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Η στρατηγική του Ψηφιακού Καλλικράτη

H

χώρα δεν θα μπορέσει να ανακάμψει χωρίς να επιτύχει πρόοδο στις νέες τεχνολογίες και την ευρυζωνικότητα. Όπως τονίζει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριος Γιάννης Ραγκούσης, το νομοσχέδιο
για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κάνει πράξη το ψηφιακό όραμα της Ελλάδας. Πρόκειται για ισχυρό χτύπημα στη γραφειοκρατία, απλούστευση των διοικητικών λειτουργιών του Δημοσίου, ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς
τους πολίτες και ταυτόχρονα ισχυρό πλήγμα στη διαφθορά, που πνίγει κάθε υγιή οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.

Ποια είναι τα οφέλη αλλά και οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης”;
Το πρόγραμμα “Καλλικράτης” αλλάζει εκ βάθρων την Αυτοδιοίκηση μέσα
από την πρωτοφανή μεταφορά εξουσιών από το κέντρο στις τοπικές κοινωνίες. Οι νέοι δήμοι και οι νέες περιφέρειες
έχουν πλέον περισσότερες αρμοδιότητες, με τους αντίστοιχους πόρους και
προσωπικό για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, ελέγχου, λογοδοσίας και συμμετοχής. Όλα τα παραπάνω έχουν ένα
μόνο κοινό παρονομαστή, την εξυπηρέτηση του πολίτη και την ανάπτυξη της
χώρας. Αναμφισβήτητα κατά την εφαρμογή μιας τέτοιας έκτασης και σημασίας
μεταρρύθμισης προκύπτουν δυσκολίες
και εμπόδια. Για το σκοπό αυτό εκπονήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα

ΟΤΑ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα
στους Δήμους και τις Περιφέρειες να
παρακολουθούν αξιόπιστα την πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους σε
πραγματικό χρόνο.
Με ποιον τρόπο θα υποστηριχτεί η επόμενη φάση του συγκεκριμένου σχεδίου
από τη νέα τεχνολογία;
H στρατηγική ψηφιακής υποστήριξης του
προγράμματος “Καλλικράτης”, πέραν
της ενοποίησης των λειτουργικών συστημάτων που έχει ήδη ολοκληρωθεί,
εστιάζει σε τέσσερις βασικούς άξονες:
1. Στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών (π.χ. Δημοτική Μερίδα, υπηρεσίες Δημοτολογίου, κ.ά.)
και στη στοχευμένη ανάπτυξη και χρηματοδότηση νέων και χρήσιμων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επι-

Με την προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης αναμένεται να απλουστευθούν
οι διαδικασίες και να μειωθούν τα διοικητικά
βάρη κατά 25%
συγκεκριμένο και συγκροτημένο επιχειρησιακό σχέδιο εφαρμογής του νόμου,
με οδικό χάρτη μετάβασης στο πλαίσιο
των οποίων αντιμετωπίζονται. Έχει ήδη
ολοκληρωθεί από το Γενάρη η ενοποίηση των λειτουργικών συστημάτων των
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χειρήσεις με τη λογική “ανάπτυξη μία
φορά - για όλους”.
2. Στην ενίσχυση των μονάδων πληροφορικής των Δήμων παρέχοντας τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και την
κατάλληλη εκπαίδευση καθώς και τη συ-

νεχή ενημέρωση των αιρετών μέσα από
ημερίδες και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης.
3. Στην παροχή ψηφιακών εργαλείων
συμμετοχής του πολίτη. Μπορούν να
αφορούν την ηλεκτρονική διαβούλευση και τη δυνατότητα υποβολής ιδεών
των πολιτών σε καθημερινά θέματα του
Δήμου.
4. Στην εφαρμογή της Διαφάνειας σε όλο
το εύρος λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα μέσω του Προγράμματος Δι@ύγεια
το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 15 Μαρτίου.
Οι αποφάσεις όλων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων
της Αυτοδιοίκησης δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο. Αν δεν δημοσιεύονται, δεν εκτελούνται.
Ποιες είναι οι δράσεις που προβλέπονται
να υλοποιηθούν άμεσα για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση, έγινε και η πρώτη συζήτηση
και έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο και πλέον βρισκόμαστε στην τελική
φάση της επεξεργασίας του σχεδίου του
νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στο κομμάτι που αφορά το σχεδιασμό, έχει συσταθεί Ομάδα Έργου από
έμπειρα στελέχη του υπουργείου, που
διαμορφώνει το επιχειρησιακό σχέδιο
εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη με τις νομικές, διοικητικές και τεχνικές παρεμβάσεις

και η Ελλάδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

πάταξη της διαφθοράς στη δημόσια
διοίκηση αλλά και την εξυπηρέτηση
του πολίτη;
Ενδεικτικά μόνο αναφέρω, ότι με την
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναμένεται να απλουστευθούν οι
διαδικασίες και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη κατά 25%. Ακόμα προβλέπεται,
ότι θα ελαχιστοποιηθεί η υποχρέωση για
αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη με
συνέπεια να μειώνονται οι πιθανότητες
αθέμιτων συναλλαγών. Επίσης, αναμένεται να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του
δημοσίου απαλλάσσοντας πολίτες και
επιχειρήσεις από την ταλαιπωρία και τις
καθυστερήσεις και να ενισχυθεί η λογοδοσία και η ευθύνη του κράτους απέναντι στον πολίτη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βελτίωσης των παρεχομένων
υπηρεσιών με την εφαρμογή του νόμου
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα

που απαιτούνται για τη μετάβαση της
δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή. Η πλήρης έκδοση του επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση του
νόμου θα είναι διαθέσιμη στα τέλη
Απριλίου, ενώ με την ψήφιση του Νόμου θα παρουσιαστεί ο Οδικός Χάρτης
Εφαρμογής του. Σε αυτή την κατεύθυνση προβλέπονται ενέργειες προετοιμασίας και υποστήριξης, δράσεις-πιλότοι,
δράσεις διάχυσης, ενημέρωσης και δημοσιότητας. Η βασική δέσμη δράσεων
για την εφαρμογή του νόμου αφορά ενδεικτικά στο ανθρώπινο δίκτυο (Ενίσχυση των Μονάδων Πληροφορικής, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.),
την αξιοποίηση υφιστάμενων συστημάτων, τη δημιουργία κεντρικών εθνικών
μητρώων, την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων των φορέων,
προκειμένου ο πολίτης να μην ταλαιπωρείται επισκεπτόμενος διαφορετικές
υπηρεσίες, λειτουργικούς δικτυακούς
τόπους της δημόσιας διοίκησης που θα
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Διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται ηλεκτρονικά,
ενώ θα παρέχεται η ευχέρεια ηλεκτρονικής
επικοινωνίας και συναλλαγών πολιτών και
επιχειρήσεων με φορείς του δημοσίου
παρέχουν επικαιροποιημένη ενημέρωση, κ.ά. Με την εφαρμογή της κάρτας
του Πολίτη, ο σχεδιασμός της οποίας
ήδη έχει προχωρήσει σημαντικά, θα μεταβούμε στη νέα μετά-ΚΕΠ εποχή με την
αξιοποίηση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο έπακρο,
τηρώντας πάντα υψηλά επίπεδα ασφάλειας στις συναλλαγές των πολιτών.
Έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι και έχουν
υπολογιστεί τα οφέλη που θα προκύψουν από την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναφορικά με την

αφορά τις Επιχειρήσεις. Σήμερα όλες οι
μεγάλες επιχειρήσεις και πολλές μικρότερες διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα, τα οποία περιέχουν επικαιροποιημένο
το σύνολο των στοιχείων που χρειάζεται
το δημόσιο. Παρ'όλα αυτά, υπηρεσίες
του δημόσιου όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, το TAXISnet, το ΙΚΑ, η ΕΛΣΤΑΤ,
κ.ά. απαιτούν από τις επιχειρήσεις έντυπα
ή ηλεκτρονικά να υποβάλουν στοιχεία,
που τουλάχιστον στο 70% είναι τα ίδια.
Ο στόχος μας είναι μέσα από το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνει ο νόμος
για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οι
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Η στρατηγική του Ψηφιακού Καλλικράτη και η Ελλάδα της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
επιχειρήσεις να υποβάλουν μια φορά
τα απαιτούμενα στοιχεία στο δημόσιο.
Αυτό θα οδηγήσει σε τεράστια μείωση του διοικητικού βάρους τόσο για το
δημόσιο, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και σχεδόν με όλα τα νομικά πρό-

νου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, τόσο στη χρήση νέων τεχνολογιών, όσο και γενικότερα στην ενίσχυση
των δεξιοτήτων τους, αποτελεί σημαντική προτεραιότητά μας. Σε αυτή την
προσπάθεια σημαντικός είναι ο ρόλος
όλων των σχολών επιμόρφωσης υπαλ-

Η διάχυση των νέων τεχνολογιών και
η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης είναι απολύτως απαραίτητες
για να κλείσει το ψηφιακό χάσμα
σωπα του δημοσίου τομέα. Ιδιαίτερα για
την παραγωγή γρήγορων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, θα γίνουν παρεμβάσεις “πιλότοι” που θα ηλεκτρονικοποιούν τις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες
στη δημόσια διοίκηση (π.χ. πρωτόκολλο για κάθε Φορέα στο οποίο οι πολίτες
θα μπορούν να βλέπουν την εξέλιξη της
αίτησης τους online, κ.ά.).
Υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη για την
αντιμετώπιση της τεχνοφοβίας και της
άρνησης που παρατηρείται από μερίδα
των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης για τη διείσδυση των τεχνολογικών εφαρμογών;
Η συνεργασία των δημοσίων υπαλλήλων και η ενίσχυση του ανθρώπινου
δικτύου συνολικά, αποτελεί το κλειδί
για την προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Εξάλλου
η έως σήμερα καθοριστική συμβολή
των δημοσίων υπαλλήλων στην εφαρμογή της Δι@ύγειας αποδεικνύει, ότι
ο Δημόσιος Τομέας μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις
των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα
βέβαια η επιμόρφωση του ανθρώπι-
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λήλων του Δημόσιου τομέα και κυρίως, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης το οποίο
καλύπτει όλο το γεωγραφικό χώρο της
Ελλάδας, ενισχύοντας το ανθρώπινο
δυναμικό της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου, τι περιλαμβάνει το πλαίσιο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους
πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις;
Σκοπός μας είναι να θέσουμε τις βάσεις
για την άμεση, αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών από
τους φορείς του Δημοσίου. Τα πρώτα
βήματα έγιναν με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης και τη δυνατότητα αναζήτησης όλων των ΦΕΚ και φυσικά με
τη Δι@ύγεια, μια πολιτική πρωτοβουλία που έβαλε την Ελλάδα στην παγκόσμια πρωτοπορία πρωτοβουλιών
διαφάνειας. Ο νόμος - πλαίσιο για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών στις
δημόσιες υπηρεσίες και θα τους απαλλάξει από την υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας σε αυτές, καθώς θα

διευκολύνει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών του
Δημοσίου και θα απαλλάξει τον πολίτη, αλλά και τα στελέχη των υπηρεσιών
από χρονοβόρες διαδικασίες αναζήτησης και επικύρωσης εγγράφων. Από
εδώ και πέρα, διοικητικές πράξεις θα
εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ θα παρέχεται η ευχέρεια ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγών πολιτών και
επιχειρήσεων με φορείς του δημοσίου.
Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
δίνει σειρά από δυνατότητες όπως αυτές που προανέφερα αλλά και επιπλέον
ενδεικτικά τη δυνατότητα για συμμετοχή
και κατάθεση προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, την πραγματοποίηση
πληρωμών και πλήθος άλλων εξυπηρετήσεων. Συνολικά, με την καθιέρωση
των ηλεκτρονικών συναλλαγών δεν μειώνουμε μόνο τη γραφειοκρατία αλλά,
πιστεύουμε, και την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς.
Παράλληλα, προστατεύεται η ιδιωτικότητα, καθώς ο πολίτης αποφασίζει για
τη χρήση και την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
Ενισχύεται και διευρύνεται το δικαίωμα
πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και
τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα.
Διευρύνεται η υποχρέωση του δημοσίου να διαθέτει την πληροφόρηση σε
προσβάσιμη και φιλική προς το χρήστη
μορφή. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος δημιουργεί έναν συνεκτικό ιστό, που ενοποιεί παλαιότερες
μη αποδοτικές και κατακερματισμένες
προσεγγίσεις σε θέματα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και προτείνει μια ενιαία
δομημένη μεθοδολογία για την υλοποίηση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών στους φορείς της Δημόσιας
Διοίκησης. Για το βέλτιστο και διαρκή
επανασχεδιασμό της λειτουργίας των
υπηρεσιών σύντομα θα λειτουργήσει
ιστοσελίδα στην οποία οι πολίτες θα

πανών και για την απλοποίηση των διαδικασιών.
Πώς θα καλύψετε το χάσμα μεταξύ των
αστικών και των περιφερειακών περιοχών της χώρας όσον αφορά τον ψηφιακό
αναλφαβητισμό;

μπορούν να υποβάλουν συγκεκριμένες
προτάσεις και να καταγράφουν αρνητικές
ή θετικές εμπειρίες, γιατί υπάρχουν κι
αυτές, από τις συναλλαγές τους με το
δημόσιο.
Πώς θα πετύχετε την εφαρμογή αποτελεσματικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα
συντελέσουν στην εξυγίανση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ;
Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτύσσονται, θα στοχεύουν στην απλοποίηση διαδικασιών και στη μείωση κόστους
σε όλα τα επίπεδα. Περνάμε τη λογική
της Διαχείρισης και Καταγραφής κάθε διαθέσιμου πόρου σε δημόσια - online προσβάσιμα μητρώα. Αυτά μπορούν να
αφορούν εξοπλισμό, κ.ά. Στη συνολική
διαδικασία της εξυγίανσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό το πρόγραμμα Δι@ύγεια. Η
εφαρμογή του προγράμματος Δι@ύγεια
και η δημοσίευση όλων των αποφάσεων όλων των ΟΤΑ και των νομικών τους
προσώπων στο διαδίκτυο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό της σπα-
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τάλης και στη διασφάλιση ορθολογικής
διαχείρισης των πόρων προς όφελος των
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Η
γνωστοποίηση κάθε απόφασης και ιδιαίτερα κάθε απόφασης που συνεπάγεται
δαπάνη, θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο
για όσους έχουν την πρόθεση να προβούν σε δράσεις οικονομικά ασύμφορες.
Εκείνο όμως που διασφαλίζει ότι δεν θα
έχουμε ξανά το φαινόμενο της “μαύρης
τρύπας”, της άγνοιας περί τα οικονομικά των ΟΤΑ, είναι η λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων στην οποία οι
ΟΤΑ θα ενημερώνουν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και στην
οποία έχουν πρόσβαση τόσο το υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η ανεξάρτητη
πλέον Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Παράλληλα, μέσω εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence)
η Διοίκηση θα μπορέσει να προχωρήσει σε ανάλυση των στοιχείων που καταχωρούνται μέσω της Δι@ύγειας και στην
αξιοποίησή τους για τη μείωση των δα-

Η διάχυση των νέων τεχνολογιών και η
ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι απολύτως απαραίτητες
για να κλείσει το ψηφιακό χάσμα. Προκειμένου να πολλαπλασιαστεί ο βαθμός
αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες, διαμορφώνουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες φιλικές προς
το χρήστη, υιοθετώντας ταυτόχρονα διεθνή πρότυπα, ώστε να αποτρέπεται κάθε
διάκριση σχετικά με την πρόσβαση των
πολιτών και ιδιαίτερα των ατόμων με
αναπηρία. Παράλληλα η εφαρμογή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με ιδιαίτερη έμφαση τα νησιά σχεδιάζουμε να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των
νησιωτών. Στο πλαίσιο του Νόμου για την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δίνουμε έμφαση στην υλοποίηση ειδικών δράσεων
που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση
για τις νέες τεχνολογίες, την τεκμηρίωση
του αντίκτυπου που έχουν στην καθημερινή κοινωνική και οικονομική ζωή.
Οι δραστηριότητες αυτές δεν θα είναι
κατακερματισμένες, ώστε να φέρουν
τα καλύτερα αποτελέσματα και συνολικά θα επιδιώξουμε μια συλλογική
προσπάθεια, συνεργαζόμενοι με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών,
Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κ.ά. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα ενισχυθούν οι προϋποθέσεις,
ώστε όλοι να συμμετέχουν στην κοινωνία της πληροφορίας, γεφυρώνοντας το
χάσμα προσβασιμότητας και επιλύοντας
το χάσμα δεξιοτήτων για τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης είναι Υπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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