αρέσει. 

καθώς και των πολιτών με αυτό, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο 
αναφοράς και δράσης που θα εκτοπίσει το παραδοσιακό δι-
οικητικό σύστημα της γραφειοκρατίας και της αναποτελε-
σματικής και αντι-οικονομικής δημόσιας διοίκησης.

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη άποψη θα μπορούσαν να 
υποστηριχθούν ως σωστές ή λάθος, εφόσον για την καθεμιά 
υπάρχουν ένθεν και ένθεν θετικά και αρνητικά. Είναι, όμως, 
σίγουρα λάθος, εάν οι απόψεις αυτές κριθούν στην απολυτό-
τητά τους και εκτός του ελληνικού πελατειακού συστήματος. 
Ισχυριζόμαστε δηλαδή, ότι ο πελατειασμός, που αποτελεί το 
DNA του ελληνικού πολιτικο-διοικητικού συστήματος, δια-
βάζει και κατανοεί μ’ έναν τελείως διαφορετικό τρόπο τόσο 
τις εργαλειακές όσο και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
για τον χαρακτήρα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εάν, 
δηλαδή, προτεραιότητα έχει η εξυπηρέτηση των δικτύων των 
ημετέρων και η στήριξη της κλεπτοκρατίας, μικρή σημασία 
έχουν οι διαφοροποιήσεις ως προς την χαρακτήρα της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι το ότι μετά το πέρας της τρίτης προγραμματικής περι-
όδου, (κι αφού είχε προηγηθεί η «Ψηφιακή Σύγκλιση», το 
πιο εμβληματικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στην Ελλάδα) το ελληνικό δημόσιο είχε πληρότητα σε τερ-
ματικά («σιδερικά») 102%, ενώ ο αριθμός των προσωπικών 
επαγγελματικών emails δεν ξεπερνούσε τα 13.434 (κάλυπτε, 
δηλαδή, το 25% του πληθυσμού της κεντρικής διοίκησης). Κι 
ενώ κατεγράφησαν 2.983 διακομιστές, αναφέρθηκαν μόνο 
332 Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (χωρίς λε-
πτομέρειες για τη βιωσιμότητά τους).

Η ελληνική εμπειρία, μετά από 4 κοινοτικά πλαίσια στήρι-
ξης, δείχνει ότι όπως κι αν απαντήσει κανείς στην ερώτηση 
για τη φύση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, 
οι όποιες πρακτικές επιπτώσεις της επικαθορίζονται από 
τον πελατειασμό. Η μόνη προοπτική να καρπωθεί και η 
Ελλάδα κάτι από τα ευεργετήματα που κομίζει η σύγχρονη 
ηλεκτρονική τεχνολογία είναι να τελειώνει με το πελατειακό 
κράτος! • • •
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Κράτος και διακυβέρνηση, η εμπειρία ενός 
δημοσίου υπαλλήλου

Ο Γιώργος Γεωργακόπουλος είναι στέλεχος του 
Υπουργείου Υγείας. Ολοκλήρωσε τις πτυχιακές και με-
ταπτυχιακές σπουδές του στην κοινωνιολογία στο πανε-
πιστήμιο Lumiere Lyon 2 στη Γαλλία και είναι απόφοι-
τος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Ξεκίνησε την καριέρα του διδάσκοντας κοινωνιολογία 
στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών. 
Εργάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της 
Ελλάδας στην Ε.Ε. όπου και σχεδίασε και υλοποίησε την 
προεδρία της χώρας το 2003 στον τομέα της υγείας. 
Εκπροσώπησε κατά καιρούς την Ελλάδα σε επιτροπές 
υψηλού επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα υγείας, αναπηρίας 
και προστασίας των προσφύγων. Ήταν επικεφαλής της 
Ειδικής Υπηρεσίας προγραμμάτων ΕΣΠΑ του Υπουργεί-
ου Υγείας. Είναι μέλος του Δ.Σ. του "Διοικητικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος". Αρθρογραφεί σε θέματα που 
αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και 
του τομέα της υγείας.



Η ΕΕΔΕ με μια ματιά...
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