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Χρηστή Διοίκηση

• Συνοχή στο σχεδιασμό πολιτικής

• Συμμετοχική δημοκρατία στη διαμόρφωση 
πολιτικής

• Σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα στην εφαρμογή πολιτικής

• Διαφάνεια και ανοιχτή πρόσβαση στη συνολική 
διαδικασία (σχεδιασμό, διαμόρφωση και 
εφαρμογή πολιτικής)

Πηγή: Leitner Christine: “eGovernment in Europe:

The State of  Affairs“
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ΤΠΕ και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (1/2)

• Οι ΤΠΕ (Information and Communications 
Technologies – ICT) εισέρχονται δυναμικά στον 

χώρο της διοίκησης, και οριοθετούν το πλαίσιο 
για ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-
Government). 

• Στόχος της eΔιακυβέρνησης είναι να 

διαμορφώσει αποδοτικές και αποτελεσματικές 
υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της 
σύγχρονης τεχνολογίας. 



ΤΠΕ και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (2/2)

• Ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης αποτελεί το 
κλειδί για τον ευρύτερο μετασχηματισμό και τη 
γενικότερη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 
(Schelin 2003), τόσο σε επίπεδο εξωτερικό –
εξυπηρέτηση των πολιτών – πελατών (front 
office), όσο και σε επίπεδο εσωτερικό –
διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (back 
office) (Chappelet 2004).



Αποτελεσματική διακυβέρνηση

Εμπεριέχει τις έννοιες της δημοκρατίας, της 
συνέπειας, της υπευθυνότητας, της 
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της 
αποδοτικότητας, και ενσωματώνει τέσσερα 
γνωρίσματα – κλειδιά (Traunmuller et al. 2004):

▫ επικέντρωση στον πελάτη - πολίτη, 

▫ χαρακτήρα συνεργάσιμο, 

▫ ομοιομορφία και διαλειτουργικότητα, 

▫ σύνθεση πολυεπίπεδη και πολυκεντρική. 



Νέα Ηλεκτρονική Εποχή

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Λισσαβόνα 2000), 
όρισε για την Ευρώπη το φιλόδοξο στόχο να 
καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και 
δυναμική οικονομία στον κόσμο. 

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης / 

Σχέδιο Δράσης eEurope 2002



Πηγή: European Commission, 2007



Πηγή: European Commission, 2007



Πηγή: European Commission, 2009



Πηγή: European Commission, 2009



Πηγή: Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού / 

Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013: 

απελευθερώνοντας το δυναμικό πολιτών και επιχειρήσεων



Πηγή: European Commission 2016



Πηγή: European Commission 2016



Πηγή: European Commission, 2020



Η θέση της Ελλάδας

• Σύμφωνα με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 
και με τον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
(DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζοντας 
υστέρηση στις κατηγορίες της συνδεσιμότητας, των 
ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της 
χρήσης του διαδικτύου, της χρήσης ψηφιακής 
τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, της παροχής 
ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών. 

• Και για το έτος 2019,  η Ελλάδα κατατάσσεται και πάλι 
στην 26η θέση στο σύνολο των 28 κρατών μελών στον 
δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).



Αιτίες χαμηλής αξιοποίησης

• Αποσπασματική αντιμετώπιση νέων 
τεχνολογιών και έλλειψη τεχνολογικής 
κουλτούρας της δημόσιας διοίκησης.

• Ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίσθηκε από 
έλλειμμα κεντρικού συντονισμού και οράματος 
για τις τεχνολογίες, αλλά και από απουσία ενός 
σαφούς και συγκροτημένου σχεδίου 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα επέτρεπε 
την αξιοποίηση της ψηφιακής ευκαιρίας.

Πηγή: Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού / 

Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013: 

απελευθερώνοντας το δυναμικό πολιτών και επιχειρήσεων



Αποτέλεσμα απουσίας σύγχρονων 

πληροφοριακών συστημάτων

Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_18_1.htm



Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Ηλεκτρονική 

αποστολή
Υπηρεσία 2

Υπηρεσία 1

ΚΕΠ ΚΕΠ

Ταχυδρομείο



Η ανάγκη και το αποτέλεσμα

Πηγή: http://tricountyrecords.com/about.html



Οργάνωση = καλύτερη εξυπηρέτηση και αύξηση της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων

Πηγή: http://www.gobroomecounty.com/records



Ψηφιοποιημένα αρχεία

Τα ηλεκτρονικά – ψηφιοποιημένα αρχεία που 
πλέον υφίστανται στους οργανισμούς 
δημιουργούν και επιβάλλουν νέες απαιτήσεις 
διαχείρισης και διαφύλαξης, με πρωτεύον 
κριτήριο την εξασφάλιση ομοιομορφίας στην 
οργάνωσή τους και ομοιογένειας στη διακίνησή 
τους. 



Επικοινωνία & συνεργασία

Οι ΤΠΕ εξασφαλίζουν και διευκολύνουν την 
αποδοτικότητα, συνδεσιμότητα, και 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών (Taylor et al. 
1991), και ενισχύουν την άμεση και απρόσκοπτη 
συνεργασία, πληροφόρηση και επικοινωνία. 



Επικοινωνία, οργάνωση, 

εξυπηρέτηση…

Πηγή: http://blogs.archives.gov/aotus/?cat=7



Πηγή: EIPA



Η μετάβαση

Από τη μέθοδο της 

χειρωνακτικής εργασίας

όπου η διοικητική πράξη 

συντάσσεται και διακινείται 

με παραδοσιακές - συμβατικές μεθόδους, οδηγούμαστε στη

μέθοδο της ηλεκτρονικής ή και ψηφιακής διεκπεραίωσης,

όπου οι ΤΠΕ παρέχουν τη δυνατότητα υιοθέτησης 

προηγμένων τεχνολογιών για την παραγωγή, οργάνωση, 

διατήρηση και διακίνηση της δημόσιας πληροφορίας. 

Πηγή: 

http://www.sos.wa.gov/archives/RecordsManagement/Tutorial1BasicsofRM/index.html



Οφέλη

Η οργάνωση και διαχείριση της πληροφορίας με 
ηλεκτρονικά μέσα εντάσσεται στο φάσμα 
εξασφάλισης και παροχής αποδοτικών και 
αποτελεσματικών υπηρεσιών, αλλά και 
περιορισμού του κόστους διατήρησης και 
διακίνησης των διοικητικών πληροφοριών 
(Haddad et al. 2002).



Ψηφιακή διοίκηση…

Στο ψηφιακό περιβάλλον, η εκτέλεση των 
διοικητικών συναλλαγών πραγματοποιείται σε 
πραγματικό χρόνο, και:

▫ εξασφαλίζει αποτελεσματική ροή δεδομένων, 
άμεση εξυπηρέτηση πολιτών, καθώς και 
οικονομία στον χρόνο διεκπεραίωσης των 
απαιτούμενων διαδικασιών,

▫ εξαλείφει περιορισμούς γεωγραφικούς και 
χρονικούς (Schelin 2003), και ενισχύει το 
δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων 
στην πληροφόρηση και τη συμμετοχή τους στα 
διοικητικά δρώμενα.



ΤΠΕ και οικονομικά οφέλη

• Με την υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής 
διακίνησης σ’ όλο το εύρος του δημόσιου τομέα 
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί δημοσιονομική 
εξοικονόμηση της τάξεως των 400 
εκατομμυρίων ευρώ κατά έτος (ΙΟΒΕ (2014) ICT 
Adoption and Digital Growth in Greece).



Η εξοικονόμηση πόρων σε αριθμούς

Αναλογιζόμενοι ότι από το 2001 υφίσταται το 
νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή της προηγμένης 
ηλεκτρονικής υπογραφής χωρίς να έχει καταστεί 
ενεργό και χωρίς να έχει θωρακισθεί περαιτέρω, 
το ελληνικό Δημόσιο έχει δαπανήσει τα τελευταία 
15 έτη περίπου 6 δις ευρώ, εμμένοντας στην 
χρήση χαρτιού και έντυπης διαδικασίας 
δημιουργίας και ροής εγγράφων (Αιτιολογική 
έκθεση του Σχεδίου Νόμου: «Ενιαίο Σύστημα 
Κινητικότητας…και λοιπές διατάξεις, 2016).



Ανάγκη Συνεργασίας
Κάθε Δημόσια Υπηρεσία έχει τη δική της δομή, τα δικά της 
στάδια διοικητικής διεκπεραίωσης, το δικό της πληροφοριακό 
σύστημα και τα δικά της δεδομένα.

Database Database

ProcessProcess

Public Authority A Public Authority B

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες 
είναι σημαντικό να 
βρουν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας και 
συνεργασίας ώστε να 
επιτευχθεί η υπηρεσία 
one-stop, τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις 
επιχειρήσεις.

Πηγή: EIPA - Modinis Programme



Επικοινωνία

Πηγή: http://www.mpo-mag.com/articles/2003/06/software-tools-help-bridge-gap



Έλλειψη διαλειτουργικότητας = 

έλλειψη επικοινωνίας & 

ανταλλαγής δεδομένων

Πηγή: geo-informatie.nl



Οργάνωση Διοικητικών Διαδικασιών 

= Μοντελοποίηση Διοικητικών 

Διαδικασιών = Εξοικονόμηση Πόρων



Στόχος Μοντελοποίησης

• Η εξυπηρέτηση του πολίτη – των επιχειρήσεων 
παρέχοντας από ένα κεντρικό σημείο το προϊόν 
που αναζητά, και το οποίο είναι αποτέλεσμα της 
συνεργασίας διαφορετικών υπηρεσιών



Απεικόνιση Διοικητικής Διαδικασίας
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Πληροφοριακά Συστήματα στην 

Περιφέρεια Αττικής



Πληροφοριακό Σύστημα Προσλήψεων

Η Περιφέρεια 
Αττικής ανέπτυξε 
πληροφοριακό 
σύστημα για την 
υποβολή και 
διαχείριση των 
αιτήσεων πολιτών 
στο πλαίσιο 
προκηρύξεων 
θέσεων εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου.

https://emp.attica.gov.gr/



• συμβάλλει στην αποδοτική και αποτελεσματική 
διαχείριση της διαδικασίας πρόσληψης 
προσωπικού 

• εξασφαλίζει ένα εύχρηστο περιβάλλον υποβολής 
αιτημάτων για τους πολίτες που επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε προκηρύξεις της Περιφέρειας 
Αττικής, 

• συμβάλει καθοριστικά τόσο στην εύρυθμη 
λειτουργία της υπηρεσίας όσο και στην 
αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών ιδίως στο πλαίσιο λήψης μέτρων για 
την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
αποφυγή κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού.

Το σύστημα:



Από την πλευρά των πολιτών

• Κάθε ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο σύστημα, κατόπιν 
σχετικής πιστοποίησής του, συμπληρώνοντας όλα τα 
σχετικά πεδία που αφορούν στους τίτλους σπουδών, 
στην τυχόν εμπειρία και προϋπηρεσία που διαθέτει, 
στην ανεργία, πολυτεκνία, κοκ, όπως καθορίζονται από 
τη κείμενη νομοθεσία και τη σχετική προκήρυξη της 
Περιφέρειας Αττικής. 

• Τα στοιχεία και τα έγγραφα που καταχωρεί και αναρτά 
στο σύστημα παραμένουν στην εφαρμογή για τυχόν 
αξιοποίηση και χρήση σε μελλοντικές προκηρύξεις της 
Περιφέρειας Αττικής. 

• Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των 
καταχωρημένων στοιχείων με τη μορφή αίτησης, η 
οποία τελεί σε πλήρη αντιστοιχία με τα πεδία των 
αντίστοιχων εντύπων του ΑΣΕΠ.



Από την πλευρά της Υπηρεσίας
Οι πιστοποιημένοι χρήστες που εισέρχονται στην 
εφαρμογή δύνανται: 

(α) να αναζητούν και να εκτυπώνουν τις αιτήσεις 
των πολιτών καθώς και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και 

(β) να εξάγουν πίνακα σε επεξεργάσιμη μορφή 
excel με τις υποβληθείσες αιτήσεις, ανά ειδικότητα 
ή κωδικό θέσης, με μοριοδότηση υποψηφίων που 
συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα πεδία βάσει 
των προτύπων του ΑΣΕΠ και της κείμενης 
νομοθεσίας. 



Η αδιαμφισβήτητη σπουδαιότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων 
Διαφαίνεται και μέσα από τα νέα δεδομένα που ανέκυψαν 
λόγω της πανδημίας. 

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και οι νέες τεχνολογίες που 
εφάρμοζε η Περιφέρεια Αττικής πριν την εμφάνιση της 
πανδημίας επέτρεψε την απρόσκοπτη λειτουργία του 
φορέα ακόμα και σε περίοδο υγειονομικής κρίσης. 



Περιφέρεια Αττικής και ΤΠΕ

Δεδομένου ότι οι ΤΠΕ ασκούν σημαντική επιρροή 
στην οικονομία και αποτελούν το κλειδί για την 
οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και την αύξηση της 
παραγωγικότητας, η Περιφέρεια Αττικής στοχεύει:

• να διασφαλίσει την αναγκαία τεχνολογική υποδομή 
και να επενδύσει σε ποιοτικά αναβαθμισμένα 
δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, τα οποία θα υποστηρίζουν μεγάλο 
όγκο δεδομένων, υψηλές ταχύτητες και ακρίβεια 
απόδοσης,



• να διαμορφώσει το κατάλληλο πληροφοριακό 
περιβάλλον εργασίας και να αναπτύξει τα 
απαιτούμενα διαδικτυακά συστήματα συνεργασίας 
και εργαλεία διαδραστικής επικοινωνίας για την 
παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και 
ασφαλούς περιβάλλοντος,

• να συμβάλλει με τους διαθέσιμους πόρους στην 
εξασφάλιση της θεσμικής, οργανωσιακής, 
εννοιολογικής και τεχνικής διαλειτουργικότητας,

• να περιορίσει το φαινόμενο του κοινωνικού 
αποκλεισμού, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, 
την πολυγλωσσία, την αύξηση της διαφάνειας και 
την κοινωνική συνοχή,

Περιφέρεια Αττικής και ΤΠΕ



• να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα 
μέσω της παροχής ψηφιακών και διαδραστικών 
υπηρεσιών μιας στάσης (one stop service),

• να αναπτύξει καινοτόμα πληροφοριακά 
συστήματα και ψηφιακά εργαλεία.

Περιφέρεια Αττικής και ΤΠΕ



Σας ευχαριστώ πολύ


