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H σημερινή οικονομική συγκυρία επι-
τάσσει τη σύνταξη όλων των παρα-

γωγικών δυνάμεων της χώρας στον κοι-
νό στόχο. Είναι σχεδόν αυτονόητο σε 
όλους, ότι η έξοδος από τη δίνη της οι-
κονομικής κρίσης που έχει περιέλθει η 
χώρα, είναι δυνατή μόνο με την υλοποί-
ηση μιας σειράς άμεσων, τολμηρών και 
προωθημένων παρεμβάσεων προς δύο 
κατευθύνσεις:
• Παρεμβάσεις που θα πρέπει να έχουν 
ως στόχο το συντονισμένο και συστη-
ματικό δημοσιονομικό και διαχειριστι-
κό εξορθολογισμό της λειτουργίας του 
κράτους και 
• Παρεμβάσεις και μέτρα με στόχο την 
ανάπτυξη με όρους εξωστρέφειας. 

Είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο εθνικός 
πλούτος είτε με την εισροή ξένων επενδυ-
τικών κεφαλαίων ή μέσα από την προσπά-
θεια των ιδιωτών να επιχειρήσουν παρα-
γωγικά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιη-
μένης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών.

Έργα τεχνολογίας: 
μικρές νίκες με μεγάλα οφέλη
Οι παρεμβάσεις αυτές δεν πρέπει να γί-
νουν τυχαία και με τη λογική του πρό-
σκαιρου αποτελέσματος για να εξυ-
πηρετηθούν σκοπιμότητες ή για να 
ικανοποιηθεί προς στιγμήν η κοινή γνώ-
μη. Είναι απαραίτητο να αλλάξει ριζικά το 
μοντέλο λειτουργίας του κράτους καθώς 
και το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Εί-
ναι απαραίτητο να διαμορφωθούν αντι-
κειμενικές προκλήσεις, οράματα, εθνικοί 
στόχοι και να κατευθυνθεί η χώρα προς 
αυτά με συστηματικό σχεδιασμό, που 
θα διέπεται από επιχειρησιακή αντίλη-
ψη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει:
α. σε βραχυπρόθεσμες επιτυχίες για να 
συντηρείται η πίστη σε αυτά και η ελπίδα 
από την κοινωνία και τον επιχειρηματικό 
κόσμο και 
β. σε μεσομακροπρόθεσμα και αειφόρα 
αποτελέσματα, που θα οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) και η υιοθέτησή τους σε 
όλα τα επίπεδα με σωστό και σύγχρονο 
τρόπο, με άλλη αντίληψη και προσέγγι-
ση από όλες τις πλευρές, σίγουρα πρέ-
πει να αποτελέσουν κυρίαρχο μέρος της 
λύσης στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
η χώρα. Η χώρα ίσως να μην είχε φτάσει 
σε αυτή την κρίσιμη καμπή της σύγχρο-
νης ιστορίας της, αν:
• το Κράτος :

• μπορούσε να παρακολουθεί, να 
ελέγχει και να διαχειρίζεται με ακρί-

βεια, αξιοπιστία και σύγχρονους 
όρους τις δαπάνες και τα έσοδα κάθε 
δημόσιας υπηρεσίας και κάθε φορέα
• είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τη δι-
αφθορά και να περιορίσει τη σπατάλη 
στις δημόσιες προμήθειες 
• κατάφερνε να παρακολουθεί και να 
ελέγχει τα φορολογικά έσοδα και να 
περιορίσει τη φοροδιαφυγή, την ει-
σφοροδιαφυγή και τη λαθρεμπορία
• είχε προχωρήσει στον εξορθολογισμό 
του ασφαλιστικού συστήματος με τε-
χνοκρατικούς όρους και δεν το είχε αφή-
σει έρμαιο των μικροπολιτικών και συ-
ντεχνιακών σκοπιμοτήτων της στιγμής
• είχε πραγματική επιχειρηματική 
αντίληψη στην αξιοποίηση των δημο-
σίων πόρων που τελικά δεν θα οδη-
γούσε σε προβληματικές δημόσιες 
επιχειρήσεις

• είχε την ωριμότητα και την αντίλη-
ψη, ότι λειτουργεί χάριν του δημοσί-
ου συμφέροντος για να εξυπηρετήσει 
τον πολίτη και τις επιχειρήσεις και να 
πράττει γρήγορα και σωστά απαλλαγ-
μένο από πολιτικές σκοπιμότητες και 
συντεχνιακές αντιλήψεις.

• ο ιδιωτικός τομέας:
• είχε γαλουχηθεί μέσα σε ένα περι-
βάλλον υγιούς επιχειρηματικότητας 
και θεσμικής σταθερότητας, απαλλαγ-
μένο από τυχοδιωκτισμό και διαστρε-
βλωμένες αντιλήψεις 
• είχε προσανατολιστεί στην παγκό-
σμια αγορά 
• είχε επενδύσει στην τεχνολογία και 
την καινοτομία 
• αξιοποιούσε τις κρατικές και ευρωπα-
ϊκές ενισχύσεις δημιουργικά και παρα-
γωγικά και όχι παρασιτικά και στρεβλά
• είχε καταλάβει ότι έπρεπε να επιχει-
ρεί κατά κύριο λόγο έξω από κρατικο-
δίαιτες λογικές και αντιλήψεις.

Με πολύ γρήγορους ρυθμούς πρέπει 
πλέον να λειτουργήσει το πληροφορι-
ακό σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, να εφαρμοστούν μηχανο-
γραφημένα τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 
στην οικονομική διαχείριση των υπουρ-
γείων και των ΝΠΔΔ και το διπλογραφικό 
σύστημα σε κάθε αυτοτελή φορέα (ΟΤΑ, 
Νοσοκομεία, κ.λπ.), να ολοκληρωθούν 
τα πληροφοριακά συστήματα των μηχα-
νισμών φορολογίας και είσπραξης των 
εσόδων (TAXISNET, ELENXIS, κ.λπ.). 
Nα εκσυγχρονιστεί και να ψηφιοποιη-
θεί όλο το σύστημα προμηθειών και δη-
μοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων, 
να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η 
μηχανοργάνωση των ασφαλιστικών τα-
μείων καθώς και η διαλειτουργικότητα 
όλων αυτών, ώστε να παρέχουν δυ-
νατότητες επιτελικής παρακολούθησης 
και καθολικού ελέγχου. Αν όλα αυτά τα 
έργα είχαν ολοκληρωθεί στην ώρα τους, 
σίγουρα η δημοσιονομική αξιοπιστία της 
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 Ο πήχης πρέπει σε 
κάθε προσπάθεια, είτε 
αυτή προέρχεται από 
τον δημόσιο είτε από 
τον ιδιωτικό τομέα, να 
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χώρας δεν θα ήταν στο ναδίρ και βέβαια 
ούτε η οικονομική κατάσταση θα ήταν 
στο σημείο που βρίσκεται σήμερα.

Από την άλλη πλευρά τα τρένα της τε-
χνολογικής εξέλιξης των τελευταίων 
δεκαετιών περνούν από τη χώρα και 
φεύγουν χωρίς επιβάτες. Η Ελλάδα βρί-
σκεται στην τελευταία θέση στην Ε.Ε. 
στις ιδιωτικές και στις δημόσιες επενδύ-
σεις για την έρευνα και την καινοτομία. 
Ο πήχης πρέπει σε κάθε προσπάθεια, 
είτε αυτή προέρχεται από το δημόσιο 
είτε από τον ιδιωτικό τομέα, να τεθεί ψη-
λότερα από εκεί που τον τοποθετούν οι 
δανειστές μας, ώστε να υπάρξει διέξο-
δος και ανάπτυξη.

Πώς μπορεί η Κοινωνία της 
Πληροφορίας ΑΕ να είναι 
μέρος της λύσης
Οι προοπτικές για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας ΑΕ και το ρόλο της, ως 
βασικός μηχανισμός και εργαλείο επι-
τάχυνσης της υλοποίησης κρίσιμων 
παρεμβάσεων στον τομέα ΤΠΕ για τη 
Δημόσια Διοίκηση, είναι πολύ πιο ση-
μαντικές, ιδιαίτερα στην παρούσα οικο-
νομική και τεχνολογική συγκυρία. Δεν 
θα πρέπει όμως να παραβλέψει κανείς 
και τις ειδικές συνθήκες του περιβάλλο-
ντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται 
η εταιρεία, και επηρεάζουν καθοριστικά 
την στρατηγική της:
• Η συνολικά διαθέσιμη χρηματοδότη-
ση στο ΕΣΠΑ για έργα ΤΠΕ και έργα ανα-
διοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης 
(μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “Διοικητι-
κή Μεταρρύθμιση”) ανέρχεται στο 60% 
περίπου της αντίστοιχης συνολικής χρη-
ματοδότησης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος “Κοινωνία της Πληροφορί-
ας” του Γ’ ΚΠΣ
• Το πλαίσιο των διαδικασιών εγκρίσε-
ων και ελέγχου συγχρηματοδοτούμε-
νων έργων στο ΕΣΠΑ είναι πιο αυστηρό 
σε σχέση με το Γ’ ΚΠΣ

• Η προηγούμενη εμπειρία της "Κοινω-
νία της Πληροφορίας ΑΕ" ως προς την 
διαχείριση της υλοποίησης συγχρημα-
τοδοτούμενων δημόσιων έργων ΤΠΕ 
αναδεικνύει την πραγματική ανάγκη για 
αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου 
του Project Manager
• Η προηγούμενη σωρευμένη τεχνο-
λογική και επιχειρησιακή εμπειρία του 
στελεχιακού δυναμικού αποτελούν το 
ουσιαστικό κεφάλαιο της εταιρείας, που 
πρέπει να αξιοποιηθεί με τον αποδοτι-
κότερο δυνατό τρόπο.

Οι νέες αυτές γενικές και ειδικές συνθή-
κες καθορίζουν το νέο ρόλο της εται-
ρείας. Εσωτερικά και ενώ παράλληλα 
βρίσκεται σε εξέλιξη η ωρίμανση και η 
υλοποίηση παλαιών και νέων έργων, 
έχουν ξεκινήσει προσπάθειες, με συγκε-
κριμένα χρονοδιαγράμματα για:
• Την επικαιροποίηση και αναδιαμόρ-
φωση του Κανονισμού Προμηθειών και 
Διαδικασιών για την Ανάθεση Συμβάσε-
ων, ώστε να προσαρμόζεται στο πνεύμα 
της οδηγίας 18 - 2004 (ΠΔ60/2007). Ο 
Κανονισμός έχει ολοκληρωθεί και θα 
προωθηθεί για έγκριση σύντομα.
• Την ευέλικτη εσωτερική προσαρμογή
του οργανογράμματος που έχει ως στόχους:
α. τη βελτιστοποίηση και απλούστευση 
των εσωτερικών διαδικασιών και 
β. την καθετοποιημένη προσέγγιση στη 
διαχείριση του έργου από την ημέρα της 
σύλληψής του μέχρι τη θέση του σε πα-
ραγωγική λειτουργία.
• Την ενίσχυση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού μέσω της αξιοποίησης εξειδι-
κευμένου τεχνολογικού ανθρώπινου 
δυναμικού του δημόσιου τομέα που 
πλεονάζει ή υπο-αξιοποιείται στη θέση 

εργασίας που απασχολείται σήμερα.
• Τη σύνταξη συνοπτικών επιχειρησια-
κών σχεδίων, για την εξειδίκευση του 
σχεδιασμού διαφόρων δημόσιων φο-
ρέων στον τομέα ΤΠΕ και την ανάπτυ-
ξη εσωτερικού μηχανισμού προληπτικής 
επιτελικής παρακολούθησης των έργων.

Παράλληλα όμως, πρέπει να δρομολο-
γηθούν άμεσες παρεμβάσεις, που απο-
τελούν ήδη τμήμα του σχεδιασμού της 
Πολιτείας για τον τομέα ΤΠΕ και την ανα-
συγκρότηση του δημόσιου τομέα, ώστε 
να κατοχυρωθεί και να ενισχυθεί ο νέος 
ρόλος της εταιρείας και να διασφαλι-
στούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη 
των στόχων των επόμενων 2-3 ετών. Οι 
παρεμβάσεις αυτές αφορούν :
• Νομοθετικές και άλλες θεσμικές ρυθ-
μίσεις για την κατοχύρωση του νέου ρό-
λου της εταιρείας, σε ό,τι αφορά το ΣΥ-
ΖΕΥΞΙΣ και το Data Center, αλλά και σε 
ό,τι αφορά τη συγχώνευση και απορ-
ρόφηση λειτουργιών άλλων δημόσιων 
φορέων με συναφή δραστηριότητα (ΨΗ-
ΦΕΝ ΑΕ - κρατικές ενισχύσεις, ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ - λειτουργία & υποστήριξη ΟΠΣ). 
• Εξασφάλιση σταθερού πλαισίου χρη-
ματοδότησης για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών δαπανών και εξεύρεση χρηματοδο-
τικού μηχανισμού για εκπόνηση μελετών 
ωρίμανσης και σχεδιασμού έργων.

Σημαντική όμως προϋπόθεση για την 
επίτευξη των στόχων είναι η δημιουρ-
γία κοινής αντίληψης μεταξύ των εμπλε-
κομένων (Πολιτικής Ηγεσίας, στελεχών 
δημόσιων φορέων, αναδόχων και Κοι-
νωνία της Πληροφορίας ΑΕ).

Ο κύριος Γιώργος Καλαμαράς είναι 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
"Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ"
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 Σημαντική όμως προϋπόθεση για την επίτευξη 
των στόχων είναι η δημιουργία κοινής αντίληψης 

μεταξύ των εμπλεκομένων 




