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Defining IS NOT a priority, but let’s have a look …   

• McKinsey : “an effort to enable existing business models by 
integrating advanced technologies”.

• Citrix : “Digital transformation is the strategic adoption of digital 
technologies. It’s used to improve processes and productivity, 
deliver better customer and employee experiences, manage 
business risk, and control costs”.

• Gartner : “Digital transformation can refer to anything from IT 
modernization (for example, cloud computing), to digital 
optimization, to the invention of new digital business models. The 
term is widely used in public-sector organizations to refer to 
modest initiatives such as putting services online or legacy 
modernization”.

• Red Hat : “Digital transformation is what's happening to 
organizations as they adopt new and innovative ways to do 
business based on technological advances”.



Κι αν δεν μπορείς να το ορίσεις, το ζωγραφίζεις ! – The EU case

9 March 2021 : EU’s Digital Compass



Το front end και ο end customer | Καλό, αλλά δεν είναι αυτό …



2000s VS 2010s | Ουδέν κακόν αμιγές καλού

Οι επιταχυντές : 

2010 

Μεγάλη μείωση δημοσίων 
εξόδων κυρίως λόγω της 
εφαρμογής νέων τεχνολογιών 
και περιστολής δαπανών. 

2020 

Τηλεργασία, τηλεκπαίδευση, 
ψηφιακή διακίνηση 
εγγράφων, τηλεδιασκέψεις, 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
υποχρεωτικές ψηφιακές 
λειτουργίες. 



To case του επιταχυντή του 2010 στην ΠΕ Κορινθίας στη βιβλιογραφία

ISBN13 : 9789600807974
Εκδότης ΣΙΔΕΡΗΣ Ι.
Χρονολογία Έκδοσης : Ιανουάριος 2019
Αριθμός σελίδων : 524
Επιμέλεια : ΠΛΥΜΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ



Τι άλλαξε | Τι χρειαζόμαστε

• Εδραίωση ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι – Λειτουργία και αξιοποίηση MANs

• Εξοικείωση ανθρώπινου δυναμικού με τις ΤΠΕ στην πράξη 
και στην καθημερινή λειτουργία των Οργανισμών 
(Διαύγεια, Ψηφιακές Υπογραφές, emails, ψηφιακή 
διακίνηση εγγράφων)

• Ειλικρινής βούληση των ηγεσιών (αιρετών και μη) για την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ

• Περισσότερη εμπιστοσύνη στο IT προσωπικό του Δημοσίου 
Τομέα (έστω και μέσα από δυσκολίες)

• Καλύτερη επικοινωνία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ 
των Φορέων του Δημοσίου

• Συνεχής και στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση του 
προσωπικού

• Οι ΤΠΕ στο επίκεντρο της ροής εργασιών και όχι ως 
παράπλευρη λειτουργία

• ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Συντήρηση και επέκταση MANs - Ταχύτητα

• Αποδοτικές συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με 
λογική incremental υλοποιήσεων και όχι “one size fits all” 
(πχ ΓΓΠΣ – Microsoft)

• Καλές και όχι υποχρεωτικά βέλτιστες πρακτικές

• Ανάδειξη επιτυχημένων σεναρίων με βασικό άξονα την in-
house εκπαίδευση και εφαρμογή (πχ ΙΡΙΔΑ)

• Απελευθέρωση των προφίλ ΣΥΖΕΥΞΙΣ over DSL στα 100 
Mbps όπου είναι δυνατό

• Δυνατότητα δοκιμών και περιθώριο αποτυχίας (!!!) | 
Master Yoda : “The greatest teacher, failure is”

• Εκσυγχρονισμός κανονιστικού, θεσμικού και νομικού 
πλαισίου λειτουργίας

• Αναβάθμιση IT Τομέα στις λήψεις αποφάσεων και στη 
διοικητική πυραμίδα



Βασικές άμεσες αλλαγές στο πεδίο

• Διαλειτουργικότητα – Interoperability 

• Αναπροσαρμογή – Πλήρης Ανασχεδιασμός legacy εφαρμογών 
(ΥΠΑΑΤ – ΟΠΣΝΑ – Java Apps) 

• Απλοποίηση και Ενιαιοποίηση περιβάλλοντος εργασίας 
(Integrated Digital Desk - IDD)

• Κωδικοποίηση και ενιαιοποίηση λειτουργιών και υπηρεσιών 
Φορέων

• Επισκευή οπτικών δακτυλίων, κατασκευή ουρών, ένταξη και 
διασύνδεση όλων των μεγάλων κτιριακών υποδομών (χρήση 
κεραιών, laser beams κτλ)



Για να πάμε που | Ένα case από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

• Πλήρως ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων - ΙΡΙΔΑ

• Ένταξη στο Πρόγραμμα ΓΓΠΣ – Microsoft (830 άδειες Office 365 E3 –
Windows Enterprise) 

• Επίσημο Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΠΕΛ - ΓΓΠΣ

• SQL Databases σε PaaS | Πρώτα VMs (Web Server)

• Σχεδιασμός για σταδιακό migration και μετάβαση στο cloud

• Ένταξη Teams (SharePoint – OneDrive – Επικοινωνία) στην 
καθημερινή παραγωγική λειτουργία του Φορέα

• Σχεδιασμός πειραματικών νέων εφαρμογών με αξιοποίηση Data SIMs 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Σφαγεία και Κτηνίατροι, Γεωπόνοι και στοιχεία GPS στο 
πεδίο). 

• Βελτίωση όλων των δικτυακών και διαδικτυακών υποδομών, 
αξιοποίηση κάθε δυνατότητας αύξησης της ταχύτητας και της 
αδιάλειπτης λειτουργίας.

• Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού στα 
προγράμματα ΕΚΔΔΑ – Microsoft 

• Πιστοποιήσεις AZ-900 & MS-900

• Ανανέωση στόλου Η/Υ με καινούρια 
μηχανήματα και αξιοποίηση refurbished 
ευκαιριών

• Ανάπτυξη in-house εφαρμογών



Μια πρόταση : Integrated Digital Desk - IDD
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Τι πρέπει να υπερβούμε

• Ταχύτητα πρόσβασης / Διαθεσιμότητα

• Συμβατότητα browsers / Εφαρμογών

• Παλιές εφαρμογές Υπηρεσιών

• GDPR

• Ασφάλεια

• Θεσμικό πλαίσιο



Ψηφιακός Μετασχηματισμός = Οργανωσιακή Αλλαγή
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