
2

Οι ψηφιακές τεχνολογίες απαιτείται να παίξουν
ουσιαστικό ρόλο στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης

Η χρηματοοικονομική κρίση που συ-
γκλονίζει ολόκληρο τον κόσμο, την 

Ευρώπη και την Ελλάδα, απαιτεί στοχευ-
μένη στρατηγική και πολιτικές για την 
εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Η 
συγκυρία θέτει όλους απέναντι στα δικαι-
ώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Η 
πολιτική, οικονομική, ακαδημαϊκή κοινό-
τητα, καθώς και το σύνολο των πολιτών, 
καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το 
ρόλο τους στην οικονομία και την κοινω-
νία και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέ-
λο διαβίωσης και ανάπτυξης τόσο μέσα 
στη χώρα, όσο και σε σχέση με τον υπό-
λοιπο κόσμο. Απαιτείται πλέον, νέο μο-
ντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο οι ψηφι-
ακές τεχνολογίες παίζουν ουσιαστικό και 
κεντρικό ρόλο. Η Ευρώπη, ήδη, αναζητά 
λύσεις για την ανάπτυξη μέσω της επιχει-
ρηματικότητας, της μετρήσιμης στην αγο-
ρά εφαρμοσμένης καινοτομίας και στην 
ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών 
από ψηφιακά εγγράμματους πολίτες.

Όπως τονίζει μελέτη του World Economic 
Forum, η σύγχρονη διακυβέρνηση εί-
ναι πιο επίπεδη, ευέλικτη, εξορθολογι-
σμένη, και κυρίως αξιοποιεί την τεχνολο-
γία. Προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων 
δημόσιων υπηρεσιών, ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολι-
τών, στη φροντίδα για τους περιορισμέ-
νους φυσικούς πόρους και τη δημιουρ-
γία νέων δημόσιων αξιών. Δεν αγνοεί 
βασικές αξίες του παρελθόντος και κυρί-
ως, δεν αγνοεί τον έλεγχο. Επιδιώκει την 
άμεση συμμετοχή και εμπλοκή των πο-
λιτών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα 
τεχνολογίας, η χρήση των οποίων, όμως, 
δεν σημαίνει και εκμηδένιση της απόστα-
σης ασφαλείας, που πρέπει να χωρίζει 
την κυβέρνηση από τους πολίτες. Σύγ-
χρονη διακυβέρνηση σημαίνει διοικη-
τική αποτελεσματικότητα και σύγχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με πε-
ριορισμό της ιεραρχίας και κατά συνέ-
πεια της γραφειοκρατίας, με νέα εργασι-
ακά περιβάλλοντα συνεργασίας και αξι-

όπιστες αναλύσεις για τη λήψη τεκμηρι-
ωμένων αποφάσεων.

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
κύριος Παντελής Τζωρτζάκης, στη συνέ-
ντευξη του, τονίζει πως “η δημόσια διοί-
κηση θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσί-
ες στον πολίτη, τον επενδυτή και τον εξα-
γωγέα. Με αυτόν τον τρόπο, θα βελτιω-

θούν πραγματικά πολλές από τις σημε-
ρινές κακοδαιμονίες, είτε όσον αφορά 
τη σπατάλη και τη διαφάνεια, είτε όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα. Η ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση έχει ακριβώς 
αυτόν το στόχο: αυξάνοντας την αποτε-
λεσματικότητα, να αυξήσει τη συνολι-
κή “πίτα”, που μετά, μπορεί να διανε-
μηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η εκάστο-
τε πολιτική ηγεσία αποφασίσει”. Τις από-
ψεις τους για τη σύγχρονη διακυβέρνη-
ση στην Ελλάδα, διατυπώνουν, επίσης, 
οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής 
Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης 
Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Κώ-
στας Αϊβαλιώτης, Βουλευτής Β' Αθηνών 
και Εκπρόσωπος Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ., Δη-
μήτρης Χατζησωκράτης, Υπεύθυνος για 
την Οικονομική Πολιτική της Δημοκρατι-
κής Αριστεράς και Θεόδωρος Σκυλακά-
κης, Ευρωβουλευτής και Υπεύθυνος Οι-
κονομίας και Οικονομικών της Δημοκρα-
τικής Συμμαχίας. Κοινό σημείο όλων, στο 
άτυπο αυτό debate, είναι το γεγονός πως, 
αναμφισβήτητα, οι νέες τεχνολογίες μπο-
ρούν να βοηθήσουν σημαντικά στη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της ελλη-
νικής οικονομίας, μέσω του νοικοκυρέ-
ματος της δημόσιας διοίκησης. 

Τη θέση του για την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και τη λειτουργία του κράτους 
παρουσιάζει ο κύριος Horst Reichenbach, 
Head of European Commission task force 
for Greece, ο οποίος τονίζει πως “η με-
ταρρύθμιση των δομών της δημόσιας δι-
οίκησης είναι πιθανότατα μία από τις πιο 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που η Ελ-
λάδα θα πρέπει να επιτύχει. Η Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση είναι ένας από τους 

κεντρικούς πυλώνες του σχεδίου διοικη-
τικής μεταρρύθμισης, που έχει διαμορ-
φωθεί από τις ελληνικές αρχές”. 

Αντίστοιχη είναι και η άποψη των χρημα-
τιστηριακών αναλυτών, όπως εμφανίζε-
ται στην παρουσίαση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων του 9μήνου για το 2011. 
Τα προβλήματα υποστηρίζουν πως μπο-
ρούν να ξεπεραστούν εφόσον η πολιτεία 
επιδιώξει και καταφέρει τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής, τη σταθεροποίηση 
της οικονομίας, την αποκατάσταση του 
μεγαλύτερου προβλήματος της ρευστό-
τητας, τη μείωση των δαπανών του δη-
μόσιου τομέα, ώστε να μην επιβαρύνε-
ται ο ιδιωτικός τομέας σε τέτοιο σημείο 
που θα σταματήσει την όποια αναπτυξι-
ακή του δράση και την άμεση επιτάχυν-
ση των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγ-
χρονισμό του κράτους.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ
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 Η Ευρώπη, ήδη, αναζητά λύσεις για
την ανάπτυξη μέσω της επιχειρηματικότητας,
της μετρήσιμης στην αγορά εφαρμοσμένης

καινοτομίας 




