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ΤΙ ΕΠΡΑΞΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ;



ΤΙ ΕΠΡΑΞΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ;

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στηρίχθηκε – και στην περίπτωση 
της πανδημίας σε δύο βασικούς πυλώνες που αξιοποιεί εδώ και 47 χρόνια:

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Βλέποντας και 
Κάνοντας

Τυφλοσούρτης



ΤΙ ΕΠΡΑΞΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ;

Πρέπει αδιαμφισβήτητα να 

αναγνωρίσουμε ότι το Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης έδωσε 

ένα πραγματικό ρεσιτάλ ψηφιακού 

μετασχηματισμού στην πανδημία, 

υλοποιώντας ιδέες που χρόνια 

προτείναμε ως υπάλληλοι των 

Διευθύνσεων Πληροφορικής. 



01Εκατομμύρια γάντια για την 
προστασία από Covid-19

Αγόρασε Μάσκες

Εκατομμύρια μάσκες για την 
προστασία από Covid-19

Αγόρασε Αντισηπτικά

Χιλιάδες λίτρα αντισηπτικού 
για προστασία από Covid-19

02

03

04

05

06

Προσέλαβε Προσωπικό

Χιλιάδες άτομα για την 
προστασία από Covid-19

Έφερε τη τηλεργασία

Χιλιάδες υπάλληλοι έπρεπε 
να δουλέψουν από το σπίτι
από χθες

Μας ξέχασε
Δεν διατέθηκαν υπάλληλοι 
για να στελεχώσουν τις 
διευθύνσεις μας. Ακόμα και 
οι δαπάνες έπεφταν σε 
«καρεκλοκένταυρους»

ΤΙ ΕΠΡΑΞΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ:

Αγόρασε Γάντια



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

● Κληθήκαμε σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα να διαχειριστούμε έναν πολύ
μεγάλο όγκο αιτημάτων για
τηλεργασία, για ασφαλή πρόσβαση στα
συστήματά μας, με υποστελέχωση και
με προσωπικό να έχει πάρει ειδικές
άδειες.

● Δεν είχαμε κανένα εγχειρίδιο για μια
τέτοια περίπτωση, γιατί πολύ απλά δεν
περιμέναμε μια τέτοια περίπτωση.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

❖ Ανταποκριθήκαμε σε ένα μεγάλο
ποσοστό πολύ καλά με δεδομένο ότι
σε κάποιες περιπτώσεις (Πέλλα)
έπρεπε να κάνουμε και προμήθειες
(φορητούς υπολογιστές, νέο
εξυπηρετητή, τείχος προστασίας κ.α.)
σε μικρό χρονικό διάστημα.

❖ Εύσημα στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης γιατί μου έκανε
εντύπωση ο τρόπος που εφάρμοσαν τη
τηλεργασία.



ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ;
(Ας μιλήσουμε λίγο για την επικοινωνία)

Ακόμη και ένας άριστα 
οργανωμένος, προσεκτικός, 

ποιοτικός, οργανισμός 
κινδυνεύει να βρεθεί, κατά 
τη διάρκεια της ζωής του, 
μέσα στη δίνη μιας κρίσης, 
ακόμη και από τυχαίους και 
συγκυριακούς παράγοντες 

(π.χ. Covid). 



ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ;
(Ας μιλήσουμε λίγο για την επικοινωνία)

Ο Σπύρος Καραγιάννης αναφέρει:
«Η κρίση είναι αναπόφευκτη. Η κρίση δεν έχει
προτιμήσεις. Η κρίση έχει αρχή, δεν έχει τέλος.
Η κρίση έρχεται, αλλά δεν ξέρουμε, «που», «πως» και
«πότε». Η κρίση δεν εξαιρεί υποσύνολα ή πρόσωπα. Η
κρίση αλλάζει τις προτεραιότητες.
Η κρίση δεν είναι μοιραία. Η κρίση είναι ευκαιρία».
Για να μετατραπεί όμως η κρίση σε ευκαιρία, πρέπει να
είναι κανείς «έτοιμος από καιρό» γι’ αυτήν.



Χρήση προσωπικών
υπολογιστών, πολλές
φορές χωρίς έλεγχο
από τις Διευθύνσεις
εάν πληρούν κριτήρια

Διασύνδεση χρηστών.
Πολλές φορές χωρίς
κρυπτογράφηση. Η
ΓΓΠΣ διέθεσε 15.000,
ασφαλείς συνδέσεις
αλλά δεν αξιοποιήθηκαν
πλήρως

ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ;

Χρήση προγραμμάτων για
απομακρυσμένη πρόσβαση.
Η κάθε Περιφέρεια
χρησιμοποιούσε ότι
πρόγραμμα ήθελε χωρίς
κεντρική γραμμή



ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ;



ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

Η απάντηση είναι φυσικά όχι.

Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το
καλύτερο.

Συντάσσουμε δεκάδες «Βίβλους
Κυβερνοασφάλειας» διαφορετικές
σε κάθε Περιφέρεια ή Δήμο

Νομοθετούμε δεκάδες Νόμους
θέτοντας νέα πρότυπα.

Με ένα κοινό παρονομαστή: Δεν
έχουμε κεντρικό σχεδιασμό



ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;

Έχουμε καταγράψει σε ένα κείμενο όλες τις
καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν κατά την
πανδημίας; Το διαμοιράσαμε σε όλο το
Δημόσιο; Ελέγξαμε εάν το αφομοίωσαν;

Έχουμε καταγράψει ως Περιφέρειες τι κάνουμε
σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης όπως εάν
προσβληθούμε από κάποιο ransomware;

(Σε αντιστοιχία με διαδικασίες – εγχειρίδια σε
βλάβη αεροσκάφους)



ΠΡΟΒΛΗΜΑ VS. ΛΥΣΕΙΣ

Οι λύσεις δεν υπάρχουν σε 
κάποιο μαγικό βαλιτσάκι.         

Ή μήπως υπάρχουνε;

ΛΥΣΕΙΣ
Στο μέλλον θα έχουμε είτε κάποια 
νέα πανδημία είτε κάποιας μορφής 

κρίσης. Ως Διευθύνσεις 
Πληροφορικής θα κληθούμε να 
σηκώσουμε όλο το βάρος αυτών 

των κρίσεων. Έχουμε λύσεις;

ΠΡΟΒΛΗΜΑ



Για να ακούσω όμως τι 
έχετε να προτείνετε.     

Ας κάνουμε ένα 
brainstorming για      

να δούμε τι πρέπει να 
κάνουμε για να είμαστε 

προετοιμασμένοι.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ…

Το τέρας της Ελληνικής Γραφειοκρατίας δεν πολεμιέται μόνο
με ψηφιακό μετασχηματισμό.
Χρειάζεται και απλούστευση διαδικασιών.
Ένα παράδειγμα τι χρειαζόταν να κάνω σαν Τμήμα
Πληροφορικής για την αγορά ενός ανταλλακτικού…



ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΩ…



ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ…(ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ)


