
ψηφιακές εμπειρίες στο 
δημόσιο τομέα

καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή



Agenda
● ψηφιακές εμπειρίες 
● διάσταση της καινοτομίας
● δράσεις και κοινά χαρακτηριστικά
● το οικοσύστημα δράσεων συμμετοχής
● Προτάσεις
● πίσω στο 2009



Αναζητώντας ψηφιακές 
εμπειρίες

● Η αποστολή email, η χρήση εργαλείων συνεργασίας ή 
ύπαρξη wifi στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης...  

● Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ
● Ο Ερμής
● 100Κ μαθητές συμπλήρωσαν online μηχανογραφικό 



Xρειαζόμαστε καινοτομία ;
● Έχει να κάνει και με τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και οργανισμούς (υπουργεία, 
πανεπιστήμια, νοσοκομεία, δήμους κλπ)

● Δυσκολίες
○ καθιερωμένες προσεγγίσεις
○ πελατειακό σύστημα
○ παραδοσιακές δομές
○ συντηρητικές αντιλήψεις
○ τρόπος management 



η δαπάνη για ΤΠΕ 
έργα δαπάνης > 1Μ euro



το αποτέλεσμα



η αντίληψη



η πρόκληση
πολίτης/επιχειρηματίας/δημόσιος υπάλληλος --
> συμμετοχή στη σύγχρονη διακυβέρνηση
● ψηφιακή κουλτούρα
● βελτίωση υπηρεσιών
● συμμετοχή στη διαδικασία χάραξης της 

πολιτικής
● διαφάνεια – λογοδοσία – ακεραιότητα στην 

άσκηση της δημόσιας εξουσίας
● διάθεση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας 

πληροφορίας



δράσεις



παράγοντες επιτυχίας
● διαχείριση πόρων

- κινητοποίηση και αξιοποίηση 
ανθρώπινων δικτύων
- εμπλοκή - διοίκηση αλλαγών
- υποδομές και οικονομίες κλίμακας

● κεντρικός σχεδιασμός - 
αποκεντρωμένη υλοποίηση 

● αξιοποίηση εμπειρίας
● διαχείριση του κατεστημένου
● απλούστευση
● εστίαση στο αποτέλεσμα - 

κουλτούρα
● κανόνας pareto 20 - 80
● agile manifesto



κατεστημένοκαινοτομία και 
- δομές εκτός τυπικής οργανωτικής ιεραρχίας
- διάθεση γνώσης vs "the crown jewels"
- αντιμέτωποι με τον legacy προϊστάμενο
- άρνηση ευέλικτης επικοινωνίας - προσκόλληση 
στη φυσική παρουσία
    -- online ticketing system"OΤΑΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤHΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΟΤΕ 
ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

- φοβισμένος/ευθυνόφοβος δημόσιος υπάλληλος
- προϊστάμενος vs Manager 

σύγκρουση δύο κόσμων



σύγκρουση δύο κόσμων
καινοτομία και κατεστημένο
- τo fanclub του Δι@ύγεια
- ο "αγανακτισμένος" δημόσιος υπάλληλος
- ο περήφανος δημόσιος υπάλληλος
- trigger για ανάπτυξη και δημιουργία

- opendata --> "κάτι παθαίνουμε εμείς οι προγραμματιστές..." 

- η ανταπόκριση των/μέσω των social media
- η έκπληξη της Υφηλίου :-) στη σύνοδο 
κορυφής για το OGP



γραφειοκρατία: 
the clock is ticking...
- διοικητικά βάρη - εξωτερική γραφειοκρατία
   - εγγενείς παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης: 
      - έλλειψη εμπιστοσύνης στον πολίτη --> νοοτροπία 
          προστασίας του φορέα --> χαοτικό θεσμικό πλαίσιο
       - έλλειψη/δυσλειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών --> 
         υπερβολικά/εξοντωτικά σημεία ελέγχου
   - πελατειακό κράτος
- διοικητικά κόστη - εσωτερική γραφειοκρατία
   - αμφισβήτηση
   - μηδενική διαχείριση αλλαγών 
  



γραφειοκρατία: 
the fat lady sings!
- ανασχεδιασμός --> βαθειές & ριζικές αλλαγές
- απλούστευση --> γρήγορο fine tuning
- συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
- ηγετική καθοδήγηση
- στρατηγικός σχεδιασμός που να επιτρέπει και 
να επιβραβεύει αυθόρμητες (όχι αυθαίρετες) 
πρωτοβουλίες

 ! Υπουργείο Οικονομικών και ΠΔΕ, 5472 σ/ημ



Open Government Partnership



το οικοσύστημα 
συμμετοχής



Αποτελέσματα;



1. Eνθαρρύνουμε την 
καινοτομία

● Δημιουργώντας προϋποθέσεις για τη διάχυση 
καινοτόμων ιδέων π.χ ανθρώπινα δίκτυα

●  οργανωσιακή κουλτούρα και νοοτροπία
● + top down προσέγγιση π.χ μονάδες 

καινοτομίας
● + bottom up



2. Eργα ΤΠΕ - Νέες 
Προσεγγίσεις
1.Το μοντέλο της χρηματοδότησης με ιδιωτικά κεφάλαια και 
της πληρωμής των αναδόχων με τη μονάδα συναλλαγής 
(transaction base fee)
2. Το μοντέλο της ρύθμισης των παραμέτρων από το 
κράτος και κινητοποίησης σε ευρεία βάση του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα (μοντέλο «Σπινέλλη»)
3. Υβριδική λυση των 1,2 
4. Συμμετοχική υλοποίηση έργων πληροφορικής
5. Κανόνας Pareto



3. Αντίληψη της επένδυσης 



4. Περισσότερη Συμμετοχή
- Ενίσχυση συμμετοχής
- Αξιοποίηση της συμμετοχής
- crowdsourcing 



5. Αποκέντρωση

● Αποκέντρωση
● Η κεντρική 

κυβέρνηση 
καταλύτης

bis.gov.uk



6 .Σημειακές Παρεμβάσεις
● Νησίδες (Τμήματα, Γραμματείες) μέσα σε 

μεγάλους φορείς με πολύτιμα δεδομένα και 
μια σχετική αυτοτέλεια στον χειρισμό τους. 
○ Ενισχύουμε τους φορείς αυτούς με τεχνογνωσία, 

εργαλεία και πρακτικές λύσεις
○ παρέχουμε τεχνολογικά εργαλεία



7. Aνθρώπινα δίκτυα

● Αντικείμενο
● Επιβράβευση
● Community 

management



8. Aπτά αποτελέσματα π.χ 
μείωση κόστους
● Υπουργείο Οικονομικών και ΠΔΕ, ανάγκη 

εκτύπωσης 5472 σελίδων / μέρα
○ 1000 euro total cost / day

● Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης
● κόστος περ 1000+ ευρώ  έτος για κάθε fax!

●  Μη απτά αποτελέσματα



9. Είναι και η Στρατηγική ..
● Μηχανισμός παρακολούθησης
● Τρόπος αξιολόγησης

○ έστω balanced scorecard ή benchmarking
● Ως προς το περιεχόμενο

○ αξιοποίηση συλλογικής εμπειρίας
○ business allignment
○ τεχνολογικές ευκαιρίες
○ ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας



10. Να αξιοποιούμε την 
εμπειρία .. 



Πίσω στο 2009 
● Περισσότερη αποκέντρωση
● λιγότερο micro management
● Τo middle management (Γεν /δντες - 

τμηματάρχες)
● Steering Committees και αξιολόγησή τους
● ικανοί project managers 
● Επιχειρησιακοί βραχίονες υλοποίησης π.χ 

ΚΤΠ Α.Ε
● Προϋπολογισμός (Συμβάσεις κλπ)
● Θεσμικές λύσεις για ομάδες εργασίας
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