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Φανταστείτε
Φανταστείτε αντί της γνωστής ταυτότητας, να έχετε μια μικρή, σε διαστάσεις πιστωτικής κάρτας,
«κάρτα πολίτη» με την οποία να αποδεικνύεται ποιος είσαστε, να είναι άδεια οδήγησης και ταξιδιωτικό
έγγραφο ώστε να ταξιδεύετε χωρίς διαβατήριο. Μια κάρτα η οποία να μπορεί να παίξει και το ρόλο
ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και κατάλληλη για πολλές άλλες χρήσεις
που σταδιακά θα προστίθενται.
Φανταστείτε να έχετε μια «ψηφιακή υπογραφή», δηλαδή έναν ειδικό κωδικό με τον οποίο να μπορείτε
να στέλνετε μέσω ίντερνετ έγγραφα ή να κάνετε αιτήσεις που να θεωρούνται επίσημα έγγραφα με την
υπογραφή σας. Χωρίς χαρτιά, χωρίς ταχυδρομείο.
Φανταστείτε μέσα από μια μόνο Κυβερνητική ιστοσελίδα να μπορείτε να πληροφορηθείτε μέσα από το
ίντερνετ, για όλες τις υπηρεσίες που σας παρέχει το κράτος, να ενημερωθείτε για δράσεις της Πολιτείας
και να διευκολυνθείτε στις σχέσεις σας με το Δημόσιο.
Φανταστείτε μια ελάχιστη γραφειοκρατία στη ζωή μας, με την κατάργηση πολλών περιττών
διαδικασιών που σήμερα μας ταλαιπωρούν.
Φανταστείτε να μη χρειάζεται να πηγαίνετε σε υπηρεσίες του Δημοσίου για να εξυπηρετηθείτε, ούτε
καν σε ΚΕΠ. Να είναι το ΚΕΠ στο σπίτι σας. Να μπορείτε δηλαδή μέσα από το ίντερνετ με τον
υπολογιστή σας να εκδίδετε μόνοι σας οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο χρειάζεστε (βεβαίωση,
ληξιαρχική πράξη, κλπ).
Φανταστείτε όποτε έχετε ένα αίτημα ή μια καταγγελία να κάνετε, να μπορείτε να την κάνετε μέσα από
το ίντερνετ και να έχετε άμεση και στη συνέχεια συνεχή ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που
γίνονται ώστε το συντομότερο να έχετε μια απάντηση.
Φανταστείτε όλες οι πληροφορίες για την υγεία σας, χρήσιμες αν κινδυνέψετε και πρέπει κάποιοι
γιατροί να γνωρίζουν το ιατρικό ιστορικό σας, να υπάρχουν αποθηκευμένες στο ίντερνετ και ο
οικογενειακός γιατρός σας, εσείς και όποιος άλλος έχει την έγκρισή σας να μπορεί αμέσως να τις δει.
Φανταστείτε όποτε έχετε κάποια δικαστική υπόθεση, σχεδόν όλα να γίνονται μέσω ίντερνετ.
Ηλεκτρονική διεξαγωγή δικών. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, έκδοση ενταλμάτων και
πιστοποιητικών, άμεση και συνεχής ενημέρωση δικηγόρων και πολιτών για την πορεία μιας υπόθεσης.
Φανταστείτε όσοι έχετε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, να καταργηθούν τα χάρτινα
παραστατικά, η συλλογή και αποστολή τους στο λογιστή και οι αμέτρητες ώρες εργασίας για τη
διασταύρωση των στοιχείων. Όλα να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.
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Φανταστείτε όσοι θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, να μπορείτε να ιδρύσετε
μόνοι σας, από τον υπολογιστή σας μια εταιρεία, απλά και γρήγορα.
Φανταστείτε, όπου κι αν βρίσκεστε να έχετε πολύ γρήγορο ίντερνετ. Να μπορείτε να κατεβάζετε
μεγάλα αρχεία, σε δευτερόλεπτα, σχεδόν αστραπιαία.

Με όλα αυτά θα είχαμε μια καλύτερη ζωή.
Άμεση εξυπηρέτηση από το δημόσιο χωρίς ταλαιπωρίες, μείωση της διαφθοράς, καλύτερη
επιχειρηματικότητα, άρα και καλύτερη οικονομία που σημαίνει καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, μείωση
της χρήσης χαρτιού προστατεύοντας το περιβάλλον, μείωση των αναγκών μετακινήσεων στο κέντρο
των πόλεων, άρα λιγότερο κυκλοφοριακό - μόλυνση και καλύτερη ιατρική περίθαλψη ιδιαίτερα σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Όλα αυτά έχουν εξαγγελθεί κατ’ επανάληψη από το 2011 και μετά. Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική που
θεσπίστηκε με νόμο το 2016, τα προβλέπει.
Κάποιες από τις εφαρμογές που αναφέρονται έχουν δρομολογηθεί. Με μια ορθότερη αξιοποίηση
υπαρχόντων πετυχημένων παραδειγμάτων και την ενιαιοποίηση συστημάτων που σήμερα υπάρχουν
διάσπαρτα σε κρατικούς φορείς (ενεργά ή ανενεργά) μπορεί να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο
ψηφιοποίησης
Θα γίνουν όλα αυτά;
Από εμάς εξαρτάται.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / 2018
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
1. ΠΟΛΙΤΗΣ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Κάρτα Πολίτη & Ψηφιακή Υπογραφή (e-ID)
Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη
e-ΚΕΠ
Αιτήματα Πολιτών (petitions)

2. ΥΓΕΙΑ
2.1. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας / ΑΗΦΥ
2.2. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας / Φάκελοι Ασθενών Νοσοκομείων
3. ΠΑΙΔΕΙΑ
3.1. Εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο
4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4.1. Εκσυγχρονισμός διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης (e-justice)
4.2. Εθνική πύλη κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της Νομοθεσίας
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5.1. Ηλεκτρονικά τιμολόγια
5.2. Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα για έναρξη επιχειρήσεων
6. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
6.1. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς υψηλών ταχυτήτων
6.2. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς σε υπερ-αστικές, αγροτικές περιοχές
6.3. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς μέσα στα κτίρια με οπτικές ίνες
7. ΚΡΑΤΟΣ
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Συντονισμός φορέων δημοσίου για ψηφιακές υπηρεσίες
Πληροφοριακό-επικοινωνιακό δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
Σχέδιο δράσης για τις "Υποδομές Νέφους"
Σύστημα διαχείρισης προσωπικού Δημόσιου Τομέα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το μέλλον έχει γίνει πλέον παρόν. Οι αλλαγές που θα επιφέρει η νέα υπό διαμόρφωση πραγματικότητα
και οι προεκτάσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι παρούσες και απτές στην καθημερινότητα
μας. Τα εργαλεία της τεχνολογίας και της εξέλιξης είναι στο χέρι μας αν θα γίνουν εφαλτήρια προόδου
ή θα τα εκλάβουμε σαν βαρίδια αναστολής, εξαιτίας αδυναμίας προσαρμογής συλλογικά και ατομικά.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΔΙΚΤΥΟ για τη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
αφιερώνει όλες του τις δράσεις κατά την διάρκεια του 2018 στο μείζον θέμα της προετοιμασίας της
χώρας για την Δ΄ Βιομηχανική Επανάσταση. Πάγια πεποίθηση μας είναι ότι η Ελλάδα, διαθέτει κάθε
εχέγγυο για να πρωταγωνιστήσει ισότιμα στη νέα εποχή που έχει ανατείλει. Χρειάζεται, όμως, σχέδιο,
προγραμματισμός, καθορισμός προτεραιοτήτων και διάθεση υπέρβασης. Η χώρα μας δεν κατάφερε να
ακολουθήσει τους ρυθμούς της ψηφιακής εποχής. Τώρα χρειάζεται όσο ποτέ σχεδιασμός, ταχύτητα,
υλοποίηση.
Μία από τις δράσεις του 2018 θα είναι η δημιουργική παρακολούθηση της υλοποίησης της «Εθνικής
Ψηφιακής Στρατηγικής1» και των δράσεων που έχουν αναληφθεί από επιμέρους κυβερνητικούς
φορείς.
Ονομάσαμε αυτή τη δράση ΣΚΕ.ΨΗ. (ΣΚΕΨΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ – THINK DIGITAL). Πρόκειται ουσιαστικά για
ένα "παρατηρητήριο ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα" που παρακολουθεί και
αξιολογεί την πορεία των δράσεων που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και στην ιστοσελίδα του
ΔΙΚΤΥΟΥ (www.todiktio.eu).
Ξεκινώντας από την υφιστάμενη κατάσταση, έμπειροι συνεργάτες μας αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες μέσω
του διαδικτύου θα βοηθήσουν ώστε να αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές και να επισημαίνονται οι
καθυστερήσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου του
Κυβερνητικού Έργου στον τομέα της ψηφιακής εξέλιξης θα παρουσιάζονται με τριμηνιαίες εκθέσεις.
Η παρούσα πρώτη έκθεση του τριμήνου Ιανουάριος - Μάρτιος 2018, περιλαμβάνει την καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης. Στη συνέχεια μετά το τέλος του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2018
θα εκδίδονται απολογιστικές εκθέσεις τριμήνου με καταγραφή της προόδου και των προβλημάτων.
Τον Ιανουάριο του 2019 θα εκδοθεί η ετήσια απολογιστική έκθεση.
Αρκετά δομικά χαρακτηριστικά της Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν τροχοπέδη στην αποτελεσματική
ανάπτυξη της πληροφορικής. Το προβληματικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από
κακής ποιότητας νομοθέτηση, έλλειψη κωδικοποίησης, νομοθετικά κενά και αντικρουόμενες θεσμικές
ρυθμίσεις. Συνακόλουθο είναι ότι εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες, απαιτούνται πολλαπλά
δικαιολογητικά, ενώ υπάρχει επίσης ασάφεια σχετικά με την εμπλοκή και συμμετοχή αρμόδιων
φορέων. Ειδικότερα η φορμαλιστική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου προστασίας προσωπικών
δεδομένων οδηγεί στη συνύπαρξη πολλαπλών αντιγράφων των ίδιων δεδομένων σε κάθε

1
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πληροφοριακό σύστημα και τα οποία δεν ενημερώνονται αυτόματα αλλά, αντίθετα, δημιουργούν
εστίες ασύμβατων δεδομένων.
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προαπαιτούμενο είναι η απλοποίηση
και κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την
προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR: General Data Protection Regulation) από τις 25 Μαΐου
2018. Αναμένεται η ψήφιση του Ελληνικού Νόμου για τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων εφαρμογής του
Κανονισμού αυτού. Το σχέδιο νόμου είχε τεθεί σε διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε την 5 η Μαρτίου
2018.
Ο όλος σχεδιασμός των διαδικασιών προϋποθέτει αντίστοιχα την ορθή αποτύπωσή τους και τον
ανασχεδιασμό τους προτού ηλεκτρονικοποιηθούν ούτως ώστε να επιτευχθεί πραγματικός ψηφιακός
μετασχηματισμός2.
Παρότι οι διαπιστώσεις σχετικά με τα υπάρχοντα προβλήματα έχουν καταγραφεί κατ’ επανάληψη,
τόσο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και σε ανάλογες μελέτες, η αντιμετώπισή τους παραμένει
αναποτελεσματική.
Η έμφαση που δίνεται σε τεχνολογικές παρεμβάσεις που δεν συνυπολογίζουν τις ιδιαιτερότητες του
οργανωτικού και κοινωνικού πλαισίου δεν επιτρέπει την υιοθέτηση ρεαλιστικών λύσεων και
προσεγγίσεων. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συγκεκριμενοποίηση δράσεων και η
διαμόρφωση απτών πρακτικών προτάσεων, που λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
κατάστασης σε πολλαπλά επίπεδα (π.χ. ζητήματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, νομοθετικού πλαισίου
και πληροφοριακών συστημάτων, τεχνικά χαρακτηριστικά ΤΠΕ).
Αξίζει να επισημανθεί πως η έλλειψη συντονισμού και εποπτείας υλοποίησης μίας συγκεκριμένης
στρατηγικής για την ψηφιακή πορεία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καταδεικνύεται και από την
απουσία συγκεντρωτικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και αποτελεσμάτων υλοποίησης
έργων και δράσεων πληροφορικής.
Στις επίσημες ιστοσελίδες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναρτώνται οι ετήσιες εκθέσεις
της πορείας και οι αξιολογήσεις τους. Συνήθως οι ετήσιες εκθέσεις και οι αξιολογήσεις των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αναφέρονται σε ποσοστά «απορρόφησης κονδυλίων» και
σημαντικοί δείκτες αξιολόγησης θεωρούνται αυτοί που αφορούν την οικονομική ολοκλήρωση
των έργων και Προγραμμάτων.
Δυστυχώς, η διάσταση αξιολόγησης που περιορίζεται στην οικονομική ολοκλήρωση των
έργων, δεν δίνει έμφαση σε δείκτες αποτελέσματος ως προς τη χρήση, τη χρηστικότητα, την
απλοποίηση διαδικασιών και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Δεν κρίνεται ακόμη η
αποτελεσματικότητα του έργου και δεν καταγράφεται η ικανοποίηση των πολιτών με
διακριτούς δείκτες.

2
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Εμείς δε θα ρωτάμε πολίτες αν είναι ευχαριστημένοι από τη λειτουργία μιας εφαρμογής, ούτε θα
κάνουμε στατιστικές αναλύσεις. Θα τη δοκιμάζουμε, θα την αξιολογούμε και κάθε τρεις μήνες θα
επαναλαμβάνουμε τη δοκιμή.
Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης που παρουσιάζεται στις επόμενες
σελίδες, είναι απογοητευτικά.

Συνοπτικά:


παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες συντονισμού των δράσεων (αυτό ισχύει φυσικά και για το
σύνολο του Κυβερνητικού Έργου), ελάχιστες δράσεις συντονίζονται και η διαδικτυακή
παρουσία του δημοσίου παραμένει αποσπασματική και ανομοιόμορφη3



με τις συχνές αλλαγές στις δομές και ονομασίες των υπουργείων, τις μεταβολές στην
αυτοδιοίκηση αλλά και τις απαιτήσεις προβολής συγκεκριμένων έργων - προγραμμάτων, έχει
δημιουργηθεί ένα ανεξέλεγκτο τοπίο από ενεργές και ανενεργές ιστοσελίδες του δημοσίου
τομέα



εκατομμύρια έχουν χαθεί σε συστήματα που λόγω των κρατικών καθυστερήσεων
υλοποιήθηκαν με μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να είναι ξεπερασμένα και χωρίς τη
δυνατότητα μετεξέλιξης4



άλλα συστήματα λειτούργησαν, έστω εν μέρει ικανοποιητικά (π.χ. η πύλη ΕΡΜΗΣ) και
απαξιώθηκαν λόγω μη επικαιροποίησης των δεδομένων τους από έλλειψη πόρων5



άλλα, όπως το σύστημα έκδοσης ψηφιακής υπογραφής, είναι δύσχρηστα περιέχοντας
σημαντικούς περιορισμούς6

3

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

4

Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύκλιση» (www.digitalplan.gov.gr) κάτω από τον τίτλο
«Είδηση της ημέρας» υπάρχει η Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα ΤΠΕ (ΕΔΟΤΠΕ) με ημερομηνία
24/8/2017.
5
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα – Έρευνα της διαΝΕΟσις 2018
6

Βλέπε αξιολόγηση της ιστοσελίδας aped.gov.gr της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) στη Δράση 1.1

Υλοποίηση δράσης από τη ΝΟΡΟΙΝΤ Ltd

7

ΔΡΑΣΗ: ΣΚΕΨΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ (ΣΚΕ.ΨΗ) /

ΕΚΘΕΣΗ 2018 α’ (ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

Παρατηρούμε ότι όλα αυτά είναι γνωστά και αποδεκτά από όλους. Η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική,
εκτός από τους στόχους και τα έργα προς υλοποίηση, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη στόχευση
των δράσεών της αλλά και η έγκαιρη αποτίμηση των αποτελεσμάτων, ώστε να είναι εφικτές οι
διορθωτικές κινήσεις, προβλέπει μηχανισμούς παρακολούθησης7.
Η αρμοδιότητα συλλογής και επεξεργασίας των σχετικών δεδομένων, σύμφωνα με το συστατικό της
νόμο, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί από την
ΓΓ Ψηφιακής Πολιτικής περιλαμβάνει τους εξής μηχανισμούς παρακολούθησης:



την λειτουργική παρακολούθηση προόδου – operational progress monitoring
την αποτίμηση των αποτελεσμάτων – impact assessment

Η λειτουργική παρακολούθηση της προόδου, είναι συνεχής και εστιάζει στην εξέλιξη των
διαδικαστικών βημάτων σε σχέση με τον προγραμματισμό των δράσεων. Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα
δημοσιεύεται αναλυτική αναφορά λειτουργικής προόδου, η οποία θα παρουσιάζει την πλήρη
ανάλυση των δεδομένων τα οποία έχουν παρουσιάσει οι επισπεύδοντες Φορείς κάθε δράσης, ενώ
τα ίδια δεδομένα θα δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο.
Μετά το τέλος του 2ου έτους (και ταυτόχρονα με την 8η αναφορά λειτουργικής προόδου), τον
Ιανουάριο του 2019, θα δημοσιευτεί η πρώτη αναφορά αποτίμησης των αποτελεσμάτων της
στρατηγικής.
Φαίνεται όμως ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμη περίπτωση προγραμματισμού του
οποίου δεν παρακολουθείται συστηματικά η υλοποίηση. Οι δύο πρώτες εξαμηνιαίες
αναφορές «λειτουργικής παρακολούθησης προόδου» που προέβλεπε η «Εθνική Ψηφιακή
Στρατηγική» για το 2017 δεν έχουν εκδοθεί. Άρα ο «μηχανισμός παρακολούθησης»
τουλάχιστον προς το παρόν δεν λειτουργεί.

Είναι σίγουρο ότι η δράση ΣΚΕ.ΨΗ. του ΔΙΚΤΥΟΥ θα συμβάλει σημαντικά στη λειτουργική
παρακολούθηση προόδου και στην απόκτηση σφαιρικής εικόνας των αποτελεσμάτων για τις
Κυβερνητικές δράσεις που θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί.

7

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021
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ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / 2018
1. ΠΟΛΙΤΗΣ
1.1. Κάρτα Πολίτη & Ψηφιακή Υπογραφή (e-ID)
Αντί του υπάρχοντος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, οι πολίτες θα έχουν μια μικρή, σε διαστάσεις
πιστωτικής κάρτας, «Κάρτα Πολίτη» με την οποία θα αποδεικνύεται η ταυτότητά τους, θα είναι
ταξιδιωτικό έγγραφο και η οποία σε δεύτερη φάση θα μπορεί να είναι και άδεια οδήγησης ή να
περιέχει πληροφορίες για την υγεία τους, χρήσιμες αν κινδυνέψουν και πρέπει κάποιοι γιατροί να
γνωρίζουν το ιατρικό ιστορικό τους. Μια κάρτα η οποία θα μπορεί να παίξει και το ρόλο ηλεκτρονικού
εισιτηρίου για τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και κατάλληλη για πολλές άλλες χρήσεις.
Η Κάρτα Πολίτη, για τους πολίτες που το επιθυμούν, θα παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας
ψηφιακής υπογραφής εγγράφων. Έτσι θα μπορούν να στέλνουν μέσω ίντερνετ έγγραφα ή να κάνουν
αιτήσεις που να θεωρούνται επίσημα έγγραφα με την υπογραφή τους. Χωρίς χαρτιά, χωρίς
ταχυδρομείο.
Από τις 22 Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών»,
η μεγάλη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των πολιτών, η πρωτογενής πληροφορία που θα χρειαστεί
για την έκδοση της "Κάρτας Πολίτη".
Παράλληλα η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης
μέσα από την ιστοσελίδα της, ψηφιακής υπογραφής.
Κατά τον έλεγχο λειτουργίας της ιστοσελίδας της ΑΠΕΔ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικοί
περιορισμοί για τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι δυσκολίες που συναντά κάποιος στην
προσπάθεια να ακολουθήσει τις οδηγίες ώστε να αποκτήσει Ψηφιακή Υπογραφή, είναι
αποτρεπτικές με αποτέλεσμα πολλοί να εγκαταλείπουν την προσπάθεια.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Επισήμανση στους αρμόδιους των αδυναμιών της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακής υπογραφής
και καταγραφή των προοπτικών άρσης αυτών των περιορισμών ώστε η έκδοση ψηφιακής
υπογραφής να είναι υπηρεσία διαθέσιμη για όλους



Εξέταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του Μητρώου Πολιτών και της διαδικασίας
έκδοσης Κάρτας Πολίτη
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1.2. Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη
«Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη» είναι μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ μέσα από την οποία η Κυβέρνηση
παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για όλες τις υπηρεσίες που τους παρέχει το
κράτος, να ενημερωθούν για δράσεις της Πολιτείας και να διευκολυνθούν στις σχέσεις τους με το
Δημόσιο.

Από το 2011 λειτουργεί η πύλη «ΕΡΜΗΣ» η οποία παρέχει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις
πληροφόρηση και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σχεδιάζεται ένα νέο σύστημα, το CRMS (Customer
Relationship Management System), με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των
πολιτών, ως φυσικής και τεχνολογικής μετεξέλιξης της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Εξέταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του CRMS (Customer Relationship Management
System) του Δημόσιου Τομέα. Καταγραφή των βημάτων υλοποίησης, μελέτης της οργανωτικής
δομής του συστήματος και συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου
ολοκλήρωσής του.

1.3. e-ΚΕΠ
Ο Σταύρος Μπένος το 2002, έκανε μια τομή ιδρύοντας τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το
επόμενο βήμα, που έχει ήδη αρχίσει, είναι τα e-ΚΕΠ, δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών
διαδικτυακά από τον κάθε πολίτη, είτε άμεσα από τον ίδιο, είτε με αίτημα προς ΚΕΠ που έχει τη
δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων και παραλαβής του εγγράφου σε λίγο χρόνο στην ηλεκτρονική
του θυρίδα.
Από τις επτά βεβαιώσεις της πρώτης κατηγορίας (άμεσης παραλαβής αποτελέσματος), υπάρχουν
τρείς (Οικογενειακή κατάσταση για Γενική χρήση, για ΟΓΑ ή για Γάμο) σχεδόν πανομοιότυπες. Η
μόνη διαφορά είναι ότι αυτή του ΟΓΑ δεν περιλαμβάνει τον ειδικό εκλογικό αριθμό. Θα
μπορούσαν οι τρεις βεβαιώσεις να αντικατασταθούν από μία.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Έχει γίνει η εξαγγελία ότι μέσα στο 2018 θα γίνει η σταδιακή μετάβαση από τα ΚΕΠ στα e-ΚΕΠ.
Μεταξύ των 1058 ΚΕΠ της χώρας, μόνο τα 101 έχουν τη δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.
Παρακολούθηση της αύξησης αυτού του αριθμού



Διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης των πιστοποιητικών άμεσης διαδικτυακής παραλαβής
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1.4. Αιτήματα Πολιτών (petitions)
Όποτε ένας πολίτης έχει ένα αίτημα ή μια καταγγελία να κάνει, να μπορεί να την κάνει μέσα από το
ίντερνετ και να έχει άμεση και στη συνέχεια συνεχή ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που
γίνονται ώστε το συντομότερο να έχει μια απάντηση.
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
προς τις οποίες μπορεί να προσφύγει ένας πολίτης για ένα αίτημά του ή μια καταγγελία. Η καλή
λειτουργία αυτών των συστημάτων συνεισφέρει στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Εξέταση στοιχείων για το πόσα μαζικά αιτήματα πολιτών μέσα από την Ιστοσελίδα του
Υπουργείου Επικρατείας «kathimerinotita.gov.gr» προωθήθηκαν σε αρμοδίους για να τα
ερευνήσουν και να παρέμβουν, ποιος μηχανισμός υπάρχει για την παρακολούθηση των
ενεργειών των αρμοδίων και ποιες παρεμβάσεις έγιναν



Εξέταση στοιχείων για το πόσες καταγγελίες έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια μέσα από την
ιστοσελίδα «efpolis.gr» και τι αποτελέσματα υπήρξαν



Εξέταση στοιχείων για το πόσες καταγγελίες έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια μέσα από την
ιστοσελίδα «synigoros.gr» και τι αποτελέσματα υπήρξαν
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2. ΥΓΕΙΑ
2.1. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας / ΑΗΦΥ
Όλες οι πληροφορίες για την υγεία ενός πολίτη, χρήσιμες αν κινδυνέψει και πρέπει κάποιοι γιατροί να
γνωρίζουν το ιατρικό ιστορικό του, θα υπάρχουν αποθηκευμένες στο ίντερνετ και ο οικογενειακός
γιατρός του, ο ίδιος ή και όποιος άλλος έχει την έγκρισή του θα μπορεί αμέσως να τις δει.
Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ένα ηλεκτρονικό αρχείο αποθήκευσης υγειονομικών
δεδομένων, θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και διαχείριση
των ατομικών δεδομένων της υγείας τους. Θα περιέχει αναλυτικό ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό,
αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων, εμβόλια και επιδημιολογικά δεδομένα. Οι ηλεκτρονικές
καταχωρήσεις των δεδομένων του ΑΗΦΥ κάθε πολίτη, θα γίνονται είτε από τον οικογενειακό του
γιατρό, είτε από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Παρακολούθηση διαδικασιών έγκρισης από τη ΓΓΨΠ και αξιολόγησης από την ΕΥΔ
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για τη δημιουργία του Portal του Πολίτη για υπηρεσίες
υγείας



Εξέταση στοιχείων για τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών καταχωρήσεων των
δεδομένων του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας κάθε πολίτη από 31 Μαρτίου 2018
όπως εξαγγέλθηκε



Παρακολούθηση της πορείας σταδιακής δημιουργίας ως το Μάιο του 2018 των 239
προβλεπόμενων Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) όπως έχει εξαγγελθεί



Ανάλυση της κάλυψης περιοχών όπου δε θα υπάρξουν ΤΟΜΥ από συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ οικογενειακούς γιατρούς

2.2. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας / Φάκελοι Ασθενών Νοσοκομείων
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη
Νοσοκομειακών Μονάδων συνολικής δυναμικότητας 7500 κλινών, με υποσυστήματα όπως και το
«Διαχείριση ιατρο-νοσηλευτικού φακέλου ασθενή».
Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει τη διαχείριση ιατρικών πληροφοριών για κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό
ασθενή του Νοσοκομείου.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.



Εξέταση της πορείας υλοποίησης της εφαρμογής «Διαχείριση ιατρο-νοσηλευτικού φακέλου
ασθενή» στα διάφορα νοσοκομεία της χώρας

Υλοποίηση δράσης από τη ΝΟΡΟΙΝΤ Ltd

12

ΔΡΑΣΗ: ΣΚΕΨΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ (ΣΚΕ.ΨΗ) /

ΕΚΘΕΣΗ 2018 α’ (ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

3. ΠΑΙΔΕΙΑ
3.1. Εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο
Όλα τα βιβλία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, είναι διαθέσιμα μέσα από το ίντερνετ.
Κατά την προηγούμενη περίοδο του ΕΣΠΑ (2007-2013) δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας
τρεις ιστοσελίδες για την προώθηση και στήριξη της χρήσης του διαδικτύου στο πλαίσιο πρόσβασης
εκπαιδευτικού υλικού καθώς και μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ – massive open online
course MOOC).
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.



Ενημέρωση για τις διαδικασίες επικαιροποίησης αυτών των ιστοσελίδων και εμπλουτισμού
τους με νέο υλικό
Διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη αυτών των ιστοσελίδων δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και θα
ερωτηθεί το Υπουργείο σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητά
τους

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4.1. Εκσυγχρονισμός διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης (e-justice)
Ηλεκτρονική διεξαγωγή δικών. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, έκδοση ενταλμάτων και
πιστοποιητικών, άμεση και συνεχής ενημέρωση δικηγόρων και πολιτών για την πορεία μιας υπόθεσης.
Η Πύλη ΣΟΛΩΝ (solon.gov.gr) έργο που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον
Ιανουάριο του 2017, αποτελεί την Ψηφιακή Πύλη Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.
Με βάση τα παραπάνω, τους επόμενους μήνες παρακολούθηση και αξιολόγηση:





Του επιπέδου εξυπηρέτησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ).
Του επιπέδου εξυπηρέτησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Ειδικά θα επιβεβαιωθεί η
ολοκλήρωση ως τον Οκτώβριο του 2018:
o η ενεργοποίηση των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών «αιτήσεις για πιστοποιητικά» και η
«ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων»
o η καλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρει η πύλη solon.gov.gr
o η έναρξη υλοποίησης της Β’φάσης του ΟΣΔΔ ΠΠ με την οποία το σύστημα θα επεκταθεί
στο σύνολο των δικαστικών φορέων της χώρας
Της έναρξης λειτουργίας των Υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά
καταστήματα. Προβλέπεται το έργο να έχει ολοκληρωθεί ως το Σεπτέμβριο του 2019.
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4.2. Εθνική πύλη κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της Νομοθεσίας
Αναμένεται να προχωρήσει η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της ελληνικής
νομοθεσίας. Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό κόμβο που θα συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας
για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας στην Ελλάδα.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Εξέταση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου "Εθνική Πύλη για την
κωδικοποίηση της νομοθεσίας”, ώστε να οργανωθεί η συστηματική παρακολούθησή της. Έχει
ανακοινωθεί η έναρξη της υλοποίησης του έργου "Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση της
νομοθεσίας" εντός του 2018 και ολοκλήρωσή του το 2019

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5.1. Ηλεκτρονικά τιμολόγια
Υποχρεωτική «ηλεκτρονική τιμολόγηση» με κατάργηση των χάρτινων παραστατικών, της συλλογής και
αποστολής τους στο λογιστή και των αμέτρητων ωρών εργασίας για τη διασταύρωση των στοιχείων.

Το 2014 με την ψήφιση του νόμου 4308 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" καθορίστηκε ότι τα
Τιμολόγια μπορεί να εκδίδονται είτε με τον μέχρι τότε τρόπο, είτε ηλεκτρονικά. Η πρόθεση του
νόμου ήταν να επιτρέψει μεν τη συνέχιση της τότε υπάρχουσας κατάστασης με την οποία όλοι οι
εισαγωγείς ταμειακών μηχανών ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν μια ειδική συσκευή
που έδινε έναν "ειδικό κωδικό φοροσήμανσης" και την οποία παρείχαν στην αγορά με ειδική
συσκευή πέντε πιστοποιημένες εταιρείες, αλλά όποιος επαγγελματίας ή επιχείρηση το
επιθυμούσε, μπορούσε να αποφύγει αυτή την επιλογή εκδίδοντας ηλεκτρονικά τιμολόγια.
Ο ίδιος όμως νόμος, σε μια μικρή παράγραφο τεσσάρων σειρών στο (άρθρο 12.8), απαγορεύει
την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην περίπτωση των λιανικών πωλήσεων, επιτρέποντας μόνο τη
χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προέβλεπε ο ν.1809 του 1988.
Με το νόμο 4446/2016 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και οι
διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται
ηλεκτρονικά. Η απόφαση αυτή η οποία ουσιαστικά εκκινεί την ηλεκτρονική τιμολόγηση,
επιτρέποντάς την και στην περίπτωση της λιανικής πώλησης, δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
Στη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών να εκδίδουν
ηλεκτρονικά τα τιμολόγια για τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
και να διαβιβάζουν αυτόματα τα στοιχεία τους για επεξεργασία και διασταύρωση στις πληροφοριακές
υποδομές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχωρεί η κυβέρνηση. Για την ολοκλήρωση του
κανονιστικού πλαισίου εκκρεμεί μια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό της
έκτασης εφαρμογής και των εξαιρέσεων στο μέτρο αυτό και μια απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για
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τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και
την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων
Η ΑΑΔΕ όταν οριστικοποιηθεί το προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο, είναι σε θέση να ανταποκριθεί
στα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το σύνολο των δράσεων που
θα απαιτηθούν για νέα καθώς και υφιστάμενα πληροφορικά συστήματα που εξυπηρετούν τις
φορολογικές διαδικασίες.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Παρακολούθηση της ολοκλήρωσης του νομοθετικού πλαισίου (νόμος και Υπουργικές
Αποφάσεις)



Ενημέρωση για τις δράσεις που θα απαιτηθούν για νέα καθώς και υφιστάμενα πληροφορικά
συστήματα που εξυπηρετούν τις φορολογικές διαδικασίες

5.2. Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα για έναρξη επιχειρήσεων
Ίδρυση εταιριών μέσα από το ίντερνετ απλά και γρήγορα.
Η διευκόλυνση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και άρα της οικονομίας σε μια χώρα, εξαρτάται
άμεσα και από την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να συστήσει μια επιχείρηση. Στην Ελλάδα ενώ
έχει απλοποιηθεί η διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με την αντικατάσταση
ορισμένων διαδικασιών αδειοδοτήσεων με γνωστοποιήσεις, οι λειτουργίες αυτές δεν υποστηρίζονται
από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Διερεύνηση της υλοποίηση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου οι
ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση έναρξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας και θα έχουν αποτελέσματα απλά και γρήγορα

6. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς
Πολύ γρήγορο ίντερνετ παντού.
Τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας και Internet επόμενης γενιάς έρχονται να αντικαταστήσουν τις
υποδομές χαλκού με τις οποίες ζούμε εδώ και δεκαετίες, με την τοποθέτηση οπτικής ίνας που θα
φτάνει στα κτίρια ή ακόμα και στα διαμερίσματα των χρηστών. Με το δίκτυο οπτικών ινών οι χρήστες
θα απολαμβάνουν ταχύτητες που κατά μέσο όρο θα ξεπερνούν τα 250 Mbps ενώ θα αγγίζουν και το
1 Gbps ακόμη, βιώνοντας μια πολύ διαφορετική εμπειρία συνδεσιμότητας σε σύγκριση με σήμερα που
οι ταχύτητες φτάνουν ως τα 50 Mbps.
Σύμφωνα με τους δείκτες Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI: Digital
Economy and Society Index), η Ελλάδα μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην:
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10η θέση στη σταθερή ευρυζωνική κάλυψη
21η θέση στην κάλυψη 4G
28η θέση στην κάλυψη ευρυζωνικής κάλυψης νέας γενιάς (NGA)

6.1. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς υψηλών ταχυτήτων
Το έργο Super Fast Broadband (SFBB) ύψους 400 εκατ. ευρώ, που στόχο είχε την επιδότηση της ζήτησης
ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων, τελικά δεν θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς
πόρους, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήγειρε σημαντικές ενστάσεις. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει τη
χρηματοδότησή του από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με τη
διάθεση 250 εκατ. ευρώ μέσα σε μία πενταετία (2018-2022).
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Ενημέρωση για την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού με τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ



Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

6.2. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς σε υπερ-αστικές, αγροτικές περιοχές
Το έργο Regional Broadband Extension (RBE) κόστους 60 εκατ. ευρώ, είναι για υπερ-αστικές, αγροτικές
περιοχές και αφορά περίπου 3,5 εκατ. Άτομα. Μέσω της δράσης θα επιτευχθεί η δυνατότητα σύνδεσης
με τουλάχιστον 100Mbps-downlink στην συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού (> 95% κάλυψη) των
περιοχών που δεν έχουν (και δεν πρόκειται να αποκτήσουν βάσει των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων)
γρήγορη ευρυζωνική κάλυψη. Το διαγωνιστικό πλαίσιο της δράσης θα βασιστεί στο μοντέλο
υλοποίησης του προηγούμενου υλοποιούμενου έργου Rural Broadband (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) με τις κατάλληλες προσαρμογές.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η α΄ φάση ανάπτυξης του έργου «Rural», βραβεύθηκε από τις κοινοτικές
αρχές, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων European Broadband Awards 2017. To Rural βρέθηκε
στην πρώτη πεντάδα, μεταξύ 49 προτεινόμενων έργων ανάπτυξης υποδομών ευρυζωνικότητας
σε όλη την Ενωμένη Ευρώπη. Το έργο πρώτευσε στην κατηγορία «Προώθηση πολιτικής συνοχής
σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές». Παρόλα αυτά η Κυβέρνηση μείωσε (τον
προϋπολογισμό) του έργου “Rural/Regional Broad Band extension” από 220 εκατ. ευρώ, όπως
προβλέφθηκε στο εθνικό σχέδιο για τα δίκτυα επόμενης γενιάς στα 60 εκατ. Ευρώ. Ο επικεφαλής
της DGRegio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρκ Λεμέτρ παροτρύνει την Ελληνική Κυβέρνηση να
επαναφέρει τη χρηματοδότηση στο αρχικό επίπεδο.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Ενημέρωση για την τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου



Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης
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6.3. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς μέσα στα κτίρια με οπτικές ίνες
Ο νέος σχεδιασμός του Εθνικού σχεδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 προβλέπει
την επιδότηση για τη δημιουργία υποδομών μέσα στα κτίρια, με την κατασκευή εσωτερικής
καλωδίωσης οπτικής ίνας.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

7. ΚΡΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τους δείκτες Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI: Digital
Economy and Society Index), η Ελλάδα μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην:




10η θέση στα ανοικτά δεδομένα (Open Data)
14η θέση στη χρήση Κυβερνητικών Ιστοσελίδων (eGoverment)
25η θέση στις διαδικτυακές υπηρεσίες (online)

7.1. Συντονισμός φορέων δημοσίου για ψηφιακές υπηρεσίες
Μείωση της γραφειοκρατίας στα ελάχιστα απαραίτητα βήματα καταργώντας ότι είναι περιττό.
Ξεκινά η δημιουργία του «Μητρώου Διαδικασιών». Εργαλεία χαρτογράφησης, ανάλυσης και
απλοποίησης διαδικασιών, στηριζόμενα σε σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που θα δώσει τη
δυνατότητα άμεσου εντοπισμού των γραφειοκρατικών υστερήσεων με τη χρήση προηγμένων
εργαλείων μοντελοποίησης
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Ενημέρωση για το Μητρώο Διαδικασιών. Μεθοδολογία και φάσεις υλοποίησης

7.2. Πληροφοριακό-επικοινωνιακό δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
Γενίκευση της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ψηφιακής κυκλοφορίας εγγράφων σε όλο
το δημόσιο . Έως τέλος του 2018 υποχρεωτικά σε όλο το Δημόσιο, ηλεκτρονικά η διακίνηση εγγράφων
σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Σχεδιάζεται η υλοποίηση έργου με
αντικείμενο τη δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Εξέταση της μεθοδολογίας υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων, ώστε να οργανωθεί η μεθοδική παρακολούθησή της
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7.3. Σχέδιο δράσης για τις "Υποδομές Νέφους"
H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της
πληροφοριακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα, σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε, σε συνεργασία με
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, το έργο του
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud. Ηδη φιλοξενούνται 12
πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και προγραμματίζεται η άμεση ένταξη άλλων 60.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Ενημέρωση για την πορεία ένταξης συστημάτων του Δημοσίου στο G-Cloud

7.4. Σύστημα διαχείρισης προσωπικού Δημόσιου Τομέα
Σχεδιάζεται το HRMS (Human Resource Management System – Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού) με σκοπό την ομοιόμορφη, συνολική και ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του
Δημοσίου Τομέα. Με τη λειτουργία του συστήματος, θα υπάρχουν ψηφιακά για τον κάθε εργαζόμενο
στο Δημόσιο όλα τα στοιχεία που αφορούν την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τη μετακίνηση, τις
σπουδές, την απόδοσή του, καθώς και τη μισθολογική του κατάσταση.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕ.ΨΗ.


Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Human Resource Management System)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
1. ΠΟΛΙΤΗΣ
1.1. Κάρτα Πολίτη & Ψηφιακή Υπογραφή (e-ID)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντί του υπάρχοντος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, οι πολίτες θα έχουν μια μικρή, σε διαστάσεις
πιστωτικής κάρτας, «κάρτα πολίτη» με την οποία θα αποδεικνύεται η ταυτότητά τους, θα είναι
ταξιδιωτικό έγγραφο και η οποία σε δεύτερη φάση θα μπορεί να είναι και άδεια οδήγησης ή να
περιέχει πληροφορίες για την υγεία του, χρήσιμες αν κινδυνέψει και πρέπει κάποιοι γιατροί να
γνωρίζουν το ιατρικό ιστορικό του. Μια κάρτα η οποία θα μπορεί να παίξει και το ρόλο ηλεκτρονικού
εισιτηρίου για τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και κατάλληλη για πολλές άλλες χρήσεις.
Η Κάρτα Πολίτη, για τους πολίτες που το επιθυμούν, θα παρέχει και τη δυνατότητα δημιουργίας
ψηφιακής υπογραφής εγγράφων .Έτσι θα μπορούν να στέλνουν μέσω ιντερνετ έγγραφα ή να κάνουν
αιτήσεις που να θεωρούνται επίσημα έγγραφα με την υπογραφή τους. Χωρίς χαρτιά, χωρίς
ταχυδρομείο.
Παράλληλα, οι δυνατότητες που προσφέρει η Κάρτα Πολίτη θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκ μέρους τους επέκταση υφιστάμενων και την
ανάπτυξη νέων καινοτομικών υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Τέτοιες δράσεις εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνουν την ασφαλή πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, την
ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κ.λπ.
Στην Εσθονία η οποία αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή παραδείγματα καλής πρακτικής
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κλειδί για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βρίσκονται στη διάθεση
των πολιτών αποτελεί η ταυτοποίηση του πολίτη μέσω της κάρτας-ταυτότητας που παρέχεται από το
Εθνικό Σύστημα Ταυτοτήτων (National ID CardSystem), και διαθέτει ενσωματωμένο μικροκύκλωμα
(chip). Η κάρτα ταυτότητας επίσης χρησιμοποιείται ως εθνική ταυτότητα, ταξιδιωτικό έγγραφο στην ΕΕ,
κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, κάρτα υγείας, κάρτα προπληρωμένων διαδρομών για τα ΜΜΜ,
πιστοποιητικό ψηφιακής υπογραφής, ταυτότητα για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τις τραπεζικές
συναλλαγές, μέσο παρακολούθησης διαδικασιών όπως δικαστικές αποφάσεις και διοικητικά πρόστιμα,
κτλ. Να σημειωθεί επίσης ότι εκτός της κάρτας ταυτότητας, η ταυτοποίηση των χρηστών επιτυγχάνεται
και μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπουργείο Εσωτερικών
Αξιοποιώντας την υποδομή κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣ)., τέθηκε από τις 22 Ιανουαρίου 2018 σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα

Υλοποίηση δράσης από τη ΝΟΡΟΙΝΤ Ltd

19

ΔΡΑΣΗ: ΣΚΕΨΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ (ΣΚΕ.ΨΗ) /

ΕΚΘΕΣΗ 2018 α’ (ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

εθνικής εμβέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών «Μητρώο Πολιτών», το οποίο διασυνδέει υπηρεσίες
Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών8.
Το νέο πληροφοριακό σύστημα εθνικής εμβέλειας του υπουργείου Εσωτερικών, συνδέει online 1.036
υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, υποστηρίζοντας και άλλες λειτουργίες που
παρέχονται από τη δημόσια διοίκηση, όπως είναι η έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίου, η έκδοση
ΑΜΚΑ, τα πιστοποιητικά για εγγραφή των μαθητών στο σχολείο, ενώ το όφελος θα αυξάνεται όσο
περισσότεροι φορείς του Δημόσιου θα εντάσσονται λειτουργικά στο νέο σύστημα.
Χάρη σε αυτό το σύστημα, οι συναλλασσόμενοι θα απαλλαχθούν από την ταλαιπωρία να προσκομίζουν
από υπηρεσία σε υπηρεσία αποσπάσματα ληξιαρχείου και πιστοποιητικά δημοτολογίου (πιστοποιητικά
οικογενειακής κατάστασης και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και θανάτου),
καθώς τα ληξιαρχικά γεγονότα του καθενός θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς μέσω
ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης. Εάν π.χ. παντρευτεί ένας δημότης Αθηναίων στο Ηράκλειο
Κρήτης, αρκεί να δηλώσει τον γάμο στο ληξιαρχείο Ηρακλείου και δεν θα χρειαστεί να πάει τη
ληξιαρχική πράξη στην Αθήνα για να ενημερωθεί η οικογενειακή του μερίδα, καθώς η μεταβολή αυτή
θα γίνει αυτόματα μέσω του συστήματος.
Το Μητρώο Πολιτών είναι η μεγάλη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των πολιτών, η πρωτογενής
πληροφορία που θα χρειαστεί για την έκδοση της "Κάρτας Πολίτη".
Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)
Η ΑΠΕΔ παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν
προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης9.
H ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό
τον αποκλειστικό του έλεγχο (κάρτα ή ειδική συσκευή usb) είναι αυτή που σύμφωνα με το άρθρο 2 του
ΠΔ 150/2001 ορίζεται ως «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή».
Κατά τον έλεγχο λειτουργίας της ιστοσελίδας της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ),
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί για τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι δυσκολίες που
συναντά κάποιος στην προσπάθεια να ακολουθήσει τις οδηγίες ώστε να αποκτήσει Ψηφιακή
Υπογραφή, είναι αποτρεπτικές με αποτέλεσμα πολλοί να εγκαταλείπουν την προσπάθεια.
Η διαδικασία απόκτησης «Ψηφιακής Υπογραφής» (ή αλλιώς προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής)
εμπεριέχει 6 βήματα, τα οποία είναι: 1. Προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής)
που μπορεί να είναι είτε ειδική συσκευή ή αλλιώς κεντρική διάταξη εξ ’αποστάσεως δημιουργίας
ψηφιακής υπογραφής. 2. Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης Ερμής στην οποία εισέρχεσαι με τους
προσωπικούς κωδικούς του TAXISnet και στην συνέχεια κάνεις «Υποβολή Αιτήματος Έκδοσης
Ψηφιακού Πιστοποιητικού. 3. Μετάβαση σε ΚΕΠ για φυσική ταυτοποίηση τελικού χρήστη. 4.
Προετοιμασία του Υπολογιστή στον οποίο, θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα ψηφιακά πιστοποιητικά
των Αρχών Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης και θα ρυθμιστεί ο περιηγητής Internet Explorer ώστε να
είναι ασφαλείς όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτού. 5. Εγκατάσταση των ειδικών
8

government.gov.gr 26/1/18
http://aped.gov.gr

9
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οδηγών (drivers) της ΑΔΔΥ που έχει προμηθευτεί ο τελικός χρήστης. 6. Έκδοση ψηφιακού
πιστοποιητικού από την Πύλη ΕΡΜΗΣ.
Υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί για τη χρήση της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα:
α. αν δεν έχεις στον υπολογιστή σου παλιές εκδόσεις του Internet Explorer (8-10) και έχεις Internet
Explorer 11 θα πρέπει να απεγκαταστήσεις την έκδοση 11 από τον υπολογιστή και να
φορτώσεις μια παλαιότερη έκδοση.
Β. αν το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή είναι Windows 8.1 ή νεότερο, τότε πρέπει να γίνει η
διαδικασία σε άλλον υπολογιστή με παλαιότερο λειτουργικό σύστημα των Windows.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Επισήμανση στους αρμόδιους των αδυναμιών της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακής υπογραφής
και καταγραφή των προοπτικών άρσης αυτών των περιορισμών ώστε η έκδοση ψηφιακής
υπογραφής να είναι υπηρεσία διαθέσιμη για όλους



Εξέταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του Μητρώου Πολιτών και της διαδικασίας
έκδοσης Κάρτας Πολίτη

1.2. Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη» είναι μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ μέσα από την οποία η Κυβέρνηση
παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για όλες τις υπηρεσίες που τους παρέχει το
κράτος, να ενημερωθούν για δράσεις της Πολιτείας και να διευκολυνθούν στις σχέσεις τους με το
Δημόσιο.
Αν δεχθούμε ότι το κράτος υπάρχει μεταξύ άλλων και για να εξυπηρετεί τους πολίτες, αν δούμε τη
σχέση αυτή ως σχέση «κράτους παρόχου υπηρεσιών» με τους «πολίτες-πελάτες», περνώντας στην
ψηφιακή εποχή, πολλές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται διαδικτυακά.
Έτσι σε πολλές χώρες, φορείς του Δημοσίου δημιούργησαν ιστοσελίδες παροχής πληροφοριών και
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας των μεμονωμένων ιστοσελίδων,
αρκετές Κυβερνήσεις δημιούργησαν μια «Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη» μέσα από την οποία κάθε
πολίτης μπορεί να βρει αυτό που θέλει και να οδηγηθεί στην κατάλληλη κλαδική ιστοσελίδα που θα
του προσφέρει την υπηρεσία που ζητά.
Μια αρκετά καλή Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη, που επιτρέπει να έχουμε την εικόνα μιας σωστής
δομής, είναι αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας10. Η αναζήτηση ξεκινά με το διαχωρισμό:


10

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα, όπου μπορείς να βρεις τα στοιχεία επικοινωνίας με οποιαδήποτε
Υπηρεσία του Δημόσιου Τομέα

www.cyprus.gov.cy
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Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, με όλες τις online υπηρεσίες που είναι στη διάθεση πολιτών κι
επιχειρήσεων



Κυβερνητικές Ιστοσελίδες, με ευρετήριο και συνδέσμους προς όλες τις διαθέσιμες ιστοσελίδες
Φορέων του Δημόσιου Τομέα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στην Ελλάδα παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την δημιουργία μιας «Ηλεκτρονικής» Δημόσιας
Διοίκησης, η διαδικτυακή παρουσία του δημοσίου παραμένει αποσπασματική και ανομοιόμορφη. Οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διατίθενται, είναι σχεδιασμένες με την οπτική της δημόσιας διοίκησης και
όχι με την οπτική του πολίτη και της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να εστιάζουν στην έκδοση
πιστοποιητικών και όχι στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι, πολλές
από τις υπηρεσίες αυτές, να μην είναι ελκυστικές και αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία της
χρήσης τους . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το έτος 2015, επί συνόλου 4.9 εκατομμυρίων
πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν μέσω ΚΕΠ, μόνο το 0.26% διεκπεραιώθηκαν μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ
(12.816). Να σημειωθεί εδώ, ότι η ενιαία κυβερνητική πύλη GOV.UK της Αγγλίας, συγκεντρώνει
εβδομαδιαία περί τα 12 εκ. μοναδικούς χρήστες11.
Προκειμένου να αλλάξει η ψηφιακή εικόνα που προβάλλει προς τα έξω η δημόσια διοίκηση και να
ενισχυθεί η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου από πολίτες και επιχειρήσεις απαιτείται
να υλοποιηθεί η απαιτούμενη ψηφιακή υποδομή της ενιαίας διαδικτυακής κυβερνητικής πύλης αλλά
και συντονισμένη δράση των φορέων της δημόσιας διοίκησης για τη μετάβαση σε κοινή ιστοσελίδα. Το
κρισιμότερο στάδιο της διαδικασίας, είναι το φιλτράρισμα του περιεχομένου και η απλοποίησή του, με
εστίαση στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή τόσο σε λειτουργικό
όσο και σε σημειολογικό επίπεδο και είναι κρίσιμης σημασίας να επιτύχει.
Η Πύλη «ΕΡΜΗΣ»12 η οποία λειτουργεί από το 2011, αποτελεί την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της
δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφόρηση και ηλεκτρονικές
υπηρεσίες. Για να εισέλθεις στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ» θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τους κωδικούς του
TAXISnet, ή Κωδικούς ΕΡΜΗ (εφόσον τους είχες βγάλει μέχρι 9/11/2015). Μέσα από την ενότητα
«Υπηρεσίες και Πληροφορίες» έχεις την δυνατότητα να αναζητήσεις υπηρεσίες ανά θεματικό
αντικείμενο.
Σχεδιάζεται το CRMS (Customer Relationship Management System) του Δημόσιου Τομέα, με σκοπό την
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών, ως φυσικής και τεχνολογικής μετεξέλιξης
της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ. Κατά συνέπεια, το σύστημα θα λειτουργήσει (αντί της Εθνικής Πύλης
ΕΡΜΗΣ) ως Κέντρο Ενιαίας Εξυπηρέτησης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου EUGO, στο οποίο
συμμετέχει η χώρα13.
11

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

12

ermis.gov.gr
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα – Έρευνα της διαΝΕΟσις 2018 – σελ.37

13
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Εξέταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του CRMS (Customer Relationship Management
System) του Δημόσιου Τομέα. Καταγραφή των βημάτων υλοποίησης, μελέτης της οργανωτικής
δομής του συστήματος και συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου
ολοκλήρωσής του.

1.3. e-ΚΕΠ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Σταύρος Μπένος το 2002, έκανε μια τομή ιδρύοντας τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με τα
ΚΕΠ μειώθηκε η ταλαιπωρία των πολιτών, που πήγαιναν για ένα πιστοποιητικό σε υπηρεσίες οι οποίες
τους έστελναν από τον έναν όροφο στον άλλο και από μια ουρά αναμονής στην άλλη, ώστε να
συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του εγγράφου που ήθελαν.
Το επόμενο βήμα, που έχει ήδη αρχίσει, είναι τα e-ΚΕΠ, δηλαδή η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών
διαδικτυακά από τον κάθε πολίτη, είτε άμεσα από τον ίδιο, είτε με αίτημα προς ΚΕΠ που έχει τη
δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων και παραλαβής του εγγράφου σε λίγο χρόνο στην ηλεκτρονική
του θυρίδα.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπουργείο Εσωτερικών
Στην διαδικτυακή πύλη του ΚΕΠ14, οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά που χρειάζονται.
Σύμφωνα με την διαδικασία, αφού υποβάλει ο πολίτης τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της
δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνει το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από στην
ηλεκτρονική του θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΚΕΠ ΕΡΜΗ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 στην πρώτη έχεις άμεση παραλαβή αποτελέσματος (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κ.ά.) στην
ηλεκτρονική θυρίδα του ΕΡΜΗ. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει την χορήγηση επτά
βεβαιώσεων ή ληξιαρχικών πράξεων.
 στη δεύτερη απαιτείται να επιλεγεί ένα ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεση:
o αν το συγκεκριμένο ΚΕΠ έχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων τότε τα
παραλαμβάνεις στην ηλεκτρονική σου θυρίδα,

14
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o

ενώ αν το ΚΕΠ που έχεις επιλέξει δεν έχει αυτή την δυνατότητα, θα πρέπει να
τα παραλάβεις με φυσική παρουσία από το ΚΕΠ .
Σε περίπτωση που μία ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε αυτά
επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική θυρίδα.

Από έλεγχο που έγινε προέκυψαν οι εξής διαπιστώσεις.
Από τις επτά βεβαιώσεις ή ληξιαρχικές πράξεις της πρώτης κατηγορίας (άμεσης παραλαβής
αποτελέσματος), υπάρχουν τρείς (Οικογενειακή κατάσταση για Γενική χρήση, για ΟΓΑ ή για Γάμο)
σχεδόν πανομοιότυπες, η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή του ΟΓΑ δεν περιλαμβάνει τον ειδικό εκλογικό
αριθμό και ότι σε κάθε βεβαίωση στην τελευταία γραμμή αναφέρεται ο σκοπός έκδοσης. Θα
μπορούσαν να αντικατασταθούν από μία βεβαίωση.
Για τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της δεύτερης κατηγορίας, μπορεί πάντα η έκδοση να γίνει ψηφιακά
χωρίς να χρειαστεί η φυσική παρουσία για παραλαβή από το ΚΕΠ. Το έγγραφο ετοιμάζεται από το ΚΕΠ
που επελέγη και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερόμενου.
Σε όλους τους Νομούς, μεταξύ των δεκάδων ΚΕΠ, υπάρχουν 1-2 (και σπάνια 3) ΚΕΠ με δυνατότητα
ψηφιοποίησης εγγράφων, με εξαίρεση Αττική και Θεσσαλονίκη που υπάρχουν περισσότερα. Μόνο
στον Ανατολικό Τομέα Αθήνας, ο οποίος έχει 30 ΚΕΠ, δεν υπάρχει κανένα με δυνατότητα
ψηφιοποίησης εγγράφων.
Μπορεί οποιοσδήποτε να υποβάλει αίτημα έκδοσης πιστοποιητικού/βεβαίωσης σε ένα από τα ΚΕΠ με
δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων, το οποίο μάλιστα μπορεί να ανήκει και σε άλλο Νομό.
Σε δοκιμή που κάναμε, κάτοικος του Δήμου Φιλοθέης, τον οποίο η εφαρμογή λανθασμένα παρουσιάζει
στον Ανατολικό Τομέα Αθήνας, ο οποίος δεν έχει κανένα ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων,
υπέβαλε το αίτημα χορήγησης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης στο ΚΕΠ 0167 του Δήμου
Γορτυνίας της Αρκαδίας. Υπήρξε καθυστέρηση διότι το ΚΕΠ επικοινώνησε με το ληξιαρχείο
Αμαρουσίου, Δήμο στον οποίο είχε γεννηθεί ο αιτών και χρειάστηκαν κάποιες μέρες προκειμένου να
φτάσει η απάντηση στο ΚΕΠ με φαξ.
Πάνω σε αυτό το σύστημα θα υποστηρίζονται και άλλες λειτουργίες που παρέχονται από τη δημόσια
διοίκηση, όπως είναι η έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίου, η έκδοση ΑΜΚΑ, τα πιστοποιητικά για
εγγραφή των μαθητών στο σχολείο, ενώ το όφελος θα αυξάνεται όσο περισσότεροι φορείς του
Δημόσιου θα εντάσσονται λειτουργικά στο νέο σύστημα.
Δρομολογείται η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΕΠ προκειμένου σε έναν χρόνο από
τώρα, το 2019, να είναι ελάχιστη η ανάγκη φυσικής παρουσίας των πολιτών για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεών του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υλοποίηση δράσης από τη ΝΟΡΟΙΝΤ Ltd

24

ΔΡΑΣΗ: ΣΚΕΨΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ (ΣΚΕ.ΨΗ) /

ΕΚΘΕΣΗ 2018 α’ (ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)



Έχει γίνει η εξαγγελία ότι μέσα στο 2018 θα γίνει η σταδιακή μετάβαση από τα ΚΕΠ στα e-ΚΕΠ.
Μεταξύ των 1058 ΚΕΠ της χώρας, μόνο τα 101 έχουν τη δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.
Παρακολούθηση της αύξησης αυτού του αριθμού



Διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης των πιστοποιητικών άμεσης διαδικτυακής παραλαβής

1.4. Αιτήματα Πολιτών (petitions)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όποτε ένας πολίτης έχει ένα αίτημα ή μια καταγγελία να κάνει, να μπορεί να την κάνει μέσα από το
ίντερνετ και να έχει άμεση και στη συνέχεια συνεχή ενημέρωση για την πορεία των ενεργειών που
γίνονται ώστε το συντομότερο να έχει μια απάντηση.
Οργάνωση ψηφιακών διαδικασιών παραλαβής αιτημάτων πολιτών και προώθηση όσων έχουν
σημαντική στήριξη από πολίτες στις αρμόδιες αρχές και πιθανά στο κοινοβούλιο για ανάληψη σχετικών
δράσεων. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ανοιχτή πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα από την ιστοσελίδα Red Tape Challenge, οι πολίτες μπορούν να
καταθέσουν τις απόψεις τους για περιττούς κανονισμούς και διαδικασίες με σκοπό τη μείωση της
γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισμό των κανονισμών σε ισχύ.
Ένα άλλο σύστημα που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το επίσημο «γρηγορόσημο», με την παροχή
δυνατότητας στον πολίτη να επιλέξει την ολοκλήρωση της υπηρεσίας που αιτείται σε συντομότερο του
προβλεπόμενου χρόνου (fasttrack) με την καταβολή υψηλότερου τιμήματος. Συνεπώς, σε περιπτώσεις
επείγουσας ανάγκης κάποιου πολίτη, διασφαλίζεται έστω με κάποιο κόστος μια "ιεράρχηση
προτεραιοτήτων" και επιπλέον έσοδα εισέρχονται στα δημόσια ταμεία, μειώνοντας τη διαφθορά και το
πνεύμα αδιαφάνειας.
Στα Τρίκαλα το e-dialogos αποτελεί βασικό εργαλείο προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και
ηλεκτρονικής διαβούλευσης στο Δήμο, συμπεριλαμβάνοντας εφαρμογές όπως ηλεκτρονικές
δημοσκοπήσεις και ψηφοφορίες, αιτήματα πολιτών για τη διαμόρφωση της θεματολογίας στο
δημοτικό συμβούλιο, κτλ.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπουργείο Επικρατείας
Η Ιστοσελίδα του Υπουργείου Επικρατείας αντιμετώπισης προβλημάτων των πολιτών15 δίνει τη
δυνατότητα στον πολίτη να αναφέρει κάποιο δικό του πρόβλημα που έχει να κάνει με την καθημερινή
ζωή του, ώστε αυτό να διερευνηθεί. Αρκετά αιτήματα πολιτών που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο
θέμα δίνουν τη δυνατότητα στους αρμοδίους να το ερευνήσουν και να παρέμβουν.
15

kathimerinotita.gov.gr

Υλοποίηση δράσης από τη ΝΟΡΟΙΝΤ Ltd

25

ΔΡΑΣΗ: ΣΚΕΨΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ (ΣΚΕ.ΨΗ) /

ΕΚΘΕΣΗ 2018 α’ (ΜΑΡΤΙΟΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ)

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Στην Ιστοσελίδα της γραμμής καταναλωτή16 ο Πολίτης μπορεί να Υποβάλει Καταγγελία σχετική με
Υπηρεσίες, Προϊόντα ή Παραεμπόριο.
Συνήγορος του Πολίτη
Πολίτες οι οποίοι ύστερα από επαφή τους με κάποια συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία δεν έχουν
καταφέρει να λύσουν το πρόβλημά τους έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν στον Συνήγορο του
Πολίτη ζητώντας του να επέμβει. Υπάρχει η δυνατότητα Υποβολής Ηλεκτρονικής Αναφοράς καθώς και
Παρακολούθησης της πορείας της17.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Εξέταση στοιχείων για το πόσα μαζικά αιτήματα πολιτών μέσα από την Ιστοσελίδα του
Υπουργείου Επικρατείας «kathimerinotita.gov.gr» προωθήθηκαν σε αρμοδίους για να τα
ερευνήσουν και να παρέμβουν, ποιος μηχανισμός υπάρχει για την παρακολούθηση των
ενεργειών των αρμοδίων και ποιες παρεμβάσεις έγιναν



Εξέταση στοιχείων για το πόσες καταγγελίες έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια μέσα από την
ιστοσελίδα «efpolis.gr» και τι αποτελέσματα υπήρξαν



Εξέταση στοιχείων για το πόσες καταγγελίες έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια μέσα από την
ιστοσελίδα «synigoros.gr» και τι αποτελέσματα υπήρξαν

16

efpolis.gr

17

synigoros.gr
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2. ΥΓΕΙΑ
2.1. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας / ΑΗΦΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όλες οι πληροφορίες για την υγεία ενός πολίτη, χρήσιμες αν κινδυνέψει και πρέπει κάποιοι γιατροί να
γνωρίζουν το ιατρικό ιστορικό του, θα υπάρχουν αποθηκευμένες στο ίντερνετ και ο οικογενειακός
γιατρός του, ο ίδιος ή και όποιος άλλος έχει την έγκρισή του θα μπορεί αμέσως να τις δει.
Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ένα ηλεκτρονικό αρχείο αποθήκευσης υγειονομικών
δεδομένων, θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πλήρες ιατρικό ιστορικό και διαχείριση
των ατομικών δεδομένων της υγείας τους.
Θα συνοδεύει τον πολίτη στη «διαδρομή» του στην πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και θα περιέχει
αναλυτικό ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό, αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων, εμβόλια και
επιδημιολογικά δεδομένα.
Ένας κωδικός για σύνδεση με το διαδίκτυο (ίσως ο ίδιος κωδικός του TAXIS για την πρόσβαση στα
φορολογικά δεδομένα του πολίτη) αντί φακέλους με τυπωμένες ιατρικές εξετάσεις. Η καταχώριση και
αποθήκευση δεδομένων που προκύπτουν κατόπιν επίσκεψης σε επαγγελματία υγείας, χωρίς την
πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του ΑΗΦΥ, δεν απαιτούν συναίνεση.
Το περιεχόμενο του ΑΗΦΥ είναι ενιαίο σε εθνικό επίπεδο και υποχρεωτικό. Τα δεδομένα του Φακέλου,
αποτελούν ιδιοκτησία του ατόμου και καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, ανωνυμοποιημένα στοιχεία για τη διενέργεια επιδημιολογικών,
στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων, επιτρέπεται να παρέχονται προς
το Υπουργείο Υγείας για τη βελτίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Τη δημιουργία του Portal του Πολίτη, που θα αφορά και υπηρεσίες υγείας, προανήγγειλε από το βήμα
του HealthInnovation Conference 2017 ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Ι. Μπασκόζος. Όπως
τόνισε και ο Υπουργός Υγείας, βέβαια, θα πρόκειται για «ένα έργο εθνικής εμβέλειας που θα
αποτελέσει την κεντρική πύλη επαφής του πολίτη με μια σειρά υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση σε
πλήρες ιατρικό ιστορικό και η διαχείριση ατομικών δεδομένων υγείας, η συγκατάθεση του για
πρόσβαση τρίτων στον ιατρικό του φάκελο, η πληροφόρηση για τη συνταγογράφηση φαρμάκων,
εξετάσεων, θεραπειών, τα ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις, τα στοιχεία της ασφαλιστικής
κατάστασης του πολίτη, οι λοιπές κοινωνικές παροχές, τα επιδόματα κλπ.
Την ανάπτυξη του πόρταλ έχει αναλάβει η ΗΔΙΚΑ. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), έχει υποβληθεί Τεχνικό Δελτίο Πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη
Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας¨», το οποίο βρίσκεται σε
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στάδιο προέγκρισης από τη ΓΓΨΠ και παράλληλα αξιολόγησης από την ΕΥΔ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα».

Οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των δεδομένων του ΑΗΦΥ κάθε πολίτη, θα γίνονται είτε από τον
οικογενειακό του γιατρό, είτε από Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Ως το Μάιο του 2018 προβλέπεται
να λειτουργούν 239 ΤΟΜΥ σε αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ θα συμβληθεί με
παθολόγους/γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους που θα καλύψουν ως οικογενειακοί γιατροί τον
πληθυσμό σε περιοχές που δεν θα λειτουργήσουν ή δεν επαρκούν οι ΤΟΜΥ.
Υπάρχει μνημονιακή δέσμευση η εφαρμογή του ΑΗΦΥ να είναι έτοιμη έως το τέλος Μαρτίου 2018.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Παρακολούθηση διαδικασιών έγκρισης από τη ΓΓΨΠ και αξιολόγησης από την ΕΥΔ
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για τη δημιουργία του Portal του Πολίτη για υπηρεσίες
υγείας



Εξέταση στοιχείων για τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών καταχωρήσεων των
δεδομένων του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας κάθε πολίτη από 31 Μαρτίου 2018
όπως εξαγγέλθηκε



Παρακολούθηση της πορείας σταδιακής δημιουργίας ως το Μάιο του 2018 των 239
προβλεπόμενων Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) όπως έχει εξαγγελθεί



Ανάλυση της κάλυψης περιοχών όπου δε θα υπάρξουν ΤΟΜΥ από συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ οικογενειακούς γιατρούς

2.2. Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας / Φάκελοι Ασθενών Νοσοκομείων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διαχείριση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών των Νοσοκομείων
για τη βελτίωση της τήρησης του αρχείου αλλά και της διαχείρισης αυτού και τη δημιουργία αρχικού
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί τη δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη
Νοσοκομειακών Μονάδων συνολικής δυναμικότητας 7500 κλινών, τα δεδομένα των οποίων τηρούνται
κεντρικά στο Data Center της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., όπου φιλοξενούνται υποσυστήματα όπως και το «Διαχείριση
ιατρο-νοσηλευτικού φακέλου ασθενή».
Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει τη διαχείριση ιατρικών πληροφοριών για κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό
ασθενή του Νοσοκομείου.
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Αναλυτικότερα περιλαμβάνει για κάθε ασθενή:







την τήρηση και παρακολούθηση του ιστορικού ασθενειών, επεμβάσεων, φαρμακευτικής
αγωγής, οικογενειακού ιστορικού, αλλεργιών και παρατηρήσεων
την τήρηση και παρακολούθηση
την παραγγελία υλικών διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων
την έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων
τις εντολές και τα πρακτικά επεμβάσεων
την παρακολούθηση της διακίνησής του στο νοσοκομείο (τοποθέτηση σε θάλαμο, κλίνη,
διακομιδές και εξιτήριο)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



Εξέταση της πορείας υλοποίησης της εφαρμογής «Διαχείριση ιατρο-νοσηλευτικού φακέλου
ασθενή» στα διάφορα νοσοκομεία της χώρας

3. ΠΑΙΔΕΙΑ
3.1. Εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όλα τα βιβλία, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, είναι διαθέσιμα μέσα από το ίντερνετ.
Προώθηση και στήριξη της χρήσης του διαδικτύου στο πλαίσιο πρόσβασης εκπαιδευτικού υλικού
καθώς και μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (ΜΑΔΜ - massiveopenonlinecourse MOOC) τα οποία
σκοπεύουν σε συμμετοχή χωρίς όρια και ανοικτή πρόσβαση μέσω διαδικτύου.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Έχουν δημιουργηθεί οι τρεις ιστοσελίδες που περιγράφονται παρακάτω, κατά την περίοδο του ΕΣΠΑ
2007-2013.
Το Φωτόδεντρο18 είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και
τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την
ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι
ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Εμπεριέχει τα εξής
αποθετήρια:



Μαθησιακών αντικειμένων
Εκπαιδευτικών βίντεο

18

photodentro.edu.gr
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Εκπαιδευτικών λογισμικών
Ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών
e-yliko χρηστών

Στην Ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου19κάποιος μπορεί να βρει διαδραστικά σχολικά βιβλία,
εκπαιδευτικά βίντεο, εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Με τα
διαδραστικά σχολικά βιβλία αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ένας μαθητής διαβάζει ένα βιβλίο, καθώς
αλληλοεπιδρά μαζί του με διάφορους τρόπους ανάλογα με την ηλικία του.
Στο ηλεκτρονικό μαθητικό βιβλιοπωλείο20 μπορείς να «κατεβάσεις» σχολικά βιβλία ανά τάξη ή μάθημα.
Υπάρχουν:






όλες οι τρέχουσες εκδόσεις των σχολικών βιβλίων σε εκτυπώσιμη μορφή pdf (πάνω από 500
διδακτικά πακέτα που περιέχουν βιβλίο μαθητή, τετράδια εργασιών, βιβλίο εκπαιδευτικού κ.ά.)
160 σχολικά βιβλία μαθητή σε ανοιχτή ψηφιακή μορφή (html), για περαιτέρω αξιοποίηση του
περιεχομένου τους
116 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (interactive textbooks), για εύκολη πλοήγηση σε
συσχετισμένους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους, απ’ ευθείας μέσα από τις σελίδες τους
βιβλία με γραμματοσειρές 18 έως 38 σημείων για αμβλύωπες μαθητές (800 τεύχη)
βιβλία σε μορφή iBooks (26 βιβλία)

Επιπλέον υπάρχει η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής21 με εκπαιδευτικό υλικό για τα
Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), καθώς η πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ22 για
σχεδίαση, υποβολή, αξιολόγηση και αξιοποίηση ψηφιακών διδακτικών σεναρίων από την εκπαιδευτική
κοινότητα.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



Ενημέρωση για τις διαδικασίες επικαιροποίησης αυτών των ιστοσελίδων και εμπλουτισμού
τους με νέο υλικό
Διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη αυτών των ιστοσελίδων δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή και θα
ερωτηθεί το Υπουργείο σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητά
τους

19
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4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4.1. Εκσυγχρονισμός διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης (e-justice)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλεκτρονική διεξαγωγή δικών. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, έκδοση ενταλμάτων και
πιστοποιητικών, άμεση και συνεχής ενημέρωση δικηγόρων και πολιτών για την πορεία μιας υπόθεσης.
Μηχανογράφηση όλων των δικαστηριακών διαδικασιών, διασύνδεσή τους με δικαστικούς λειτουργούς,
δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά και άμεση πρόσβαση όσων έχουν σχέση
με τις υποθέσεις (δικηγόρων και διαδίκων) σε κοινό γραμματοκιβώτιο (mailbox) δικαστών και
γραμματέων, μέσω του οποίου θα ενημερώνονται σχετικά με την έκδοση των αποφάσεων, η ταχεία
ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες υπηρεσίες, η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και άλλων
παραστατικών πληρωμής.
Εξοπλισμός των δικαστηρίων με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Επέκταση της
μαγνητοφώνησης των πρακτικών συζήτησης ποινικών, πολιτικών και διοικητικών υποθέσεων σε όλα τα
δικαστήρια της χώρας. Ηλεκτρονική διεξαγωγή δικών.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
Η Πύλη ΣΟΛΩΝ23, έργο που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον ιανουάριο του
2017, αποτελεί την Ψηφιακή Πύλη Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Υπάρχει η δυνατότητα
αναζήτησης σχετικά με την πορεία μίας υπόθεσης, καθώς να δει κάποιος τα πινάκια των επόμενων
δεκαπέντε (15) ημερών ανά Δικαστήριο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ιστοσελίδα σύντομα θα ενεργοποιηθούν νέες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες όπως οι «αιτήσεις για πιστοποιητικά» και η «ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων». Επίσης
αναφέρεται ότι εκτός τις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η Πύλη θα υποστηρίζει
διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες και φορείς (πχ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, Ολομέλεια δικηγορικών Συλλόγων, Ποινικό μητρώο, κ.ά.).
Σε ερώτηση του Βουλευτή, το Υπουργείο απάντησε τα ακόλουθα.
«Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε σταδιακά να ψηφιοποιηθούν οι διάφορες υπηρεσίες του
δικαστικού συστήματος. Μέχρι σήμερα το Υπουργείο έχει θέσει σε εφαρμογή έργα για την παροχή
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως:


Εθνικό Ποινικό Μητρώο. Μεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα:
o σε πολίτες για ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού
Μητρώου

23
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o





σε φορείς του Δημοσίου για ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και λήψη αντιγράφων
Ποινικού Μητρώου
o επαλήθευσης γνησιότητας των εκδοθέντων αντιγράφων Ποινικού Μητρώου
Αναβάθμιση Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρέχεται μεταξύ άλλων:
o Τράπεζα Νομικού Περιεχομένου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ανωνυμοποιημένα
περιεχόμενα
o Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη
(ΟΣΔΔΥ-ΔΔ). Παρέχεται μεταξύ άλλων:
o ενιαία βάση νομολογίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης
o παρακολούθηση υποθέσεων από δικηγόρους
o ηλεκτρονική κατάθεση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων από δικηγόρους
o ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών από πολίτες και
δικηγόρους
Το ΟΣΔΔ-ΔΔ βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης,
δεν γίνεται πλέον από το σχέδιο, αλλά από το πρωτότυπο, το οποίο παραδίδεται και σε
ηλεκτρονική μορφή από τον δικαστή, ώστε να είναι διαθέσιμη στους διαδίκους και άμεσα
"ορατή" στο πληροφοριακό σύστημα, χωρίς να παρεμβάλλεται η χρονοβόρα διαδικασία της
"καθαρογραφής" της.
Η Γενική Επιτροπεία, δια της αρμόδιας Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής της (ΚΟΕ), έχει
ξεκινήσει έλεγχο σε όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια, με στόχο την ομοιόμορφη χρήση της
εφαρμογής του συστήματος.






Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα για την Ψηφιακή Καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση
πρακτικών συνεδριάσεων. Δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης αντιγράφων των πρακτικών από
τους έχοντες έννομο συμφέρον
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης. Παρέχεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα:
o σε αποφυλακισθέντες για ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψη πιστοποιητικών
κράτησης, βεβαιώσεων ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου και ιατρικών βεβαιώσεων
o επαλήθευσης γνησιότητας των εκδοθέντων ηλεκτρονικών εγγράφων
o σε πολίτες και δικηγόρους για προγραμματισμό επισκεπτηρίων
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική
Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) που αφορά τα δικαστήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και
Χαλκίδας, παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του έργου24 η δυνατότητα:
o πληροφόρησης για τα πινάκια των επόμενων 15 ημερών
o παρακολούθησης της πορείας των υποθέσεων για την πολιτική διαδικασία
Αναμένεται σύντομα μέσα από το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ η υλοποίηση της δυνατότητας:
o
o

24

ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών των ανωτέρω δικαστηρίων
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Το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ αποτελεί τον κορμό του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, περιλαμβάνει την
μηχανογράφηση της Πολιτικής και Ποινικής διαδικασίας των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Χαλκίδα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου
2018. Βασικοί του στόχοι είναι:
o
o
o

η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των ανωτέρω δικαστηρίων και η παρακολούθηση των
δικαστικών διαδικασιών ηλεκτρονικά
η δυνατότητα ψηφιοποίησης των συνοδευτικών εγγράφων, με σκοπό να εφαρμοστεί σε
όσο το δυνατόν περισσότερες διαδικασίες η "δίκη χωρίς χαρτί"
η αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης

Προς ενίσχυση των παραπάνω στόχων, προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στη νέα προγραμματική
περίοδο:




ΟΣΔΔ-ΠΠ Β'φάση
Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα (ολοκλήρωση ως το
Σεπτέμβριο του 201925)
Ψηφιοποίηση Έντυπων Αρχείων και δεδομένων δικαστηρίων»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με βάση τα παραπάνω, τους επόμενους μήνες παρακολούθηση και αξιολόγηση:





25

Του επιπέδου εξυπηρέτησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ).
Του επιπέδου εξυπηρέτησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών
Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ). Ειδικά θα επιβεβαιωθεί η
ολοκλήρωση ως τον Οκτώβριο του 2018:
o η ενεργοποίηση των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών «αιτήσεις για πιστοποιητικά» και η
«ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων»
o η καλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρει η πύλη solon.gov.gr
o η έναρξη υλοποίησης της Β’φάσης του ΟΣΔΔ ΠΠ με την οποία το σύστημα θα επεκταθεί
στο σύνολο των δικαστικών φορέων της χώρας
Της έναρξης λειτουργίας των Υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά
καταστήματα. Προβλέπεται το έργο να έχει ολοκληρωθεί ως το Σεπτέμβριο του 2019.

Μνημόνιο Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Δικαιοσύνης 30/3/2018
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4.2. Εθνική πύλη κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της Νομοθεσίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λειτουργία ηλεκτρονικού κόμβου που θα συγκεντρώνει το σύνολο των πληροφοριών για την
κωδικοποίηση και την αναμόρφωση της Νομοθεσίας στην Ελλάδα. Στόχος και η κατάργηση
συσσωρευμένων ανενεργών διατάξεων που δεν εφαρμόζονται.
Βασικό μέλημα είναι η άμεση και εύκολη πρόσβαση του πολίτη, της επιχείρησης και του νομικού
κόσμου της χώρας στο σύνολο της ελληνικής κωδικοποιημένης νομοθεσίας. Στόχος είναι οι
κωδικοποιήσεις να διατεθούν με πρότυπα που να επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση των
κωδικοποιημένων κειμένων για την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Ταυτόχρονα επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η συστηματοποίηση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας
και της διαδικασίας παραγωγής κανονιστικών πράξεων με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και
διεθνών προτύπων καλής νομοθέτησης και των σύγχρονων εργαλείων που προσφέρουν οι τεχνολογίες
πληροφορικής ώστε τα νέα νομοθετικά κείμενα να διαμορφώνονται με τρόπο που να διευκολύνει την
κωδικοποίηση τους και την ένταξη τους σε ενιαία θεματικά σύνολα κανόνων και ρυθμίσεων.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αναμένεται να προχωρήσει η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της ελληνικής
νομοθεσίας. Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό κόμβο που θα συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας
για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στην Εθνική
Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, το νομοθετικό και κανονιστικό περιβάλλον της
χώρας μας χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων «από τον πληθωρισμό των νομικών κανόνων, τη συχνή
έλλειψη εσωτερικής συνοχής των νομοθετημάτων αλλά και την επί δεκαετίες συσσώρευση ανενεργών
διατάξεων που δεν εφαρμόζονται χωρίς να έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά.
Έναρξη της υλοποίησης του έργου "Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας" εντός του 2018
και ολοκλήρωσή του το 2019.26
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Εξέταση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου "Εθνική Πύλη για την
κωδικοποίηση της νομοθεσίας”, ώστε να οργανωθεί η συστηματική παρακολούθησή της. Έχει
ανακοινωθεί η έναρξη της υλοποίησης του έργου "Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση της
νομοθεσίας" εντός του 2018 και ολοκλήρωσή του το 2019

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26

Εξαγγελία της Υπουργού Διοικ.Ανασυγκρότησης Όλγας Γεροβασίλη στις 31.8.2017
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5.1. Ηλεκτρονικά τιμολόγια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υποχρεωτική «ηλεκτρονική τιμολόγηση» με κατάργηση των χάρτινων παραστατικών, της συλλογής και
αποστολή τους στο λογιστή και των αμέτρητων ωρών εργασίας για τη διασταύρωση των στοιχείων.
Ενεργοποίηση της κεντρικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από
την κεντρική διοίκηση. Για πληρωμές προς το Δημόσιο θα διευρυνθεί το e-παράβολο.
Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου θα αντικαταστήσει σταδιακά την έντυπη μορφή παραβόλου
και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης συμβάλλοντας στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών,
καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Δημόσιο και στους
συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.
Τα στοιχεία των τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά μεταξύ επιχειρήσεων ή
και ελευθέρων επαγγελματιών θα διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στις πληροφοριακές υποδομές της
Α.Α.Δ.Ε. για άμεσο έλεγχο και διασταύρωση.
Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων,
διότι δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως λήπτη,
ούτε δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίου εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως εκδότη.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το 2014 με την ψήφιση του νόμου 4308 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα" καθορίστηκε ότι τα
Τιμολόγια μπορεί να εκδίδονται είτε με τον μέχρι τότε τρόπο, είτε ηλεκτρονικά. Η πρόθεση του
νόμου ήταν να επιτρέψει μεν τη συνέχιση της τότε υπάρχουσας κατάστασης με την οποία όλοι οι
εισαγωγείς ταμειακών μηχανών ήταν υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν μια ειδική συσκευή
που έδινε έναν "ειδικό κωδικό φοροσήμανσης" και την οποία παρείχαν στην αγορά με ειδική
συσκευή πέντε πιστοποιημένες εταιρείες, αλλά όποιος επαγγελματίας ή επιχείρηση το
επιθυμούσε, μπορούσε να αποφύγει αυτή την επιλογή εκδίδοντας ηλεκτρονικά τιμολόγια.
Ο ίδιος όμως νόμος, σε μια μικρή παράγραφο τεσσάρων σειρών στο άρθρο 1227 "εκδιδόμενα
στοιχεία για λιανική πώληση", απαγορεύει την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην περίπτωση των
λιανικών πωλήσεων, επιτρέποντας μόνο τη χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
που προέβλεπε ο ν.1809 του 1988.
Με το νόμο 4446/201628 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, καθώς και οι
διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται
27
28

12.8
74.2
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ηλεκτρονικά. Η απόφαση αυτή η οποία ουσιαστικά εκκινεί την ηλεκτρονική τιμολόγηση,
επιτρέποντάς την και στην περίπτωση της λιανικής πώλησης, δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
Στη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών να εκδίδουν
ηλεκτρονικά τα τιμολόγια για τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
και να διαβιβάζουν αυτόματα τα στοιχεία τους για επεξεργασία και διασταύρωση στις πληροφοριακές
υποδομές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προχωρεί η κυβέρνηση. Η ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών ετοιμάζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καθιέρωση της υποχρεωτικής «ηλεκτρονικής
τιμολόγησης», με την οποία θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των
τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή και μεταξύ ελευθέρων
επαγγελματιών.
Εκτός των παραπάνω, εκκρεμούν και δύο αποφάσεις. Μια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για
τον καθορισμό της έκτασης εφαρμογής και των εξαιρέσεων στο μέτρο αυτό και μια απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για τη
διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων29.
Η ΑΑΔΕ όταν οριστικοποιηθεί το προαναφερθέν κανονιστικό πλαίσιο, είναι σε θέση να ανταποκριθεί
στα χρονοδιαγράμματα του Υπουργείου, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το σύνολο των δράσεων που
θα απαιτηθούν για νέα καθώς και υφιστάμενα πληροφορικά συστήματα που εξυπηρετούν τις
φορολογικές διαδικασίες. Παράλληλα θα φροντίσει να παρέχει αυτοματοποιημένες διαδικασίες και
εργαλεία που θα εξυπηρετήσουν το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού.
Μετά την θεσμοθέτηση και εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα ακολουθήσει η
σταδιακή εφαρμογή και του μέτρου της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των λοιπών
ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων, με τις πληροφοριακές υποδομές του ΤΑΧΙS
που έχουν αναπτυχθεί στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με την εφαρμογή του
μέτρου αυτού σε συνδυασμό με την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης μέσων ηλεκτρονικής
πληρωμής σε όλες τις επιχειρήσεις θα καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των κρουσμάτων
φοροδιαφυγής στο λιανεμπόριο και στις παρεχόμενες στο ευρύ κοινό υπηρεσίες, που εκδηλώνονται
μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων ή της έκδοσης πλαστών αποδείξεων από ταμειακές μηχανές
αδήλωτες.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

29



Παρακολούθηση της ολοκλήρωσης του νομοθετικού πλαισίου (νόμος και Υπουργικές
Αποφάσεις)



Ενημέρωση για τις δράσεις που θα απαιτηθούν για νέα καθώς και υφιστάμενα πληροφορικά
συστήματα που εξυπηρετούν τις φορολογικές διαδικασίες

Απάντηση ΑΑΔΕ σε ερώτηση Βουλευτή
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5.2. Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα για έναρξη επιχειρήσεων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ίδρυση εταιριών μέσα από το ίντερνετ απλά και γρήγορα.
Η διευκόλυνση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και άρα της οικονομίας σε μια χώρα, εξαρτάται
άμεσα και από την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να συστήσει μια επιχείρηση. Πέρα από τα
γραφειοκρατικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, είναι σημαντικό να μπορεί κάποιος να τον
καθοδηγήσει έτσι ώστε εύκολα και σύντομα να τα διεκπεραιώσει για να αρχίσει τις εργασίες του. Αυτό
μπορεί να γίνεται με «Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικότητας», όπως π.χ. το “Enterprise Greece” το
οποίο λειτουργεί από το 2011 ως “Invest in Greece”, αλλά περνώντας στην ψηφιακή εποχή, μπορεί να
γίνεται και διαδικτυακά με ένα «Ηλεκτρονικό Σύστημα για έναρξη επιχειρήσεων».
Εντυπωσιακή είναι η δυνατότητα έναρξης επιχείρησης με άμεσες διαδικασίες στην Κύπρο. Μέσα από
τη Διαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας30, επιλέγοντας «Επιχειρήσεις/Θέλω να
ανοίξω επιχείρηση» και «Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης/Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση/Διαδικασία
Σύστασης Νέας Επιχείρησης», ακολουθώντας τα βήματα δημιουργείς μια νέα επιχείρηση.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στην Ελλάδα ενώ έχει απλοποιηθεί η διαδικασία έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με την
αντικατάσταση ορισμένων διαδικασιών αδειοδοτήσεων με γνωστοποιήσεις, οι λειτουργίες αυτές δεν
υποστηρίζονται από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Υπάρχει μέσω ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η «πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» www.eu-go.gr, στην οποία αφού επιλέξεις εύκολα
δραστηριότητα, καταλήγεις σε ένα μακρύ κατάλογο δικαιολογητικών που πρέπει να εκδώσεις και να τα
υποβάλεις με σχετική αίτηση έναρξης λειτουργίας. Η αρμόδια αρχή αφού παραλάβει όλα τα
δικαιολογητικά, ελέγχει αν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της βεβαίωσης
και μετά την εκδίδει. Αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.
Απαιτείται η δημιουργία ενιαίου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι θα
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την πρόθεση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιμέρους
αρμόδιες ελεγκτικές ή εγκριτικές υπηρεσίες του Δημοσίου θα ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μέσω μιας
κοινής πλατφόρμας τις πληροφορίες που χρειάζονται, ώστε να εκδίδεται με γρήγορο, διαφανή και
αξιόπιστο τρόπο μια «ηλεκτρονική άδεια» έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


30

Διερεύνηση της υλοποίηση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου οι
ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση έναρξης επιχειρηματικής
δραστηριότητας και θα έχουν αποτελέσματα απλά και γρήγορα

www.cyprus.gov.cy
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6. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολύ γρήγορο ίντερνετ παντού.
Με την Ψηφιακή Ατζέντα 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε προτεραιότητα την δημιουργία δικτύων
που θα δίνουν ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet σε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση. Τα δίκτυα
σταθερής τηλεφωνίας και Internet επόμενης γενιάς έρχονται να αντικαταστήσουν τις υποδομές χαλκού
με τις οποίες ζούμε εδώ και δεκαετίες, με την τοποθέτηση οπτικής ίνας που θα φτάνει στα κτίρια ή
ακόμα και στα διαμερίσματα των χρηστών.
Η οπτική ίνα είναι ένα πολύ λεπτό καλώδιο σύγχρονης τεχνολογίας μέσα από το οποίο μεταδίδονται οι
πληροφορίες πολύ πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα καλώδια χαλκού. Έτσι, επιτρέπει την παροχή πολύ
υψηλών και σταθερών ταχυτήτων πρόσβασης στο Internet και εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες του
νοικοκυριού ή της επιχείρησης παρέχοντας τέλεια εμπειρία video streaming, download, upload σε
social media, gaming κλπ.
Με το δίκτυο οπτικών ινών οι χρήστες θα απολαμβάνουν ταχύτητες που κατά μέσο όρο θα ξεπερνούν
τα 250 Mbps ενώ θα αγγίζουν και το 1 Gbps ακόμη, βιώνοντας μια πολύ διαφορετική εμπειρία
συνδεσιμότητας σε σύγκριση με σήμερα που οι ταχύτητες δεν αγγίζουν καν τα 24 Mbps (ADSL) ή
φτάνουν ως τα 50 Mbps (VDSL). Το uploading και downloading θα γίνονται αστραπιαία ενώ online
gaming, browsing και streaming θα πραγματοποιούνται χωρίς ‘’κολλήματα’’ ή καθυστερήσεις.
Σύντομα, η τεχνολογία των οπτικών ινών θα προσφέρεται σε όλη την Ελλάδα καθώς οι
τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι χτίζουν τα νέα δίκτυα.
Σύμφωνα με τους δείκτες Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI: Digital
Economy and Society Index), η Ελλάδα μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην:




10η θέση στη σταθερή ευρυζωνική κάλυψη
21η θέση στην κάλυψη 4G
28η θέση στην κάλυψη ευρυζωνικής κάλυψης νέας γενιάς (NGA)
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6.1. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς υψηλών ταχυτήτων
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020 (“Εθνικό Σχέδιο NGA”) έχει ως
απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης
γενιάς, καθώς και την κρατική στήριξη σε τομείς για τους οποίους υπάρχει μικρό ή δεν υπάρχει
καθόλου ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.
Αναμένεται να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς και ειδικότερα δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων με χρήση οπτικών ινών.
Το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), στοχεύει στη δημιουργία
δικτύων NGA που θα μπορούν άμεσα να αναβαθμιστούν για να παρέχουν ταχύτητες σύνδεσης στο
internet 1 Gbps. Η παρακολούθηση της υλοποίηση των δράσεων του NGA Plan, καθώς και η τυχόν
επικαιροποίησή του, θα γίνεται με ευθύνη της ΓΓΤΤ31.
Το έργο Super Fast Broadband (SFBB) ύψους 400 εκατ. ευρώ, που στόχο είχε την επιδότηση της ζήτησης
ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλών ταχυτήτων, τελικά δεν θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς
πόρους, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήγειρε σημαντικές ενστάσεις. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει τη
χρηματοδότησή του από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με τη
διάθεση 250 εκατ. ευρώ μέσα σε μία πενταετία (2018-2022)32.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Ενημέρωση για την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού με τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ



Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

6.2. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς σε υπερ-αστικές, αγροτικές
περιοχές
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 (“Εθνικό Σχέδιο NGA”) έχει ως
απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης
γενιάς, καθώς και την κρατική στήριξη σε τομείς για τους οποίους υπάρχει μικρό ή δεν υπάρχει
καθόλου ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.
31

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021

32

www.kathimerini.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5.2.2018
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Αναμένεται να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων επόμενης γενιάς σε υπερ-αστικές,
αγροτικές περιοχές
Το έργο Regional Broadband Extension (RBE) κόστους 60 εκατ. ευρώ, είναι για υπερ-αστικές, αγροτικές
περιοχές και αφορά περίπου 3,5 εκατ. Άτομα. Μέσω της δράσης θα επιτευχθεί η δυνατότητα σύνδεσης
με τουλάχιστον 100Mbps-downlink στην συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού (> 95% κάλυψη) των
περιοχών που δεν έχουν (και δεν πρόκειται να αποκτήσουν βάσει των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων)
γρήγορη ευρυζωνική κάλυψη .
Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικών υπηρεσιών NGA μέσω Σύμπραξης
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για το Σχεδιασμό, Κατασκευή, Λειτουργία και Μεταβίβαση προς το
Δημόσιο. Το διαγωνιστικό πλαίσιο της δράσης θα βασιστεί στο μοντέλο υλοποίησης του προηγούμενου
υλοποιούμενου έργου Rural Broadband (Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα) με τις κατάλληλες
προσαρμογές.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η α΄ φάση ανάπτυξης του έργου «Rural», βραβεύθηκε από τις κοινοτικές αρχές,
στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων European Broadband Awards 2017. To Rural βρέθηκε στην πρώτη
πεντάδα, μεταξύ 49 προτεινόμενων έργων ανάπτυξης υποδομών ευρυζωνικότητας σε όλη την Ενωμένη
Ευρώπη. Το έργο πρώτευσε στην κατηγορία «Προώθηση πολιτικής συνοχής σε αγροτικές και
απομακρυσμένες περιοχές». Μάλιστα, το σχετικό βραβείο παρέλαβε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής
Νίκος Παππάς σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες.
Παρόλα αυτά η Κυβέρνηση μείωσε (τον προϋπολογισμό) του έργου “Rural/Regional Broad Band
extension” από 220 εκατ. ευρώ, όπως προβλέφθηκε στο εθνικό σχέδιο για τα δίκτυα επόμενης γενιάς
στα 60 εκατ. Ευρώ. Ο επικεφαλής της DGRegio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρκ Λεμέτρ παροτρύνει
την Ελληνική Κυβέρνηση να επαναφέρει τη χρηματοδότηση στο αρχικό επίπεδο.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Ενημέρωση για την τελική διαμόρφωση του προϋπολογισμού



Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

6.3. Ευρυζωνική πρόσβαση επόμενης γενιάς μέσα στα κτίρια με οπτικές
ίνες
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επόμενης γενιάς 2014-2020 (“Εθνικό Σχέδιο NGA”) έχει ως
απώτερο στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης
γενιάς, καθώς και την κρατική στήριξη σε τομείς για τους οποίους υπάρχει μικρό ή δεν υπάρχει
καθόλου ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.
Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει την επιδότηση για τη δημιουργία υποδομών μέσα στα κτίρια, με την
κατασκευή εσωτερικής καλωδίωσης οπτικής ίνας.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

7. ΚΡΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τους δείκτες Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI: Digital
Economy and Society Index), η Ελλάδα μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην:




10η θέση στα ανοικτά δεδομένα (Open Data)
14η θέση στη χρήση Κυβερνητικών Ιστοσελίδων (eGoverment)
25η θέση στις διαδικτυακές υπηρεσίες (online)

7.1. Συντονισμός φορέων δημοσίου για ψηφιακές υπηρεσίες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μείωση της γραφειοκρατίας στα ελάχιστα απαραίτητα βήματα καταργώντας ότι είναι περιττό.
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGovernment) αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της
Δημόσιας Διοίκησης, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με στόχο το
ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η Διοίκηση να καταστεί
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών του
κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ξεκινά η δημιουργία του «Μητρώου Διαδικασιών»33.Εργαλεία χαρτογράφησης, ανάλυσης και
απλοποίησης διαδικασιών, στηριζόμενα σε σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που θα δώσει τη
δυνατότητα άμεσου εντοπισμού των γραφειοκρατικών υστερήσεων με τη χρήση προηγμένων
εργαλείων μοντελοποίησης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Ενημέρωση για το Μητρώο Διαδικασιών. Μεθοδολογία και φάσεις υλοποίησης

7.2. Πληροφοριακό-επικοινωνιακό δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
33

ΤΑ ΝΕΑ 27/1/2018 δηλώσεις του ΓΓ Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γρηγόρη Θεοδωράκη
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλεκτρονική Υπογραφή. Γενίκευση της χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ψηφιακής
κυκλοφορίας εγγράφων σε όλο το δημόσιο.
Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη και στον
δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης /
υπογραφής και κρυπτογράφησης.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης
Η ψηφιακή υπογραφή που δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό
τον αποκλειστικό του έλεγχο (κάρτα ή ειδική συσκευή usb) είναι αυτή που σύμφωνα με το άρθρο 2 του
ΠΔ 150/2001 ορίζεται ως «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή» ή «ψηφιακή υπογραφή».
Η χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών προσθέτει επιπλέον ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των
πολιτών ενώ στις περιπτώσεις των δημοσίων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική σε αρκετές διαδικασίες
όπως οι ηλεκτρονικές προμήθειες. Έως τέλος του 2018 υποχρεωτικά σε όλο το Δημόσιο, ηλεκτρονικά η
διακίνηση εγγράφων σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Σχεδιάζεται η
υλοποίηση έργου με αντικείμενο τη δημιουργία Κεντρικού Συστήματος ασφαλούς διασύνδεσης και
διαλειτουργικότητας. Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και
Διαλειτουργικότητας θα αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διακίνησης εγγράφων μεταξύ των φορέων,
παρέχοντας και αποδεικτικά παράδοσης (Proof-of-Delivery)34.
Υπουργείο Εσωτερικών
Το υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε πλήρη λειτουργία, την 30 Μαρτίου 2018, το Πληροφοριακό
Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», το οποίο αποσκοπεί στην αντικατάσταση της
έντυπης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων
υπηρεσιών πρωτοκόλλου, ψηφιακής διακίνησης και αρχειοθέτησης, λήψης υπογραφών και
διεκπεραίωσης.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση
H Ιστοσελίδα αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος35 ουσιαστικά υπολειτουργεί. Χαρακτηριστικό
είναι ότι κάτω από τον τίτλο «Είδηση της ημέρας» υπάρχει η Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ τομέα ΤΠΕ (ΕΔΟΤΠΕ) με ημερομηνία 24/8/2017. Έγινε μια προσπάθεια αναζήτησης νέων
αναρτήσεων και βρέθηκε μόνο μια με ημερομηνία 2/2/2018 που αφορούσε «Κατάλογος Αναθέσεων
Τεχνικής Βοήθειας έτους 2017».
Κοινωνία της πληροφορίας

34

6/2/2018 Εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής
www.digitalplan.gov.gr

35
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H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.36 είναι η εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου που λειτουργεί ως
ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που διατίθενται σε Ελληνικές επιχειρήσεις
για επιχορηγούμενες δράσεις σχετικές με Πληροφορική και καινοτομίες.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Εξέταση της μεθοδολογίας υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων, ώστε να οργανωθεί η μεθοδική παρακολούθησή της

7.3. Σχέδιο δράσης για τις "Υποδομές Νέφους"
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υλοποίηση του G-Cloud (GovernmentCloud - gcloud.ktpae.gr), καθώς και ανάπτυξη αξιόπιστων
υποδομών Cloud από τον ιδιωτικό τομέα. To G-Cloud προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου και προκαθορισμένης ποιότητας (SLA), κυρίως ιδιωτικού (private cloud), αλλά και δημόσιου
νέφους (public cloud), όντας βασισμένο σε υπερσύγχρονες υποδομές υπολογιστικού νέφους και
εικονικοποίησης (cloud computing και virtualization).
Το G-Cloud είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εγχείρημα της
ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, που αποσκοπεί στην κοινή χρήση υπολογιστικών υποδομών από τους
Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και
υποστήριξης τους, και την αύξηση του βαθμού ευελιξίας και ασφάλειάς τους. Απώτερος σκοπός των
παραπάνω είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κοινωνία της πληροφορίας
H Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της
πληροφοριακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα, σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε, σε συνεργασία με
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, το έργο του
Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους, GovernmentCloud ή G-Cloud37.
Ηδη φιλοξενούνται 12 πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και προγραμματίζεται η άμεση ένταξη
άλλων 60. Συγκεκριμένα, μέσω G-cloud λειτουργούν ήδη η Διαύγεια, το site του υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το PortalDigitalChampion, οι απλουστεύσεις των διαδικασιών του
ΥΠΠΟ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, το
σύστημα υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ οικισμών, το site επιστημόνων του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, το e-poleodomia, τα ΟΠΣΝΑ Υγείας/Πρόνοιας, το sitekathimerinotita,
36

ktpae.gr
gcloud.ktpae.gr

37
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ιστοσελίδες πληροφοριακού περιεχομένου και webmailserver, όπως και συστήματα αρμοδιότητος του
υπουργού Επικρατείας.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Ενημέρωση για την πορεία ένταξης συστημάτων του Δημοσίου στο G-Cloud

7.4. Σύστημα διαχείρισης προσωπικού Δημόσιου Τομέα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ψηφιοποίηση των φακέλων των δημοσίων υπαλλήλων που πλέον θα υφίστανται μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σχεδιάζεται το HRMS (Human Resource Management System – Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού) με σκοπό την ομοιόμορφη, συνολική και ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του
Δημοσίου Τομέα.38
Με τη λειτουργία του συστήματος, θα υπάρχουν ψηφιακά για τον κάθε εργαζόμενο στο Δημόσιο όλα
τα στοιχεία που αφορούν την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τη μετακίνηση, τις σπουδές, την
απόδοσή του, καθώς και τη μισθολογική του κατάσταση.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Human Resource Management System)
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