
Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοί-
κησης είναι θεμελιώδης στρατη-

γική επιλογή της κυβέρνησης και του 
Υπουργείου Εσωτερικών και αποτελεί 
πρόκληση ανάπτυξης, ανταγωνιστικό-
τητας και προοπτικής της χώρας μας. 
Χωρίς σύγχρονη, αξιόπιστη και ευέλι-
κτη κρατική μηχανή, δεν μπορούμε να 
προσφέρουμε ταχύτατες και ποιοτικές 
υπηρεσίες στον πολίτη, ο οποίος ταλαι-
πωρείται από τη γραφειοκρατία στις κα-
θημερινές του συναλλαγές με τις Δημό-
σιες Υπηρεσίες.

Η αποτελεσματική και με ταχείς ρυθμούς 
προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης συνιστά κομβική προϋπόθεση για 
τη ριζική αναδιοργάνωση και ψηφιακή 
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, 
τόσο σε κεντρικό και περιφερειακό επί-
πεδο, όσο και σε επίπεδο Περιφερεια-
κής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την 
υλοποίηση σημαντικών έργων Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης προωθούμε και 
εμπεδώνουμε τη διαφάνεια στη διοικητι-
κή δράση, αντιμετωπίζουμε τη γραφειο-
κρατία, αναβαθμίζουμε την ποιότητα των 
υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στηρίζουμε 
μια Δημόσια Διοίκηση, αρωγό και εγ-
γυήτρια της οικονομικής ανάπτυξης, της 
παραγωγικότητας και της προόδου της 
χώρας, κινητήριο δύναμη εθνικής ση-
μασίας, η οποία επηρεάζει καθοριστικά 
την ανάπτυξη του τόπου μας.
 

Ψηφιακή λειτουργία της 
Δημόσιας Διοίκησης
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, επιδιώκουμε 
σταθερά τη διαφάνεια σε όλα τα επίπε-
δα του κρατικού μηχανισμού σε συνδυ-
ασμό με την πάταξη της διαφθοράς, δια 
της αντικειμενικοποίησης των διαδικασι-
ών που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα 
της διοικητικής δράσης, αλλάζοντας τον 
τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων. 
Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν το με-
τασχηματισμό των δημοσίων υπηρεσιών 

και διαμορφώνουν μια σύγχρονη Δημό-
σια Διοίκηση, η οποία θα λειτουργεί εξ 
ολοκλήρου ψηφιακά προς όφελος των 
πολιτών, των επιχειρήσεων και των ερ-
γαζομένων στο Δημόσιο Τομέα.
 
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν απο-
τελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δημό-
σιας Διοίκησης. Η υλοποίησή της σχε-
τίζεται με:
•  Τη διαφάνεια, την πρόσβαση στη δη-
μόσια πληροφορία, την ηλεκτρονική 
συμμετοχική δημοκρατία και 

•  Την εξασφάλιση ενός πιο παραγωγι-
κού και αποτελεσματικού Δημόσιου 
Τομέα, καθώς οι σύγχρονες τεχνολο-
γίες συντελούν ουσιαστικά στην αύξη-
ση της παραγωγικότητας. 

Με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση καθίστα-
ται ευέλικτη και ανοικτή στους πολίτες 
της τόσο στο τοπικό, όσο και στο πα-
γκόσμιο κοινωνικό, οικονομικό και πο-
λιτιστικό γίγνεσθαι, εξασφαλίζοντας σε 
κάθε ενδιαφερόμενο αποτελεσματική 
και ποιοτική εξυπηρέτηση, ανεξαρτήτως 
γεωγραφικών περιορισμών και κοινω-
νικών, οικονομικών ή μορφωτικών δια-
φοροποιήσεων. Στόχος του Υπουργείου 
Εσωτερικών είναι η “Ψηφιακή Δημόσια 
Διοίκηση για όλους”. Με σημαντικές 

αρμοδιότητες και στρατηγικό ρόλο στη 
βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης και 
στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, 
στην Ελλάδα, εφαρμόζουμε Ολοκληρω-
μένη Εθνική Πολιτική με στόχο μια διοί-
κηση με όραμα, που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των πολιτών και των επιχειρή-
σεων και αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα 
για την ανάπτυξη της χώρας. 

Το Ε.Π. Διοικητική 
Μεταρρύθμιση
Στην προσπάθεια συμβάλλει το ειδικό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική 
Μεταρρύθμιση”, πρόγραμμα το οποίο 
διαθέτει για πρώτη φορά το Υπουργείο 
Εσωτερικών, με το οποίο επιχειρού-
με την αναδιοργάνωση των κρισιμότε-
ρων δημόσιων υπηρεσιών, με έργα και 
δράσεις προϋπολογισμού ύψους €631 
εκατ., με στόχο καλύτερους και πιο απο-
δοτικούς διοικητικούς μηχανισμούς που 
να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
πολιτών, αλλά και τις αναπτυξιακές ανά-
γκες της χώρας.

 

Τα έργα Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης
Με γνώμονα τη συνεπή προώθηση της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχεδιά-
στηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη σημα-
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Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών 

Στόχος του προγράμματος “Διοικητική 

Μεταρρύθμιση”, προϋπολογισμού 631 εκατ. 

ευρώ, είναι η αναδιοργάνωση των κρισιμότερων 

δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών 

αλλά και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας



ντικά έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών που εκτελούνται από 
την “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” 
και αποτελούν δομικά στοιχεία της ψη-
φιακής στρατηγικής της χώρας. Ως τώρα 
συνολικά έχουν προκηρυχθεί 197 έργα, 
ύψους €0,5 δις και εκτελούνται πάνω 
από 30 έργα, μεγάλης κλίμακας και πο-
λυπλοκότητας, καλύπτοντας όλους τους 
τομείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υγεία, 
Οικονομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνι-
κή Άμυνα, Δημόσια Τάξη, κ.ά.). Παράλ-
ληλα, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 
(ΚτΠ ΑΕ) υλοποιεί δράσεις που ενισχύ-
ουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως 
το Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., Wi-Fi, Digital Health, E-
energy, Ευφυείς Μεταφορές, Ψηφιακός 
Πολιτισμός, στις οποίες οι Ανάδοχοι εί-
ναι χιλιάδες. 
Μόνο για τις δράσεις Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. και Wi-
Fi οι ανάδοχοι είναι περισσότεροι από 
3.500. 
 

Στο 13,43% η Ευρυζωνική 
διείσδυση
Δίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πα-
ροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλη 
την επικράτεια. Η ΚτΠ ΑΕ υλοποιεί δρά-
σεις που ξεπερνούν τα €250 εκατ. Ας 
δούμε τα στοιχεία. Σύμφωνα με το Πα-
ρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας, ο βαθμός των ευρυζωνικών 
συνδέσεων, από 0,2% που ήταν το 2002 
και 1% το 2004 εκτινάχθηκε στο 9,1% 
το 2007 και μέχρι το τέλος του 2008, 
η ευρυζωνική διείσδυση ανήλθε στο 
13,43%! Έως τον Ιανουάριο του 2009 
το συνολικό μέγεθος των σταθερών ευ-
ρυζωνικών γραμμών υπερβαίνει τις 1,5 
εκατ. συνδέσεις, παρουσιάζοντας αύξη-
ση κατά 48,1% σε σχέση με το προηγού-
μενο έτος και κατά 20,2% σε σχέση με 
το προηγούμενο εξάμηνο. 
 
Βήμα - βήμα, δημιουργούμε τις αναγκαί-
ες υποδομές και προϋποθέσεις ασφα-
λών ψηφιακών συναλλαγών, ιδίως στο 

πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Αυθε-
ντικοποίησης, στο οποίο θα συνδεθούν 
όλα τα επιμέρους ψηφιακά συστήματα 
του δημοσίου που περιλαμβάνει τρία, 
άρρηκτα συνδεδεμένα, μέρη: Το Δίκτυο 
“ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, την Κεντρική Δικτυακή 
πύλη “ΕΡΜΗΣ” και τη διαχείριση των 
ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημοσί-
ου. Η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός 
Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και Προτύπων Δι-
αλειτουργικότητας, (e-gif), διασφαλίζει 
την εύρυθμη και αξιόπιστη επικοινωνία 
και μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, 
αλλά και μεταξύ της Διοίκησης και των 
πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι προδι-
αγραφές, οι οποίες προκύπτουν από το 
Πλαίσιο, εφαρμόζονται στη λειτουργία 
της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης ermis.
gov.gr, η οποία παρέχει σε πρώτη φάση, 
πάνω από είκοσι (20) συναλλαγές 4ου 
επιπέδου. O ΕΡΜΗΣ, αποσκοπεί στη δη-
μιουργία ενός ολοκληρωμένου συστή-
ματος Παροχής Υπηρεσιών Μιας Στάσης 
με την αυτόματη σύνδεση των διάσπαρ-
των και ασύνδετων, μέχρι σήμερα, δη-
μοσίων δικτυακών τόπων.
Δομικό στοιχείο της Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης για το Ελληνικό Κράτος 
αποτελεί το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας 
Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, το μεγαλύτε-
ρο έργο τηλεπικοινωνιών στον Δημό-
σιο Τομέα, ένα ασφαλές δίκτυο Φορέων 
της Δημόσιας Διοίκησης με περισσότε-
ρους από 4.500 φορείς/Κόμβους ήδη 
διασυνδεδεμένους. Το έργο με την υπο-
δομή Δημοσίου Κλειδιού (Public Key 
Infrastructure-PKI), διασφαλίζει την αμ-
φίδρομη αυθεντικοποίηση πολιτών και 
επιχειρήσεων και εξασφαλίζει σε πρώτη 
φάση 50.000 ψηφιακά πιστοποιητικά σε 
δημοσίους υπαλλήλους. 

Παρεμβάσεις στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδουμε στην ανά-
πτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακρι-
βώς διότι αποτελεί το φορέα με το μεγα-
λύτερο αριθμό συναλλαγών με τον πο-
λίτη σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο 
αυτό, εντάσσεται το έργο του Εθνικού 
Δημοτολογίου, ύψους €4,1 εκατ., στο 
οποίο θα συνενωθούν τα υφιστάμενα 
Δημοτολόγια των Δήμων και Κοινοτή-
των της χώρας και τα Ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχια-
κών Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣΝΑ), προϋπο-
λογισμού μεγαλύτερου των €100 εκατ. 
Στον εκσυγχρονισμό των δομών της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης της χώρας συμβάλ-
λει το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Δήμος”, 
προϋπολογισμού €7,3 εκατ., αλλά και 
η παρέμβαση “Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση”, 
ύψους €60 εκατ. Παράλληλα, το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την 
ΚτΠ Α.Ε. σχεδιάζει το έργο του Εθνικού 
Ληξιαρχείου, ύψος €40 εκατ., για τη δι-
ασύνδεση όλων των Ληξιαρχείων της 
χώρας και με όραμα τη δημιουργία της 
οντότητας του Έλληνα πολίτη.
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Παραδώσαμε το έργο των Δημοτικών 
Διαδικτυακών Πυλών, με το οποίο δη-
μιουργήθηκαν επίσημες ιστοσελίδες σε 
470 Δήμους της Ελλάδας, προβάλλο-
ντας την Ελληνική Περιφέρεια σε ιστορι-
κό, πολιτισμικό και τουριστικό επίπεδο. 
Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί 
ο Δήμος Τρικκαίων, ο οποίος λειτουργεί 
εξολοκλήρου ψηφιακά, (e-trikala.gr). 

Η ΚτΠ ΑΕ έχει εντάξει και εκτελεί σειρά 
έργων καθημερινότητας, με τα οποία η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματοποιεί το 
άλμα από τον “ψηφιακό αναλφαβητι-
σμό” στις “ψηφιακές συναλλαγές” και 
την “ψηφιακή γνώση”. 

ΚΕΠ: Το όχημα της Νέας 
Δημόσιας Διοίκησης
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ, 
αποτελούν το όχημα της Νέας Δημόσι-
ας Διοίκησης. Αποτελούν τα πιο φιλικά, 
ευέλικτα, προσιτά και αναγνωρίσιμα ση-
μεία επαφής και εξυπηρέτησης για πο-
λίτες και επιχειρηματίες, βασισμένα στο 
μοντέλο ONE-STOP-SHOP, παρέχοντας 
διοικητικές πληροφορίες και διεκπεραι-
ώνοντας υποθέσεις πολιτών ή επιχειρή-
σεων, από την υποβολή της αίτησης μέ-
χρι την έκδοση της τελικής διοικητικής 
πράξης. Τα ΚΕΠ επιβράβευσε, μάλιστα, 

η Ευρωπαϊκή ένωση το 2007, με τον τίτ-
λο “Good Practice”.
Σήμερα, λειτουργούν σε όλη την ελλη-
νική επικράτεια 1.064 ΚΕΠ τα οποία δι-
εκπεραιώνουν 1.040 πιστοποιημένες 
διαδικασίες, εξυπηρετώντας εβδομα-
διαία περισσότερους από 60.000 πο-
λίτες. Εφαρμόζουμε παράλληλα, δύο 
καινοτόμους τρόπους υποβολής αιτή-
σεων είτε τηλεφωνικά μέσω του 1500, 
καθ΄ όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρό-
νο, είτε ηλεκτρονικά μέσω του δικτυα-
κού τόπου των ΚΕΠ (www.ermis.gov.gr) 
Στο portal των ΚΕΠ σημειώνονται πάνω 
από 2 εκατ. επισκέψεις μηνιαίως, ενώ το 
call Center 1500, μέσω του οποίου μπο-
ρούν να ζητηθούν 93 πιστοποιητικά από 
πολίτες και επιχειρήσεις, έχει εξυπηρε-
τήσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 3 
εκατ. αιτήματα. 
 

Ίδρυση Επιχειρήσεων μέσω 
των Κ.Ε.Π.
Εργαζόμαστε ήδη για την ίδρυση εντός 
των ΚΕΠ, Εταιριών Περιορισμένης Ευ-
θύνης, κάτι που θα επιτρέψει στην 
Ελλάδα να κερδίσει 28 θέσεις στην 
παγκόσμια κατάταξη για την ανταγω-
νιστικότητα, σύμφωνα με την έκθεση 
της World Bank.
Αξιοποιώντας την τεχνολογία, ανταπο-

κρινόμαστε στις απαιτήσεις της Ψηφια-
κής Εποχής. Με την υλοποίηση έργων 
πληροφορικής δημιουργούμε ένα δια-
λειτουργικό περιβάλλον, που απλοποιεί 
τη ζωή του πολίτη και τη λειτουργία της 
επιχείρησης. Ενδεικτικά, επισημαίνω την 
έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, 
την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και 
καταγγελιών, τις ηλεκτρονικές πληρω-
μές, την ηλεκτρονική παρακολούθηση 
της προόδου αιτημάτων, την υποστήριξη 
αμφίδρομων ηλεκτρονικών διεπαφών 
πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο 
και την on line μάθηση. Το Υπουργείο 
Εσωτερικών, έθεσε πρόσφατα σε λει-
τουργία τη νέα βάση νομικής πληροφό-
ρησης e-themis.gov.gr, η οποία παρέχει 
δωρεάν το σύνολο της ελληνικής νομο-
θεσίας, από τη σύσταση του Ελληνικού 
Κράτους, όπως αυτό δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκη-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
υποστηρίζει αποφασιστικά όλους τους 
δημόσιους φορείς, ώστε με τις απαραί-
τητες οργανωτικές και διοικητικές παρεμ-
βάσεις, να επιτύχουν να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά στο νέο ψηφιακό περι-
βάλλον της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Δι-
οίκησης, η οποία μπορεί και πρέπει ν’ 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες εξελίξεις. 

Η Δημόσια Διοίκηση του 21ου αιώνα 
είναι μια Διοίκηση ριζικά διαφορετική, 
σύγχρονη, ταχύτερη, ποιοτική, αποδο-
τική, πιο ευέλικτη και φιλική προς τον 
πολίτη, η οποία βασίζεται σε κανόνες 
διαφάνειας και αξιοπιστίας. 

Είναι μια Διοίκηση πιο κοντά στην Κοινω-
νία των Πολιτών, αποτελεσματικός σύμ-
μαχος στην καθημερινή μας ζωή.

Ο κύριος Χρήστος Ζώης είναι Υφυπουργός 
Εσωτερικών.
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Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών 
η Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση για όλους  

Στο portal των ΚΕΠ σημειώνονται πάνω 

από 2 εκατ. επισκέψεις μηνιαίως, ενώ το call 

Center 1500 μέσω του οποίου μπορούν να 

ζητηθούν 93 πιστοποιητικά από πολίτες και 

επιχειρήσεις, έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα 

περισσότερα από 3 εκατ. αιτήματα




