
 

Σε ένα πράγµα συµφωνούν όλοι-  εκτός του ότι υπάρχει υπερφορολόγηση- 
ότι το Δηµόσιο είναι ο ‘’µεγάλος ασθενής’’. Το Δηµόσιο επιβάλλεται να αλλάξει, 
να γίνει πολύ πιο φιλικό, πολύ πιο εύκολο στη χρήση του από τον πολίτη, 
προκειµένου να µην του κάνει τη ζωή δυσκολότερη. 
  
Αυτό µας το λέει η εµπειρία των ανθρώπων, των επιχειρήσεων, µας το λένε 
όµως και οι διεθνείς δείκτες. Ο DESI, ο EGDI, ο δείκτης Ψηφιακών 
Οικονοµικών Ευκαιριών, υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες που µας λένε 
ακριβώς αυτό. Η χώρα µας για παράδειγµα στο διάγραµµα του DESI, το 
οποίο δανείζοµαι από µια πρόσφατη µελέτη της διαΝΕΟσις υπό τον καθηγητή 
κ. Διοµήδη Σπινέλη, είναι 24η από 26 χώρες. 
  
Συγχρόνως το βλέπουµε και σε µετρήσεις σχετικά µε τη γραφειοκρατία και τη 
διαφθορά. Η µεν γραφειοκρατία έχει κόστος 16 δισ., η δε διαφθορά ξεκινά 
από τα 14 δις. µε µια πιο συντηρητική εκτίµηση, αλλά υπάρχουν και 
µετρήσεις, που ανεβάζουν το κόστος σε 20, 33, ακόµα και 40 δισ. ευρώ το 
χρόνο. Μιλάµε για αστρονοµικά νούµερα. Νούµερα που είναι δύσκολο να 
εξαλείψει κάποιος, αλλά πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε σε µεγάλο βαθµό. 
  
Είναι ένα πρόβληµα σύνθετο και µεγάλο. 
Έχουµε κάνει τίποτα; 
Προφανώς, έχουµε κάνει ήδη αρκετά. 
  
Υπάρχουν ενέργειες και προσπάθειες που έχουν γίνει από την κυρία 
Γεροβασίλη και από άλλους υπουργούς, που έχουν βάλει το λιθαράκι τους 
στην αναµόρφωση και την ψηφιακή αλλαγή του Δηµοσίου. 



  
Φυσικά τα ΚΕΠ είναι η πιο γνωστή από αυτές τις προσπάθειες, αλλά έχουµε 
αξιολογήσεις επί αξιολογήσεων, διάφορες µνηµονιακές δράσεις, αλλά και 
έργα όπως η κάρτα του πολίτη. Έχουµε βέβαια την κάρτα του πολίτη, την 
κάρτα του δηµοσίου υπαλλήλου, την κάρτα του ασφαλισµένου, κάρτες για 
διάφορα άλλα συστήµατα, και προφανώς ήρθε η ώρα να αρχίσουµε να 
ενοποιούµε αυτές τις κάρτες. 
  
Υπάρχουν οι ψηφιακές υπογραφές, το TAXISNET, µε προσπάθειες που 
κάναµε και στη θητεία µου στη ΓΓΔΕ, και φυσικά µια εθνική ψηφιακή 
στρατηγική, η οποία δε µοιάζει να µπορεί να επιφέρει τις αλλαγές στο χρόνο 
που χρειάζεται. 
  
Θέλω να δώσω ένα παράδειγµα, γιατί τα ΚΕΠ είναι το πιο συνηθισµένο 
µοντέλο, που αναφέρεται ως πετυχηµένο. Σε ένα άρθρο της η εφηµερίδα 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ το 2005 έγραφε µε πηχυαίο τίτλο: «Τα ΚΕΠ νίκησαν τον 
πόλεµο κατά της γραφειοκρατίας».  
  
Είναι προφανές ότι αν ρωτήσουµε τους πολίτες τώρα θα µας πουν ‘’Δε 
νιώθουµε ότι τα ΚΕΠ έλυσαν το πρόβληµα της γραφειοκρατίας.’’ Όπως 
αναφέρει ο συγγραφέας - «Τα νέα για τον θάνατο της γραφειοκρατίας έχουν 
µια δόση υπερβολής». Το µυστικό είναι εδώ. Τα ΚΕΠ έλυσαν ένα πολύ 
συγκεκριµένο πρόβληµα. Αν ήσασταν σε κάποιο νησί και έπρεπε να πάτε 
στην Αθήνα για να πάρετε κάποιο έγγραφο, πράγµατι σας έλυσαν το 
πρόβληµα. Το πρόβληµα της γεωγραφικής απόστασης. 
  
Όµως τα ΚΕΠ τι κάνουν; Χορηγούν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Υπάρχει πολίτης ο οποίος ξυπνάει το πρωί και λέει ότι χρειάζεται ένα 
πιστοποιητικό; Κανένας. Τα ΚΕΠ λοιπόν είναι κοντά στην υπηρεσία, κοντά 
στο Δηµόσιο, και δεν είναι κοντά στον πολίτη. Δεν απαντούν στις ανάγκες που 
έχει ο πολίτης, απαντούν στις ανάγκες που του δηµιουργεί το Δηµόσιο. Ο 
πολίτης θέλει µια αδειοδότηση και του ζητούν πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης, ποινικού µητρώου και οτιδήποτε άλλο. 
  
Ποιοι οι λόγοι, λοιπόν, που όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν µερική έως 
τώρα επιτυχία, δε θέλω να µηδενίσω, δε µιλάω για αποτυχία, αλλά για µερική 
επιτυχία; 
  
Η κάθετη σκέψη και οι δράσεις. Ο κάθε φορέας ασχολείται µε τη δική του 
λογική. Η έλλειψη ενορχήστρωσης των δράσεων. Η στρατηγική έρχεται από 
ψηλά, αλλά κάποιος πρέπει να την υλοποιήσει. Αυτό το κενό είναι µεγάλο. 
Προµήθειες, τεύχη προκηρύξεων, υπάρχουν πολλοί από τη βιοµηχανία της 
πληροφορικής, που ξέρουν τι σηµαίνουν ενστάσεις, τι σηµαίνουν επιτροπές 
παραλαβής, και πόσο καθυστερούν τα έργα. 
  



Επιτρέψτε µου να εστιάσω στο πιο σηµαντικό. Η µη εφαρµογή της 
διαλειτουργικότητα, δηλαδή η υποχρέωση των διαφόρων φορέων να ρίχνουν 
γέφυρες και να επικοινωνούν µε τους άλλους φορείς, είναι πρόβληµα! Η 
διαλειτουργικότητα είναι το µεγάλο τέρας που παλεύει και αντιµάχεται 
συνέχεια η δηµόσια διοίκηση. Και πώς τη µάχεται; Πηγαίνει στην Υπουργό και 
ζητά περισσότερες αρµοδιότητες ώστε να µη χρειάζεται να επικοινωνήσουν, 
να µη χρειάζεται να συνεννοηθούν οι υπηρεσίες, αλλά κάθε µία από µόνη της 
να κάνει τη δική της δουλειά.  
  
Το αποτέλεσµα είναι ότι φτιάχνουµε τα λεγόµενα σιλό, υπηρεσίες που είναι 
κλεισµένες στο γυάλινο πύργο τους, προσπαθούν να µην επικοινωνούν και η 
κάθε µία πετάει το µπαλάκι στην άλλη. Έτσι έχουµε σπατάλη, χαµένους 
πόρους, κατακερµατισµούς. Πρέπει να σπάσουµε αυτά τα καλούπια και να 
σκεφτούµε διαφορετικά. Να στοχεύσουµε καταρχήν σε ένα διαφορετικό 
όραµα. Να τολµήσουµε να σκεφτούµε ένα Δηµόσιο στην ψηφιακή 
πρωτοπορία της ευρωπαϊκής πρακτικής. Ένα Δηµόσιο που αναγνωρίζεται 
από κάθε πολίτη ως συνεργάτης και σύµµαχος. Ένα Δηµόσιο που παρέχει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, που προλαµβάνει, εµπιστεύεται και στηρίζει. 
  
Τι σηµαίνει προλαµβάνει; Σηµαίνει δυο µέρες πριν λήξει η συνταγή σου, το 
Δηµόσιο σου στέλνει ένα sms για να πας να πάρεις τα φάρµακά σου. Όταν 
λήγει η αδειοδότησή σου, να σου λέει ότι έχεις µια εβδοµάδα να καταθέσεις το 
παράβολο και αυτόµατα θα βγει η ανανέωση της άδειάς σου. Πριν από σένα 
λοιπόν να σκέφτεται για σένα. 
  
Ποια είναι η καινοτοµία στην πρότασή µου; 
  
Η ψηφιακή εξυπηρέτηση πρέπει να µπει στην καρδιά της προσπάθειας του 
Δηµοσίου να έρθει σε αποτελεσµατική επαφή µε τον πολίτη. Σηµαίνει ότι 
πρέπει να έχουµε µια νέα υπηρεσία, η οποία θα συγκεντρώσει όλη την 
ψηφιακή εξυπηρέτηση και θα πάρει σταδιακά και θα µεταφέρει και τους 
πολίτες σε αυτή ώστε να έχουν την ψηφιακή τους ταυτότητα, να µπορούν να 
υπογράφουν ψηφιακά, να κάνουν τις επαφές µε το Δηµόσιο ηλεκτρονικά, 
αλλά θα φέρει µέσω των προκηρύξεων των θέσεων και τους υπαλλήλους 
σταδιακά, ώστε να µην έχουµε τα πολιτικά προβλήµατα του παρελθόντος, 
που υπουργοί «σπάσανε τα µούτρα τους» προσπαθώντας να εισάγουν 
διάφορα συστήµατα αξιολόγησης. 
  
Σε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει από την αρχή να υπάρχει σωστά το HR, η 
αξιολόγηση, η περιγραφή των θέσεων εργασίας, η στοχοθεσία, πριν από τις 
προκηρύξεις, ώστε αυτοί που θα την επιλέξουν να το κάνουν µετά λόγου 
γνώσεως, αποδεχόµενοι τις νέες παραµέτρους της δουλειάς τους. 
  
Ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας µιας τέτοιας υπηρεσίας; 
  



Καταρχήν µια ιεραρχία εξυπηρέτησης. Πρώτα το κινητό, µετά το ίντερνετ, και 
µετά το τηλέφωνο. Η Εσθονία δεν έχει φτάσει ακόµα σε αυτό το επίπεδο. Η 
εξυπηρέτηση πρέπει να πάει πρώτα στο κινητό τηλέφωνο και µετά στο 
ίντερνετ, που θεωρείται ήδη ξεπερασµένο για πολλές υπηρεσίες. 
  
Άνοιγµα των δεδοµένων και µια άλλη λογική. Μόλις τα δεδοµένα ανοίξουν, 
όπως στο σύστηµα x-road, έναν από τους 4 πυλώνες της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στην Εσθονία, τότε µπορούµε να έχουµε app stores, όπως η 
Google και η Apple! 
Το Δηµόσιο να βάζει εφαρµογές που να δίνουν υπηρεσίες στον πολίτη και να 
έρχονται και εταιρίες παίρνοντας υβριδικά δεδοµένα, κάποια από τον Δηµόσιο 
τοµέα από την εφορία ή τον ΕΦΚΑ, κάποια από τον Ιδιωτικό τοµέα από τις 
τράπεζες ή από τη ΔΕΗ, να δίνουν νέες καινοτόµες υπηρεσίες, πάντοτε µε 
τους κανόνες σεβασµού στην ιδιωτικότητα, που τώρα πια µε την GDPR όλοι 
αρχίζουµε να τους µαθαίνουµε. 
  
Το κυριότερο όµως είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι 
ολοκληρωµένες. Να είναι υψηλότερου επιπέδου, που σηµαίνει ότι θα είναι πιο 
κοντά στον πολίτη, στον επαγγελµατία, στην επιχείρηση. Με τους όρους και 
τη διαφορετικότητα των προβληµάτων που υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. 
  
Για παράδειγµα ο φάκελος Υγείας, µια ολοκληρωµένη αδειοδότηση, ένας 
συµψηφιστικός λογαριασµός ώστε όταν χρωστάς σε µια υπηρεσία και σου 
χρωστάει µια άλλη, αυτόµατα να συµψηφίζονται. Ένας φάκελος ασφάλισης 
που περιέχει όλες τις κρατήσεις σου και δίνει αυτοµάτως τη σύνταξη που θα 
πάρεις, ή ακόµη και η θυρίδα ενηµέρωσης και εγγράφων του Δηµοσίου, είναι 
µερικά ενδεικτικά θέµατα. 
  
Η αρχής της «µίας φοράς». Όχι στη διπλοκαταχώριση δεδοµένων, αλλά και 
στη χρήση του χαρτιού. Το χαρτί «επί ποινή θανάτου» θα πρέπει να 
εξαφανιστεί από αυτή την υπηρεσία. 
  
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υλοποιήσουµε µια τέτοιου είδους 
υπηρεσία; 
  
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ανοίξουν τα δεδοµένα, γιατί στη βάση των 
δεδοµένων θα µπορέσουν να στηριχτούν όλες αυτές οι υπηρεσίες. Το δεύτερο 
και το πιο βασικό είναι η πλήρης διαλειτουργικότητα. Η θεωρία της 
πληροφορικής µιλά για διάφορα επίπεδα διαλειτουργικότητας. Το πιο 
ουσιαστικό και ολοκληρωµένο είναι η θεσµική διαλειτουργικότητα, να 
φτάσουµε στο σηµείο δηλαδή, όχι µόνο τα συστήµατα, όχι µόνο τα δεδοµένα, 
όχι µόνο οι διαδικασίες, αλλά και η ίδια η νοµική ισχύς των εγγράφων των 
διαφόρων υπηρεσιών να είναι ισοδύναµη. 
  



Κάποια σηµεία για τα πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους που έχει αυτή η 
πρόταση. Πρέπει να πάρουµε ένα µοντέλο web banking, ό,τι κάνει δηλαδή µια 
τράπεζα, και υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι, που οι τράπεζες το κάνουν αυτό. 
Φτιάχνουν ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό κατάστηµα, µεταφέρουν τους πελάτες 
τους σταδιακά σε αυτό, και έτσι µειώνουν σταδιακά την ανάγκη να υπάρχει 
φυσική παρουσία και τόσο µεγάλο δίκτυο. 
  
Άρα, έχουµε µια σταδιακή µετάβαση, µια παράκαµψη της καχυποψίας των 
πολιτών. Αυτές τις µέρες εκδικάζεται στο ΣτΕ µια προσφυγή για την κάρτα του 
πολίτη, γιατί η κάρτα να έχει το τσιπάκι που διαβάζεται από µακριά. Οι πολίτες 
έχουν καχυποψία. Εδώ µιλάµε για µια εθελοντική µετάβαση τουλάχιστον στα 
πρώτα στάδια µέχρι να φτάσουµε στην πλήρη υποχρέωση. Θα πρέπει να 
βρεθούν οι τρόποι παράκαµψης της καχυποψίας των δηµοσίων υπαλλήλων, 
γιατί δεν είναι δυνατόν και οι νέες προσπάθειες οι οποίες στήνονται από την 
αρχή και µπορούν να έχουν τα εχέγγυα της µη πολιτικής παρέµβασης, να 
δυναµιτίζονται από συνδικαλιστικές αντιδράσεις. 
  
Άρα, η εθελοντική διαδικασία παρακάµπτει και κερδίζει το πολιτικό 
επιχείρηµα. Και φυσικά µε τη συγκέντρωση της στρατηγικής και της 
υλοποίησης σε έναν φορέα, θα λύνονται τα ζητήµατα διαλειτουργικότητας.   
  
Για τον πολίτη βέβαια αυτό που θα δει είναι υπηρεσίες αποτελεσµατικές. Αυτή 
τη στιγµή οι υπηρεσίες που του παρέχουν τα ΚΕΠ δεν είναι αποτελεσµατικές. 
Απλώς είναι υποχρεωµένος να τις διεκπεραιώσει γιατί κάποιος άλλος είναι ο 
σκοπός του και είναι διαφορετικός από την υπηρεσία που παίρνει. 
  
  
Πρέπει να έχουµε ταυτόχρονη απλοποίηση διαδικασιών. Η διεύθυνση 
απλοποίησης του υπουργείου να είναι εκεί και να συγκεντρώνει τις 
διαδικασίες, γιατί αλλιώς, όπως είχε πει παλιότερα κάποιος Υπουργός, «Αν 
πάρουµε το µπάχαλο και το κάνουµε ηλεκτρονικό, θα έχουµε e – µπάχαλο και 
τίποτα περισσότερο». Άρα, ο σκοπός είναι να ρωτήσουµε αυτό το 
πολυπόθητο «γιατί». Γιατί χρειάζεται το πιστοποιητικό, γιατί χρειάζεται ποινικό 
µητρώο για να ανοίξει κάποιος µια επιχείρηση. Μόνο αν έχουµε το θάρρος να 
πούµε ότι αυτά τα «γιατί» δεν χρειάζονται, θα µπορέσουµε να έχουµε 
ωφέλειες.  
  
Οι δεξιότητες των πολιτών. Θα σας δώσω ένα προσωπικό παράδειγµα. 
Μιλούσα µε ανθρώπους των τραπεζών λίγους µήνες αφού βάλαµε την 
ηλεκτρονική δήλωση στην εφορία, που σε αυτό το σηµείο είµαστε σε 
καλύτερη θέση από την Εσθονία, καθώς το 100% των δηλώσεων στην 
Ελλάδα γίνονται ηλεκτρονικά και όχι το 92% όπως στην Εσθονία - και µου 
είπαν το εξής: 
Πριν κάνουµε υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές δηλώσεις, όπου γινόταν η 
δήλωση στο χαρτί, οι τράπεζες έκαναν καµπάνιες ενηµέρωσης των πολιτών, 



που περίµεναν στην ουρά, ότι µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το web 
banking, αντί να περιµένουν. Η επιτυχία της καµπάνιας µετά την 
υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών δηλώσεων 4πλασιάστηκε! Οι άνθρωποι 
που δέχονταν το web banking ήταν 4 φορές περισσότεροι από πριν, µόνο και 
µόνο επειδή το Δηµόσιο τους διαβεβαίωσε ότι αυτή η διαδικασία είναι 
ασφαλής. 
  
Δηµόσιες επενδύσεις χρειάζεται αυτή τη στιγµή ο τοµέας της πληροφορικής 
και αυτή η πρόταση µπορεί να τις αναθερµάνει. Η δηµιουργία µιας νέας 
αγοράς υπηρεσιών, για τη δηµιουργία καινοτόµων επιχειρήσεων που θα 
κρατήσουν τους νέους µας εδώ, και φυσικά η πίεση στους φορείς, ούτως 
ώστε να ωριµάσουν και να εκσυγχρονιστούν µε νέα εργαλεία. 
  
Θέλω να µιλήσω και για τους κινδύνους. Δεν είναι σωστό να γίνονται 
προτάσεις πολιτικής λέγοντας ότι όλα είναι τέλεια. Δεν υπάρχει τεχνοκρατική 
λύση σε πολιτικά προβλήµατα. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης δεν επιτρέπει 
σε αυτή την πρόταση να λειτουργήσει. Είναι µια πρόταση που χρειάζεται 
χρόνια για να υλοποιηθεί, άρα η βούληση είναι περισσότερο αναγκαία από 
διαδοχικούς υπουργούς και διαδοχικές κυβερνήσεις. 
  
Οι φορείς µπορεί να είναι ανώριµοι και να θέλουν βοήθεια. Οι αρµοδιότητες, 
οι πόροι και η ιδιοκτησία των δεδοµένων θα δηµιουργήσουν τριβές και 
ανταγωνισµούς και φυσικά αντιδράσεις για τους προϋπολογισµούς, ειδικά 
όταν χρειαστεί κάποια µεταφορά πόρων. 
  
Συνεπώς, µε αυτή την πρόταση σπάµε τα καλούπια. Είναι απαραίτητη η 
πολιτική βούληση και δεν πρέπει να το ξεχνάµε. Σεβόµαστε και τον πολίτη και 
τον υπάλληλο αλλιώς δεν έχουµε µεταρρυθµίσεις άξιες λόγου. Οι 
µεταρρυθµίσεις που γίνονται χωρίς σεβασµό φαίνονται ελιτίστικες και 
αλαζονικές και τελικά αποτυγχάνουν. Χρειάζεται ενεργή συµµετοχή και των 
πολιτών και των προµηθευτών της πληροφορικής και των δηµοσίων 
υπαλλήλων και φυσικά του πολιτικού συστήµατος. 
  
Η πρόταση είναι στην αιχµή της τεχνολογίας και της πολιτικής πρακτικής. 
Πρέπει σήµερα να οραµατιστούµε και το όραµα να µην είναι ένα απλό όνειρο. 
Πρέπει σήµερα να δοκιµάσουµε πιο ψηλά και πιο δυνατά, διότι όταν είσαι σε 
έναν βαθύ λάκκο δεν φτάνει να ρίχνεις το σκοινί στο ύψος σου ή και λίγο 
παραπάνω. Πρέπει να δοκιµάσεις να το ρίξεις πολύ ψηλά και µόνο τότε θα 
µπορέσεις να βγεις και να δεις το ξέφωτο και τον ήλιο. 
  
Σας ευχαριστώ πολύ.  
 


