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ΕΔΥΤΕ

● Εκτελεστικός βραχίονας Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης

○ Τεχνικός σύμβουλος και βασικός υλοποιητής 

της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

○ R&D

○ Προγραμματικές με ΓΓ

○ Συνέργειες με τεχνογνωσία και καλές 

πρακτικές

● Εθνικός εκπρόσωπος για ερευνητικές υποδομές ΕΕ

>200 δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικοί 
οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα, 
νοσοκομεία, πολιτιστικά κέντρα

500 χιλ. τελικοί χρήστες, 5 εκατ. πολίτες

10.000 χλμ. Πανελλαδικό δίκτυο οπτικών 
ινών (Nx10 Gbps)

6 Κέντρα Δεδομένων 



Κομβικά έργα 2020 - 2021

● gov.gr : Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης

● Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών “Δίαυλος” και σταδιακά στους λοιπούς 

πυλώνες της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών

● e-KEΠ & EU-GO: νέο backoffice των ΚΕΠ και νέα πύλη

● Διαχείριση χαρτοφυλακίου της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

● GR digiGOV-innoHUB: Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για 

δημόσιες ψηφιακής υπηρεσίες

● ACROSS (H2020): “Towards user journeys for the delivery of 

cross-border mobility services ensuring data sovereignty”



5 5

Once only

Επανάχρηση

Πολιτο-κεντρικότητα

Ευέλικτες μεθοδολογίες / ”γρήγορες νίκες”

Ανοιχτό λογισμικό

Αρχές ψηφιακού μετασχηματισμού

Ανοιχτά πρότυπα

Συμμετοχικός σχεδιασμός

ISA2, CEF 

Κανονισμός Ενιαίας Ψηφιακής Θύρας (SDG) 





● Θυρίδα πολίτη και φορέα

● Ψηφιακή ταυτοποίηση eID/ eIDAS

● Δυναμική φόρμα αιτήσεων

● Επιμορφωτική πύλη ψηφιακών υπηρεσιών

● Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

● Εγγραφή σε νηπιαγωγείο

● Προσωρινή άδεια οδήγησης

● Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Προσέγγιση quick wins



1.260 υπηρεσίες στο gov.gr

17.741.228 πολίτες-επισκέπτες

192.454.438 ταυτοποιήσεις

179.037.788 κλήσεις web services

5.582.982 υπεύθυνες δηλώσεις/ εξουσιοδοτήσεις

3.078.624 Δημοτολογικά/ ληξιαρχικά πιστοποιητικά

36.880.135 άυλες συνταγές/ παραπεμπτικά

*Έως 30/9/2021



● Επίτευξη υψηλού 
αντίκτυπου στην εμπειρία 
πολιτών 

● Δημιουργία ικανότητας με 
ψηφιοποίηση ροών εργασίας 
για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη

● Προϊόν ανθεκτικό στο χρόνο 
μέσω τυποποίησης & 
εργαλείων

● Διαχείριση πολυπλοκότητας

● Κεντρικοποίηση λήψης 
αποφάσεων μέσω καθοδήγησης 
δεδομένων

● Αποκέντρωση ανάπτυξης 
υπηρεσιών

● Κλιμάκωση δημιουργίας νέων 
υπηρεσιών

● Δομικά στοιχεία

● Εκτεταμένη αλυσίδα αξίας που 
δημιουργεί νέες καινοτομίες με 
πολίτες και επιχειρήσεις

● Εργαλείο μετασχηματισμού 
κουλτούρας με το κράτοςνα ενεργεί 
ως συνεχής ενεργοποιητής

Φάσεις gov.gr

A) Beta B) πλατφόρμα C) οικοσύστημα



Οικοσύστημα διαδικασιών



Δίαυλος

Μοναδικό σημείο αναφοράς για διοικητικές διαδικασίες

● Καταγραφή και μοντελοποίηση των υφιστάμενων 
διοικητικών διαδικασιών

● Συνεχής επικαιροποίηση των διαδικασιών έπειτα από 
κάθε μεταβολή

● Δημιουργία βάσης για την επακόλουθη απλούστευση 
των διαδικασιών

● Άμεση πρόσβαση, ευκολία αναζήτησης και 
πληροφόρησης για τους πολίτες και τους δημοσίους 
υπαλλήλους

Πολίτες/Επιχειρήσεις

Φορέας Α Φορέας Β

αμφιστρεφής

εσωστρεφής εσωστρεφής

εξωστρεφής

“υπηρεσία”



● Επίσημος και φιλικός προς πολίτες τίτλος, περιγραφή 

● Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

● Απαιτούμενα στοιχεία για την ολοκλήρωση και 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται

● Μεμονωμένα βήματα για την εκτέλεση (ονομαστικά 
και διαγράμματα ροής)

● Αρμόδιες υπηρεσίες διαδικασίας/επιμέρους σταδίων

● Τελικό διοικητικό προϊόν

● Μητρώα προς επικαιροποίηση

● Εκτιμώμενοι χρόνοι διεκπεραίωσης

● Κόστος παραβόλων ή άλλων τελών

Δίαυλος
Αρχιτεκτονική πληροφορίας Μοντέλο διακυβέρνησης

● Αποκέντρωση υλοποίησης με κεντρικό 
συντονισμό
• Συντάκτες 

• 800 δημόσιοι υπάλληλοι
• Διαχειριστές

• 200 γενικοί διευθυντές ή διευθυντές
• Εκτελεστικοί αξιωματούχοι

• 20 Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς
• Υπεύθυνος έργου

• Γενικός Γραμματέας ΓΓΨΔΑΔ
● Λειτουργία κοινότητας πρακτικής



892 δημοσιευμένες

289 προς δημοσίευση

507 προς έγκριση

2.482 υπό επεξεργασία

Δίαυλος: τρέχουσα κατάσταση



https://digigov.grnet.gr/
nvasilakis@grnet.gr

mailto:nvasilakis@admin.grnet.gr


Τι μπορεί να προσφέρει το ΕΜΔ-Δίαυλος

● Την περιγραφή κάθε διαδικασίας 
(μεταδεδομένα) με συστηματικό τρόπο 
(μέσα από κατάλληλο API)

● Την διαγραμματική αποτύπωση σε 
επεξεργάσιμα διαγράμματα BPMN

Custom API 
(Python)

Δεδομένα στα 
Αγγλικά

BPMN.xml

Core REST 
API 

Core REST 
API 

Κλώνος

Δεδομένα σε 
Ελληνικά ή  

Αγγλικά



Αλλάζοντας το τοπίο για τη Δημόσια Διοίκηση

Εθνικό Πλαίσιο 
Απλούστευσης 

Διαδικασιών

Παρατηρητήριο για 
τη γραφειοκρατία

Εθνικό Μητρώο 
Διαδικασιών

- νομοθεσία
- δικαιολογητικά
- βήματα

βασικά BPMN
διαγράμματα

- υποχρεώσεις 
πληροφόρησης

- χρόνοι και κόστη 
εκτέλεσης

κοστολόγηση 
διαδικασιών

● Μπορούμε να εντοπίσουμε πολύπλοκες και απαιτητικές διαδικασίες;

● Μπορούμε να εντοπίσουμε ευκαιρίες απλούστευσης;



Αλλάζοντας το τοπίο για τους πολίτες

Εθνικό Μητρώο 
Διαδικασιών

εκτελέσιμα BPMN
διαγράμματα

απαιτούμενα 
δικαιολογητικά

παραγόμενα 
πιστοποιητικά

Θυρίδα
● Μπορούμε να παράξουμε αυτόματα τις 

φόρμες για υποβολή αιτημάτων από τους 
πολίτες;

● Μπορούμε να επιτρέψουμε στους 
πολίτες να παρακολουθούν την πορεία 
των αιτημάτων τους;

● Μπορούμε να απαλλάξουμε τους πολίτες 
από το να μεταφέρουν πιστοποιητικά 
εδώ κι εκεί;



Προσέγγιση Quick wins

● Θυρίδα πολίτη και φορέα

● Ψηφιακή ταυτοποίηση eID/ eIDAS

● Δυναμική φόρμα αιτήσεων

● Επιμορφωτική πύλη ψηφιακών υπηρεσιών

● Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

● Εγγραφή σε νηπιαγωγείο

● Προσωρινή άδεια οδήγησης

● Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

gov.gr

Start & design with citizen needs at the center

Build for open context (source, data, standards, community)

De-risk product delivery through constant iterations

Include, engage and support all stakeholders

Always measure value

Decentralize development while systematically controlling it



Εθνικό Πλαίσιο 
Απλούστευσης 

Διαδικασιών

Παρατηρητήριο 
ΓραφειοκρατίαςΕθνικό 

Μητρώο 
Διαδικασιών

καταγραφή μέτρηση/παρακολούθηση

Διαδικασίες

ανάλυση/απλούστευση

Πολίτες

Οικοσύστημα διαδικασιών


