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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην Νέν Πιαίζην Παξαγσγήο Έξγσλ ΣΠΔ 

φπσο απηφ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο λέα Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο θάησ 

απφ έλα λέν πξίζκα ζεψξεζεο ηεο πνξείαο ηεο Διιάδαο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

Έηζη αλαπηχζζεηαη αξρηθά ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ απφ ηελ άπνςε ηφζν ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο αιιά θαη απφ ηελ άπνςε ησλ ηξαηεγηθψλ πνπ 

έρνπλ ελζσκαηψζεη ζηηο πνιηηηθέο ηνπο ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

Δλ ζπλερεία θαη εηδηθά γηα ηνλ ειιεληθφ ρψξν γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ε Διιάδα εθηεινχζε ηα έξγα ΣΠΔ ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη ηελ 

πξνζθνξά ηεο λέαο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο θάησ απφ ηελ «νκπξέια» ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο πνπ ζπληνλίδεη θαη ηνπ λένπ πιαηζίνπ πνπ ζα 

πινπνηήζεη απηή ηελ ζηξαηεγηθή.  

ηελ εξγαζία εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ λένπ πιαηζίνπ παξαγσγήο έξγσλ 

ΣΠΔ αλαιχνληαο ηνλ ηξφπν δξάζε ηνπ αιιά θαη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πξνζθέξεη ελψ 

θιείλνπκε κε θάλνληαο αλαθνξά γηα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί πεξεηαίξσ πξνζνρή 

γηα ην λέν πιαίζην αιιά θαη ηελ επθαηξία πνπ δίλεηαη ζηελ Διιάδα γηα λα πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο. 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: Σερλνινγίεο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο, Δζληθή Φεθηαθή 

ηξαηεγηθή, Πιαίζην γηα ηελ παξαγσγή έξγσλ ΣΠΔ, Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο, Δληαία Φεθηαθή Αγνξά, Δληαίνο ρεδηαζκφο 
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ABSTRACT 

 

The subject of this essay is the new Greek Framework for Public E-procurements, 

drafted as a part of the Greek National Digital Strategy 2016-2021 (GNDS 16-21). 

GNDS 16-21 represents a new conception for the role of Greece in the new EU Digital 

Single Market and its compliance with the EU framework, mainly the "Europe 2020" 

Strategy.  

Firstly, the current state of the Greek ICT sector is examined in comparison with 

the national digital strategies of the other member-states of the EU. After this 

introduction, the previous Greek Framework for Public E-procurement is examined. 

One of the most crucial tasks of the new Greek General Secretariat of Digital Policy is 

to monitor the implementation of the new framework, taking into account all past 

mistakes and ommissions. Subsequently, the main stages of the new framework are 

described, focusing on its main innovative features. The essay concludes with a list of 

matters which need further attention if this new Framework is to succeed and the 

objectives of the European Digital Policy are to be fulfilled. 

 

Keywords: Information and Communication Technology - ICT, Greek National 

Digital Strategy - GNDS, Public E-procurements framework, Greek General Secretariat 

of Digital Policy, Digital Single Market, Integrated Planning 
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία πνπ εθπνλείηαη ζην πιαίζην ηεο θνίηεζεο ζηελ Δζληθή 

ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) ζεσξψ φηη νινθιεξψλεη 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ ρνιή θαζψο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο απαηηήζεθε έλαο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηηο νπνίεο ζε 

κεγάιν βαζκφ απνθηήζακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο θαη πνπ πιένλ ζα καο 

θαζνδεγνχλ ζην ππφινηπν ηνπ εξγαζηαθνχ καο βίνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηδηαίηεξα ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κε ζηήξηδε ζηελ 

πξνζπάζεηα κνπ θαζψο θαη ηνλ επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο Γξ. αιή Αλαζηάζην γηα ηελ 

ζηήξημε θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ γηα ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο. 
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Δηζαγσγή  

 

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ ζεκεξηλή επνρή, κηα επνρή πνπ βξίζθεηαη ζηα 

πξφζπξα ηεο 4
εο

 βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο δείρλεη ην 

κέιινλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηνλ ηερλνινγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Οη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) φιν θαη πην πνιχ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο. Σα δεδνκέλα είλαη αδηάςεπζηνο 

κάξηπξαο θαη ε Δπξψπε θαζψο θαη ε Διιάδα νθείινπλ φρη κφλν λα αθνινπζήζνπλ 

απηφ ην θνκκάηη αιιά λα γίλνπλ πξσηεξγάηεο ζε απηφ ηνλ δηαξθή αγψλα ηεο 

ηερλνινγηθήο ππεξνρήο. Ζ Δπξψπε 2020 θαη νη θαηεπζχλζεηο πνπ απηή δίλεη θαη πνπ 

πξέπεη λα εθαξκφζεη θαη ε ρψξα καο πεξλάλε κέζα απφ ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ κεηεμέιημε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΓ) πξνο κία λέα ςεθηαθή επνρή, κηα λέα 

ςεθηαθή ΓΓ. Έηζη ζηφρνο είλαη λα βξεζεί κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή θαη δηαδηθηπαθή 

έξεπλα ν δξφκνο πνπ ε Διιάδα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη πξνο ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. 

Έηζη ζην πξψην θεθάιαην δείρλνπκε ζε κηα εηζαγσγηθή κνξθή γηα ην πνπ θηλείηαη 

ε παγθφζκηα θνηλφηεηα θαη ε ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ. 

Δλ ζπλερεία ζην δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδνπκε ην πφζν πνιχ επεξεάδεη ηελ 

νηθνλνκία ε αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ ηφζν ζε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν αιιά θαη 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κε πίλαθεο λα δείρλνπλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη εθζέζεηο πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο ζπκβάδηζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή. 

ην ηξίν θεθάιαην βιέπνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε πξνο ηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ απφ ην 2000 κέρξη θαη  ζήκεξα θαζψο θαη ηηο 

ηξέρνπζεο εμεηδηθεχζεηο ηνπο πνπ πεξλάλε κέζα απφ ηηο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο 

θαη ηελ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά (ΔΦΑ). 

Πξνρσξψληαο ζην ηέηαξην θεθάιαην βιέπνπκε ηελ ειιεληθή πνξεία σο θξάηνο-

κέινο (ΚΜ) ηεο ΔΔ ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη πσο απηέο νη ηξαηεγηθέο 

θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο εθαξκφζηεθαλ ζηελ ρψξα καο θαζψο θαη ηε ζχλδεζε 

πνπ έρνπλ ηφζν κε ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην (ΦΘ) φζν θαη κε ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε (ΖΓ) θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπκε απνθαζίζεη σο ρψξα λα 

εθπιεξψζνπκε. 

ην πέκπην θεθάιαην θαη ην θχξην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ε Διιάδα γηα λα 

εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ήηαλ ε έιιεηςε κηαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο, φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ θαη ηνπο θνξείο πνπ ηδξχζεθαλ ζε έλα ζηάδην 
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πεηξακαηηζκνχ πνπ φκσο δελ θαηάθεξε λα νδεγήζεη ηελ ρψξα ζην λα εγείηαη ησλ 

εμειίμεσλ. 

Σν έθην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ ζηελ 

Διιάδα φπνπ γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξμαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε ζεσξεηηθή χπαξμε πιαηζίνπ θαη ηελ επέκβαζε 

νπζηαζηηθά ηεο ίδηα ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα κε ηελ επηβνιή ηεο Αηξεζηκφηεηαο 2.1 γηα λα 

μεπεξαζηνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα. 

 Ζ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή θαη ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ επηηειηθψλ 

δνκψλ είλαη ην δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηελ εξγαζία ζην έβδνκν θεθάιαην φπνπ 

εμεηάδνληαη νη θηλήζεηο γηα ηελ άξζε ηεο Αηξεζηκφηεηαο θαη ε ίδξπζε ησλ θαηάιιεισλ 

επηηειηθψλ δνκψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπληνληζηνχλ νη πξνζπάζεηεο παξαγσγήο 

έξγσλ ΣΠΔ ζην δεκφζην κε ζπληνληζκέλε κνξθή. 

ην φγδνν θεθάιαην εμεηάδνπκε ηελ ίδηα ηελ ΔΦ θαη πσο απηή παξεκβαίλεη 

κέζσ ησλ δξάζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελφο λένπ πιαηζίνπ παξαγσγήο έξγσλ ζε 

πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηνπο επξσπατθνχο θαη εζληθνχο ζηφρνπο. 

ηνλ ρψξν ζπγγξαθήο ηνπ ελάηνπ θεθαιαίνπ θάλνπκε κηα ιεπηνκεξή αλαθνξά 

γηα ην λέν πιαίζην παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ απηφ θέξεη κεηά ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ κε ηελ αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ , ηνλ ηξφπν εκπινθήο ησλ 

δξψλησλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ (Stakeholders) ελψ θάλνπκε θαη κηα αλαθνξά ζε 

κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηελ ΓΓ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα θηλεζεί ε πξαγκάησζε ηνπ 

ζηελ ειιεληθή ΓΓ. 

Σν δέθαην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ θέξλεη ην λέν 

πιαίζην φπσο ηνπ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ, ηελ πξνηεξαηνπνίεζε, ηνλ ηξφπν 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ θαη ηεο ελζσκάησζεο ελφο λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο. 

ην θεθάιαην έληεθα γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο λέαο 

ΔΦ θαη πσο αιιεινζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νη δηάθνξνη θνξείο πνιηηηθήο. 

Ζ εξγαζία θιείλεη ζην δσδέθαην θεθάιαην κε ηελ αλαθνξά ζε δεηήκαηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ην λέν πιαίζην παξαγσγήο έξγσλ θαζψο θαη πνπ πξέπεη λα 

δνζεί πξνζνρή ιφγσ ρξήζεο αξθεηψλ θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ φπσο ηεο επέιηθηεο 

πινπνίεζεο ησλ Δληαίσλ Οκάδσλ Έξγνπ (IPTs) αιιά θαη ην πψο ην λέν πιαίζην κπνξεί 

λα σθειεζεί απφ θαιέο πξαθηηθέο ζηελ ΔΔ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηελ Διιάδα ζηελ 

ςεθηαθή επνρή. 
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1. Σερλνινγία Πιεξνθνξηώλ θαη 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

 

Πξηλ απφ θάζε αλαθνξά γηα ην κέιινλ ησλ πξνγξακκάησλ ΣΠΔ ζηελ Διιάδα ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε πξψηα ηη είλαη ε Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ. Ζ ηερλνινγία 

πιεξνθνξηψλ, ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο ή ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξίαο (ΣΠΔ, αγγι.IT ή ICT) είλαη ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ νη 

νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε, πινπνίεζε, ζπληήξεζε θαη 

δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θπξίσο φζνλ αθνξά 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ ππνινγηζηψλ. (Daintith 2009) Γηα πνιινχο γίλεηαη 

αλαθνξά σο ε Σέηαξηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε φπσο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη ν παγθφζκηνο κεηαζρεκαηηζκφο ζην επίπεδν ησλ ςεθηαθψλ, θπζηθψλ θαη 

βηνινγηθψλ ηερλνινγηψλ κε αλαθνξέο λα θηάλνπλ αθφκα θαη γηα εξσηήκαηα γηα ην 

κέιινλ ηεο ίδηαο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ λέα απηή βηνκεραληθή επαλάζηαζε έρεη σο 

θχξην κνριφ ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο ηελ γελεηηθή ηερλνινγία θαη ηελ λεπξνηερλνινγία 

πνπ ζα αιιάμνπλ φιε ηελ ζεψξεζε ηεο αλζξσπφηεηαο γηα εξγαζία, δσή, επηθνηλσλία 

αιιά θαη θάζε ηη πνπ καο πεξηβάιεη. (Klaus 2016) Γη απηφ ην ιφγν θαη ε Δπξψπε είδε 

ην κέιινλ ηεο σο κηα κεγάιε ςεθηαθή θνηλφηεηα κε ηελ βηνκεραλία ηεο ζην επίθεληξν 

πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο (γη απηφ άιισζηε πξνηίζεηαη λα επελδχζεη 

50 δηο. επξψ
1
 ζηελ ηδησηηθή νηθνλνκία κέρξη θαη ην 2020).

2
 Αιιά απφ κφλε ηεο ε 

ηδησηηθή νηθνλνκία δελ ζα κπνξνχζε λα δξάζεη αλ ην θξάηνο δελ αθνινπζήζεη ηηο λέεο 

εμειίμεηο θάηη πνπ επίζεο ε ΔΔ ζέιεη λα αληηκεησπίζεη κε θχξην «φρεκα» ηφζν ηηο 

10εηνπο κνξθήο ηξαηεγηθέο πνπ δξνπλ σο λφκνη-πιαίζην δίλνληαο έηζη ηηο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο φζν θαη κε πην εμεηδηθεπκέλα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν δξάζεο ζηνπο ηνκείο ησλ ηξαηεγηθψλ-πιαηζίσλ κε ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

επηηχρνπλ ηα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπο 

πξνγξακκάησλ είηε ρξεκαηνδνηνχκελα απφ εζληθνχο είηε απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο.

                                                 
1
 COM(2011) 500 final  

2
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digitising-european-industry
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2. Οηθνλνκία θαη ΣΠΔ 

  

εηξά κειεηψλ έρνπλ θαηαδείμεη ηελ αμία ησλ ΣΠΔ ζε κηα νηθνλνκία θαζψο απηφο 

ν θιάδνο πξνζθέξεη νξηδφληηεο επηδξάζεηο ελψ θαη ηα νθέιε ηνπ είλαη 

πνιιαπιαζηαζηηθά ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ βειηηψλεη δξακαηηθά ηηο θξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  Σελ ίδηα ζηηγκή 

νη ΣΠΔ βνεζνχλ ζεκαληηθά θαη ην επηζηεκνληθφ επίπεδν ηεο ρψξαο θαζψο νη 

εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα είλαη πςεινχ επηπέδνπ θαζψο είλαη εξγαζίεο εληάζεσο 

γλψζεο. Γελ είλαη ηπραίεο νη κειέηεο γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε φπσο απηήο ηεο 

McKinsey & Co πνπ αλαθέξεη φηη ε αχμεζε θαηά 10% ζηελ επξπδσληθή δηείζδπζε 

νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο έσο 1,4%. ην ίδην κήθνο θχκαηνο είλαη θαη ε 

αληίζηνηρε ηνπ ΟΟΑ πνπ επίζεο ζηνλ ίδην ηνκέα αλ γίλεη αχμεζε θαηά  10% ζηηο 

επελδχζεηο ζε επξπδσληθέο ππνδνκέο ζα απμήζεη θαηά 1,5% ην ΑΔΠ θαη 1,5% ηα θέξδε 

ιφγσ ηεο  αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο.  Σέινο θαη ε ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε 

ζρεηηθή κειέηε ηεο ην 2013 δήισζε φηη  γηα θάζε κία ζέζε εξγαζίαο πνπ ράλεηαη 

δεκηνπξγνχληαη 2,1 θαηλνχξγηεο ζέζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet jobs). Σν 

ζνβαξφ έιιεηκκα ζε εμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ζηελ Δπξψπε, έρεη σο 

απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ αθάιππηεο ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα 

θηάζνπλ ηηο 750.000 έσο ην 2020
3
 . Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν ιφγνο, πνπ Φεθηαθέο 

δεμηφηεηεο είλαη ζηνλ ππξήλα ηνπ Δπξσπατθνχ Θεκαηνινγίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο πξσηνβνπιίαο Digital Skills and Jobs Coalition, αιιά θαη ηεο ΔΦ.  

 

2.1. ΣΠΔ θαη Παγθόζκηα Οηθνλνκία 

 

Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά θαη έηζη ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία γηα αθφκα κηα ρξνληά κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαηέγξαςε 

αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο θαη γηα ην 2017. Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ ιφγν πνπ φιεο νη ρψξεο ζηξέθνληαη ζηηο ΣΠΔ θαη ζηελ 

επέλδπζε πάλσ ζε απηέο. Έηζη γηα ην έηνπο πνπ δηαλχνπκε θαη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη 

φια θαη κε κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο κεηαζρεκαηίδνληαη νη νηθνλνκίεο ςεθηαθά θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη θαη νη θξαηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ε αγνξά ΣΠΔ απμήζεθε 

ζε ζρέζε κε ην 2016 θαηά 3,3% ή θαιχηεξα θαηά 3,187ηξηο επξψ. Απηφο άιισζηε είλαη 

                                                 
3
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-core-new-skills-agenda-europe  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-skills-core-new-skills-agenda-europe
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θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ νη θξαηηθέο ππεξεζίεο ζπλερίδνπλ λα επελδχνπλ  ζηηο 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. ιεο ζρεδφλ νη ρψξεο ηνπ πιαλήηε 

έρνπλ ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα κε ιίγεο εμαηξέζεηο αλ θαη κε κηα 

ειαθξά θάκςε. Σα δεδνκέλα ησλ ππνθιάδσλ ησλ ΣΠΔ θαη ηεο πνξείαο πνπ 

θαηαγξάθνληαη απνηππψλνληαη γιαθπξά ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

 

Δηθόλα 1: Παγθόζκηα Αγνξά ΣΠΔ ( (EITO(European IT Observatory) 9/2017) 

2.2. ΣΠΔ θαη Οηθνλνκία Γπηηθήο Δπξώπεο 

 

Αιιά θαη ε αγνξά ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ ζηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη γηα ην ηξέρνλ 

έηνο θηλείηαη αλνδηθά θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζπλερίδεη ηνπο ζεηηθνχο ξπζκνχο ζηελ 

αγνξά απφ ην 2016. Απηφ ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο κεηαθξάδεηαη ζε πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ζηνλ ππνηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο χςνπο 395,47 δηο επξψ δειαδή κηα 

άλνδνο θαηά 2,9% ελψ αλαζηξάθεθε θαη ην θιίκα ζηελ αγνξά ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 

φπνπ απφ ηα αξλεηηθά δεδνκέλα ηνπ 2016 έρνπκε ζεηηθνχο ξπζκνχο γηα ην 2017 ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0,3% ή 282,1 δηο επξψ. 

 



6 
 

 

Δηθόλα 2: Δπξσπατθή Αγνξά ΣΠΔ4 

 

2.3. ΣΠΔ θαη Διιεληθή Οηθνλνκία  

 

Ζ Διιάδα απνηειεί απφ ηηο ρψξεο πνπ θαηέγξαςαλ θάκςε ζηελ αγνξά θάηη πνπ 

φκσο νθείιεηαη ζε ζεηξά παξαγφλησλ πνπ πνιιέο θνξέο δελ αθνξά απηέο ηηο 

επελδχζεηο θαη απηφο άιισζηε είλαη ν ιφγνο πνπ ξπζκφο κείσζεο ηεο αγνξάο κεηψλεη 

ηηο πηψζεηο. Τπφ ηελ πίεζε ηεο θξίζεο, ε αμία αγνξάο ΣΠΔ ζηελ Διιάδα ηψξα θαίλεηαη 

λα αλαθάκπηεη ζε ζρέζε κε αθεηεξία ην 2009 φπνπ ν ηνκέαο είρε ηελ ηαρχηεξε χθεζε 

(33%) ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο . Έηζη γηα ην 2017 θαίλεηαη φηη ζα θιείζεη 

ζην -0,8% θαη πνζά αμίαο 5,655 δηο επξψ ζε ζρέζε κε ηα 5,7 δηο επξψ γηα ην 2016.  Ζ 

αγνξά Πιεξνθνξηθήο γηα ην 2017 αλακέλεηαη λα θζάζεη ζηα1,675 δηο επξψ ελψ ε 

αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έρεη πηψζε θαη ζα θηάζεη ζηα 3,947 δηο επξψ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε Διιάδα ζήκεξα δελ βξίζθεηαη ζε πξνλνκηαθή ζέζε ζε φηη αθνξά ηηο 

ΣΠΔ, κε δεδνκέλν ην ξφιν πνπ απηέο παίδνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ επεκεξία ηεο 

ρψξαο, ε αλάπηπμή ηνπο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε ρψξα. 
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4
 Γπηηθή Δπξψπε, πνζνζηφ κεηαβνιήο αμίαο αγνξάο αλά θιάδν. Πεγή: EITO ζε ζπλεξγαζία κε IDC, 

επεμεξγαζία ΔΠΔ, 9/2017. http://www.sepe.gr/gr/EITO/article/9879585/global_market/?issue=17  

http://www.sepe.gr/gr/EITO/article/9879585/global_market/?issue=17
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ζκφο 

Πιεξνθνξηθήο 
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Δηθόλα 3: Διιεληθή αγνξά ΣΠΔ ζε αμία ζε επξώ5 

                                                 
5
 EITO ζε ζπλεξγαζία µε IDC, επεμεξγαζία ΔΠΔ, 9/2017, . 

http://www.sepe.gr/gr/EITO/article/9879585/global_market/?issue=17  

http://www.sepe.gr/gr/EITO/article/9879585/global_market/?issue=17
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Δηθόλα 4: Πνξεία Αγνξάο ΣΠΔ ζε πνζνζηά αλά ρώξα6 

 

2.4. Οη ΣΠΔ ζην επίθεληξν ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Διιάδαο  

 

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ έηζη γηα ην πνηνο είλαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο  πνπ νη 

επελδχζεηο  ζηηο ΣΠΔ  έρνπλ βξεζεί ζην επίθεληξν ηεο ΔΔ. Δίλαη ν ηνκέαο άιισζηε ησλ 

ΣΠΔ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 5% ζρεδφλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ θαη παξάγεη ην 25% 

ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Μάιηζηα ην 50% ηεο ζπλνιηθήο αχμεζεο 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία. Ζ ςεθηαθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη 

επηαπιάζηα αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε νηθνλνκία αλαθέξεη ζηνλ ηζηνρψξνο 

                                                 
6
 EITO ζε ζπλεξγαζία κε IDC, επεμεξγαζία ΔΠΔ, 1/2017 

http://www.sepe.gr/gr/EITO/article/9879585/global_market/?issue=17  

http://www.sepe.gr/gr/EITO/article/9879585/global_market/?issue=17
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ηεο ε ΔΔ. Μηα κφλε απιή πεξηήγεζε ζε απηφ ηνλ ηζηνρψξν καο αξθεί γηα λα δνχκε φηη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ηδηαίηεξα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη ην πφζν αθφκα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη θαζψο φπσο ε 

ίδηα ε Κνηλφηεηα αλαθέξεη φηη αλ θαη 250 εθαηνκκχξηα πνιίηεο ηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

δηαδίθηπν εληνχηνηο ππάξρεη αθφκα έλα 18% πνπ δελ θάλεη ρξήζε ηνπ, φηη κφλν ην 15% 

ησλ πνιηηψλ θάλεη αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ απφ άιιε ρψξα ηεο ΔΔ, θαη αληηκεηψπηζε 

ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο,
7
 φηη νη δηαδηθηπαθέο εηαηξείεο θαη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο 

δελ δχλαληαη λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, φηη κφλν ην 7% 

ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πσινχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, φηη 

νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο δελ αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ςεθηαθψλ εξγαιείσλ ζηνλ βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζαλ θαη απνηειεί έηζη κηα αθφκα 

κεγάιε δεμακελή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο. Έηζη φπσο έρνπκε κηα εληαία νηθνλνκηθή αγνξά 

ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ζε κηα εληαία ςεθηαθή αγνξά πνπ ζεκαίλεη φηη εθεί ζα 

κεηαβνχλ νη εζληθέο αγνξέο ζε κία
8
επηηξέπνληαο έηζη κε αθφκα έλαλ ηξφπν ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ ηεζζάξσλ ειεπζεξηψλ ηεο Δ.Δ. φπσο ςεθίζηεθαλ ζηελ πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη πνπ είλαη ε δηαθίλεζε πξνζψπσλ, δηαθίλεζε αγαζψλ, εγθαηάζηαζε θαη 

απφθηεζε πεξηνπζίαο
9
. Μηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή ςεθηαθή εληαία αγνξά ζα κπνξνχζε 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκία καο πεξίπνπ θαηά 415 δηζ. επξψ εηεζίσο 

(MCSPEDDEN-BROWN 2014) θαη λα δεκηνπξγήζεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζέζεηο 

εξγαζίαο κέζσ ηεο ππεξθέξαζεο εκπνδίσλ φπσο φηη κφλν 59% ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ 

έρνπλ πξφζβαζε ζε δίθηπα 4G, φηη ην 90 % ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα απαηηνχλ 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ζα κπνξεί λα γίλεη εμνηθνλφκεζε πάλσ απφ 11 δηζ. επξψ γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηηο αγνξέο µέζσ δηαδηθηχνπ, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα 

εμνηθνλνκήζνπλ 9.000 επξψ αλά αγνξά ζε λνκηθέο θαη κεηαθξαζηηθέο ακνηβέο ελψ κε 

ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ζα απειεπζεξσζνχλ ην 52 % ησλ δπλεηηθψλ 

δηαζπλνξηαθψλ αγνξψλ πνπ είλαη κπινθαξηζκέλεο. Δπηπιένλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

δείρλεη ηνλ δξφκν γηα ην κέιινλ αλαθέξνληαο φηη ε ςεθηαθή νηθνλνκία θαη ηα 

επξπδσληθά δίθηπα πςειήο ηαρχηεηαο έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα κε ηα ειεθηξηθά θαη 

κεηαθνξηθά δίθηπα. Αιιά θαη πην εηδηθά γηα ηελ Διιάδα νη επελδχζεηο ηηο ΣΠΔ είλαη 

                                                 
7
 Με ηνλ φξν ςεθηαθφ ράζκα ελλνείηαη ην ράζκα, ην θελφ πνπ παξάγεηαη αλάκεζα ζε άηνκα ή θαη νκάδεο 

πνπ σθεινχληαη απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζε εθείλα πνπ δελ σθεινχληαη εμαηηίαο θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ  

8
 https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_el  

9
 OJ C 191 of 29.7.1992  

https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_el
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ίζσο ε ηζρπξφηεξε απάληεζε γηα ηελ ζηαζεξή θαη βηψζηκε αλάπηπμε θάηη πνπ ηφζν νη 

θνηλνηηθέο αξρέο αιιά θαη νη ηδησηηθνί θνξείο αλαγλσξίδνπλ θαη πξνσζνχλ.  

 

2.4.1. Ζ πξνζθνξά ησλ ΣΠΔ ζηελ αλάηαμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

 

Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθέο νη ζρεηηθά πξφζθαηεο πξνηάζεηο ηνπ ΗΟΒΔ γηα ην ηη 

κπνξεί λα πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ηφζν ζηελ αλακφξθσζε ηνπ θξάηνπο φζν 

θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ. Δίλαη ίζσο ραξαθηεξηζηηθά 

κφλν ηα ιίγα παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ ηα νθέιε γηα ην θξάηνο φπσο φηη:  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο απνθέξεη ζηνλ πξψην κφλν ρξφλν 

εθαξκνγήο ηεο νηθνλνκία θαηά 380εθαηνκκχξηα επξψ (ARX 2013) φηη ηα πιήξσο 

αλνηρηά δεδνκέλα
10

 ζα αλεβάζνπλ θαηά 25 κνλάδεο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο (απφ ηελ 56ε) (Tinholt 2013)θαη ηεο δηαθάλεηαο θαηά 33 κνλάδεο 

(απφ ηελ 80
ε
 ζέζε), ελψ ζα δεκηνπξγήζεη 6332 επηρεηξήζεηο. (Tsakanikas & al 2014)  

Σελ ίδηα ζηηγκή θαη ν ΔΒ κε βάζε ηελ πξφζθαηε κειέηε ηνπ (ΔΒ 2014), κηα 

«ζπλνιηθή» ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα, πνπ ζα σζήζεη δπλακηθά 

ηε ρψξα πξνο ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, ζα εληζρχζεη ζεηηθά ηελ ςεθηαθή ηεο 

σξηκφηεηα θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φηη αλ απνθηήζνπλ 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο(e-skills) ζα απμεζνχλ νη εμαγσγέο θαηά 13,9εθηνκκχξηα επξψ θαη 

ζα αλνίμνπλ 72 λέεο επηρεηξήζεηο, αλ νη ΜΜΔπ ελζσκαηψζνπλ ΣΠΔ ζηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο ηνπο ζα εληζρχζεη ηελ εμσζηξέθεηα ηνπο θαη ζα αλεβάζεη θαηά 4-9% ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο ζηελ θαηλνηνκία θαη θαηά 1,5-4% ηηο εμαγσγέο ηνπο. Ζ πινπνίεζε 

απηνχ ηνπ ζρεδίνπ απνηηκάηαη απφ ηελ κειέηε φηη ζα νδεγήζεη ζε επηπιένλ άλνδν ηνπ 

ΑΔΠ έσο θαη €7,6 δηο (+4%) ηα επφκελα 4 ρξφληα, θαη ηε δεκηνπξγία 50.000 λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, απαηηεί επελδχζεηο χςνπο 1,9 δηο € ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. 

                                                 
10

 http://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=GRC  

http://opendatabarometer.org/4thedition/detail-country/?_year=2016&indicator=ODB&detail=GRC
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3. Δπξώπε θαη ΣΠΔ  

 

Οη ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ (TΠΔ) απνηεινχλ ηζρπξφ 

θηλεηήξα αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο θάηη πνπ ήξζε λα επηβεβαησζεί ζηελ Φεθηαθή 

Ζκέξα
11

 ζηηο Βξπμέιιεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 γηα ηα 60 ρξφληα απφ ηελ ππνγξαθή ησλ 

πλζεθψλ ηεο Ρψκεο φπνπ αλαθέξζεθε φηη «Σν κέιινλ ηεο Δπξψπεο είλαη ςεθηαθφ». 

Με απηά σο βαζηθά δεδνκέλα εδψ ζα πξέπεη λα θάλνπκε κηα αλαθνξά γηα ην πψο έρεη 

επηρεηξήζεη ε ΔΔ λα αιιάμεη, ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη θάλεη κέρξη θαη ζήκεξα αιιά θαη 

ηη αλακέλεηαη λα θάλεη ζην άκεζν κέιινλ.  Ζ Δπξσπατθή Έλσζε εγθαίξσο θαη 

ηδηαίηεξα κε ηα ηελ ςήθηζε θαη ηελ ζέζε ζε εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο 

θαη πνπ ζπλέρηζε κε ηελ ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» έδεημε φηη ν ηνκέαο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζα απνηειεί ηελ θνξσλίδα ηνπ αλαπηπμηαθνχ δξφκνπ θαη ην φρεκα πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο
12

. 

Έηζη απνθαζίζηεθε λα ζεζκνζεηεζνχλ ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο πνπ ζα ζπληνλίδνπλ ηηο 

εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο. Ζ 

Δπξψπε θάλεη ιφγσ γηα ςεθηαθή επαλάζηαζε κε ηα smartphones θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ θαη ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ θξχβνπλ απφ πίζσ ηνπο αιιά θαη 

ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη εμνηθείσζεο ησλ πνιηηψλ ζε λέεο 

ηερλνινγίεο ελψ ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ε ιχζε γηα πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζα επηιπζνχλ κέζσ απηήο κε ηελ ΔΔ σο ζεκαηνθχιαθα πνπ ζα 

πξναζπίδεηαη ζηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα θαζηεξψλεη ηα ηερληθά 

πξφηππα . Ζ Δπξψπε ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζε παγθφζκην παξάγνληα πνπ ζα 

θαζνξίδεη ηηο εμειίμεηο φπσο κπνξνχκε λα δνχκε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηεο θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηελ Φεθηαθή Ζκέξα φπσο πξνείπακε, φπνπ αλαθέξζεθε ε 

πιεξνθνξηθή πςειψλ επηδφζεσλ (HPC). Μάιηζηα αλαθνηλψζεθε θαη ζεηξά δξάζεσλ 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο θαη έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζηηο ήδε 

απνθαζηζκέλεο δξάζεηο, φπσο Σν Δπξσπατθφ Νέθνο Αλνηθηήο Δπηζηήκεο (European 

Commission 2016),ε Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηε ζπγθέληξσζε εζληθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ςεθηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε Πξσηνβνπιία γηα ηηο ςεθηαθέο 

δπλαηφηεηεο θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε έλα 

                                                 
11

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-day  

12
 http://ec.europa.eu/regional_policy/el/faq/  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-day
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/faq/
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επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο,
13

 πνπ ζα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη δηνηθεηηθέο 

αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ κηα ζπκθσλεκέλε παξεκθεξή 

πξνζέγγηζε ησλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

 

3.1. ηξαηεγηθή Ληζαβόλαο, Δπξώπε 2020 θαη ΣΠΔ 

 

Σν ζχλνιν ηεο  πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο ην 2001 έζεζε ηελ ηξαηεγηθή γηα ηελ εξρφκελε δεθαεηία κε 

ην φλνκα  ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο 2000 – 2010 πνπ σο ζηφρν είρε λα κεηαηξέςεη 

ηελ ΔΔ ζε κηα φπσο είρε αλαθεξζεί ηφηε «νηθνλνκία ηεο γλψζεο» πνπ ζα ήηαλ 

παξάιιεια ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν θαη ζα ήηαλ ηθαλή λα παξέρεη 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηζρπξφηεξε θνηλσληθή ζπλνρή κάιηζηα είραλ νξηζηεί 

θαη νη δχν θχξηνη ηνκείο δξάζεηο πνπ ήηαλ ε πξνεηνηκαζία γηα κεηάβαζε ηελ λένπ 

ηχπνπ νηθνλνκία θαη δεχηεξν λα εθζπγρξνληζηεί ην θνηλσληθφ πξφηππν κε έλα λέν 

ελεξγφηεξν θξάηνο πξφλνηαο. ε φηη αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ ΣΠΔ ε ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ Action Plans κε πξψην λα αθνξά 

ηελ πξσηνβνπιία e-Europe
14

, µε ζθνπφ λα αλαπηπρζεί ε ςεθηαθή νηθνλνκία ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν. Σν πξψην ήηαλ ην «e-Europe 2002: Κνηλσλία πιεξνθνξηψλ γηα 

φινπο» πνπ πηνζεηήζεθε ην 2000
15

 πνπ αλαζεσξήζεθε ην 2002 κε ην ρέδην Γξάζεο 

«e-Europe 2005: µηα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα φινπο»
16

 πνπ ζα ηφλσλε ηηο 

πξνζθνξέο ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη πεξηερνκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε 

αζθαινχο επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Δθεί νπζηαζηηθά έγηλε θαη ην πξψην 

βαζηθφ βήκα γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο e-ππεξεζίεο 

φπσο ε ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning), νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο (e-health) 

θαη άιια. ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-business) θάηη πνπ φκσο δελ νινθιεξψζεθε 

κε επηηπρία εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα πεξάζεη ε ΔΔ ζην 

Πξφγξακκα Γξάζεο «ηξαηεγηθή i2010 – Δπξσπατθή θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε»
17

 φπνπ ζέιεζαλ λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ 

                                                 
13

 https://ec.europa.eu/isa2/news/new-european-interoperability-framework-coming-soon_en  

14
 COM (99) 687 final  

15
 COM(2001) 140 final  

16
 COM(2002) 263 ηειηθφ 

17
 COM(2005) 229 ηειηθφ  

https://ec.europa.eu/isa2/news/new-european-interoperability-framework-coming-soon_en
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πινπνίεζε ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα δίλεη βαξχηεηα 

ζηηο ΣΠΔ ελψ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο , θαη ζα πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη Γεκνζηψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ κέιινληνο. Οη λέεο ηερλνινγίεο φκσο απνηέιεζαλ ην επίθεληξν ησλ 

ζπδεηήζεσλ θαη ζηε λέα ηξαηεγηθή ηεο Δπξψπεο κε ην φλνκα «Δπξψπε 2020»
18

 πνπ 

αληηθαηέζηεζε απηήο ηεο Ληζαβφλαο γηα ην λέν ρξνληθφ φξην 2010-2020 θαη δίλεη ηελ 

ψζεζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ μαλά ηελ ΔΔ ζηελ αηρκή ηεο 

ηερλνινγίαο. Γίλεη έκθαζε ζηελ έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε σο κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο, βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο θαη 

ελίζρπζεο κηαο δηαηεξήζηκεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο.  

 

3.2. Οη εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο δεκηνπξγήζεθαλ θαη 7 

εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο (flagship initiatives)  κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε αμηνπνίεζε 

θαη θαιχηεξε δηάζεζε ησλ πφξσλ. Γηα ηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ δεκηνπξγήζεθε ην Φεθηαθφ 

Θεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε (Digital Agenda for Europe, DAE
19

) πνπ απνηειεί κηα 

απφ απηέο ηηο 7 εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη νπζηαζηηθά ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην 

πνπ αλήθεη ζηελ πξνηεξαηφηεηα «Έμππλε Αλάπηπμε» δείρλεη ηελ πνξεία ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ κέζα απφ 7 πεδία πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ 

αλαιπφκελα ζε 101 δξάζεηο
20

 πνπ απεπζχλνληαη ηφζν ζηελ Κνηλφηεηα (78) φζν θαη ζηα 

θξάηε κέιε (23) αλαγλσξίδνληαο έηζη ηνλ ξφιν ησλ ΣΠΔ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο λέαο ηξαηεγηθήο απφ ηηο νπνίεο νη 31 είλαη λνκηθέο δξάζεηο .
21

 (Maciejewski 2017) 

 

                                                 
18

 COM(2010) 2020 

19
 COM(2010) 245 ηειηθφ  

20
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-agenda-101-single-digital-market-high-

speed-internet  

21
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-agenda-101-single-digital-market-high-speed-internet
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-agenda-101-single-digital-market-high-speed-internet
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html
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Δηθόλα 5: ηόρνη ΦΘ γηα ΔΔ θαη Διιάδα22 

Ο ηνκέαο ησλ ΣΠΔ κπνξνχκε λα πνχκε φηη έξρεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε αθφκα κηα 

εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Horizon 2020-

Οξίδνληαο 2020»
23

 θαη ζα απνηειεί ην ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν γηα ηελ «Έλσζε 

θαηλνηνκίαο» - Innovation Union κε ζθνπφ λα δνζεί ε «επξσπατθή απάληεζε» ζην 

ρψξν ηεο πςειήο βηνκεραλίαο. ηνρεχεη ηδηαίηεξα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ 

ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία κε ζθνπφ επίζεο λα αληηκεησπίζεη κε ηερλνινγηθφ 

ηξφπν θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ρξνλίδνπλ. Σν πξφγξακκα είλαη ηδηαίηεξα επέιηθην 

θαη αλνηρηφ ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά (Δζληθφ Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο 2014) κε ζθνπφ ηα γξήγνξα απνηειέζκαηα. Σν Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην 

νπζηαζηηθά πιένλ πεξλάεη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο 

(Digital Single Market) 
24

 θάηη πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή φπσο ηελ παξνπζίαζε ν 

πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Jean-Claude Juncker, γηα ηελ λέα δηαθπβέξλεζε ζηελ ΔΔ ηελ 

ηεηξαεηία 2015-2019 φπσο παξνπζηάζηεθε ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 2015 δίλνληαο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ην κέιινλ ηεο ΔΔ
25

 (European Commission 2017)θαη ζηελ 

                                                 
22

 http://www.opengov.gr/yme/?p=2825  

23
 COM/2011/0822 ηειηθφ - 2011/0387 (COD)  

24
 COM(2015)0192  

25
 https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en  

http://www.opengov.gr/yme/?p=2825
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en


15 
 

απνηχπσζε απηψλ ζηηο 10 πξνηεξαηφηεηεο ηεο Κνκηζηφλ
26

 (Juncker 2014)ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα πάξνπλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κέζσ ησλ Action Plan 2011-2015
27

 θαη ην ηξέρνλ Action 

Plan 2016-2020
28

. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο δεκηνπξγίαο ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο 

ήηαλ γηαηί νη ΣΠΔ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο έρνπλ ζέζεη ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

έηζη ζηα πιαίζηα ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζηελ ΔΔ απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία 

ηεο φπσο αλέθεξε θαη ε ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή.   

 

3.2.1. Digital Single Market
29

 θαη DESI 

 

Ο αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Άληξνπο Άλζηπ, αξκφδηνο γηα ηελ 

Φεθηαθή Δληαία Αγνξά πξηλ ιίγνπο κήλεο είρε δειψζεη: «ηφρνο ηεο Φεθηαθήο Ζκέξαο 

είλαη λα απνηειέζεη ε ςεθηνπνίεζε έλαλ πξαγκαηηθά ζεηηθφ κνριφ – ζηηο πνιηηηθέο θαη 

ηε λνκνζεζία, θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία καο, αιιά θαη ζηηο δσέο 

φισλ ησλ Δπξσπαίσλ.» Απηέο είλαη νη δειψζεηο ησλ Δπξσπαίσλ πνπ έξρνληαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηηο απνθάζεηο ηεο Κνκηζηφλ γηα ηελ ηξαηεγηθή γηα ηελ Φεθηαθή Δληαία 

Αγνξά  πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο θαη ηηο 

Δθζέζεηο Δλδηάκεζνπ Διέγρνπ παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία πνπ απνθαζίζηεθε ψζηε λα 

ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέρξη ην 2018.  

 

3.2.1.1. Ζ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά 

 

Ζ ΔΦΑ
30

  πνπ ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην ηνπ 2015
31

 αλ θαη ην μεθίλεκα έγηλε 

ην 2010
32

 βαζίδεηαη ζε ηξεηο «ππιψλεο»: 

                                                 
26

 https://ec.europa.eu/commission/index_en  

27
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015  

28
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020  

29
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/  

30
 COM(2015) 192 final  

31
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html  

32
 (COM(2010)608),  

https://ec.europa.eu/commission/index_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0608
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• Πξνζβαζηκφηεηα: θαιχηεξε πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο Δπξψπεο ζε ςεθηαθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

• Πεξηβάιινλ δξάζεο: δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη ηζφηηκσλ φξσλ 

αληαγσληζκνχ γηα ηελ εμάπισζε ησλ ςεθηαθψλ δηθηχσλ θαη ησλ θαηλνηφκσλ 

ππεξεζηψλ, 

• Οηθνλνκία θαη Κνηλσλία: κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο.
33

 

Ζ ΔΦΑ
34

 είλαη κηα ηξαηεγηθή πνπ ελζσκαηψλεη 16 πξσηνβνπιίεο θαη 35 

δξάζεηο-δεζκεχζεηο
35

 θαη ελζσκαηψλεη ηερληθέο αλνηρηήο αξρηηεθηνληθήο θαη 

πξφζβαζεο φπνπ νη ΣΠΔ κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη κεγα-ππνινγηζηέο θαη νη ρψξνη 

ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ ζα έρνπλ πςειή πξνηεξαηφηεηα
36

κε ην πξφγξακκα Horizon 

2020 λα έρεη θαίξην ξφιν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζηνπο ηνκείο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
37

 Σνλ νδηθφ ράξηε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ΔΦΑ, 

πνπ γηα ηελ πνξεία ηεο εθηεινχληαη ελδηάκεζεο εθζέζεηο πξνφδνπ,
38

 κπνξνχκε λα 

δνχκε θαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

 

 

2017 

Απφ ηηο 15 Ηνπλίνπ 

2017 θαηαξγνχληαη ζηελ 

ΔΔ νη ρξεψζεηο 

πεξηαγσγήο ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο 

35 % ησλ 

Δπξσπαίσλ ηαμηδεχνπλ 

ζην εμσηεξηθφ 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ 

ρξφλν. Σν 2014, 47 % ησλ 

Δπξσπαίσλ δελ 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

δηαδίθηπν κέζσ θηλεηνχ 

ζην εμσηεξηθφ, επεηδή 

                                                 
33

 https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_el  

34
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html  

35
 https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8084b7f3-6777-11e7-b2f2-

01aa75ed71a1  

36
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market  

37
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/advancing-digital-science-and-infrastructures  

38
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-mid-term-review  

https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_el
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8084b7f3-6777-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/8084b7f3-6777-11e7-b2f2-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/advancing-digital-science-and-infrastructures
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-mid-term-review
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ήηαλ ππεξβνιηθά αθξηβφ. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Απφ ηνλ Μάην ηνπ 

2018 ζα ππάξμεη κηα λέα 

εληαία δέζκε θαλφλσλ ηεο 

ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ 

ηδησηηθφηεηα ζηηο 

ειεθηξνληθέο 

επηθνηλσλίεο. 

Απηφ ζα επηηξέςεη 

ζηνπο πνιίηεο λα 

αλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν 

ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπο θαη λα 

απνζαθελίζνπλ ηα φξηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2018, νη πνιίηεο ζα 

κπνξνχλ λα 

απνιακβάλνπλ ζην 

δηαδίθηπν ηηο ηαηλίεο ηνπο, 

ηηο αζιεηηθέο κεηαδφζεηο, 

ηε κνπζηθή, ηα 

βηληενπαηρλίδηα θαη ηηο 

ζπλδξνκέο ηνπο ζε 

ειεθηξνληθά βηβιία, φηαλ 

ηαμηδεχνπλ ζηελ ΔΔ. 

68 % ησλ παξφρσλ 

δηαδηθηπαθνχ ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ 

κπινθάξνπλ ηνπο ρξήζηεο 

ζε άιιν θξάηνο κέινο. 60 

% ησλ λεαξψλ 

Δπξσπαίσλ δειψλνπλ φηη 

ε δηαζπλνξηαθή 

θνξεηφηεηα είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ απφθηεζε 

ζπλδξνκήο. 

Απφ ηνλ Μάην ηνπ 

2018 ε ΔΔ ζα απνθηήζεη 

ηελ πξψηε ζηελ ηζηνξία 

ηεο θνηλή λνκνζεηηθή 

πξάμε γηα ηελ αζθάιεηα 

ζηνλ θπβεξλνρψξν, πνπ 

έρεη σο ζηφρν λα 

ζπκβάιεη ψζηε λα 

δηαηεξνχληαη αζθαιή ηα 

ζπζηήκαηα δηθηχσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα 

θξάηε κέιε 

Δπίζεο, ε ΔΔ 

ζηεξίδεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο γηα ηελ 

αζθάιεηα ζηνλ 

θπβεξλνρψξν κέζσ κηαο 

ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ηελ 

νπνία αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ 

επελδχζεηο χςνπο 1,8 δηζ. 

επξψ σο ην 2020, κε 
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ζθνπφ απηέο λα 

ζπκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε δηαηάμεσλ 

πξνζηαζίαο θαηά ησλ 

επηζέζεσλ ζηνλ 

θπβεξλνρψξν. 

 

 

 

2020 

Απφ ην 2020 ηα 

θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζα 

ζπληνλίζνπλ γηα πξψηε 

θνξά ηε ρξήζε ηεο δψλεο 

πςειήο πνηφηεηαο ησλ 

700 MHz 

Απηφ ζα 

δεκηνπξγήζεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππάξμνπλ 

δίθηπα 5G θαη λα 

παξέρνληαη λέεο 

ππεξεζίεο φπσο 

ζπλδεδεκέλα απηνθίλεηα, 

εμ απνζηάζεσο 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 

έμππλεο πφιεηο ή βίληεν 

ζπλερνχο ξνήο ελ θηλήζεη 

θαη εθηφο ζπλφξσλ. 

Αλ νη θπβεξλήζεηο 

ηεο ΔΔ αθνινπζήζνπλ ην 

ζρέδην δξάζεο ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε, ζα 

κπνξνχλ λα εμνηθνλνκνχλ 

έσο 5 δηζ. επξψ εηεζίσο 

απφ ην 2020. 

Με ην ζρέδην 

δξάζεο επηδηψθεηαη ε 

απινχζηεπζε ηεο δσήο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, 

εμαζθαιίδνληαο φηη ηα 

δεκφζηα κεηξψα είλαη 

ζπλδεδεκέλα θαη 

επηηαρχλνληαο ηε 

κεηάβαζε ζηηο 

ειεθηξνληθέο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο θαη ηηο 

ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο 

Δηθόλα 6: Δπηηεύγκαηα ΔΦΑ αλά έηνο39 

                                                 
39

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
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3.2.1.2.  Ο δείθηεο DESI 

 

Ο Digital Economy and Society Index (DESI)
40

 ή δείθηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο 

θαη θνηλσλίαο (DESI) είλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο πνπ θαηάξηηζε ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αζθάιεηα 

Γηθηχσλ Δπηθνηλσλίαο, Πεξηερνκέλνπ θαη Σερλνινγίαο (DG CNECT) γηα λα αμηνινγεί 

ηελ πξφνδν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ πξνο κηα ςεθηαθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Ο κεηθηφο 

απηφο δείθηεο επηηξέπεη γεληθήο ζεψξεζεο αμηνινγήζεηο, επηθέληξσζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, επηηξέπεη πξνβνιέο ζην κέιινλ θαη επίζεο 

επηηξέπεη ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο (EUROPEAN COMMISSION 2017). Ο δείθηεο απηφο 

ζπλαζξνίδεη κηα ζεηξά ζρεηηθψλ δεηθηψλ δηαξζξσκέλσλ γχξσ απφ 5 παξακέηξνπο πνπ 

βαζκνινγνχληαη απφ ην 0 έσο1. ζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία ηφζν θαιχηεξεο 

είλαη νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο. Οη δείθηεο απηνί είλαη:  

• πλδεζηκφηεηα ζηαζεξά επξπδσληθά δίθηπα: Δπξπδσληθέο θηλεηέο επηθνηλσλίεο, 

επξπδσληθέο ηαρχηεηεο θαη ηηκέο,  

• Αλζξψπηλν θεθάιαην: Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, βαζηθέο θαη πξνεγκέλεο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο,  

• Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ: Υξήζε απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη ησλ επηγξακκηθψλ (on-line) ζπλαιιαγψλ,  

• Δλζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο: Φεθηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ειεθηξνληθφ εκπφξην,  

• Φεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο: Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.  

•  

3.2.1.3. Έθζεζε ςεθηαθήο πξνόδνπ ηεο Δπξώπεο
41

  

 

Ζ έθζεζε ςεθηαθήο πξνφδνπ ηεο Δπξψπεο (EDPR) παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν 

πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο, ζπλδπάδνληαο 

πνζνηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ δείθηε ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο (DESI) κε 

πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο αλά ρψξα πνιηηηθέο. Σα απνηειέζκαηα 

αθνξνχλ ζηνηρεία γηα ηνπο 5 δείθηεο (ζχλνιν 31 ππνδείθηεο γηα ην Φεθηαθφ 

Θεκαηνιφγην) ηνπ DESI φπσο πξναλαθέξζεθαλ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ν digital 

                                                 
40

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi  

41
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-progress-report  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-progress-report
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scoreboard γηα ηελ ζεψξεζε ηεο πνξείαο θάζε θξάηνπο
42

 φπνπ νη ππεξεζίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έρνπλ νξίζεη έλα επξχηεξν ζχλνιν εθαηφλ επηά (107) δεηθηψλ 

νκαδνπνηεκέλσλ ζε έληεθα (11) ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ πνξεία ησλ ΣΠΔ ζηελ 

Δπξψπε.
43

 

 

                                                 
42

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard  

43
 http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators#desi-individual-indicators  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators#desi-individual-indicators
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4. ΣΠΔ θαη Διιάδα 

 

4.1. Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ ςεθηαθό ράξηε ηεο ΔΔ 

 

ε φηη αθνξά ην βαζκφ δηείζδπζεο θαη επέθηαζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ρψξα, χκθσλα 

κε ηνλ DESI 2017, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 26ε ζέζε. πλνιηθά, ε Διιάδα δελ 

ζεκείσζε κεγάιε πξφνδν ζε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Απφ ηε ζεηηθή 

πιεπξά, νη πνιίηεο ηεο ρξεζηκνπνηνχλ πην ελεξγά ην δηαδίθηπν γηα βηληενθιήζεηο θαη 

επηγξακκηθφ πεξηερφκελν. Χζηφζν, ην ρακειφ επίπεδν ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κπνξεί λα 

δξάζεη σο ηξνρνπέδε γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη 

θνηλσλίαο. 

 

Δηθόλα 7: Καηάηαμε ηεο Διιάδαο ζύκθσλα κε ηνλ δείθηε DESI44 

 

Δηδηθφηεξα γηα ην 2017: 

 

• Χο πξνο ηε ζπλδεζηκφηεηα  (Βαζκνινγία: 0,48 – Μ.Ο. Δ.Δ. 28: 0,63): Ζ Διιάδα 

παξνπζηάδεη επξεία δηαζεζηκφηεηα ζηαζεξψλ επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ, αιιά ε 

δηείζδπζή ηνπο πξνρσξεί κε αξγνχο ξπζκνχο. Ζ ηηκή είλαη ζρεηηθά πςειή ,ε κεηάβαζε 

ζε γξήγνξεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο είλαη πην αξγή απ‟ φ,ηη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη 

ε Διιάδα παξακέλεη ηειεπηαία ζηελ θάιπςε NGA αλά λνηθνθπξηφ..  

• Αλζξψπηλν θεθάιαην (Βαζκνινγία: 0,37 – Μ.Ο. Δ.Δ. 28: 0,55): Πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν, αιιά ην επίπεδν δεμηνηήησλ παξακέλεη ρακειφ. 

Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ πηπρηνχρσλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο είλαη ζρεηηθά 

πςειφο, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαιφ νησλφ γηα ην ςεθηαθφ κέιινλ ηεο Διιάδαο. 

                                                 
44

 Digital Economy and Society Index 2017,  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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• Υξήζε δηαδηθηχνπ (Βαζκνινγία: 0,42 – Μ.Ο. Δ.Δ. 28: 0,48): Οη Έιιελεο είλαη 

ελεξγνί ρξήζηεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη επηγξακκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Καηά ην παξειζφλ έηνο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

επηγξακκηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. 

• Δλζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (Βαζκνινγία: 0,23 – Μ.Ο. Δ.Δ. 28: 

0,37): H Διιάδα πξνρσξεί κε αξγνχο ξπζκνχο. Οη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αιιά είλαη ιηγφηεξν πξφζπκεο λα πηνζεηήζνπλ λέεο ηερλνινγίεο 

φπσο ην ππνινγηζηηθφ λέθνο θαη ε RFID. Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο δηαχινπο γηα πσιήζεηο, αιια φρη γηα 

δηαζπλνξηαθέο πσιήζεηο. 

• Φεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο (Βαζκνινγία: 0,41 – Μ.Ο. Δ.Δ. 28: 0,43): Ζ 

Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ παξνρή αλνηρηψλ δεδνκέλσλ, αλ θαη 

φρη ηφζν ηαρεία φζν άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Ο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απμάλεηαη επίζεο ειαθξψο, αιιά ε πξνζθνξά 

ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ είλαη πνιχ θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. 

 

4.2. Διιάδα θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

 

Έηζη νπζηαζηηθά ε Διιάδα φια απηά ηα ρξφληα βξέζεθε λα εθηειεί έξγα ΣΠΔ 

αζχληαθηα κε ζηφρν κφλν ηελ απνξξνθεηηθφηεηα αλ θαη πνιιέο θνξέο είραλ δνζεί 

επθαηξίεο λα γίλεη έλα πξαγκαηηθφ «άικα». Οη ΣΠΔ ζηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθή Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή - Πνιηηηθή ηεο πλνρήο 

πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά επελδχζεσλ πνπ ζηελ ρψξα καο αθνξνχζε ηα πξνγξάκκαηα 

Οινθιεξσκέλα Μεζνγεηαθά Πξνγξάκκαηα (ΜΟΠ), ζηε ζπλέρεηα κε ηα ηξία Κνηλνηηθά 

Πιαίζηα ηήξημεο (ΚΠ) Α‟ ΚΠ 1988-1993, Β‟ ΚΠ 1994-1999, Γ‟ ΚΠ 2000-2006 

(κε ην Δ.Π. 'Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο'), ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 

(ΔΠΑ) 2007-2013 (ΔΠ „Φεθηαθή χγθιηζε‟ θαη ΔΠ „Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε‟ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Δζληθή Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2006 – 2013 θαη ην 7νπ 

Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ γηα ηελ θαηλνηνκία.) θαη πιένλ κε ην Δηαηξηθφ χκθσλν γηα 

ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ 2014-2020). Ο θχξηνο φκσο θαηαιχηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ ήηαλ ην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε»  (Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο ΔΠ ΔΠΑ 2007-2013 2012) ηνπ πξνεγνχκελνπ ΔΠΑ πνπ 

ελζσκάησλε ηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή θαη ζηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο ζηα 

πιαίζηα ηνπ 6
νπ

 Γεληθνχ ηφρνπ θαη νπζηαζηηθά έδξαζε ζαλ ην φρεκα ζε ζπλδπαζκφ κε 
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ην έηεξν ΔΠ «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» ηελ παξάδνζε ζεκαληηθψλ έξγσλ ΣΠΔ ηφζν 

θαζεηψλ φζν θαη νξηδνληίσλ θαη έηζη νδήγεζε ζηελ δηακφξθσζε ηνπ λένπ ΔΠΑ. Ζ 

Πνιηηηθή πλνρήο ηεο ΔΔ γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ην ηξέρνλ 

ΔΠΑ έρεη ζεζπίζεη 11 ζεκαηηθνχο ζηφρνπο (έξγα ΣΠΔ θπξίσο ζηνπο Θ 2,11 θαη 

ιηγφηεξα ζηνπο Θ 1,3,10) πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 

πνπ ζα θαιπθζνχλ κέζα απφ ηα 20 Πξνγξάκκαηα, απφ ηα νπνία ηα 7 είλαη Σνκεαθά θαη 

ηα 13 Πεξηθεξεηαθά, ζην πιαίζην βεβαίσο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΣ. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε είλαη φηη νη 

παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ησλ έξγσλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ζην Θεκαηηθφ ηφρν 2 θάησ απφ ηνλ ηίηιν «Βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηάο 

ηνπο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Θεκαηηθφ ηφρν 11 κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ, θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο» πνπ πινπνηεί ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Πην εηδηθά γηα ηελ 

Διιάδα νη εζληθνί ζηφρνη γηα ηελ λέα Δπξσπατθή ηξαηεγηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

εηδηθέο αλάγθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ιφγσ θαη ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγή
45

 φπνπ ππάξρνπλ έξγα/δξάζεηο ΣΠΔ
46

 είλαη: 

 

Δηθόλα 8: ηόρνη Διιάδαο γηα ηελ Δπξώπε 202047 

                                                 
45

 https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en  

46
 Βι. Παξάξηεκα 

47
 https://www.espa.gr/el/Pages/staticEurope2020.aspx  

https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
https://www.espa.gr/el/Pages/staticEurope2020.aspx
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Μηα αθφκα θαηλνηνκία ηεο λέαο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ λέα Δπξψπε θαη 

ζέινληαο λα ζπλδπάζεη θαιχηεξα φιεο ηηο δξάζεηο γχξσ απφ ηελ θαηλνηνκία θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηηο ΣΠΔ ηνπο ζρεδηαζκνχο ζηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο 2014-

2020 είλαη ε δεκηνπξγία ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3)  

(Δπξσπαηθή Δπηηξνπή 2014)πνπ απνηειεί ηνλ νδεγφ γηα ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε κε βαζηθφ ππιψλα ηελ έξεπλα, ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία κε 

ζθνπφ έηζη λα ακβιπλζνχλ νη αληζφηεηεο φπσο πξνβιέπνπλ θαη νη ζηφρνη ηνπ «Δπξψπε 

2020»  ζε ζπλδπαζκφ κε κηα βηψζηκεο απαζρφιεζε. Μάιηζηα ζην θεθάιαην 6.2.3 ηεο 

RIS3 γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά γηα ηηο ΣΠΔ
48

 θαη πσο ζα ζπλδπαζηνχλ κε ην «Οξίδνληαο 

2020» κέζα απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο γηαηί ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ 

ζεκαίλεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηερλνινγηθφ πξφηππν φπσο ην cloud computing 

θαη ηα big data, αιιά θαη νη ζπλέξγεηεο κε άιια κεγάια επξσπατθά ηερλνινγηθήο 

θαηεχζπλζεο πξνγξάκκαηα ελψ απνηειεί ηνλ παξάγνληα ζπζρέηηζεο εζληθνχ θαη 

πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ. Έηζη απνθξπζηαιιψλεηαη κηα 15εηεο εκπεηξία γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ  ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ 

δηεζλείο ζεζκνχο φπσο ε Γηεζλήο Σξάπεδα, ν ΟΟΑ θαη ην ΓΝΣ. Μέζσ απηήο ηεο 

ηξαηεγηθή  ζηφρνο είλαη λα αμηνπνηεζεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ρψξαο 

καθξνπξφζεζκα κέζσ ηεο αλάπηπμεο κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αλά πεξηθέξεηα, ελψ 

πιένλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΣΠΑ. Έηζη κε βάζε ην Δζληθφ 

ζρέδην επξπδσληθήο πξφζβαζεο επφκελεο γεληάο
49

 ζηα πιαίζηα ηνπ ςεθηαθνχ 

ζεκαηνινγίνπ (ην πξφγξακκα ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη δίθηπα λέαο γεληάο θαη βαζίδεηαη 

ζε δχν ππιψλεο, α: δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο γηα επελδχζεηο απφ ηδηψηεο θαη β: 

ζηήξημε γηα δεκηνπξγία δηθηχσλ ζε πεξηνρέο κε κηθξή αγνξά) θαη ηελ ςεθηζκέλε 

Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή νη ζηφρνη πιένλ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ δίλνληαο έηζη 

ηελ απαξαίηεηε ψζεζε πνπ απαηηεί ε λέα ηξαηεγηθή 

 

4.3. Φεθηαθό Θεκαηνιόγην θαη ΖΓ 

 

Ζ ρψξα καο πιένλ ιακβάλεη επίζεο ππφςε θαη ηηο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο κε 

ηδηαίηεξε ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην ηδηαίηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 

Αγνξάο αιιά θαη ηηο επηηαγέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δηδηθά ζε φηη αθνξά 

                                                 
48

 https://www.espa.gr/el/Pages/staticRIS3.aspx  

49
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/plirofories-horas-ellada  

https://www.espa.gr/el/Pages/staticRIS3.aspx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/plirofories-horas-ellada
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ηελ ΖΓ πνπ ε ρψξα καο πιένλ εθαξκφδεη ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο φθεινο ηεο ζπλνιηθήο αλάθακςεο ηεο Διιάδα θαη βαζίδεηαη 

ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 23εο Γξάζεο ηνπ Φεθηαθνχ Θεκαηνινγίνπ, ηνλ Οδεγφ Guide 

for the procurement of standards based ICT Elements of Good Practice19-12-2011, ηνπ 

κε θπξσκέλνπ ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΔΚ 1301/Β'/12-04-2012) Διιεληθνχ Πιαηζίνπ 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο50, ην Νφκν 4048/2012 

«Ρπζκηζηηθή Γηαθπβέξλεζε: Αξρέο, Γηαδηθαζίεο θαη Μέζα Καιήο Ννκνζέηεζεο», ηελ 

πινπνίεζε ηνπ λ. 3979/2011 γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζεηξά επηκέξνπο 

λφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε
51

, έρεη νξίζεη ζεηξά ηξαηεγηθψλ ηφρσλ κέζσ ηεο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (ΤΓΜΖΓ 2013) θαη ην ηξαηεγηθφ 

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (ΤΓΜΖΓ 2014).  

 

4.3.1. Οη 10 ζηόρνη ηεο ΖΓ θαη έξγα ΣΠΔ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 10 ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ 

ηφζν έξγα πνπ απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο ΖΓ φπσο ηα φζα ην ππνπξγείν έρεη πξνζζέζεη 

φηη απαηηνχληαη φπσο , εληαίνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (HRMS), Δληαία Πνιηηηθή Γεκφζηαο Πιεξνθνξηθήο 

(ITPolicy) ηελ αλάπηπμε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο νινθιεξσκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο (ERP), ηελ πινπνίεζε θεληξηθήο πχιεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο (CRMS) φπσο ε πχιε ΔΡΜΖ αιιά θαη έξγσλ ΣΠΔ 

φπσο ε αζθαιήο, πηζηνπνηεκέλε θαη λνκηθψο απνδεθηή αληαιιαγή ειεθηξνληθψλ 

εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ (eDelivery), Φεθηαθέο ππνγξαθέο, ε Ζιεθηξνληθή 

Σαπηνπνίεζε / Απζεληηθνπνίεζε (eID),  ε πξνηππνπνίεζε ησλ δνκψλ Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ (e-Procurement), δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ (DataDrivenDecisionMaking, DataProcessing / BigData / DataMining / 

DataGovernance), δεκηνπξγία απνζεηεξίνπ κειεηψλ έξγσλ ΣΠΔ, ε  επίηεπμε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηξψσλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ Κπβεξλεηηθνχ 

Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο (GCloud) κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ IaaS (Infrastructure as a 

                                                 
50

 http://www.yap.gov.gr/index.php/e-gif-menu/eggrafa-plaisiou-egov.html  

51
 Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα , ην ρέδην Γξάζεο γηα ηηο Φεθηαθέο 

Τπνγξαθέο θαη ηελ Ζιεθηξνληθή  Σαπηνπνίεζε / Απζεληηθνπνίεζε, ηελ Σππνπνίεζε Πξντφλησλ θαη 

Τπεξεζηψλ ΣΠΔ , ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο   

http://www.yap.gov.gr/index.php/e-gif-menu/eggrafa-plaisiou-egov.html
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Service) θαη SaaS (Software as a Service) ζρεδηαζκφ κε ην IPv6 (δηθηπαθέο πχιεο, 

ηζηνζειίδεο, εθαξκνγέο, θιπ.).  

 

 

 

ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΟΥΟ 1 - ΑΠΛΟΤΣΔΤΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΠΔ 
 

ΣΟΥΟ 2 - ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ – ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΓΗΔΡΓΑΗΧΝ 

 

ΣΟΥΟ 3 - ΔΝΗΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΡΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

ΣΟΥΟ 4 - ΔΠΑΝΑΤΝΓΔΖ ΠΟΛΗΣΖ ΜΔ ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 

ΣΟΥΟ 4 - ΔΝΗΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΔΔΧΝ ΚΡΑΣΟΤ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΟΥΟ 5 - ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΝΗΑΗΟΤ ΖΜΔΗΟΤ ΠΡΟΒΑΖ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 
 

ΣΟΥΟ 6 - ΑΤΘΔΝΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 

 

ΣΟΥΟ 7 - ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
 

ΣΟΥΟ 8 - ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΛΦΑΒΖΣΗΜΟ 
 

ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΟΡΗΕΟΝΣΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

ΣΟΥΟ 9 - ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΒΑΗΚΧΝ ΜΖΣΡΧΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

 
ΣΟΥΟ 10 - ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΘΔΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ 

Δηθόλα 9: ηξαηεγηθνί ηόρνη γηα ηελ ΖΓ52 
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 http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12126  
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5. ΣΠΔ θαη ε έιιεηςε Δζληθήο ηξαηεγηθήο ζηελ Διιάδα  

 

Ζ Διιάδα ζε απηφ ην πιαίζην θαη φληαο ρψξα κέινο ηεο ΔΔ απφ ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δελ θαηάθεξε λα αξζξψζεη κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε γχξσ απφ ηηο ΣΠΔ αθήλνληαο 

πνιιέο θνξέο ηα ρξήκαηα απιά λα θαιχπηνπλ αλάγθεο πνπ επηβάιινληαλ απφ ην 

εμσηεξηθφ ρσξίο έλα εληαίν ζρέδην ελψ πξνζπάζεηεο φπσο απηέο ησλ Δζληθψλ 

Πξνγξακκάησλ Μεηαξξπζκίζεσλ θαη Πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ΣΠΔ έξγσλ 

παξφηη έγηλαλ πξνζπάζεηεο ζπληνληζκνχ δελ είραλ φκσο δεζκεπηηθφηεηα. Έηζη ζην 

ζχλνιν ησλ εμειίμεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ 

Κνηλνηηθήο Δλίζρπζεο άξρηζε λα πινπνηεί έξγα ΣΠΔ κε ζθνπφ λα θαιχπηεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ζε θάζε κεγάιν πξφγξακκα ησλ Βξπμειιψλ είρε γηα θάζε 

εζληθή θπβέξλεζε απιά αζξνηζηηθά ρσξίο κηα νινθιεξσκέλε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα 

ηηο Φεθηαθέο Σερλνινγίεο κε ζθνπφ απιά ηελ απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ ζηνλ ηνκέα. 

53
 Έηζη θάζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο είραλ έλα 

ηκήκα πνπ αθνξνχζε εληζρχζεηο ζε έξγα ΣΠΔ θαη θάιππηε ηνπο ζηφρνπο ησλ θεληξηθά 

απνθαζηζκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ ελέθξηλαλ νη αξρέο ζηηο Βξπμέιιεο. κσο νη 

εμειίμεηο γχξσ απφ ηελ ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 θαη ηδηαίηεξα ην Φεθηαθφ 

Θεκαηνιφγην έθαλαλ  αθφκα πην επηηαθηηθή ηελ πινπνίεζε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο 

ζε ΣΠΔ ε νπνία λα είλαη ζε ζπκθσλία κε απηή ηελ Δκβιεκαηηθή Πξσηνβνπιία θαη 

πξνζαξκνζκέλε βέβαηα ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη πνιηηηθήο 

πξσηνβνπιίαο. Οη ζηφρνη πιένλ έπξεπε λα πινπνηεζνχλ θεληξηθά κε ζπληνληζκφ ψζηε 

λα επηηεπρζεί:  

 Γεκνζηνλνκηθή βειηίσζε ζηα πιαίζηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

 Να εληζρπζεί ν αλαπηπμηαθφο ηνκέαο  

 Να κεηαβεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηε λέα επνρή θαη ηέινο 

 Να εληζρπζεί ε δεκνθξαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ζηηο θνηλσληθέο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο 

Έηζη ε εθαξκνγή κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο ζα είρε ηα θαηάιιεια 

«εξγαιεία» γηα λα επηηχρεη παξέρνληαο έηζη δίθηπα επξπδσληθφηεηαο, λα 

κεηαξξπζκηζηεί νπζηαζηηθά ην θξάηνο φπνπ εδψ ν θχξηνο παξάγνληαο είλαη ζην λα 
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 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/greek-digital-strategy  
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αιιάμεη ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΣΠΔ, λα κεηαζρεκαηηζζνχλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη ηέινο 

λα απνηειέζνπλ νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο φρεκα γηα ηελ νηθνλνκηθήο αλάπηπμε κε ηνπο 

πνιίηεο πιένλ λα θάλνπλ ηζρπξά βήκαηα πξνο ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο.  

 

5.1. Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013: Ζ πξώηε πξνζπάζεηα 

 

Μηα πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν κε 

ην φλνκα Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013 πνπ πξνζπάζεζε λα απνηειέζεη  κηα 

νινθιεξσκέλε θαη ζπλεθηηθή πνιηηηθή γηα ηηο ΣΠΔ θαη είρε εληαρζεί ζην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ κε ην ζπληνληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηειηθά δελ θαηάθεξε λα θάλεη θάηη νπζηαζηηθφ ζηνλ ζθνπφ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζχλζεσλ αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ αληηηίκσλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ αλ θαη πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα δηαξζξσηηθή 

παξέκβαζε κε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα. Ο ζθνπφο ηεο Φ 2006-2013 είρε σο 

ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην επνλνκαδφκελν εθείλε ηελ επνρή «Φεθηαθφ Άικα ζηελ 

Παξαγσγηθφηεηα, έλα Φεθηαθφ Άικα ζηελ Πνηφηεηα Εσήο» γηα λα θαιχςεη ε Διιάδα 

ην ρακέλν έδαθνο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ρσξίδνληαο ηνπο ηνκείο δξάζεο ζε δχν θαηεπζχλζεηο (Βειηίσζε 

ηεο  παξαγσγηθφηεηαο κε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ θαη Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο κε 

ρξήζε ΣΠΔ θαη δηαδηθηχνπ) θαη ζπλδένληαλ κε ηε πξσηνβνπιία «Φεθηαθφ Άικα» πνπ 

είρε σο ζηφρνπο ηελ πξνψζεζε  λέσλ ηερλνινγηψλ ζε επηρεηξήζεηο, ηελ παξνρή 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ησλ ΣΠΔ, ηηο ςεθηαθέο επηρεηξήζεηο, ηελ 

ελζσκάησζε ΣΠΔ γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην θξάηνο. Σειηθά κε ηελ ιήμε ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 νπζηαζηηθά 

έπαςε λα ππάξρεη θαη ε Φεθηαθή ηξαηεγηθή θαζψο νπζηαζηηθά είρε δεκηνπξγεζεί γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ θαζψο ρξεκαηνδνηήζεθε µέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (Δ. Π.) «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ‟ ΚΠ θαη ελ ζπλερεία ηνπ 

Δ. Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» ελψ νη δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο δηεηίαο 2009-2010 

εκπφδηζαλ θάζε άιιν βήκα. Οη εμειίμεηο φκσο δελ πεξηκέλνπλ θαη έηζη κε ηελ 

ππνγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ε ΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΝΣ 

νπζηαζηηθά έθεξαλ θαη έλα λέν πιαίζην ππνρξεψζεσλ πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 
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έξγσλ ΣΠΔ φπσο πξναλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην πνπ φκσο θαη πάιη 

αληηκεηψπηδαλ ην δήηεκα ad hoc δειαδή απιά ήζειαλ λα νινθιεξσζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα ππνβνήζεζεο ηεο νηθνλνκίαο ρσξίο λα δίλεηαη κηα εληαία πξνψζεζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο κηαο 

Δληαίαο Φεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ήηαλ γηα λα θαιχςεη ηελ ζχγρπζε αξκνδηνηήησλ ζε 

δεηήκαηα ησλ ΣΠΔ θαη ηεο ΖΓ αιιά θαη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο ηελ ΔΔ 

θαζψο απηέο νη πξσηνβνπιίεο αθνξνχλ δεηήκαηα θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Φεθηαθφ  Θεκαηνιφγην (Digital Agenda for Europe) φπνπ ππεχζπλν ήηαλ 

ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ φπσο θαη ζε ηηκήκαηα
54

 ηεο Δληαίαο 

Δπξσπατθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο (Digital Single Market) πνπ φκσο είρε ηελ 

ζχγρπζε φηη απηέο νη επξσπατθέο πνιηηηθέο είραλ σο ηκήκα ηνπο θαη ηελ ΖΓ.  

 

5.2. Οη πξνζπάζεηεο ζπλερίδνληαη: Οη επηηειηθνί θνξείο ράξαμεο Φ 

 

Έηζη φηαλ δεκηνπξγήζεθε Τπνπξγείν Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απηφ 

μεθίλεζε λα εκπιέθεηαη κε δεηήκαηα νξηδφληησλ παξεκβάζεσλ κε ζεηξά λνκνζεηηθψλ 

νδεγηψλ φπσο  λ. 3861/2010 γηα ηε Γηαχγεηα, λ. 3882/2010 ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ 

(Οδεγία INSPIRE), ηνπ λ. 3979/2011 γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηελ θχξσζε 

ηνπ Πιαηζίνπ γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, βι. ΦΔΚ 1301/Β'/12-04-2012, ηνπ 

λ. 4305/2014 γηα ην άλνηγκα ησλ δεκνζίσλ δεδνκέλσλ, θαη ηνπ π.δ. 28/2015 γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηελ δεκφζηα πιεξνθνξία. Έηζη ππήξμε πιένλ κηα κεγάιε ζχγρπζε 

αξκνδηνηήησλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ άζθεζεο εληαίαο ςεθηαθήο 

πνιηηηθήο. κσο θαη ν ίδηνο ν ηνκέαο παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ ζπλέρηδε κελ κπνξεί λα 

απνδίδεη ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ιφγσ απηήο ηεο 

αδπλακίαο ζπληνληζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο εληαίνπ πιαηζίνπ. Οη πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ 

δελ είραλ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Πξνζπάζεηεο φπσο κε ηελ δηππνπξγηθή 

επηηξνπή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ "Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε" θαη 

"Φεθηαθή χγθιηζε" ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3614/2007 (Α‟ 40) 

(ζχζηαζε κε ηελ ΤΑ 151//2009 (ΤΑ 151806/Φ3205-Α1 ΦΔΚ Β 696 2009) πνπ φκσο 

δξνχζε ρσξίο ηελ χπαξμε Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ε Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο 

Δπηθνηλσληψλ θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ αξ. 26 ηνπ λ. 4314/2014 πνπ ήηαλ 

πνιππιεζήο θαη ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ιήςεο 

                                                 
54

 λ. 4070/2012 (ΦΔΚ Α‟82) παξ. 2 αξ. 1  
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απνθάζεσλ θαη ζπληνληζκνχ λα είλαη εμαηξεηηθά αξγή θαη δχζθνιε. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

επηηξνπή ήηαλ επίγνλνο ηεο ΠΤ 7/28.4.2011 (Α‟ 102)
55

 πνπ θαη απηή έιθπε κε ηελ 

ζεηξά ηεο ηελ θαηαγσγήο ηεο απφ ηελ ΠΤ 14/28.6.2004 (Α‟ 116).
56

 Δπίζεο πξφβιεκα 

πνπ έπξεπε λα ιπζεί ήηαλ θαη νη ςεθηαθέο πνιηηηθέο πνπ πινπνηνχζαλ νη θάζεηεο δνκέο 

ησλ ππνπξγείσλ πνπ φκσο δελ είραλ ζπλδεζηκφηεηα κε νξηδφληηεο θαηεπζχλζεηο (πνπ 

θαη απηέο φπνπ πινπνηήζεθαλ είραλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ρσξίο 

επθνιία ζηελ δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο λέσλ εμειίμεσλ). Απηφ ην πξφβιεκα 

πξνζπάζεζε λα επηιχζεη ε επηηξνπή ηνπ 2011 κε ηελ ίδξπζε ζηα ππνπξγεία ησλ 

Οκάδσλ Γηνίθεζεο ρεδηαζκνχ θαη Δπίβιεςεο Έξγνπ (ΟΓΗΔΔ)  πνπ είραλ κε ηελ 

επειημία λα δεκηνπξγνχλ έξγα ΣΠΔ θαη πνιηηηθέο ΖΓ αιιά φρη κε ηελ επθνιία αλ 

πξφθεηηαη λα εκπιαθνχλ πέξλα ηεο κηαο Οκάδαο Δξγαζίαο. Δπίζεο θαη κελ ζέινληαο λα 

επαλαιεθζνχλ ιάζε ηνπ παξειζφληνο ήηαλ αλαγθαία ε ίδξπζε κηαο ΓΓΦΠ πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί σο αξκνδηφηεηεο θαη σο δνκή γηα λα έρεη νξηδφληην ραξαθηήξα απνθηά 

νπζηαζηηθέο επηρεηξεζηαθέο αξκνδηφηεηεο ε νπνία επίζεο ζα ζρεδηάδεη θαη ηελ ςεθηαθή 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο φπσο ζα αλαθέξνπκε πην θάησ.  

  

                                                 
55

 επηηξνπή «γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε, παξαθνινχζεζε, αμηνπνίεζε θαη 

δηάδνζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο». 

56
 «Δπηηξνπή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε εζληθφ επίπεδν 

θαη ηδηαίηεξα ζην Γεκφζην Σνκέα» 
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6. Τινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ, πξνβιήκαηα θαη Αηξεζηκόηεηα 2.1  

 

6.1. Έξγα ΣΠΔ κε ην παιηό ζύζηεκα  

 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα ήηαλ ν ηξφπνο πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ  θαη πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο αθνξνχζε δήηεκα ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο πνπ ήηαλ θάζεηεο 

κνξθήο θιεηζηνχ ηχπνπ «ζηιφ» (Beal 2017)πνπ έρνπλ απνδεηρηεί δαπαλεξά θαη 

αλαπνηειεζκαηηθά εμαηηίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ, γηα ην ιφγν φηη επαλαιακβάλνπλ δνκηθά 

ζηνηρεία (ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ) ρσξίο λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε παξέρνληαο έηζη ην απαξαίηεην φθεινο ζηελ θνηλσλία θαη 

απνξξνθψληαο έηζη απιά ηα επξσπατθά θαη εζληθά ρξήκαηα ιφγσ ηεο κε εθαξκνγήο 

πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ . Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη πνιιά απφ ηα 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νθείινληαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ πινπνηνχληαλ θαζψο αθνινχζεζαλ θιαζηθά θαη παξαδνζηαθά κνληέια 

δηαδηθαζηψλ δηαθεξχμεσλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ (κέζνδνο Waterfall
57

 ). Σα θχξηα 

πξνβιήκαηα είλαη φηη δελ ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

Διιεληθήο πνιηηείαο, αιιά θπξίσο κε ηνλ ηξφπν πνπ νη δξάζεηο ΣΠΔ πινπνηνχληαη. 

Έηζη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ εθηεινχζε θάζε θνξέαο κφλνο ηνπ νπζηαζηηθά 

θάησ απφ έλα δηαγσληζηηθφ πιαίζην πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα θάζε ηχπν ΔΠ θαη νπζηαζηηθά δελ ππάθνπε ζηελ ινγηθή ηεο ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηαο. Έηζη θάζε θνξέαο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ είρε έλα πνζφ απφ ηα ΔΠ 

θαη ΠΔΠ θαη εθηεινχζε έξγα ΣΠΔ θαηά ην δνθνχλ κεηά απφ ηηο πξνζθιήζεηο πνπ 

έβγαηλαλ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαη βάζε ηερληθψλ δειηίσλ πνπ δεκηνπξγνχζε θάζε 

θνξέαο θαηά ην δνθνχλ. Οη δξάζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζην παξειζφλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο κηθξή επίδξαζε είραλ ζην ζχλνιν ησλ ΣΠΔ πνπ είλαη απηέο 

πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ππεξεζίεο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο. Σα δεκφζηα έξγα 

ΣΠΔ είλαη απηά πνπ ζα επηηαρχλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν αλ 

επηιπζνχλ δεηήκαηα πνπ ππήξραλ κέρξη θαη ζήκεξα θάηη πνπ έρεη αλαγλσξίζεη 

ζχζζσκνο ν πνιηηηθφο θφζκνο ζηελ ρψξα.  

 

6.2.  Σα πξνβιήκαηα κε ην παιηό ζύζηεκα 

                                                 
57

 Ζ κεζνδνινγία waterfall βαζίδεηαη ζηε ζεηξηαθή αθνινπζία ησλ επηκέξνπο ζηαδίσλ, απφ ηε ζχιιεςε 

ηεο ηδέαο κέρξη θαη ηνπο ειέγρνπο παξαιαβήο ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο, φπνπ ην θάζε ζηάδην παξάγεη 

απζηεξά θαζνξηζκέλα παξαδνηέα πνπ θαλέλα επφκελν δελ κπνξεί λα αλαηξέςεη.  
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Γειαδή πξέπεη λα αιιάμεη ην πψο θαη φρη ην πνηα έξγα ΣΠΔ πινπνηνχληαη κε 

ζθνπφ λα παξαιακβάλνληαη ηα έξγα έγθαηξα λα πξνζειθχνπλ επελδχζεηο, λα 

ζπκβάινπλ ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζµφ ηφζν ηεο ΓΓ φζν θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ελψ ζα πξέπεη λα γίλεη άλνηγκα ζηηο ΜΜΔ, ηα δεδνκέλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία ψζηε λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γειαδή λα 

ζηακαηήζεη ν εγθισβηζκφο ζε έλαλ πξνκεζεπηή (vendor lock-in) θαη λα παξαθνινπζεί 

ηελ εμέιημε ησλ αλνηθηψλ πξνηχπσλ θαη ηνπ EIF (European Interoperability 

Framework). Ο ζρεδηαζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ΣΠΔ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηελ 

Αξρηηεθηνληθή ηνπ Γεκνζίνπ κε ζηήξημε απφ δεδνκέλα – Data Model, ηα νπνία 

επεμεξγάδνληαη ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο (Αpplications), νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο ππνδνκέο-Ηnfrastructure (δίθηπα, Ζ/Τ, θιπ). Μάιηζηα ζε ζρεηηθή κειέηε 

ηνπ Standish Group , κφλν 3 ζηα 10 έξγα νινθιεξψλνληαη κε επηηπρία (on time, on 

project, on scope), κε ην κέγεζνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα επεξεάδεη αληηζηξφθσο 

αλάινγα ην πνζνζηφ επηηπρίαο (2% ζηα πνιχ κεγάια, 62% ζηα κηθξά) θαη ηε 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο λα επεξεάδεη δξακαηηθά ην απνηέιεζκα (39% κε επέιηθηε 

πινπνίεζε θαη 11% κε ζπκβαηηθή κεζνδνινγία)
58

. Δπίζεο δήηεκα ζηελ πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ ΣΠΔ είλαη θαη κεγάινη παξαγσγνί έξγσλ (ΜΑΝΓΡΑΒΔΛΖ 2014)πνπ 

ιακβάλνπλ ηα κεγάια έξγα ΣΠΔ ηνπ δεκνζίνπ ζε αληίζεζε κε ηα κηθξφηεξα ζρήκαηα 

πνπ ζπλήζσο είηε θάλνπλ ηελ δνπιεηά σο ππεξγνιάβνη είηε απνθεχγνπλ ηειείσο λα 

εκπιαθνχλ κε ην δεκφζην, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απιά δελ ππάξρνπλ κηθξέο 

εηαηξείεο παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ θάηη πνπ πξέπεη λα επηιπζεί επίζεο κε ηελ ελίζρπζε 

ησλ ΜΜΔ. Απηά ηα δεηήκαηα φκσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εμειίμεηο ζηελ εγρψξηα 

νηθνλνκία αιιά θαη ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο είρε σο απνηειέζκαηα, κεγάιεο 

δηαδηθαζίεο αλαζέζεσλ (ηξηβέο ζε πξνδηαγξαθέο πνπ έλα κεγάιν έξγν πνπ φηαλ 

πινπνηεζεί κεηά απφ 24ή 36 κήλεο γηα παξάδεηγκα ζα είλαη απαξραησκέλεο, δηνηθεηηθέο 

αιιαγέο, πξνζθπγέο θαη έλδηθα κέζα), ην κέγεζνο ησλ έξγσλ, ηελ αζπκβαηφηεηα 

πξνυπνινγηζκνχ-έξγνπ ρσξίο FoS, ηελ βαξχηεηα ζηελ πξνκήζεηα καδηθνχ πιηθνχ 

αθφκα θαη αλ δελ απαηηνχληαλ απιά γηα ιφγνπο απνξξνθεηηθφηεηαο, απμεκέλα θφζηε 

δηνηθεηηθήο παξαθνινχζεζεο ηέηνηνπ κεγέζνπο έξγσλ, ηελ κε αμηνπνίεζε 

                                                 
58

   Σν CHAOS Report ηνπ Standish Group δεκνζηεχεηαη θάζε ρξφλν απφ ην 1994 εζηηάδνληαο ζηελ 

επηηπρία έξγσλ πιεξνθνξηθήο. https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015  

https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015
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αγνξαζκέλσλ πξντφλησλ ΣΠΔ ιφγσ αζπκβαηφηεηαο αλαγθψλ θαη πξνθεξχμεσλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

6.2.1. Τινπνηεζέληα έξγα θαη ε δεκηνπξγία ηεο Αηξεζηκόηεηαο 

 

Ο βαζηθφηεξνο ίζσο θνξέαο  πνπ πινπνίεζε ζπγθεληξσηηθά έξγα ΣΠΔ επ‟ 

σθειεία φινπ ηνπ θξάηνπο ήηαλ ε ΚηΠ ΑΔ
59

 θαη ήηαλ απηή πνπ πξννξίζηεθε λα 

απνηειέζεη ηνλ βαζηθφ θξαηηθφ θνξέα πινπνίεζεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ 

ηδξχζεθε ην 2001 κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ΔΠ ΚηΠ), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

νη θαζπζηεξήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ παξαηεξεζεί ζηε δηαρείξηζε ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 1νπ  & 2νπ  Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο 

(ΚΠ) θαη ζπλέρηζε θαη γηα ην ΔΠΑ 2007-2013 θαη νπζηαζηηθά παξέδσζε κηα ζεηξά 

έξγσλ κε κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά λα είλαη «Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ» γηα ηνπο ΟΣΑ
60

, Δζληθή Κπβεξλεηηθή 

Πχιε “ΔΡΜΖ”
61

 θαη ηνλ Κφκβν G-Cloud ηεο ΓΓΠ
62

. Σα φζα έρνπλ δεη ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο (ΜΑΝΓΡΑΒΔΛΖ 2017) θαζψο θαη επίζεκεο δειψζεηο Τπνπξγψλ 

(Υεθίκνγινπ 2015), νη  Δπηζηνιέο ηεο ΔΔ πξνο ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, ζρεηηθέο 

κειέηεο/έγγξαθα ΔΔ φπσο νη εηήζηεο EDPR, ηζρχνπζεο θαη παξειζνχζεο ζηξαηεγηθέο 

θαη ζρεηηθά θείκελα δηεζλψλ νξγαληζκψλ (International Telecommunication Union 

2016) δείρλνπλ φηη ν ηξφπνο πνπ πινπνηήζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ΣΠΔ ζηελ 

ρψξα καο ήηαλ κε ιάζνο ηξφπν, ζε έλα πνζνζηφ, ρσξίο απηφ λα αλαηξεί φηη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δψζνπλ 

κηα αλαπηπμηαθή πλνή.  Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη απαξαίηεην θαη πξέπεη λα απνηειέζεη 

πξψηε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή  ελφο ζπλεπνχο, ζηαζεξνχ, 

                                                 
59
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ηππνπνηεκέλνπ θαη νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο θαη 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηηο ΣΠΔ γηα λα κπνξέζνπλ λα κελ επαλαιεθζνχλ ιάζε ηνπ 

παξειζφληνο. Αιιαγέο φπσο ε δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή ελφο ζπλεπνχο, ζηαζεξνχ, 

ηππνπνηεκέλνπ θαη νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο θαη 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ζηηο ΣΠΔ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη λα ηχρνπλ ηζρπξήο πνιηηηθήο ζηήξημεο θαη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη παξαιαβήο. Έηζη γηα λα δηνξζσζνχλ ηα θαθψο 

θείκελα ε ΔΔ επέβαιε ηελ αηξεζηκφηεηα 2.1.ψζηε λα δηνξζσζεί ν  ηξφπνο πνπ νη 

δξάζεηο ΣΠΔ πινπνηνχληαη γηα ηελ ειιεληθή ςεθηαθή ππνδνκή γηα ηνλ 21ν αηψλα, έηζη 

κε κηα Δληαία Φεθηαθή ηξαηεγηθή πνπ ζα ζηεξίδεη ηηο θαηλνηφκεο ΜΜΔ, ηελ ΖΓ ζην 

θξάηνο, ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηα δίθηπα λέαο γεληάο . 

(ΓΓΣΣ 2014)Έηζη πιένλ είραλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα ηελ δεκηνπξγία κεηά απφ 

δηαβνχιεπζε κηαο Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο πνπ ζα ελζσκάησλε θάζε ηκήκα 

λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ηξέρνπλ ζηελ ΔΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηδηψηεο θαη εζληθνχο πφξνπο 

ψζηε ν ζπλνιηθφο ζηφρνο λα παξακείλεη ζηαζεξφο ελψ ζα δηφξζσλε ηα θαθψο θείκελα 

ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ. 

 

6.3. Αηξεζηκόηεηα 2.1 

 

Σα πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ θαη ε έιιεηςεο επαξθνχο 

ζπληνληζκνχ νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηα 

πιαίζηα ησλ αηξεζηκνηήησλ νη νπνίεο είλαη πξναπαηηνχκελεο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξακκάησλ απφ ηα ΔΓΔΣ ηνπ ΔΠΑ ηελ δεκηνπξγία ηεο Αηξεζηκφηεηαο 2.1 γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα πινπνηεζνχλ ηα έξγα ΣΠΔ ζηελ Διιάδα. Έηζη θαη κε ηνλ θφβν φηη δελ ζα 

απνδεζκεχνληαλ θνλδχιηα αλ δελ πινπνηνχληαλ ε εθπιήξσζε ησλ εθθξεκνηήησλ γηα 

ηελ Αηξεζηκφηεηα2.1
63

 πνπ αθνξά ζηελ Φεθηαθή Αλάπηπμε άμ.πξνη. 2b θαη 2c ηνπ Θ 

2) έγηλαλ φιεο νη αλαγθαίεο θηλήζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Οη 

αδπλακίεο πνπ αλέθεξε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη έπξεπε λα επηιπθζνχλ ήηαλ γηα ηελ 

Φεθηαθή αλάπηπμε φπνπ αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη απαηηνχκελν: «Έλα 

ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε κε ζηφρν ηελ ελζάξξπλζε 

νηθνλνκηθά πξνζηηψλ, θαιήο πνηφηεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθψλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη αχμεζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

                                                 
63
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πνιίηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επάισησλ νκάδσλ, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξσηνβνπιηψλ δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο». 

Έηζη δεηήζεθε λα ππάξρεη έλα  ζηξαηεγηθφ πιαίζην ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή 

αλάπηπμε πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

• πξνυπνινγηζκφ θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ δξάζεσλ ζπκβαηή κε 

ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ Δπξψπε ( κε ρξήζε 

αλάιπζεο SWOT)   

• Γείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ησλ παξεκβάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο φπσο ν ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο, ε ειεθηξνληθή έληαμε, ε ειεθηξνληθή 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ε πξφνδνο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο
64

, 

• Καη ηέινο λα γίλεη αμηνιφγεζε γηα ην πνηεο αλάγθεο ζα εληζρπζνχλ κε ΣΠΔ 

 

Έηζη ε Διιάδα επηθαηξνπνίεζε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηεο ηξαηεγηθή, 

δεκηνχξγεζε λέα δνκή δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξφπν δξάζε ησλ ΣΠΔ θαη αλέπηπμε λέν 

πιαίζην δεκηνπξγίαο έξγσλ ΣΠΔ. Έηζη πιένλ έγηλε δπλαηή ε άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ 

γηα ηνλ Θ2 χςνπο ζρεδφλ δηζ. EUR γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020.
65
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7. Ζ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή Από ηελ ΓΓΦΠ ζην Τπνπξγείν ΦΠ 

 

Μπνξεί φπσο αλαθέξακε ε αηξεζηκφηεηα 2.1 λα απαηηνχζε ηελ δεκηνπξγία ελφο 

εληαίνπ θεηκέλνπ πνπ ζα ραξάδεη ηελ Φεθηαθή ηξαηηγηθή ζηελ Διιάδα γηα λα 

ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαη ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ θάηη πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 κε ηελ έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ 

ΔΘΝΗΚΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 2016-2021. (ΓΓΦΠ 2016) 

 

7.1.  Ίδξπζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο 

 

Σνλ Μάην ηνπ 2016 είρε ηδξπζεί ε απαξαίηεηε επηηειηθή δνκήο κε ηελ κνξθή 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο (Γ.Γ.Φ.Π.) σο απηνηειήο Γεκφζηα 

Τπεξεζία, πνπ ππάγνληαλ ζηνλ Πξσζππνπξγφ
66

 πνπ ζα ήηαλ ππεχζπλε φρη κφλν λα 

ραξάμεη ηελ ΔΦ αιιά θαη ελ ζπλερεία λα είλαη απηή πνπ ζα αλαιάβεη πιένλ ηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ δηνξζψλνληαο έηζη δχν βαζηθά ιάζε πνπ πξναλαθέξακε. 

Σα νξηδφληηα έξγα ζα είλαη πξνο φθεινο νιφθιεξνπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ην 

ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δξάζεσλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ ε λέα Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ λένπ ηξφπνπ πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ, ησλ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ, θαη ηελ 

Φεθηαθή Δληαία Αγνξά.  

 

7.1.1. Αξκνδηόηεηεο ηεο ΓΓΦΠ 

  

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΓΦΠ είλαη θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ γηα 

ηηο ΣΠΔ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 κε ζπκκεηνρή ζηηο επηηξνπέο κε 

δηθαίσκα ςήθνπ ελψ παξάιιεια κπνξεί λα εθηειεί θαη σο δηθαηνχρνο πξάμεηο θαη έξγα. 

Δπηπιένλ, ηα ζρήκαηα απηά είραλ σο θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο κφλν ηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη φρη ηελ νπζηψδε ράξαμε θαη εθαξκνγή θεληξηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη δξάζεσλ θάηη πνπ επηιχεη ε ΓΓΦΠ. Έηζη πιένλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη 

νξηδφληηνο έιεγρνο δξάζεσλ πέξαλ ηνπ θάζεηνπ ειέγρνπ πνπ είραλ νη δξάζεηο ησλ ΣΠΔ 
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κφλν γηα ηα ππνπξγεία ηνπο ζηα πιαίζηα θαζνξηζκνχ ηεο ΔΦ ζηα πεδία ησλ 

ππνδνκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο ρξήζεο ΣΠΔ. Δηδηθά ζε ηνκείο 

φπσο ε αζθάιεηα δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηξψσλ θάζε 

θνξέα (πξφηππα νξγάλσζεο, δηαζχλδεζεο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, εθαξκνγψλ θαη 

απζεληηθνπνίεζεο πξφζβαζεο, πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ) αιιά θαη σο 

Δζληθή Αξρή κε αξκνδηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν θαη ηηο ΣΠΔ (εθπξνζψπεζε, πξφζβαζε, 

αλάπηπμε εζληθνχ ζπζηήκαηνο νλνκάησλ ρψξνπ – DNS). Δπίζεο έρεη θαζήθνληα 

δξάζεο σο Δλδηάκεζνο Φνξέαο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, εηδηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

εξγαιείσλ θαη πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ δειαδή απνηεινχζε ηελ επηηειηθή δνκή γηα 

πφξνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαξζξσηηθά ηακεία θαη άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ΔΔ. Δίλαη ππεχζπλε αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη ΟΠ θαη έξγσλ ΣΠΔ θαζνξίδνληαο φιε 

ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο γηα ηνπο θνξείο ελψ ήηαλ Δζληθή Αξρή Πηζηνπνίεζεο 

Γεκνζίνπ ελψ εθηειεί εληαία δηαπξαγκαηεχζεηο θαη αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ην 

δεκφζην θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΔΑΑΓΖΤ) ελψ ζα ζρεδίαδε θαη ζα πινπνηνχζε ηηο δξάζεηο γηα ηηο Σερλνινγίεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ θνηλσλία. Σέινο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

ΓΓΦΠ είλαη ε απνηίκεζε ηεο ΔΦ θαζψο είλαη ππεχζπλε λα απνηηκά θάζε ρξφλν ηελ 

ΔΦ θαη λα ηελ αλακνξθψλεη αλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα ΣΠΔ, ειέγρεη ηνλ ηξφπν ρξήζεο έξγσλ 

ςεθηαθήο πνιηηηθήο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ειέγρεη ηελ ειεθηξνληθή 

πξνζβαζηκφηεηα πξνο ΑΜΔΑ
67

 ελψ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ πλεξγάδεηαη κε ηελ Δζληθή 

πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κε.Α.) γηα πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηνλ βαζκφ πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πνιηηψλ 

ζε έξγα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ειέγρεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ςεθηαθψλ 

έξγσλ ΔΠΑ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ
68

.  

 

7.2. Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Δλεκέξσζεο 

 

κσο αθφκα θαη ε ίδξπζε ηεο γξακκαηείαο ήηαλ έλα πξψην βήκα γηα ηελ 

ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηεο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα πνπ νινθιεξψζεθε 
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ζρεηηθά πξφζθαηα κε ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 82 / 10.08.2017 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη πιένλ έιαβε 

ππφ ηελ ζθέπε ηνπ φιεο ηηο εκπιεθφκελεο κε δεηήκαηα ΣΠΔ Γξακκαηείεο  πνπ 

πξνεγνπκέλσο αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθά ππνπξγεία. Έηζη ην λέν Τπνπξγείν εθηφο ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ έρεη ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Φεθηαθήο Πνιηηηθήο φπνπ πιένλ 

έρεη ηα θαζήθνληα λα ζρεδηάδεη λα θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη λα εγθξίλεη ηηο 

πξνηάζεηο ζε φηη είλαη ζρεηηθφ κε ηα έξγα ΣΠΔ θαη επξχηεξα ηεο Φεθηαθήο πνιηηηθήο 

γηα φιν ην Γεκφζην, λα δηακνξθψλεη ηα πξφηππα θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα εθηειεί ηελ 

επίβιεςε ησλ έξγσλ ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξαγσγήο ηνπο, ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο, ηε Γεληθή Γξακκαηεία Σειεπηθνηλσληψλ 

θαη Σαρπδξνκείσλ θαη ηελ Δηδηθή Γξακκαηέαο Δπηθνηλσληαθήο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

θαη είλαη ππεχζπλν γηα θάζε δήηεκα Φεθηαθήο Πνιηηηθήο πινπνίεζεο, ζπληνληζκνχ θαη 

θάζε άιινπ δεηήκαηνο πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
69

. 

 

7.3.Αλάγθε ράξαμεο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο  

 

Πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππήξραλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ ζην δεκφζην ρψξν φκσο ρξήκαηα δαπαλήζεθαλ 

πνπ ππεξβαίλεη ηα 7 δηο επξψ ζε έξγα ΣΠΔ θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά ηα 

απνηειέζκαηα ζηνλ ηφζν επαίζζεην ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ άπηνληαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο εηδηθά ζηα πιαίζηα ηεο «Φεθηαθήο Δπαλάζηαζεο» 

δελ είλαη ηα αλακελφκελα θαζψο ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ επαλάιεςεο 

πξνκεζεηψλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο ν ζπληνληζκφο πνπ δελ ππήξρε αιιά θαη ην 

ζπλνιηθφ φξακα πνπ πνηέ δελ δηακνξθψζεθε. Σελ ίδηα ζηηγκή έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη νχζα ελ κέζσ κηα κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πςειήο εμεηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ θαζψο φπσο είρακε 

αλαθέξεη αξρηθά ν θιάδνο είρε ππνζηεί κηα κεγάιε χθεζε θάηη πνπ νδήγεζε εθηφο 

αγνξάο ρηιηάδεο εξγαδνκέλνπο θάηη πνπ φκσο ζηαδηαθά αλαπιεξψλεηαη θαη κέζα θαη 

απφ ηα επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα θαη θαηεπζχλζεηο θαίλεηαη λα 

αλαθάκπηεη αξθεί βέβαηα λα δηνξζσζνχλ θαη θαθψο θείκελα ζηνλ ρψξν θαη ηδηαίηεξα 

ζην επίπεδν ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο λέαο 

Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο κέρξη ην 2021. Ζ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή (ΔΦ) έηζη, 
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απνηειεί ηνλ νδηθφ ράξηε θαη ην πιαίζην γηα ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Θέηεη 

ην φξακα θαη εμεηδηθεχεη ηνπο ηνκείο παξέκβαζεο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί 

ε πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε ε Διιάδα, κε νξίδνληα ην 2021 λα εληαρζεί κε αμηψζεηο ζηνλ 

επξσπατθφ ςεθηαθφ ράξηε αιιά θαη λα ιάβεη κέξνο απφ ηα έζνδα πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζε επξσπατθφ επίπεδν επηηπγράλνληαο έηζη θαη ηνπο εζληθνχο 

νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Έηζη ε λέα ΔΦ απαληά ζε δεηήκαηα φπσο ν πεξηνξηζκφο ηεο 

ζπαηάιεο ζρεηηθά κε έξγα ΣΠΔ κέζσ δηακνηξαζκνχ θαη ρξήζεο μαλά ππαξρνπζψλ 

ιχζεσλ κε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ΣΠΔ, ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πξνκεζεηψλ αιιά θαη 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν έιεγρν ησλ δαπαλψλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη 

ηέινο λα θαηαζηεί ην δεκφζην έλαο απνηειεζκαηηθφο θαη κε εληαία κνξθή πειάηεο 

ΣΠΔ, λα δεκηνπξγήζεη θνηλά κεηξψα θαη λα κεηψζεη ηα δηνηθεηηθά βάξε. Γεχηεξνλ ε 

ΔΦ πξνζπαζεί κε ην λέν πιαίζην παξαγσγήο έξγσλ λα πεξηνξίζεη ηηο απνηπρίεο κέζσ 

κείσζεο ηνπ φγθνπ ησλ έξγσλ – πεξηζζφηεξα θαη κηθξφηεξα ζε αληίζεζε κε ηα ιίγα θαη 

κεγάια ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξνο θαη δηαξθήο έιεγρνο, λα απμήζεη ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ ζηειερψλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ, λα ειέγρεηαη ε βησζηκφηεηα θαη λα ππάξρεη 

επέιηθηε κνξθή ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. Σέινο ε ΔΦ ζέιεη λα αλαπηχμεη ηελ 

νηθνλνκία κε ζηνρεπφκελεο πιένλ παξεκβάζεηο κε εκπινθή θαη επηπιένλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, λα γίλεη πην εμσζηξεθέο ην πεξηβάιινλ πινπνίεζεο ΣΠΔ 

έξγσλ, λα αλνίμνπλ ηα δεδνκέλα πνπ φινη αλαγλσξίδνπλ φηη βνεζνχλ ηελ νηθνλνκία λα 

εληαρζνχλ ζηελ πινπνίεζε νη ΜΜΔ  θαη λα σζήζεη ηελ θαηλνηνκία. Γηα λα γίλεη φκσο 

πξαγκαηηθφηεηα ε ΔΦ ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη ηελ  ελδπλάκσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο.  

 

7.3.1. Φ, ΣΠΔ θαη ζύλδεζε κε Οηθνλνκία 

 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ιφγσ ηνπ ρξνληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηνξηζκνχ 

έρεη γίλεη εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ ζα δξάζνπλ φκσο σο θαηαιχηεο γηα 

ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ΓΓ κέζσ ηεο ΖΓ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηέινο ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο: 

• Σελ πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη δηείζδπζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ Νέαο Γεληάο 

(φπσο φιεο νη κειέηεο δείρλνπλ λα απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα ηηο ζχγρξνλεο ΣΠΔ). 

• Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε νπζηαζηηθψλ δξάζεσλ 

κεηαξξχζκηζεο. (Πιήξεο αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πξνκήζεηαο έξγσλ ΣΠΔ).  
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• Σνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο κε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δξάζεο 

ηφζν ζηελ πξνζθνξά φζν θαη ζηελ δήηεζε ΣΠΔ. 

• ηελ δηεζλνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Αγνξάο θαη ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. 

 

7.3.2. ύλδεζε Φ κε Φεθηαθό Θεκαηνιόγην  

 

Δπίζεο θαη θαζψο ν ηνκέαο ηεο ΖΓ έρεη ηελ κεγαιχηεξε εκπινθή κε ηνλ ηνκέα 

ησλ ΣΠΔ ζηελ ΔΦ θαζνξίδνληαη επίζεο ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ηα νξηδφληηα κέηξα 

πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ην γεληθφηεξν πιαίζην πξνδηαγξαθψλ 

επηθνηλσλίαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.
70

 Να ζεκεηψζνπκε φηη θάζε ηκήκα ηεο λέαο 

Δζληθή Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο γηα ηηο ΣΠΔ έρεη ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ην επξσπατθφ 

Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην, ελψ ζέηεη σο ζηφρν, ηελ επίηεπμε απφ ηε ρψξα ζπγθεθξηκέλσλ 

επηδφζεσλ ζε επηιεγκέλνπο δείθηεο ηνπ Φεθηαθνχ Βαζκνινγίνπ θαη ηνπ DESI λα 

αμηνινγεζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Δζληθέο ηαηηζηηθέο Αξρέο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ  Eurostat, θαζψο θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο θαη έξεπλεο  

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηνλ θάησζη πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο ελδηάκεζνπο (2019) θαη 

ηειηθνχο (2021) πνζνηηθνχο ζηφρνπο, γηα ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνπο ηνκείο παξέκβαζεο ηεο ΔΦ κε ηελ ΓΓΦΠ λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ ζπιινγή 

θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ελψ παξάιιεια ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπο 

κέζσ  ιεηηνπξγηθήο παξαθνινχζεζεο πξνφδνπ – operational progress monitoring 

(παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ βεκάησλ κε αλαθνξέο αλά εμάκελν) θαη 

απνηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ – impact assessment (κε ρξήζε δεηθηψλ DESI πνπ ζα 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ  δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο, 

ζε επίπεδν δξάζεσλ (ή ζρεδίσλ δξάζεσλ) θαη πξνηεξαηνηήησλ:   
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Δείκτες 

Digital Agenda 

Scoreboard 

Περιγραφή δείκτη Σηκή Βάζεο 

Έηνο 

Αλαθνξάο 

γηα Σηκή 

Βάζεο 

ηόρνο γηα 

ην 2019 

ηόρνο γηα 

ην 2021 

1c1 NGA 

Coverage 
Households covered by NGA broadband 36.30% 2015 50% 95% 

1c2 

Subscriptions to 

Fast BB 

Share of fixed broadband subscriptions >= 

30 Mbps 
4.19% 2015 30% 60% 

2a2 Basic 

Digital Skills 

Individuals with basic or above basic 

digital skills 
44% 2015 53% 60% 

2b1 ICT 

Specialists 

Persons Employed with ICT Specialist 

Skills 
1.20% 2015 2% 2.50% 

3c1 

Banking 

Individuals who used the Internet to use 

online banking 
13.90% 2015 28% 45% 

3c2 

Shopping 

Individuals who ordered goods or services 

online 
31.70% 2015 40% 50% 

4a4 

eInvoices 

Enterprises sending e-invoices suitable for 

automatic processing 
4.10% 2015 8% 16% 

4b2 

eCommerce 

Turnover 

Enterprises' total turnover from e-

commerce 
1.30% 2015 2.50% 8% 

5a2 Pre-

filled Forms 

Amount of data that is pre-filled in Public 

Services' online forms (Authentic sources Key 

Enabler indicator of eGovernment benchmark) 

8.14% 2015 20% 50% 

5a3 

Online Service 

Completion 

Share of the steps in a Public Service life 

event that can be completed online (Online 

availability sub-indicator for User centricity of the 

eGovernment benchmark) 

53.90% 2015 65% 80% 

Abuse of 

personal 

information 

Individuals experienced abuse of personal 

information sent on the Internet and/or other privacy 

violations (I_SECPIF1) 

1.15% 2015 1.05% 1% 

Security 

concerns for 

buying online 

Security concerns kept individual from 

ordering or buying goods or services for private use 

(I_SBGOOD) 

10.50% 2015 10.25% 10% 

Value 

added of the ICT 

sector 

Measure of the contribution to GDP made 

by ICT sector (val_add_ict) 
4.485B 2013 5Β 7Β 

Business 

R&D expenditure 

of the ICT sector 

Intramural expenditures on R&D 

performed within ICT sector, whatever the source of 

funds (bs_rd_expen_ict) 

86.7M 2013 140M 250Μ 

Δηθόλα 10: Γείθηεο DESI θαη ζηόρνη γηα Διιάδα71 
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8. Ζ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 

 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2016 κε ηελ δεκηνπξγία ηεο ΔΦ (γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

Αηξεζηκφηεηαο2.1 ηνπ Θ2 θαηά θχξην ιφγν αιιά πνπ επεξέαδε θαη ηνλ Θ11) θαη κε 

ζθνπφ λα επηιπζνχλ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ αλαθχςεη ζηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ΣΠΔ,  θαη έρνληαο ππφςε ηα φζα απαηηνχληαλ λα πξνζθέξεη 

απηή ε λέα πνιηηηθή εγθξίζεθαλ θαη νη παξεκβάζεηο πνπ εζηηάζηεθαλ ζε 7 ηνκείο, κε  

28 Πξνηεξαηφηεηεο θαη  91 Γξάζεηο,  πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ ρψξα ζπληνληζκέλα ζηελ 

Φεθηαθή Αλάπηπμε κέζα ζην ππάξρνλ δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην θαη κε ηειηθφ ζθνπφ λα 

πεηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο ηνπ «Δπξψπε 2020». 

 

 Υξεκαηνδόηεζε 

1.Αλάπηπμε εζληθώλ ππνδνκώλ ζπλδεζηκόηεηαο λέαο γεληάο 

Πξνηεξαηφηεη

α 1.1 

Γηακφξθσζε επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηδησηηθέο 

επελδχζεηο NGA 

 

ΔΠΑΝΔΚ 2a θαη 

ΠΑΑ 7.3 ΔΠΑΝΔΚ 2a Πξνηεξαηφηεη

α 1.2 

Έκπξαθηε δεκφζηα ππνζηήξημε ηεο επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ 

NGA 

2.Δπηηάρπλζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

Πξνηεξαηφηεη

α 2.1 

Πξνψζεζε ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ.  

 

ΔΠΑΝΔΚ 3c 

ΔΠΑΝΔΚ 3c 

ΔΠΑΝΔΚ 3c 

ΔΠΑΝΔΚ 3d 

ΠΔΠ 1b 

Πξνηεξαηφηεη

α 2.2 

Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

Πξνηεξαηφηεη

α 2.3 

πλεξγαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 4ε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε  

Πξνηεξαηφηεη

α 2.4 

πληνληζκφο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Δληαία Φεθηαθή 

Αγνξά 

Πξνηεξαηφηεη

α 2.5 

Γξάζεηο lighthouse 

3.Ώζεζε ηνπ θιάδνπ ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο 

Πξνηεξαηφηεη

α 3.1 

Δζηίαζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε 

ΣΠΔ 

 

 

 

 

Σερληθή Βνήζεηα 

ΔΠΑΝΔΚ 3a 

Πξνηεξαηφηεη

α 3.2 

Αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο ΣΠΔ ζηνπο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο 

Πξνηεξαηφηεη

α 3.3 

Γεκηνπξγία επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα λενθπείο επηρεηξήζεηο 

ΣΠΔ 

Πξνηεξαηφηεη

α 3.4 

Τπνζηήξημε εμσζηξέθεηαο ζεκαηηθψλ ζπλδέζκσλ & clusters 

Πξνηεξαηφηεη

α 3.5 

Αμηνπνίεζε ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο - πκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο πξνηππνπνίεζεο 

4.Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε ςεθηαθέο δεμηόηεηεο 

Πξνηεξαηφηεη

α 4.1 

Τπνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο  

ΑλΑλΓ 10i 
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Πξνηεξαηφηεη

α 4.2 

Δλίζρπζε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηα ζρνιεία ΔΠΑΝΔΚ 2a 

ΑλΑλΓ 10iii 

Πξνηεξαηφηεη

α 4.3 

Έκθαζε ζηε δηα βίνπ κάζεζε 

5.Ρηδηθή αλαζεώξεζε ηνπ ηξόπνπ παξνρήο Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Πξνηεξαηφηεη

α 5.1 

Δληαίνο ζρεδηαζκφο θαη Απνηειεζκαηηθφ κνληέιν πινπνίεζεο 

γηα ηα λέα έξγα 

 

 

ΜΓΣ 2c 

ΜΓΣ 2c 

ΜΓΣ 2c 

ΜΓΣ 2c, ΠΓΔ 

ΜΓΣ 2c θαη 11i 

ΜΓΣ 2c 

Πξνηεξαηφηεη

α 5.2 

Αμηνπνίεζε ππνδνκψλ λέθνπο (Cloud) 

Πξνηεξαηφηεη

α 5.3 

Αλάπηπμε δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ 

Πξνηεξαηφηεη

α 5.4 

Δπηβνιή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

Πξνηεξαηφηεη

α 5.5 

Βειηίσζε ησλ δεκφζησλ κεηξψσλ θαη ησλ αλνηθηψλ 

δεδνκέλσλ  

Πξνηεξαηφηεη

α 5.6 

Οινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 

Πξνηεξαηφηεη

α 5.7 

Οξηδφληηεο ιχζεηο γηα νξηδφληηα πξνβιήκαηα 

6.Άξζε ησλ απνθιεηζκώλ θαη δηάρπζε ησλ σθειεηώλ ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο 

Πξνηεξαηφηεη

α 6.1 

Δζηίαζε ζηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ  

 

ΜΓΣ 2c Πξνηεξαηφηεη

α 6.2 

Αλνηθηή δηαθπβέξλεζε 

Πξνηεξαηφηεη

α 6.3 

Ώζεζε ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζε ηνκείο γεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο – θνηλσληθέο 

νκάδεο. 

7.Δλίζρπζε Αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζύλεο 

Πξνηεξαηφηεη

α 7.1 

Θεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο 

 

 

ΔΠΑΝΔΚ 2b 

ΜΓΣ 2c 

Πξνηεξαηφηεη

α 7.2 

Τηνζέηεζε πηζηνπνηεηηθνχ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα 

ππεξεζίεο ππνινγηζηηθνχ λέθνπο πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ. 

Πξνηεξαηφηεη

α 7.3 

Θσξάθηζε ησλ θξίζηκσλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο 

Δηθόλα 11: Υξεκαηνδόηεζε αλά ηνκέα Παξέκβαζεο72 

 

8.1. Οη ηνκείο παξέκβαζεο 

 

Ζ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή (ΔΦ), φπσο απνηππψλεηαη παξαζηαηηθά θαη ζην 

ζρήκα, απνηειεί ην ζηξαηεγηθφ θαηεπζπληήξην πιαίζην γηα φιεο ηηο δξάζεηο ΣΠΔ ζηε 

ρψξα θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο ΓΓΦΠ πνπ ζα εθηειεί ηελ γεληθφηεξε θαηεχζπλζε 

                                                 
72

 ηνηρεία απφ ην θείκελν ηεο ΔΦ 2016-2021 – Υξεκαηνδφηεζε Παξεκβάζεσλ 
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πνιηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εγεζίεο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπο 

εθπξφζσπνπο ζην εμσηεξηθφ ζηνπο ηνκείο επζχλεο πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ, ηηο 

Αλεμάξηεηεο θαη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, ηνπο αθαδεκατθνχο θνξείο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο ησλ ΣΠΔ θαη ηελ αζθάιεηα. Σκήκα ηεο απνηεινχλ:  

 ην Δζληθφ ζρέδην Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο (New Generation Access – NGA 

Plan πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ΖΓ),  

 Σε ηξαηεγηθή θαη ην ρέδην Γξάζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΖΓ θαη 

ΓΖΓ), πνπ εζηηάδνπλ ζηηο ΣΠΔ ππφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ κέζνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα  

 Δπηκέξνπο ζρέδηα δξάζεο φπσο νη ππνρξεψζεηο καο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο θαη άιισλ Γηεζλψλ ππνρξεψζεσλ φπσο ην 

«Οξίδνλ 2020», 

 Σελ ζπζρέηηζε ηεο ΔΦ φρη κφλν κε ηα ΔΠ ηνπ λένπ ΔΠΑ αιιά θαη ησλ ΠΔΠ  

 Σελ ζπζρέηηζε ηεο ΔΦ κε ηελ RIS3 φπσο είρακε πξναλαθέξεη\ 

 

Έηζη κε βάζε απηέο ηηο ζπζρεηίζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο φπσο κπνξνχκε λα 

δνχκε ζηελ αλάιπζε SWOT πνπ έρεη αλαξηεζεί ζην Παξάξηεκα Γ ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2016-2021 θαη αλαθέξεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ 

ρψξν ησλ ΣΠΔ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη φπσο πηζηεχνπλ φηη ζα εμειηρζνχλ κε 

βάζε ζπδεηήζεηο κε δεκφζηνπο θνξείο, stakeholders  ηνπ θιάδνπ θαη ηνπο ρξήζηεο έηζη 

δηακνξθψζεθαλ νη 7 ηνκείο παξέκβαζεο ηεο  λέαο ΔΦ φπσο πξνείπακε θαη ιίγν πνην 

αλαιπηηθά είλαη νη εμήο:  

1. Ο πξψηνο ηνκέαο παξέκβαζεο είλαη ε αλάπηπμε ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ  

ζχλδεζεο λέαο γεληάο κε βάζε ην Δζληθφ ρέδην Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο Δπφκελεο 

Γεληάο  (NGA Plan) φπνπ έρεη δεηήζεη λα θέξεη ηελ Διιάδα ζηελ Δπξψπε ησλ  Gigabit  

φπσο αλαθέξεηαη κε ζπλδεζηκφηεηεο ησλ 100Mbps θαη θάιπςε 5G γηα φινπο θαη κε 

αθνξκή απηφ ην πξφγξακκα ζα γίλεη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο 

επλντθνχ ζηηο επελδχζεηο απφ ηδηψηεο  ζηα πιαίζηα ηνπ Φεθηαθνχ Θεκαηνινγίνπ  κε ηηο 

δξάζεηο λα αθνξνχλ κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο επελδχζεσλ, λα κεησζεί ην δηνηθεηηθφ 

βάξνο, λα απμεζεί ε δήηεζε γηα δίθηπα λέαο γεληάο απφ ηελ νηθνλνκία . Οη δξάζεηο ζα 

ππνζηεξηρηνχλ απφ ην θξάηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο εηδηθά γηα ηηο 

«ιεπθέο πεξηνρέο», ην εληζρπκέλν αζηηθφ δίθηπν.  
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2. Ο δεχηεξνο ηνκέαο παξέκβαζεο ηεο ΔΦ είλαη λα νδεγήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ ςεθηαθή επνρή ψζηε λα σθειεζνχλ ζπλνιηθά απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο 

ΣΠΔ λα γίλεη πξνζθνξά θαη λέσλ πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο θαη λα απνηειέζεη ηνλ 

θαηαιχηε ηεο επαλεθθίλεζεο ηε ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε  ςεθηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ θαη αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθηπαθήο αζθάιεηαο κε νξγάλσζε 

πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ ζηήξημεο ηεο ςεθηνπνίεζεο, άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο κέζσ 

δηαδηθηχνπ κε ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2014/55/EU πεξί ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο, 

θαη ελζσκάησζε ηνπ Internet of Things (IoT), ην ππνινγηζηηθφ λέθνο, ηα επθπή δίθηπα 

(smart grids) θαη ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα (νρήκαηα ή ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα) ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε ζηα πιαίζηα ζπληνληζκνχ κε ηελ 

Δληαία Φεθηαθή Αγνξά. Σέινο ζεκαληηθέο είλαη θαη νη δξάζεηο ηεο δεκηνπξγίαο 

θέληξσλ αξηζηείαο θαη ησλ πφιεσλ «lighthouse» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ RIS3.  

3.  Σξίηνο ηνκέαο παξέκβαζεο είλαη ε γεληθφηεξε πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ 

θιαδηθά κε ζθνπφ λα αλαπηπρζεί ε νηθνλνκία αιιά θα ηε απαζρφιεζε θαη λα 

αλαπιεξψζεη ηηο απψιεηεο πνπ είρε απφ ην 2009 κε παξάιιειε επηζηξνθή εηαηξεηψλ 

πνπ είραλ απνθαλζεί ζην εμσηεξηθφ γηα λα θαιχςνπλ αλάγθεο ΣΠΔ. Έηζη νη δξάζεηο 

Ώζεζε ηνπ θιάδνπ ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο φπνπ εδψ ζα ζπκβάιεη θαη ν λένο ηξφπνο πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ κε 

εζηίαζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ΣΠΔ ηηο λένθπείο επηρεηξήζεηο ηερλνινγίαο κε ζηήξημε 

ησλ clusters, ζηήξημε ησλ δηεζλψλ εθζέζεσλ θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο.  

4. Ο ηέηαξηνο ηνκέαο ηεο λέαο Φ γηα ηηο ΣΠΔ είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο γηα λα θαιπθζνχλ νη ζέζεηο πςειήο 

ηερλνινγίαο αιιά θαη ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γξάζεηο φπσο ε ζηήξημε ηεο λέαο ηερλνινγίαο κε λέεο 

ππνδνκέο, ηελ ζηήξημε ηεο δηαβίνπ κάζεζεο κε εθπαίδεπζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε 

ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ζηα ζρνιεία. 

5. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ζηελ πινπνίεζε ηεο ΔΦ είλαη ε 

αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ παξνρήο Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηδηαίηεξα 

ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ ΖΓ ηνπ ηξφπνπ αιιαγήο πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ πνπ ζα 

αλαιχζνπκε θαη πην θάησ , ηελ δεκηνπξγία ηεο «θπβέξλεζεο σο πιαηθφξκα» ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο «αλνηρηήο πιαηθφξκαο» λα γίλεη πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ 

λέθνπο (Cloud) κε ηελ εμέιημε ηνπ Cloud computing κε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

γηα ηελ επέθηαζε ηνπ, λα αλαπηπρζνχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία κε ηηο νξηδφληηεο δξάζεηο ηεο 
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ΓΓ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο ΖΓ (GOV.GR θαη ηελ ππνδνκή ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Enterprise Service Bus – ESB) κε ππνδνκέο αλνηρηνχ θψδηθα , 

ηελ θνηλή e-απζεληηθνπνίεζε ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

αξρείνπ ηζηνζειίδσλ ηνπ δεκνζίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηθηχνπ 

(πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ΤΕΔΤΞΗ), ηελ επέθηαζε ηεο πνιηηηθήο αλνηρηψλ 

δεδνκέλσλ  θαη ηελ θαιχηεξε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην. 

6. ηελ έθηε δξάζε ηεο Φ βιέπνπκε δξάζεηο πνπ ζα άξνπλ ηνπο 

απνθιεηζκνχο θαη ηελ δηάρπζε ησλ σθειεηψλ ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο ψζηε φιε ε 

θνηλσλία λα κπνξεί λα ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη έηζη λα 

θαηαπνιεκεζεί ην ςεθηαθφ ράζκα θαη ζα ζηεξηρζεί κε ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο 

ζεζκνχο, ΜΚΟ θνηλσληθέο εθδειψζεηο , βειηίσζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ απφ εππαζείο 

νκάδεο θαη γπλαίθεο ζηα πιαίζηα θαη ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζηεξίδεη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηέινο ε αλάπηπμε ππεξεζηψλ πγείαο.  

7. Σειεπηαίνο ηνκέαο ηεο ΔΦ είλαη ε ελίζρπζε αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κε ελίζρπζε ηεο θαη αλάπηπμε ζπλζεθψλ ρξήζεο απφ κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζεηξά ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ε δξάζε γηα ζεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ 

αζθαιείαο αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Αξρή Αληηκεηψπηζεο Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηζέζεσλ (Δζληθφ CERT), κε ηηο αξκφδηεο Αλεμάξηεηεο θαη Ρπζκηζηηθέο Αξρέο θαη 

ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ Αζθάιεηα Γηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ (European 

Union Agency for Network and Information Security, ENISA) , ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ λα εληζρπζεί ε αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ΓΓ θαη λα ζηεξηρζνχλ 

εθδειψζεηο ηχπνπ hackathon, penetration testing, ethical hacking θαη ην πξφγξακκα 

Παλφπηεο ζηα πιαίζηα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο. 
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9. Σν λέν πιαίζην παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζηνλ ρψξν ησλ έξγσλ ΣΠΔ ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο θαη ην πψο απηά πινπνηήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηνπ Γεκνζίνπ φπσο αλαθέξακε 

θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην έξρεηαη λα θαιχςεη ε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη 

κε ηελ ΔΦ θαη ηελ ίδξπζε ηφζν ηεο ΓΓΦΠ φζν θαη ηνπ ΤΦΠΣΔ. κσο απηή ε 

πξνζπάζεηα ζα ήηαλ ειιηπήο αλ δελ είρακε αιιαγέο θαη ζην πιαίζην ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ κε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο, ηελ ζχλδεζε κε 

ηελ ΔΦ επνκέλσο ηηο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ, ηε ζχλδεζε κε ηα ρξεκαηνδνηηθά παθέηα 

αιιά θαη ηέινο ηελ ζχλδεζε κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο φπνπ πιένλ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαη ν ξφινο ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα γίλεη πην απιφ θαη γξήγνξν ζηηο απνθάζεηο ηνπ αιιά 

ρσξίο λα ζηεξείηαη ηελ απαξαίηεηε λνκηκνπνίεζε. Έηζη ην Νέν Πιαίζην γηα ηελ 

Παξαγσγή έξγσλ ΣΠΔ ηνπ Γεκνζίνπ κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ηηο ειιεληθέο 

παζνγέλεηεο πνπ αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δεκηνπξγία ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ εληαίνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ζα πξνζπαζήζεη λα 

θαιχςεη ην ρακέλν ρξφλν θαη εληαία ε ειιεληθή ΓΓ λα αληηκεησπίζεη ηηο λέεο 

ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο. επνκέλσο ζα πξέπεη λα είλαη φρη κφλν απνηειεζκαηηθφ αιιά 

λα απνδίδεη ηα κέγηζηα ηφζν θαηά ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ αλνηρηνχ 

θψδηθα θαη θαιψλ πξαθηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο  κε δεκηνπξγία πξνηχπσλ ηεπρψλ θαη 

ζπκβάζεσλ αιιά λα παξαδίδεη βηψζηκα έξγα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ζε έλα πην επέιηθην 

ζρήκα αλάπηπμεο, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ ζην ζχλνιν ηνπο κε ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ πφξσλ.  

 

9.1.Αιιαγέο ηνπ λένπ πιαηζίνπ 

 

Σν λέν πιαίζην θέξλεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζχιιεςεο ηεο ηδέαο, ηεο πξφηαζεο 

έξγνπ θαη ηεο έγθξηζεο απηνχ κε ηελ ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

πξνηεξαηνπνίεζεο, ηελ απνκφλσζε απφ εμσηεξηθνχο δξψληεο, ηελ έγθαηξε εκπινθή 

θνξέσλ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ιηγφηεξνη νη δηθαηνχρνη αιιά 

εμνηθεησκέλνη, εζηίαζε ζηα απνηειέζκαηα, απινπνίεζε δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη 

έγθαηξνο εληνπηζκφο αδπλακηψλ. Δλ ζπλερεία ζην δεχηεξν ζηάδην  απφ ηελ έγθξηζε 

κέρξη ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία κε βάζε θαη ην πιαίζην ηνπ λ. 4314/2014 κεηψλεηαη 

ν ρξφλνο ηνπ δηαγσληζκνχ (θίλδπλνο απέληαμεο), εδψ ζα εκπιαθεί ε λέα κνξθή 
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ζρεδηαζκνχ κε ην εληαίν ζχζηεκα κε εηδηθνχο λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ δηνηθεηηθφ 

θνκκάηη ησλ έξγσλ. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο έρεη 

δεηεζεί θαη ε βνήζεηα απφ ην TAIEX REGIO Peer to Peer Assistance κε ελεξγνπνίεζε 

workshop ζηελ Διιάδα γηα ζέκαηα πξνκεζεηψλ ΣΠΔ. Μεηά είλαη ην δήηεκα απφ ην 

ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ ζπκβαζηνπνίεζε κε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

δηαδηθαζηψλ, αληηκεηψπηζεο ηεο έιιεηςεο πξνγξακκαηηζκνχ κε νκαδνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ηηο πξνζεζκίεο, ηηο πξνδηαγξαθέο  ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΑΑΓΖΤ.  

Απφ ηελ ζπκβαζηνπνίζε πάκε ζηελ πινπνίεζε φπνπ εδψ ην λέν πιαίζην έρεη κεηαβεί 

ζηνλ Δληαίν ρεδηαζκφ θαη ην λέν κνληέιν δηνίθεζεο κε ηελ ζπγθξφηεζε ησλ IPTs θαη 

ηελ δέζκεπζε ησλ θνξέσλ. Σέινο απφ ηελ πινπνίεζε κεηαβαίλνπκε ζηελ ιεηηνπξγία κε 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δεκνζίνπ  φπνπ πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ νη θνξείο κε ηελ αλάιεςε ηδηνθηεζίαο, θαη ηελ βησζηκφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ κε ηνλ θεληξηθφ έιεγρν λα έρεη ε ΓΓΦΠ.  

 

Ζ ζεηξηαθή αθνινπζία ησλ θάζεσλ ηνπ λένπ πιαηζίνπ παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ ζην Γεκφζην 

Γεκηνπξγία ηεο ΔΦ     

 ρεδηαζκφο έξγσλ θαη δξάζεσλ ΣΠΔ 

Τινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ ΣΠΔ ηνπ ζρεδηαζκνχ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αλαζεψξεζε ΔΦ 

Δηθόλα 12: Φάζεηο πινπνίεζεο λένπ πιαηζίνπ έξγσλ ΣΠΔ73  

 

9.2.Τινπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ, Φνξείο Πνιηηηθήο θαη ΔΠΑ 

 

Ο θπξίαξρνο ρξεκαηνδνηηθφο πάξνρνο ησλ πξνγξακκάησλ ςεθηαθήο πνιηηηθήο 

δελ είλαη άιινο απφ ην ΔΠΑ 2014-2020 θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΠ θαη εθφζνλ ε 

ΓΓΦΠ
74

 είλαη απηή πνπ πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο ζηα ςεθηαθά έξγα ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ζηα ςεθηαθά έξγα ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ πηζηνπνηψληαο ην ηεξνχκελν 

επίπεδν ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζεκαίλεη φηη ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ ΔΠ 2014 – 2020 

ζπλίζηαηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δξάζεσλ πνπ ζα 

πξνθεξπρζνχλ θαη ζα πινπνηεζνχλ, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πεξηγξαθήο πνπ 

                                                 
73

 Απφ ην θείκελν ηεο ΔΦ 2016-2021, Παξάξηεκα Β, θεθάιαην 3 

74
 λ. 4389/2016,άξζξν 160, σο ππεξθείκελνπ θνξέα πνιηηηθήο  



49 
 

πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ΔΠ απφ ηνπο θνξείο πνιηηηθήο κεηά απφ ηελ 

πξνηεξαηνπνίεζε πνπ ζα έρεη γίλεη απφ ηελ ΔΦ θαη εηδηθφηεξα ηελ ΓΓΦΠ. Μάιηζηα ε 

ΔΤΑ κε ηελ ρξήζε εγθπθιίνπ
75

 έρεη αλαθέξεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεηαη ε 

ζπλεξγαζία Φνξέσλ Πνιηηηθήο θαη Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ. Έηζη ζχκθσλα κε ηα 

ζεζκνζεηεκέλα κέηξα νη ΦΠ κε ηηο επηηειηθέο δνκέο ησλ ΔΠ ζα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ 

Γξακκαηεία κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ πξνο πινπνίεζε έξγσλ ψζηε λα 

δξάζεη ην απνηέιεζκα πνιιαπιαζηαζηηθά γηα ηελ νηθνλνκία, κε βάζε δνκεκέλν ηξφπν 

εκπινθήο. Έηζη φηαλ έλαο θνξέαο πνιηηηθήο ζέιεη λα πινπνηήζεη έλα έξγν ΣΠΔ ζα 

θαιείηαη πξηλ ηελ ππνβνιή ζηελ ΓΑ ηεο πξφηαζεο ηνπ λα έρεη ιάβεη ην ηειηθφ ζεηηθφ 

ζήκα απφ ηελ ΓΓΦΠ. Δδψ αλνίγνληαο κηα παξέλζεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

έγθξηζε ελφο έξγνπ απφ ηελ ΓΓΦΠ γίλεηαη ζηνπο ηνκείο πνπ έρεη δηθαηνδνζία δειαδή 

εμαηξνχληαη ηα έξγα θαη ηα ππνέξγα ηνπο γηα ηα νπνία ππάξρεη λνκηθή δέζκεπζε 

(ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε). Δπίζεο νη πξνηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη δέζκεπζε 

πινπνίεζεο ηεο θπβέξλεζεο, ππνβάιινληαη ζηε ΓΓΦΠ κφλν φκσο γηα εμεηδίθεπζε ζηα 

πιαίζηα ηεο ΔΦ ρσξίο λα ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνηεξαηνπνίεζεο. Πίζσ 

ζηελ θαλνληθή δηαδηθαζία θαη θαζψο κε ην λέν ζχζηεκα παξαγσγήο έρνπκε πιένλ 

εληαίν ζρεδηαζκφ θαη θαηφπηλ κεηά απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

εθδίδνληαη νη εθδφζεηο πξνζθιήζεσο έληαμεο.  Έηζη πιένλ κε ην «Νέν Πιαίζην γηα ηελ 

Παξαγσγή έξγσλ ΣΠΔ» έρνπκε πεξάζεη ζηα πιαίζηα ηνπ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ φπνπ κε 

ηελ χπαξμε δηαδνρηθψλ θχθισλ πξνζθιήζεσλ αλά εμάκελν κε νδεγίεο απφ ηελ ΓΓΦΠ 

ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

αλαθνηλσζεί πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη απηνί νη θχθινη ζα έρνπλ 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, ηελ λένπ ηχπνπ αμηνιφγεζε, ην λέν ζχζηεκα 

πξνηεξαηνπνίεζεο, ζε ζπλδπαζκφ επηθαιχςεσλ θαη επαλαιήςεσλ, ν δηακνηξαζκφο θαη 

ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ιχζεσλ (κε εθηεηακέλε ρξήζε datacenters, cloud), ε 

αληηθεηκεληθή θνζηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ, ε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ηειηθψλ ζπζηεκάησλ, ε ζχλδεζε ησλ ΣΠΔ κε 

δξάζεηο απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ θαη κεηαξξχζκηζεο θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ςεθηαθψλ πφξσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο θαηφπηλ 

αλαιπηηθψλ ζρεδηάζεσλ ζα εμεηδηθεχνληαη ζε θάζεηο φπσο πξνβιέπεη θαη ε δξάζε 5.1.1 

ηεο ΔΦ θαη έηζη φπνηνο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα έξγν ΣΠΔ ζην δεκφζην ζα κπνξεί 

κε έλαλ εληαίν θαη εχθνιν ηξφπν λα ιάβεη ηελ κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ κε 

                                                 
75

 Αξ. πξση. 32030 / ΔΤΑ 798/20-3-2015  
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ζθνπφ λα παξακέλεη ζηελ αηρκή ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εμειίμεσλ δηακέζνπ ησλ 

αλαζεσξήζεσλ ηεο ίδηαο ηεο ηξαηεγηθήο απφ ηελ ΓΓΦΠ.  

 

9.2.1. Φάζεηο πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ 

 

Έηζη ζε πξψηε θάζε ε ΓΓΦΠ αλνίγεη θχθιν πξνζθιήζεσλ θαη κεηά απφ 

ζπληνληζκφ ησλ ππνπξγείσλ νη ΦΠ ππνβάινπλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο. Δλ 

ζπλερεία ζα γίλεη αμηνιφγεζε θαη πξνηεξαηνπνίεζε κε ζθνπφ λα θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Δληαίνπ ρεδηαζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΦ κεηά απφ ζπληνληζκφ πιένλ 

κε ηηο ΓΑ γηα λα εμεηδηθεχζνπλ ηα ΔΠ κεηά απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ έξγσλ. Καηφπηλ ζηελ Σξίηε θάζε ζα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ ΦΠ γηα ην 

αλ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ ην έξγν πνπ δήηεζαλ κέρξη ηέινπο (εδψ ε ΓΓΦΠ έρεη ηνλ 

δχζθνιν ξφιν ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο –νδεγίεο, πξφηππα, θαηεπζχλζεηο). ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ή θάζε γίλεηαη έιεγρνο ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ ΦΠ γηα ην έξγν γηα φιν 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ θχθινπ δσήο κε ηζρπξφηεξε ηελ χπαξμε θαη ηεο ππνζηήξημεο 

ελ ζπλερεία (FoS). Μφλν ηφηε ιακβάλεη έγθξηζε έληαμεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 

πινπνίεζε έλα πξφγξακκα. Σν ζεκαληηθφ πιένλ θαη πνπ δηνξζψλεη ιάζε ηνπ 

παξειζφληνο πιένλ είλαη φηη ε θάζε πξάμε ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ 

ηξαηεγηθή γηα ηελ Φεθηαθή Αλάπηπμε (ΔΦ) κέζσ ηεο ΓΓΦΠ ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο βάζε ηνπ λ. 4389/2016 πνπ αθνξά ηελ ζχζηαζε ηεο.  ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί κπνξνχκε λα δνχκε κηα ζχληνκε απνηχπσζε ησλ βεκάησλ γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο έξγνπ ΣΠΔ κε βάζε ην λέν πιαίζην πινπνίεζεο ΣΠΔ φπσο απηέο έρνπλ 

εθδνζεί απφ ην ππνπξγείν ΦΠ ην 2017
76

 πξηλ απφ θάζε γχξν πξνζθιήζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76

 Οδεγφο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ΣΠΔ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηε ΓΓΦΠ, ζχκθσλα κε ην λέν 

δηαδηθαζηηθφ πιαίζην ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο (ΔΦ) 

http://mindigital.gr/index.php/vivliothiki/odigies  

http://mindigital.gr/index.php/vivliothiki/odigies
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πλεξγαζία ΓΓΦΠ θαη ΔΠ γηα δπλαηφηεηεο ηεο πξφζθιεζεο (πξνυπνινγηζκφο, δείθηεο θ.α.)  

 

 

 

 

 

 

 

Έθδνζε πξφζθιεζεο απφ ΓΓΦΠ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ απφ ΦΠ γηα έξγα ΣΠΔ (αλάιπζε εθηθηφηεηαο, 

πξνυπνινγηζκνχ) θαη επαλεμέηαζε έξγσλ κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο 

Τπνβνιή (κε βάζε Παξάξηεκα Α) ηεο πξφηαζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο θφξκαο (βξίζθεηαη 

http://mindigital.gr/index.php/vivliothiki/odigies/915-forma-ypovolis-protaseon ) ζηελ ΓΓΦΠ 

Δμέηαζε απφ ΓΓΦΠ ησλ : ζπκβαηφηεηα κε ΔΦ, επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ΔΠΑ 

Οκαδνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ , πξνηεξαηνπνίεζε κε βάζε εγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

Απνδφκεζε πξνηάζεσλ γηα εληνπηζκφ νξηδφληηψλ ή επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ θαη έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε άιια 

ζπζηήκαηα ΣΠΔ ζην Γεκφζην 

Σερληθή αλάιπζε – δηακφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε απφ ΓΓΦΠ – πξνηεξαηνπνίεζε βάζε πξνυπνινγηζκνχ 

Έγθξηζε πξνηάζεσλ (νη απνξξηπηφκελεο έρνπλ δηθαίσκα επαλππνβνιήο ζε λέν θχθιν ) 

Πξφηαμε ζηηο ΓΑ απφ ΓΓΦΠ ησλ θξαηεηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη κεζνδνινγίαο γηα έγθξηζε απφ ηηο επηηξνπέο ησλ 

ΔΠ 

πλεξγαζία ΓΓΦΠ κε θάζε ρξεκαηνδνηηθφ θνξέα γηα ηελ θαηάιιειε εμαζθάιηζε ρξεκάησλ  

Χξίκαλζε πξνηάζεσλ – Παξνρή ηερλνινγηθψλ πξνηχπσλ, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο νδεγίεο θαη κεζνδνινγία πινπνίεζεο 

Τπνβνιή ΣΓ απφ ηνπο ΦΠ γηα έγθξηζε ζηελ ΓΓΦΠ (πινπνίεζε φξσλ : λα ζπκθσλνχλ κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΓΦΠ, λα 

ζπγθξνηεζνχλ νη ΟΓΔ, λα έρνπλ γίλεη αιιαγέο γηα ζηήξημε ηνπ έξγνπ απφ ΦΠ γηα πινπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε) 

Καηάζεζε ΣΓ ζηηο ΓΑ  γηα έληαμε ζε ΔΠ 

Παξνρή απφ ΓΓΦΠ ζηνηρείσλ γηα πινπνίεζε δηαγσληζκνχ 

Πεξηνδηθή ελεκέξσζε πνξείαο έξγνπ απφ ΟΓΔ ζηελ ΓΓΦΠ γηα πξφηαζε ιχζεσλ 

Δηθόλα 13: Παξαγσγή έξγσλ ΣΠΔ κε ην λέν Πιαίζην 

 

9.2.1.1. Παξαδείγκαηα ηνπ λένπ πιαηζίνπ   

 

Ο ηξφπνο δξάζεο ηνπ λένπ πιαηζίνπ παξαγσγήο έξγσλ κπνξεί λα θαλεί πην 

θαζαξά ζηελ πξάμε κέζα απφ ηελ Πξφζθιεζε πνπ εμέδσζε ην ΤΦΠ θαη ε ΓΓΦΠ γηα 

«ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΔΡΓΑ ΚΑΗ ΓΡΑΔΗ ΣΠΔ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΖΦΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (ΓΓΦΠ) ΠΡΟ ΔΓΚΡΗΖ» φπνπ θαζαξά 

ζα πινπνηεζεί κε βάζε ην λέν πξφηππν φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ηνλ λφκν 

ίδξπζεο ηεο ΓΓΦΠ θαη ηεο θαηάξηηζεο ηεο λέαο ΔΦ. Ζ πξφζθιεζε αθνξά έξγα ηνπ 

ηνκέα παξέκβαζεο 5 θαη απεπζχλεηαη πξνο φινπο ηνπο θνξείο ψζηε κεηά λα 

αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξναλαθέξακε. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη φρη 

κφλν νη θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ, αιιά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε (φπσο νξίδεη ε ΔΦ ), ην 

http://mindigital.gr/index.php/vivliothiki/odigies/915-forma-ypovolis-protaseon
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είδνο ησλ έξγσλ (νξηδφληηα, ηνκεαθά), ηνλ ηξφπν ππνβνιήο (ειεθηξνληθά φπσο νξίδεη 

ην λέν πιαίζην) αιιά θαη επίζεο ξεηψο αλαθέξεη φηη ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ ΓΓΦΠ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά δειαδή απηήο ησλ θνξέσλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο 

δειψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ζέιεη λα πινπνηεζνχλ ηα έξγα ΣΠΔ πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε φπσο 

αλαθέξνληαη ζην 7ν θεθάιαην ηεο εθδνζείζαο «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ γηα ηε 

δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 2017-2019» φπνπ αλαθέξεηαη φηη γηα λα πινπνηεζεί απηή ε 

δξάζε αλέκελε ηελ πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ έξγσλ θαη δξάζεσλ Σ.Π.Δ., ζην 

πιαίζην ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2016-2021 απφ ηελ ΓΓΦΠ. Ήδε δειαδή ηα 

ππνπξγεία θαη νη ΦΠ γεληθά έρνπλ μεθηλήζεη λα ζπκβαδίδνπλ κέζα απφ ην λέν πιαίζην 

ηφζν ζρεδηαζκνχ φζν θαη πινπνίεζεο ησλ έξγσλ κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ επηηπρή 

έθβαζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  
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10. Οη θαηλνηνκίεο ηνπ Νένπ Πιαηζίνπ παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ 

 

Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη νη 

θαηλνηνκίεο πνπ έρεη θέξεη ην Νέν Πιαίζην πινπνίεζεο Έξγσλ ΣΠΔ πνπ ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ έξρνληαη λα θαιχςνπλ θελά ηνπ παξειζφληνο θαη λα απνηειέζνπλ 

ην πξψην ηζρπξφ βήκα γηα ηελ βειηίσζε ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο. Έηζη πίζσ απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ πιαηζίνπ πνπ βαζίζηεθε θαη 

ζηελ ίδξπζε ηεο ΓΓΦΠ, ηελ ΔΦ θαη αληίζηνηρεο εκπεηξίεο έρεη ελζσκαηψζεη κηα ζεηξά 

κεζνδνινγηψλ/θαηλνηνκηψλ πνπ επηιχνπλ ζεηξά δεηεκάησλ ζηνλ ρψξν ηεο πινπνίεζεο 

θαη απφζπαζεο ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη ζα νινθιεξψλνπλ ην θχθιν πινπνίεζεο 

έξγσλ ΣΠΔ ζην Γεκφζην ρψξν θαη αλαθέξνληαη θαη ζηελ δξάζε 5.1.3 πνπ μεθηλά απφ 

ηελ Υάξαμε Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκφο έξγσλ / δξάζεσλ ΣΠΔ, 

Τινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ ΣΠΔ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηέινο Απνηίκεζε εθαξκνγήο 

ηεο ΦΑ φπνπ ζα γίλεη θαη ζπδήηεζε αλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηεί αιιαγέο θαη ζε 

πνηα ηκήκαηα ηεο. Καηλνηνκίεο φπσο ηνπ Δληαίνπ ρεδηαζκνχ (Integrated Planning 

Process), ηεο Γηαδηθαζίαο Πξνηεξαηνπνίεζεο ησλ έξγσλ ΣΠΔ, ην λένπ ηξφπνπ 

Δπνπηείαο, Παξαθνινχζεζεο θαη Έιεγρνπ ησλ έξγσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

Μνληέινπ Γηνίθεζεο Έξγσλ θαη ηνπ ηξφπνπ εκπινθήο δηθαηνχρσλ θαη θνξέσλ 

πινπνίεζεο θαη ηέινο ηεο Δπνπηείαο θαη έιεγρνπ ηνπ θχθινπ παξαγσγήο έξγσλ ζην 

Γεκφζην. 

 

10.1. Δληαίνο ρεδηαζκόο  

 

Σν λέν πιαίζην παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ αιιάδεη ηελ κέζνδν απφ ηα έξγα «ζηιφ» 

ζηα έξγν κε εληαίν ζρεδηαζκφ (Integrated Planning Process) ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

ζρεδηαζκφ κε βάζε ην “digital by default” γηα ηηο ππεξεζίεο, ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

θαλνληζκνχ GDPR
77

 κε ηελ εθαξκνγή «Privacy by Design and by Default» γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο, λα γίλεη επαλαρξεζηκνπνίεζε ιχζεσλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί 

αιινχ (εδψ ρξεηάδεηαη ην απνζεηήξην), λα γίλεηαη ρξεκαηνδνηηθφο έιεγρνο, καδηθή 

ρξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ θαη αλνηρηψλ APIs θαη δεκφζησλ SDKs, λα κηθξχλεη ην 

κέγεζνο ησλ έξγσλ, λα γίλεη εζηίαζε ζηα απνηειέζκαηα ελψ εθ ησλ πξνηέξσλ λα 

                                                 
77

 Καλνληζκφο REGULATION (EU) 2016/679 http://www.eugdpr.org/  

http://www.eugdpr.org/
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ππάξρεη ε έγθξηζε βησζηκφηεηαο νκαδνπνίεζε θαη επαλαζρεδηαζκφο πξνηχπσλ 

ζπγθξφηεζε IPT. Σέινο είλαη ζεκαληηθά εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ε κεηάβαζε ζε 

ηερληθέο πινπνίεζεο ηχπνπ agile ψζηε εγθαίξσο φηαλ έλα έξγν δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί λα ζηακαηά πνπ ελζσκαηψλεη ν εληαίνο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα θέξεη ε λέα απηή κέζνδνο. Ζ 

ίδηα ε ΓΓΦΠ ζηα πιαίζηα ηεο πηνζέηεζεο ηεο λέαο κεζφδνπ ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ηελ 

ΔΑΑΓΖΤ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ λέσλ ηεπρψλ θαη ζπκβάζεψλ φζν θαη κε ηελ TAIEX 

Peer to Peer γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Θα πξέπεη επίζεο φκσο 

λα ιπζνχλ νη δηαδηθαζίεο θνζηνιφγεζεο, λα ελεκεξσζνχλ νη θνξείο, λα εθηειεζηεί 

εθπαίδεπζε ηνπ εηδηθνχ πξνζσπηθνχ θαη λα ππάξρεη επαξθήο ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

λένπ ηχπνπ νκάδσλ έξγνπ. Μηα γξήγνξε απνηίκεζε ηεο λέαο κεζφδνπ επέιηθηεο κνξθή 

πνπ αθνινπζεί ν εληαίνο ζρεδηαζκφο κε ηελ παξαδνζηαθή ηχπνπ «ζηιφ» θαη ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ είρε κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

Παξαδνζηαθή Μέζνδνο Δπέιηθηε Μέζνδνο  

Οινθιεξσκέλε ιχζε  

 

 

 

 

Λεηηνπξγηθά πξφηππα  

Γξακκηθή δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο  

χληνκεο επαλαιήςεηο 

αλεχξεζεο ιχζεο  

Δκπινθή κε ζπγθεθξηκέλν 

πάξνρν  

Πεηξακαηηζκφο, βειηίσζε 

θαη επαλαθαζνξηζκφο 

πξνηχπσλ ζε ζπλεξγαζία  

Τπνρξεσηηθή αλαγξαθή 

θάζε ηερληθήο 

ιεπηνκέξεηαο  

Δκπινθή ηειηθνχ ρξήζηε 

ζε φιε ηελ δηαδηθαζία  

Δηθόλα 14: ύγθξηζε παξαδνζηαθήο θαη επέιηθηεο κεζόδνπ78 

 

10.2. Γηαδηθαζία Πξνηεξαηνπνίεζεο 

 

Ζ δεχηεξε θαηλνηνκία ηνπ λένπ πιαηζίνπ είλαη ε έλλνηα ηεο πξνηεξαηνπνίεζεο 

ησλ έξγσλ ΣΠΔ πνπ εθαξκφδεηαη ζε ηξία επίπεδα ζα γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη 

δηαθαλή δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζα ειέγρεηαη αξρηθά 

ε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ηελ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2016-2021 θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα πξνθχπηεη κνλαδηθή βαζκνινγία – πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάζε δξάζε πνπ ζα είλαη 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο βαζκνιφγεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Ζ ηειηθή επηινγή 

ζα βαζίδεηαη θαη ζηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ. Με ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα 

πξνβιέπνληαη νπζηαζηηθά ηξία επίπεδα γηα ηελ πξνηεξαηνπνίεζε. Αξρηθά εθαξκφδεηαη 

                                                 
78

 https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/System%20Error.pdf p.32  

https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/System%20Error.pdf
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ν δείθηεο πξνηεξαηφηεηαο (αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηνπ θνξέα), ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

ηαμηλφκεζε ησλ έξγσλ αλαιφγσο κε ηελ βαξχηεηα πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηελ 

δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα θάζε ζηφρν (κε ηελ εμαίξεζε φζσλ έξγσλ αλήθνπλ ζηηο 

θαηεγνξίεο Γεζκεχζεηο ηεο Υψξαο θαη Πξνηάζεηο Τπνπξγείσλ, Πεξηθεξεηψλ, 

Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη κε επνπηεπφκελσλ θνξέσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ μερσξηζηά) , 

πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηα δηαζέζηκα ρξήκαηα.  

 

10.2.1. Ο ηύπνο πξνηεξαηνπνίεζεο 

 

Σέινο ε ΓΓΦΠ εθηειεί ηαμηλφκεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη εμάγεη ηελ ηειηθή 

βαζκνινγία κε βάζε ηνλ ηχπν: 

P [50%*(DESI*C/Πξνυπνινγηζκφο) + 30%*Quantified SWOT + 20%*Πνιηηηθή 

πξνηεξαηφηεηα] 

 δείθηεο απνηειέζκαηνο DESI( ζπλδένληαη κε ηνλ Σνκέα Παξέκβαζεο ηεο ΔΦ) 

επί ην εχξνο ηεο επίδξαζεο απηήο (DESI * C) αλά κνλάδα πξνυπνινγηζκνχ, κε 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο 50%,  

 σξηκφηεηα, εθαξκνζηκφηεηα, βησζηκφηεηαο (Quantified SWOT Analysis) ηεο 

δξάζεο, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30%  

 πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο δξάζεο, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 20% 

 

10.3. Νέν πιαίζην: Δπνπηεία, Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο  

 

Με βάζε ηνλ νξγαληθφ λφκν ηεο ΓΓΦΠ είλαη πιένλ ππεχζπλε γηα ηελ επνπηεία, 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ ΣΠΔ ε νπνία κπνξεί φρη κφλν λα 

εληνπίζεη πξνβιήκαηα αιιά λα πξνηείλεη θαη ιχζεηο. Έηζη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε έξγσλ, πνπ πνιιέο θνξέο θαηαιήγνπλ ζε ιχζεηο 

ζηιφ, κε κεγαιχηεξα ηελ έιιεηςε ηδηνθηεζίαο αιιά θαη ηνπο ιεγφκελνπο θαλφλεο 

εκπινθήο έρεη δεκηνπξγεζεί παξάιιεια έλα λέν ζχζηεκα δηνίθεζεο κε ζαθήο θαη 

δηαθξηηνχο ξφινπο θαη έλα λέν πιαίζην επνπηείαο θαη ειέγρνπ. 
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10.3.1. Νέν κνληέιν δηνίθεζεο έξγσλ 

 

Αθφκα κηα θαηλνηνκία ηνπ λένπ πιαηζίνπ είλαη θαη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

δηνίθεζεο θαη παξαθνινχζεζεο πνξείαο ηνπ έξγνπ πηνζεηψληαο ην ζχζηεκα ησλ IPTs 

(Integrated Project Teams) εληαίσλ νκάδσλ έξγνπ θαη ζα ππάξρεη ζε θάζε ΦΠ θαη 

απνηειεί δέζκεπζε γηα λα εγθξηζεί έλα έξγν απφ ηελ ΓΓΦΠ. Κάζε νκάδα απνηειείηαη 

απφ ηνλ IPT Leader, ηνλ User Representative, ηνλ Project Manager, ηνλ ICT Expert, ηνλ 

ICT Specialist (ελαιιαθηηθφο ηνπ ICT Expert), Legal/Contract Expert, ηνλ Financial 

Expert, ηνλ Support Expert πνπ ηνλ πξνηείλεη ε ΓΓΦΠ φηαλ νη ππεξεζίεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη θεληξηθέο-θνηλφρξεζηεο ππνδνκέο ηνπ Γεκνζίνπ (“X as a 

service”). Δπίζεο κε ην λέν ζρήκα έρεη αιιάμεη θαη ν ηξφπνο εκπινθήο ησλ δηθαηνχρσλ 

κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη δχν ζρήκαηα αλαιφγσο ην αλ ην 

έξγν αθνξά έλαλ δηθαηνχρν φπνηε ε νκάδα απνηειείηαη απφ ηνπο IPT Leader, User 

Representative, Project Manager, ICT Expert ή ελαιιαθηηθά ICT Specialist, Legal / 

Contracting Expert and Financial Expert, θαη φηαλ  ην έξγν αλαηίζεηαη ζε θνξέα 

πινπνίεζεο, νπφηε δεκηνπξγείηαη έλα θνηλφ IPT απφ ηνπο IPT Leader, User 

Representative, ICT Specialist θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά απφ ηνπο Project Manager, ICT 

Expert , Legal / Contracting Expert and θαη Financial Expert κε ηνλ θεληξηθφ έιεγρν γηα 

φιε ηελ πινπνίεζε λα ηελ έρεη ν IPT Leader ηνπ δηθαηνχρνπ. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη 

άιιεο κνξθέο ζπγθξφηεζεο IPTs,  αλάινγα αλ είλαη κε έλαλ δηθαηνχρν, ή 

πεξηζζφηεξνπο.  

  



57 
 

11. Υξεκαηνδόηεζε  

 

Ζ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αιιά 

θαη ησλ ΣΠΔ πεξλά κέζα απφ ηα ΔΓΔΣ θαη ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαηά θχξην 

ιφγν. Έηζη ζηα λεψηεξα ρξφληα νη ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ησλ ΣΠΔ έιαβαλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε», θαη 

«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ην  Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα», θαη «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη Καηλνηνκία» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη ιηγφηεξν απφ ηα ππφινηπα ΔΠ, ηα 13 

Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε εζληθνχο πφξνπο φπσο ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηνλ Σαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ αιιά θαη κε λεψηεξα 

πιένλ ζρήκαηα φπσο νη ΓΗΣ, γηα ην ηκήκα πνπ εκπιέθεηαη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, ν 

Αλαπηπμηαθφο Νφκνο γηα ηηο ΜΜΔ,  Σακείνπ πκκεηνρψλ («Fund of Funds»). Σν ελ 

ιφγσ Σακείν, ην νπνίν έρεη αλαθνηλσζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, 

πεξηιακβάλεη ππν-ηακεία (έλα γηα ηνλ θαζέλα απφ ηνπο ηνκείο-ππιψλεο ηεο νηθνλνκίαο 

ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ΣΠΔ), πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε λενθπείο 

επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξεο θάζεηο αλάπηπμεο. Γηαρεηξηζηήο ηνπ αλσηέξσ Σακείνπ ζα 

είλαη ην Δπξσπατθφ Δπελδπηηθφ Σακείν (EIF), ε ζπκκεηνρηθή εηζθνξά ζε κεηνρηθφ 

θεθάιαην (equity crowdfunding), Ζ δξάζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ), «Δξεπλψ-Γεκηνπξγψ-Καηλνηνκψ», πνπ έρεη πξνδεκνζηεπηεί , 

πξνβιέπεη δεκφζηα δαπάλε 52 εθ. επξψ γηα ην ζεκαηηθφ ηνκέα ΣΠΔ, κε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ησλ έξγσλ έσο 36 κήλεο
79

 θαζψο θαη ηα επηπιένλ πξνγξάκκαηα απφ ηελ 

Δπξψπε φπσο ην Πξφγξακκα Juncker θαη ην Οξίδνληαο 2020, Ζ Γηεπθφιπλζε 

πλδένληαο ηελ Δπξψπε/CEF-T (Connecting Europe Facility – Telecom), ηελ Σερληθή 

Βνήζεηα SRSS αιιά θαη άιια ρξήκαηα απφ άιια δηαξζξσηηθά ηακεία φπσο κε ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) (rural) πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ έξγα πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνπο δεζκνχο πνπ ιείπνπλ απφ ηνλ επξσπατθφ 

ελεξγεηαθφ, κεηαθνξηθφ θαη ςεθηαθφ θνξκφ αιιά θαη λεψηεξα εξγαιεία φπσο ΓΗΣ θαη 

ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ελψ πιένλ ζα κπνξεί ην ίδην ην δεκφζην λα δηακνξθψζεη θνξείο 

πνπ ζα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ εκπνξηθά κε ζθνπφ λα ρξεκαηνδνηήζεη άιιεο αλάγθεο θαη 

δξάζεηο (π.ρ. κε ηελ πξνζθνξά ιεηηνπξγηψλ ζην G-cloud πξνο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο). 
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 http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I491458&JScript=1  

http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=119I499I1288I646I491458&JScript=1
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80
 Σέινο θαη ζε φηη αθνξά ηελ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε κπνξνχκε λα θάλνπκε ρξήζε 

θαη ηεο ξήηξαο επειημίαο πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ηνπ έξγνπ.
81

 Έηζη βιέπνπκε νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ δξάζεσλ ηεο ΔΦ λα ζπζρεηίδνληαη 

θαη λα αληινχλ ρξεκαηηθνχο πφξνπο απφ δηάθνξα ηακεία θάηη πνπ δχζθνια ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη ζην παξειζφλ θαζψο δελ ππήξρε ην ζπληνληζηηθφ εξγαιείν θαη ε 

γεληθή ζεψξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη έηζη πιένλ απνθεχγνπκε 

ηελ ζπαηάιε αιιά θαη κεγηζηνπνηνχκε φρη κφλν ην απνηέιεζκα αιιά θαη απνθεχγνπκε 

λα κείλνπλ αδηάζεηνη πφξνη νη νπνί φπσο γίλνληαλ παιηφηεξα πξνο ηελ ιήμε ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ «έηξεραλ» λα ηηο εμαληιήζνπλ ρσξίο λα γίλεηαη πνηέ έιεγρνο 

γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ έξγσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλάγθε λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην επφκελν θνηλνηηθφ πξφγξακκα (phasing) πνπ φκσο ζπλήζσο 

νδεγεί ζε δπζάξεζηα απνηειέζκαηα φπσο δείμακε θαη πην πάλσ κε ην ππεξβνιηθφ 

overbooking ηνπ λένπ ΔΠΑ θαη επνκέλσο λα απεληαρζνχλ πνιιά έξγα. 

 

Δηθόλα 15: ύλδεζε ησλ Υξεκαηνδνηηθώλ Δξγαιείσλ κε ηελ ΔΦ82 
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 https://www.espa.gr/el/Pages/staticEUfunding.aspx  

81
 Σν άξζξν 34 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 πξνλνεί φηη ηα ηακεία ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηνχλ, θαηά ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν θαη κέρξη 10% ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θάζε 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ζπλδξνκήο ηνπ άιινπ Σακείνπ εθφζνλ 

θξίλνληαη απφιπηα ζπκπιεξσκαηηθέο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

(ξήηξα επειημίαο).  

82
 Πίλαθαο απφ Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2016-2021, ζει. 7 παξάξηεκα Α 

https://www.espa.gr/el/Pages/staticEUfunding.aspx
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12. Εεηήκαηα κε ην λέν πιαίζην ΣΠΔ – πκπεξάζκαηα 

 

Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ θάπνηνο κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ ηελ εμέιημε 

ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ ζην δεκφζην είλαη φηη αλ θαη κε ζρεηηθή 

θαζπζηέξεζε θαη ε ρψξαο καο ζηξέθεη ηνλ ηνκέα απηφ πξνο ηηο δηεζλείο εμειίμεηο κε 

ηελ αιιαγή ηνπ ζπλνιηθνχ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηέηνησλ έξγσλ θαη πιένλ ζπκβαηνχ κε ηα 

δηεζλή πξφηππα. Ζ ΔΦ, ε ίδξπζε ηεο ΓΓΦΠ κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζηαδίσλ παξαγσγήο ελφο λένπ έξγνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ δείρλεη φηη ε 

πνιηηηθή εγεζία είλαη δεζκεπκέλε ζηνλ ζηφρν ηεο βειηίσζεο ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη απιά κε ηελ αιιαγή φηη ζα πάςνπ λα πθίζηαληαη πξνβιήκαηα πνπ θαη 

ηψξα ζηξεβιψλνπλ φρη κφλν ην ηειηθφ ρξήζηε πνπ είλαη ν πνιίηεο πνπ πεξηκέλεη λα 

απνιαχζεη ηηο ππεξεζίεο αιιά θαη ηελ αγνξά πνπ κε ηελ ρξήζε ησλ έξγσλ «ζηιφ» πνπ 

δπζηπρψο δεκηνπξγνχζε ε κέζνδνο waterfall πνπ νπζηαζηηθά κεηέηξεςαλ ηελ αγνξά ζε 

έλα πην ζηελφ θχθιν δξψλησλ πνπ νη κηθξνί «παίρηεο» δελ κπνξνχζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ. Κιείλνληαο ζα ήζεια λα ζηαζνχκε ζε κηα ζεηξά θαηλνηνκηψλ αιιά θαη 

πνιηηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ψζηε ν ηνκέαο ησλ ΣΠΔ λα βξεη ηελ πνξεία 

ηνπ ζηελ ρψξα θάηη πνπ ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε.   

 

12.1. Δπέιηθηε πινπνίεζε, Scrum θαη πξνβιήκαηα 

 

Έλα κεγάιν άικα ηνπ λένπ πιαηζίνπ είλαη ε κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ 

κεζνδνινγηθφ πξφηππν  Waterfall (ζρήκα 2.15) ζην ζχζηεκα παξαγσγήο 

agile(επέιηθην) ζηα πιαίζηα ηνπ Δληαίνπ ζρεδηαζκνχ. Μπνξεί ην παξαδνζηαθφ πξφηππν 

λα είρε θαιπκκέλν ην δήηεκα ηεο λνκηθήο ζηήξημεο (θάηη πνπ είλαη θπξίαξρν ζηελ 

ειιεληθή ΓΓ θαη γη απηφ ε αιιαγή φπσο αλαθέξακε απαηηεί πνιηηηθή ζηήξημε) φκσο 

απηή ε ζεηξηαθή κέζνδνο παξαγσγήο έξγσλ είρε κηα ζεηξά αξλεηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

πνιιέο θνξέο νδήγεζαλ ζε ιάζνο παξαδνηέα. Έηζη κε ηελ ινγηθή αθνινπζία ησλ 

ζηαδίσλ, ηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηνπ έξγνπ (πνπ φκσο πνιιέο θνξέο παξαηεξνχληαλ 

ην θαηλφκελν άιινη λα δεκηνπξγνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη άιινη θνξείο λα 

παξαιακβάλνπλ ην έξγν ρσξίο λα ηνπο θαιχπηεη) δελ κπνξνχζε φκσο λα εμειηρζεί κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ην ινγηζκηθφ θαη νη εμειίμεηο έηξεραλ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

θάιπςε ησλ αξρηθψλ αλαγθψλ θάηη πνπ ελίζρπε θαη ε κε χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ 

νκάδσλ παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ. Γειαδή κηα πξνζήισζε ζηελ δηαδηθαζία θαη φρη 
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ζην απνηέιεζκα. Απηά ηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ ΔΔ θαη άιιεο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ζήκαηλε ηελ αλαδήηεζε λένπ πξνηχπνπ πνπ ηειηθά απνθαζίζηεθε ε ζηξνθή λα 

γίλεη πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο επέιηθηεο (agile) πινπνίεζεο. Οη ηερληθέο ηεο κεζφδνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ νπζηαζηηθά δείρλνπλ θαη ηνλ 

δξφκν ζηελ ζπλνιηθή πινπνίεζε ησλ έξγσλ ΣΠΔ. Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ είλαη ε ζηελή αιιειεπίδξαζε ησλ κεξψλ πνπ ζπκθσλνχλ λα επηηχρνπλ έλα 

απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα γίλεη ζηαδηαθά θαη βαζίδεηαη ζε κία επαλαιεπηηθή 

δηαδηθαζία (iterative process), δειαδή ηα πξνο παξάδνζε έξγα ζρεδηάδνληαη θαη 

μαλαζρεδηάδνληαη κέρξηο φηνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε ιχζε. Ζ κεζνδνινγία agile 

βαζίδεηαη ζην ιεγφκελν «καληθέζην ηεο επέιηθηεο πινπνίεζεο» (Beck & Grenning 

2001) πνπ βαζίδεηαη ζε 12 αξρέο. Έηζη πιένλ ν παξάγνληαο άλζξσπνο-ζπκκεηέρνλ 

είλαη ην θιεηδί ζηε δηαδηθαζία, ε ζπλερήο αλαδήηεζεο ηξφπσλ γηα πξνζαξκνγή ζηηο 

αιιαγέο, ε πινπνίεζε νδεγείηαη απφ πξαγκαηηθνχο παξάγνληεο, πινπνίεζε κε 

ιεπηνκεξή ζρέδηα ζην θνληηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ιηγφηεξν αλαιπηηθά γηα ην 

κειινληηθφ ρξφλν, έκθαζε ζηηο εκπεηξηθέο δηαδηθαζίεο, απνθεληξσκέλνο ηξφπνο 

δηνίθεζεο (νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο γηα ηνπηθνχ δεηήκαηνο 

πξνβιήκαηα), ζηφρνο είλαη ε απιφηεηα ηεο ιχζεο θαη νξγάλσζε επέιηθησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο. Έηζη δειαδή νπζηαζηηθά πξνιακβάλνπκε πξνβιήκαηα ελ ηε γέλλεζε ηνπο. 

Έηζη ζηελ κέζνδν waterfall είρακε ηνλ έιεγρν πξηλ ηελ παξάδνζε θαη εθφζνλ είρε 

νινθιεξσζεί ην έξγν ελψ ζηηο επέιηθηεο κεζφδνπο έρνπκε ζπλερή έιεγρν αλά κηθξφ 

παξαδνηέν. Οη πην θνηλέο επέιηθηεο κνξθέο πινπνίεζεο είλαη ν αθξαίνο 

πξνγξακκαηηζκφο (Extreme Programming, XP), ε αλάπηπμε βάζεη ραξαθηεξηζηηθψλ 

(Feature Driven Development, FDD), ε κέζνδνο αλάπηπμεο δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Dynamic Systems Development, DSD) θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε καο ην Scrum.  

 

12.1.1. Scrum θαη IPTs 

 

Σν Scrum είλαη έλα επέιηθην πιαίζην (agile framework) πνπ νπζηαζηηθά είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζπληήξεζε πνιχπινθσλ πξντφλησλ. (Schwaber & 

Sutherland 2016) Δίλαη ρακειήο πνιππινθφηεηαο, απιφ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη 

ζεκειηψλεηαη ζηε ζεσξία ηνπ εκπεηξηθνχ ειέγρνπ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ρξήζε 

νιηγνκειψλ νκάδσλ αλάπηπμεο πνπ ζπλερψο ζπλαληηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ Sprint(ρξνλν-πεξηνξηζκφο κε έηνηκε 

παξαδνηέα επαπμεηηθή δνκή πξντφληνο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ), ελψ ε 
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νκάδα κέζσ ηνπ αξρεγνχο ηεο ζα κπνξεί λα αθπξψλεη έλα Sprint  εάλ ν ζηφρνο ηνπ 

θξηζεί παξσρεκέλνο. Έηζη ιχλεηαη έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

δελ κπνξνχλ παξά κφλν κε ηελ παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Έηζη ζην Scrum 

πάληα ππάξρεη έλα ππφ παξάδνζε δπλεηηθφ πξντφλ.  Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη ην Scrum 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δξαζηεξηφηεηεο γηα επηζεψξεζε θαη πξνζαξκνγή. 

ρεδηαζκφο ηνπ Sprint, Καζεκεξηλφ Scrum, Δπηζθφπεζε ηνπ Sprint, Αλαδξνκή ζην 

Sprint. κσο ε επέιηθηε κέζνδνο πινπνίεζεο φπσο αλαθέξνπκε θέξλεη θαη λέν ηξφπν 

δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ πνξείαο ελφο έξγνπ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ πιαηζίνπ 

είλαη ην πξφηππν ησλ IPTs (Integrated Project Teams) πνπ αλαιχζακε λσξίηεξα ψζηε 

λα ζπκβαδίδεη κε ηελ φιε ινγηθή ηεο λέαο κεζφδνπ. 

12.2. Πηζαλά πξνβιήκαηα 

 

πσο θάζε κέζνδνο έηζη θαη εδψ θαίλεηαη φηη έρεη ηα ηξσηά ηεο ζεκεία ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα απνθαιπθζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ.  Έηζη πέξαλ ησλ βαζηθψλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην λέν πιαίζην φπσο ην λα αιιάμεη ν 

ηξφπνο ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δξψλησλ απφ φιεο ηηο πιεπξέο, πξνυπνζέηεη ηζρπξή 

αιιειεπίδξαζε θνξέα θαη νκάδαο πινπνίεζεο ζπλερψο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο (άξα ζσζηή δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκνζίνπ) θαη λα 

επηιχζεη ηνλ ηξφπν θνζηνιφγεζεο ησλ έξγσλ θάηη πνπ είλαη θαίξην ζην ηξφπν δξάζεο 

ηεο ειιεληθήο ΓΓ.  Πέξαλ απηψλ φκσο νη ηερληθέο  agile πξέπεη λα επηιχζνπλ θαη 

δεηήκαηα φπσο ην ίζσο ππεξβνιηθά κηθξφ δηάζηεκα ησλ δχν εβδνκάδσλ πνπ 

κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ Sprint, ηελ ζπλερή απαζρφιεζε έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ σο 

επηθεθαιήο νκάδσλ κε ιηγφηεξν έκπεηξν πξνζσπηθφ, αθαηξψληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ πνιχ εκπείξσλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο γηα επαχμεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ην φηη νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ θνζηνινγεκέλα πξνγξάκκαηα, ε 

πνιηηηθή εγεζία ζέιεη αλαιπηηθφ ζρέδην γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη λνκηθήο ζηήξημεο 

θαη ηέινο  πξέπεη λα ιπζεί ην πνιηηηθφ δήηεκα ηεο ηεξαξρίαο θαη ηεο απφδνζεο 

ηθαλφηεηαο επζχλεο ζε ρακειφηεξν επίπεδν.
83

 Ίζσο ηειηθά ηα παξαδνηέα πξνγξάκκαηα 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη θαη ηφζν κηθξά ή ίζσο ζα πξέπεη νη επέιηθηεο κέζνδνη 

πινπνίεζεο λα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε πνην επίπεδν.  
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 https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubadm/715/71509.htm  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmpubadm/715/71509.htm
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12.3. Ζ ςεθηνπνίεζε ζηελ Δπξώπε θαη ην πιαίζην παξαγσγήο ΣΠΔ 

 

ηα πιαίζηα ηεο ςεθηνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ 

πνιιέο κέζνδνη θαη πνιιά έρνπλ γίλεη γηα λα νδεγήζνπλ θαη ηελ ρψξα καο πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε έρνληα ο έηζη ηελ ηχρε φηη αλ θαη άξγεζε λα πινπνηήζεη πνιιέο απφ 

απηέο ηηο επηινγέο φκσο έρεη πιένλ ην πιενλέθηεκα λα ρξεζηκνπνηήζεη δνθηκαζκέλεο 

ιχζεηο ζηα πιαίζηα θνηλήο ςεθηαθήο αγνξάο. ηελ Δπξψπε φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο επελδχνπλ πάλσ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ Digital by default θαη Digital – First 

ζηξαηεγηθέο φπνπ πιένλ ε ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη εμαξρήο θαη έηζη νη 

πνιίηεο φρη απιά ζα δηεπθνιχλνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ην θξάηνο ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη πςειψλ επηδφζεσλ 

ππεξεζίεο κε νηθνλνκηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν ηξφπν. Υψξεο φπσο ε νπεδία θάλνπλ 

έλα βήκα πην πέξα θαη έηζη κε ηελ πνιηηηθή «Δμππλφηεξε νπεδία» ζέινπλ λα 

πεξάζνπλ απφ ηελ απιή ππνβνήζεζε ηεο ΓΓ κε ηελ ρξήζε ΣΠΔ θαη θαηφπηλ ηελ 

δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο ΣΠΔ ζηελ δεκηνπξγία ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ εμαξρήο. Καη δελ είλαη ε κφλε θαζψο θαη νη ΖΠΑ κε εθζέζεηο ηνπο ζέινπλ 

λα δηαιχζνπλ ηελ ηαθηηθή ησλ έξγσλ «ζηιφ» (Helfrich 2017)φπνπ εθεί δίλεηαη πνιχ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηελ θπβεξλναζθάιεηα ελψ ζέινπλ λα επαλεθθηλήζνπλ ηελ 

πιαηθφξκα apps.gov 2.0 ελψ θαη ε Βξεηαλία ζέιεη λα πεξάζεη ζηε ινγηθή digital first 

κε ην gov.uk. Μηα απφ ηηο πξσηνπφξεο επξσπατθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα πνπ μεπέξαζαλ ηα 

ζηελά φξηα ηεο ςεθηαθή πνιίηηθε είλαη ε Δζζνλία κε ην e-Estonia φπνπ νπζηαζηηθά 

δεκηνπξγνχλ ηελ πξψηε ςεθηαθή ρψξα κε πνιίηεο λα ιακβάλνπλ ηελ «ππεθνφηεηα» 

κέζσ ηνπ e-Residency θαη άιισλ πξσηνπφξσλ ηερληθψλ φπσο i-Voting, e-Tax Board, e-

Business, e-Banking θ.α. Απιά κε ηελ θηλεηνπνίεζε κέζα απφ ζσζηφ ζπληνληζκφ ησλ 

εγρψξησλ δπλάκεσλ θαη έλα απφ ηα θαιχηεξα θαη πην γλσζηά απνηειέζκαηα είλαη ε 

δεκηνπξγία ηεο γλσζηήο πιαηθφξκαο επηθνηλσληψλ Skype. Άιιεο ρψξεο φπσο ε Γαλία 

πεγαίλνπλ αθφκα έλα βήκα πην θάησ κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ «ςεθηαθνχ πξέζβε»
84

 

φπνπ αλψηαηνο θξαηηθφο ππάιιεινο είλαη ππεχζπλνο γηα ζπλνκηιίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο 

εηαηξείεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο αιιά  θαη ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο.  
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12.3.1. Σειηθέο ζθέςεηο 

 

Ζ Διιάδα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί επξσπατθέο εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο πνπ ή 

ίδηα ε ΔΔ πξνζθέξεη ζε φια ηα κέιε ηεο ειεχζεξα
85

 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πσο 

κπνξεί λα βειηησζεί ν ηξφπνο πινπνίεζεο έξγσλ ΣΠΔ
86

 θάησ απφ ην πιαίζην ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο ΔΦΑ
87

 θαη ζε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ. Αλ θαη αθφκα ην λέν 

πιαίζην παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ δελ έρεη δείμεη γηα ην αλ εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

θαζψο κφιηο πξφζθαηα μεθίλεζαλ λα βγαίλνπλ νη πξνζθιήζεηο ελψ αθφκα δελ έρεη 

δεκνζηεπηεί ε πξψηε εμακεληαία Αλαθνξά Λεηηνπξγηθήο Πξνφδνπ εληνχηνηο σο ηειηθέο 

ζθέςεηο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε Διιάδα ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ην 

ηαρχηεξν δπλαηφ ηηο θηλήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λέα 

ΔΦ θαη ηδηαίηεξα ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα παξέκβαζεο 5.  Έηζη βαξχηεηα ζα 

πξέπεη λα δνζεί ζηηο δξάζεηο απηνχ ηνπ ηνκέα κε ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδφληησλ κέηξσλ 

αξρηθά κε ηε εθηεηακέλε ρξήζε ππαξρνπζψλ πιαηθνξκψλ γηα πνιιαπιέο αλάγθεο 

(δηαδηθαζία παξακεηξνπνίεζεο θαη θνηλψλ ππνδνκψλ) θαη ηελ κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ 

ππνδνκψλ λέθνπο  (Cloud) πνπ αιιάδνπλ άξδελ ηνλ ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ ΣΠΔ 

ζηνπο ρξήζηεο είηε πνιίηεο είηε θξαηηθνχο θνξείο. Έηζη κε ηελ παξάδνζε ηνπ θξαηηθνχ 

φπσο νλνκάδεηαη G-Cloud (Government – Cloud)
88

 πνπ πινπνίεζε ε ΚηΠ δίλεη έλα λέν 

βαζκφ επειημίαο ζηηο θξαηηθέο ππνδνκέο. Σν Τπνινγηζηηθφ χζηεκα βαζηζκέλν ζε 

ηερλνινγίεο Τπνινγηζηηθνχ Νέθνπο θαη Δηθνληθνπνίεζεο (Cloud Computing θαη 

Virtualization), εγθαηεζηεκέλν ζε έλα λέν Κέληξν Γεδνκέλσλ (Data Center) πξνζθέξεη 

ηζρπξή βειηίσζε ζηηο θξαηηθέο ΣΠΔ θαη ζηαδηαθά (αλ θαη δελ γίλεηαη κε ηνλ βαζκφ πνπ 

έπξεπε) ην δεκφζην κεηαπίπηεη ζηηο θεληξηθέο θαη θνηλφρξεζηεο ππνδνκέο φπνπ κέρξη 

ζηηγκήο έρνπλ κεηαπέζεη 10 ΟΠ Τπνπξγείσλ θαη 30 Π άιισλ θνξέσλ ελψ κφιηο 

πξφζθαηα αλαθνηλψζεθε φηη εληάζζεηαη θαη ην πξφγξακκα Γηαχγεηα. κσο γηα λα 
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κπνξέζεη λ εθκεηαιιεπηεί πιήξσο απηφ ην κεγάιν έξγν θαη λα εμνηθνλνκεζνχλ ηζρπξνί 

πφξνη ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα εγθαηάζηαζε φισλ ησλ 

ΟΠ αθφκα θαη ησλ ΟΣΑ, λα δεκηνπξγεζνχλ ηα απαξαίηεηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ΖΓ 

φπσο GOV.GR, ππνδνκή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο- ESB, ηελ θνηλή e-απζεληηθνπνίεζε
89

 

,κε αλνηρηά δεδνκέλα (data.gov.gr θαη geodata.gov.gr κε ηειηθφ ζηφρν ηελ OGP),πνπ 

παξέρεηαη κέζσ ηεο ΓΓΠ θαη ην TaxisNet ζε ζπλδπαζκφ κε επέθηαζε ησλ ςεθηαθψλ 

ππνγξαθψλ
90

,  ην ΤΕΔΤΞΗ ΗΗ, ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θ.α. Δπίζεο ζα πξέπεη  

επηβιεζεί ην θνηλφ πξφηππν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ λέσλ αιιά θαη ππαξρνπζψλ 

ππνδνκψλ (αλνηρηά πξφηππα) φπνπ πιένλ ε ΓΓΦΠ ζα δηαηεξεί ην κεηξψν ησλ 

κεηξψσλ θαη ησλ  θεληξηθψλ ππνδνκψλ ελψ ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ αλνηρηνχ θψδηθα φπνπ είλαη εθηθηφ θαη ηέινο ε Διιάδα κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ παξαγσγήο έξγσλ ΣΠΔ θαη ηελ ΔΦ λα πεξάζεη ζηηο 

ππεξεζίεο Digital-by-default ή αιιηψο ηνπ δηθνχ ηνπ Digital-first. 
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http://europa.eu/ (23 δηαδξνκέο εληφο ηνπ ηζηνρψξνπ) 

http://opendatabarometer.org/ 

http://www.europarl.europa.eu/portal/el   (3 δηαδξνκέο εληφο ηνπ ηζηνρψξνπ) 

www.publications.europa.eu  

www.digital.agenda-data.eu  

www.espa.gr (4 δηαδξνκέο εληφο ηνπ ηζηνρψξνπ) 

www.yap.gov.gr  

www.ifoq.com  

www.ktpae.gr (4 δηαδξνκέο εληφο ηνπ ηζηνρψξνπ) 

www.mindigital.gr (3 δηαδξνκέο εληφο ηνπ ηζηνρψξνπ) 

www.eugdpr.org  

www.eyed-etak.gr  

www.publications.parliament.uk (2 δηαδξνκέο εληφο ηνπ ηζηνρψξνπ) 

www.joinup.ec.europa.eu (2 δηαδξνκέο εληφο ηνπ ηζηνρψξνπ) 

www.gcloud.ktpae.gr 

www.aped.gov.gr     
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

1) ηφρνη «Δπξψπε 2020» 
Έηζη κε ηελ νινθιήξσζε εθείλνπ ηνπ έηνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί νη εμήο ζηφρνη φπσο ε 

Δπηηξνπή ηνπο έρεη νκνινγήζεη: 

• 75% ηνπ πιεζπζκνχ κεηαμχ 20-64 εηψλ πξέπεη λα έρεη απαζρφιεζε. 

• 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ πξέπεη λα επελδχεηαη ζε E&A. 

• Οη ζηφρνη ηνπ «20/20/20» σο πξνο ην θιίκα/ηελ ελέξγεηα πξέπεη λα έρνπλ επηηεπρζεί 

(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ζε 30% ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην 

επηηξέπνπλ). 

• Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 10% θαη ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ λέσλ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

• Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θηλδπλεχνπλ απφ θηψρεηα πξέπεη λα κεησζεί θαηά 20 

εθαηνκκχξηα. 

 

2) Δκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο «Δπξψπε 2020» 
– «Έλσζε θαηλνηνκίαο», γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ-πιαίζην θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη θαηλνηφκεο ηδέεο ζα 

κπνξέζνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

– «Νενιαία ζε θίλεζε», γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο εηζφδνπ ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

– «Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε», γηα ηελ επίζπεπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο θαη ηελ άληιεζε νθειψλ απφ κηα ςεθηαθή εληαία αγνξά 

γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. 

– «Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο», γηα ηελ απνζχλδεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηε ρξήζε ησλ πφξσλ, ηε ζηήξημε ηεο κεηάβαζεο ζε νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα, ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

– «Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, θαη ηε ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο κηαο ηζρπξήο θαη 

βηψζηκεο βηνκεραληθήο βάζεο, ηθαλήο λα αζθεί αληαγσληζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

– «Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο», γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγνξψλ 

εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ ζηνπο πνιίηεο κέζσ ηεο δηα βίνπ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ κε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε αληηζηνίρηζε πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. 

– «Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο», γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, νχησο ψζηε λα εμαπισζνχλ επξέσο ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο θαη ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ λα 

απνθηήζνπλ ηα κέζα αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ θνηλσλία. 

 

3) Δµβιεµαηηθή πξσηνβνπιία: «Φεθηαθφ Θεµαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε» 
Ο ζηφρνο είλαη λα πξνθχςνπλ δηαηεξήζηµα νηθνλνµηθά θαη θνηλσληθά νθέιε απφ µηα εληαία ςεθηαθή 

αγνξά βαζηζµέλε 
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ζε ηαρεία θαη ππεξηαρεία πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ζε δηαιεηηνπξγηθή εθαξµνγή,  

επξπδσληθή πξφζβαζε γηα φινπο µέρξη ην 2013,  

πξφζβαζε γηα φινπο ζε πνιχ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο ζην δηαδίθηπν (30 Mbps ή µεγαιχηεξεο) µέρξη ην 

2020,  

θαη πνζνζηφ 50% ή µεγαιχηεξν ησλ επξσπατθψλ λνηθνθπξηψλ µε ζπλδξνµή ζε ζπλδέζεηο ηνπ 

δηαδηθηχνπ άλσ ησλ 100 Mbps. 

ην επίπεδν ηεο ΔΔ, ε Δπηηξνπή ζα εξγαζηεί µε ζθνπφ: 

– Να δεµηνπξγήζεη έλα ζηαζεξφ λνµηθφ πιαίζην ην νπνίν πξνζειθχεη επελδχζεηο ζε µηα αλνηθηή θαη 

αληαγσληζηηθή 

ππνδνµή δηαδηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο θαη ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 

– Να αλαπηχμεη µηα απνηειεζµαηηθή πνιηηηθή ξαδηνθάζµαηνο. 

– Να δηεπθνιχλεη ηε ρξήζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηαµείσλ ηεο ΔΔ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάµµαηνο. 

– Να δεµηνπξγήζεη µηα πξαγµαηηθή εληαία αγνξά γηα επηγξαµµηθφ πεξηερφµελν θαη ππεξεζίεο (δειαδή 

αζθαιείο θαη 

ρσξίο ζχλνξα δηθηπαθέο ππεξεζίεο ζηελ ΔΔ θαη αγνξέο ςεθηαθνχ πεξηερνµέλνπ πςεινχ επηπέδνπ 

εµπηζηνζχλεο, 

έλα ηζνξξνπεµέλν θαλνληζηηθφ πιαίζην µε ζαθή θαζεζηψηα δηθαησµάησλ, πξνψζεζε πνιπεδαθηθψλ 

αδεηψλ, 

επαξθή πξνζηαζία θαη αµνηβή γηα θαηφρνπο δηθαησµάησλ θαη ελεξγή ζηήξημε γηα ηελ ςεθηνπνίεζε 

ηεο πινχζηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνµηάο ηεο Δπξψπεο θαη γηα ηε δηαµφξθσζε ηεο παγθφζµηαο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ. 

– Να µεηαξξπζµίζεη ηα ηαµεία έξεπλαο θαη θαηλνηνµίαο θαη λα απμήζεη ηε ζηήξημε ζηνλ ηνµέα ησλ 

ΣΠΔ νχησο ψζηε 

λα εληζρπζεί ε ηερλνινγηθή ηζρχο ηεο Δπξψπεο ζε ζηξαηεγηθνχο ηνµείο θαη λα δεµηνπξγεζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα 

ΜΜΔ µε πςειφ αλαπηπμηαθφ δπλαµηθφ πνπ ζα εγεζνχλ ζε αλαδπφµελεο αγνξέο, θαη λα ηνλσζνχλ νη 

θαηλνηνµίεο 

ΣΠΔ ζε φινπο ηνπο επηρεηξεµαηηθνχο ηνµείο. 

– Να πξνσζεζεί ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ε πηνζέηεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο, 

ηδίσο µέζσ 

ελεξγεηψλ ζηήξημεο ηεο ςεθηαθήο µφξθσζεο θαη πξνζπειαζηµφηεηαο. 

ην εζληθφ επίπεδν ηα θξάηε µέιε ζα πξέπεη: 

– Να ραξάμνπλ επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο δηαδηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο θαη λα εζηηάζνπλ ηε 

δεµφζηα 
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ρξεµαηνδφηεζε, πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηαµείσλ, ζε ηνµείο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηδησηηθέο 

επελδχζεηο. 

– Να ζεζπίζνπλ λνµηθφ πιαίζην γηα ην ζπληνληζµφ ησλ δεµνζίσλ έξγσλ µε ζηφρν ηε µείσζε ησλ 

δαπαλψλ 

δεµηνπξγίαο δηθηχσλ. 

– Να πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ρξεζηµνπνίεζε ζχγρξνλσλ θαη πξνζβάζηµσλ επηγξαµµηθψλ 

ππεξεζηψλ (π.ρ. 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, επηγξαµµηθέο ππεξεζίεο πγείαο, έμππλν ζπίηη, ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, 

αζθάιεηα). 

 

4) Πεδία δξάζεο Φεθηαθνχ Θεκαηνινγίνπ 
Απηά επηγξακκαηηθά είλαη:  

 

• Ζ πινπνίεζε ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο,  

• Ζ δεκηνπξγία πξνηχπσλ ησλ ΣΠΔ,  

• Ζ θπβεξλναζθάιεηα,  

• Ζ δηαδηθηπαθή πξφζβαζε πςειψλ θαη ππεξχςεισλ ζπλδέζεσλ,  

• Ζ ζηξνθή ζηηο ηερλνινγίεο αηρκήο κε απμεκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα θαηλνηφκεο ΣΠΔ,  

• Ζ απφθηεζε θαη ρξήζε γηα φιε ηελ θνηλσλία ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ,  

• Ζ ελίζρπζε ησλ ΣΠΔ πνπ δξνπλ πξνο φθεινο ηεο Κνηλσλίαο 

 

5) Έξγα ππνρξεψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο
91

 

 

Θεκαηηθή Πεξηνρή 

Μλεκνλίνπ 
Σίηινο Έξγνπ 

Δζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα 

ηηο ΣΠΔ 

Γεκνζηνλνκηθή 

Πνιηηηθή 

Έξγα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ):  

ΟΠΓΠ-ΓΛΚ  
ΝΑΗ 

Έξγα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ 
ΝΑΗ 

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Διεγθηηθψλ 

Τπεξεζηψλ - ΟΠΔΤ (ELENXIS) 
ΝΑΗ 

Τινπνίεζε Κεληξηθνχ Κφκβνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα 

ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ΟΣΑ 
ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε ΝΑΗ 

Λεηηνπξγία πληαγνγξάθεζεο ΔΟΠΤΤ  ΝΑΗ 

                                                 
91

 http://www.tovima.gr/files/1/2012/03/20/Epitroph%20Plhroforikhs.pdf  

http://www.tovima.gr/files/1/2012/03/20/Epitroph%20Plhroforikhs.pdf
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Θεκαηηθή Πεξηνρή 

Μλεκνλίνπ 
Σίηινο Έξγνπ 

Δζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα 

ηηο ΣΠΔ 

Απνθξαηηθνπνηήζεηο 
Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Δζληθψλ 

Κιεξνδνηεκάησλ (Φ.Τ.ΓΖ.ΠΔ.Δ.Κ.)  
ΝΑΗ 

Γηαξζξσηηθέο 

Μεηαξξπζκίζεηο 

Έξγν ΓΔΜΖ ΝΑΗ 

Έξγν Single Window ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή θαηάζεζε δηθνγξάθνπ ζην Πξσηνδηθείν 

Αζελψλ 
ΝΑΗ 

Τπεξεζίεο γηα Γηθεγφξνπο, Γηθαζηέο, πνιίηεο- ΓΑ ΝΑΗ 

Μειέηε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο 

ζηαηηζηηθψλ ηεο δηθαηνζχλεο 
ΝΑΗ 

e-Justice: Ζιεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο, 

πνηληθήο θαη Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 
ΝΑΗ 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα δεκνζηεχνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ή ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
ΝΑΗ 

Γείθηεο παξαθνινχζεζεο γηα θάζε πξσηνβνπιία 

κεηαξξχζκηζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θπβέξλεζεο 
Τπφ ζρεδηαζκφ 

Δθζπγρξνληζκφο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Δληαίαο Μηζζνδνζίαο ΝΑΗ 

ΔΖΓΠ – Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 

Πξνκεζεηψλ 
ΝΑΗ 

Μεηαξξχζκηζε 

πληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο 

 Έξγα Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ (ΟΑΔΓ, ΗΚΑ, ΔΟΠΠΤ 

ΟΔΔ, ΟΔΚ θιπ πνπ έρνπλ ππνβάιεη έξγα θπξίσο ΓΜ). 
ΝΑΗ 

Μεηαξξχζκηζε  

ζπζηήκαηνο Τγείαο 

Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε ΝΑΗ 

Λεηηνπξγία πληαγνγξάθεζεο ΔΟΠΤΤ  ΝΑΗ 

Δληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

(ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πγείαο) 
Τπφ ζρεδηαζκφ 

 Έξγα Γελ. Γξακκαηείαο Τγείαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Ννζνθνκείσλ 

δειαδή γεληθψο ηεο Β-βάζκηαο πεξίζαιςεο. (ΟΠ 

λνζνθνκείσλ) 

ΝΑΗ 

Βειηίσζε 

Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Πεξηβάινληνο θαη 

Αληαγσληζκνχ 

Ζιεθηξνληθφο θαηάινγνο ησλ επαγγεικάησλ/ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Νφκνπ 3919/2011 (Ννκνζεηηθά Καηνρπξσκέλα 

Δπαγγέικαηα) 

Τπφ  

ζρεδηαζκφ 

Έξγν ΓΔΜΖ ΝΑΗ 
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Θεκαηηθή Πεξηνρή 

Μλεκνλίνπ 
Σίηινο Έξγνπ 

Δζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα 

ηηο ΣΠΔ 

Έξγν Single Window  ΝΑΗ 

Ζιεθηξνληθή δεκνζίεπζε ζρέδην γηα κηα Δπηρεηξεκαηηθά 

Φηιηθή Διιάδα 
Τπφ ζρεδηαζκφ 

Έξγα Κηεκαηνιφγην ΑΔ ΝΑΗ 

Φεθηνπνίεζε ππνζεθνθπιαθείσλ Τπφ ζρεδηαζκφ 

Τπεξεζία Μίαο ηάζεο (One-Stop Shop) γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε θαη έγθξηζε: εγθαηαζηάζεηο ΤΦΑ, 

απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη γξακκέο 

κεηαθνξάο  ειεθηξηζκνχ.  

Τπφ ζρεδηαζκφ 

Ζιεθηξνληθή πξφζβαζε ζε θαηάινγν πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο θαη εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ θαιχηεξε 

λνκνζέηεζε 

Τπφ ζρεδηαζκφ 

Γηαδηθηπαθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξνηάζεσλ έξγσλ θαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ δεκφζησλ έξγσλ  

Τπφ  

ζρεδηαζκφ 

Έξγν e-ΠΓΔ ΝΑΗ 

e-Justice: Ζιεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο, 

πνηληθήο θαη Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 
ΝΑΗ 

 

6) Γνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ ΖΓ
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Σα νπζηαζηηθά δνκηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγρείξεκα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο νξίδνληαη σο εμήο  

1. Δπηθνηλσλία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθά, 

ηειεθσληθά, κέζσ ΚΔΠ). Ζ επηθνηλσλία απηή απνηειεί ην πξψηηζην ζεκείν γηα ηελ 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ/επηρεηξήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

2. Απζεληηθνπνίεζε ρξεζηψλ. Ζ ρξήζε κεραληζκψλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη 

επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε εληαίν ηξφπν ζε φιεο ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηεο δηεπθφιπλζεο, ηεο απινπνίεζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επηθνηλσλίαο 

απηήο. 

3. Ζιεθηξνληθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο (portals). Οη ειεθηξνληθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο 

απνηεινχλ ζεκεία επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηελ Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. 

4. Μεηξψα. Σα κεηξψα απνηεινχλ βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο 

ζηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε απηή. 

5. Σππνπνίεζε δνκψλ δεδνκέλσλ. Ζ ηππνπνίεζε απηή ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην κέιινλ 

ηεο χπαξμεο ζηνηρείσλ ζηα κεηξψα θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηέρνπλ θνηλνχ 

ηχπνπ θαη ειεθηξνληθήο κνξθήο πιεξνθνξίεο, κε ηαπηφζεκε πιεξνθνξία γηα ηα ίδηα 

ππνθείκελα.  
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6. Αζθαιήο επηθνηλσλία θαη δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Απηή ε δπλαηφηεηα ζα 

βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο / επηρεηξήζεηο. 

7. Πηζηνπνηεκέλε θαη λνκηθψο απνδεθηή αληαιιαγή εγγξάθσλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή επίζεο 

ζα βειηηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο / επηρεηξήζεηο. 

8. Ζιεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε. Ζ ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε ζα εμαιείςεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ αλάγθε χπαξμεο θπζηθψλ θαθέισλ θαη αξρείσλ, βειηηψλνληαο παξάιιεια ηε 

δπλαηφηεηα ηαρείαο εμεχξεζεο ησλ αλαδεηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ θαη ηελ 

αζθάιεηα δηαηήξεζήο ηνπο. 

9. Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο. Οη πιεξσκέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ είζπξαμεο (π.ρ. εθνξείεο θαη ηεισλεία), 

ελψ ζα επηθέξνπλ βειηίσζε θαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη 

δελ ζα ρξεηάδεηαη λα πξνζέξρνληαη ζε ηξάπεδεο, ζε νηθνλνκηθέο εθνξείεο θαη δεκφζηα 

ηακεία. 

10.Γηεπαθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη δηεπαθέο απηέο είλαη άθξσο ζεκαληηθέο γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ κεηξψσλ – βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηεο βειηίσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ κεηξψσλ απηψλ, θαζψο θαη ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ κεηξψσλ 

απηψλ. 

11.Γηαρείξηζε ξνψλ εξγαζίαο. Ζ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ξνψλ εξγαζίαο ζα 

ζπλδπαζζεί κε ην εγρείξεκα ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ηειεπηαίαο απφ ηηο δξάζεηο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

12.Δληαία Πνιηηηθή Γεκφζηαο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ηππνπνίεζε θνξκψλ, δηαδηθηπαθψλ 

ππιψλ, δηεπαθψλ, θ.ιπ. Ζ πνιηηηθή απηή απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζην εμήο φισλ ησλ δξάζεσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζέηνληαο 

ηηο βάζεηο κίαο νκνγελνπνηεκέλεο θαη πην ηππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ζε φιεο ηηο 

δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ πην πάλσ. 

13.ηξαηεγηθή αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο 

(GCloud). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ GCloud απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ εθαξκνγή κίαο ζπλεθηηθήο θαη 

πξαθηηθήο πξνζέγγηζεο ζηνλ ηνκέα απηφ ζα δηεπθνιχλεη ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ 

ζεκάησλ φπσο π.ρ. ε ρξήζε datacentersθαη ε νκνγελήο δηαρείξηζε εθαξκνγψλ γξαθείνπ 

κέζσ ηεο ρξήζεο virtualdesktopεθαξκνγψλ. 

 

7) Αλάιπζε SWOT ηεο ΔΦ 2016-2021 

 

ΚΤΡΙΑ ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΚΤΡΙΕ ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

 Εκτεταμζνθ βαςικι 
ευρυηωνικι κάλυψθ 
τθσ χϊρασ, με 
ικανοποιθτικι 
διείςδυςθ και 
αυξθτικι τάςθ 
ηιτθςθσ 
ευρυηωνικϊν 
ςυνδζςεων 
υψθλότερθσ 
ταχφτθτασ 

 Εξοικείωςθ του 
πλθκυςμοφ με το 
internet και υψθλι 
χριςθ του (με 
εξαίρεςθ το e-
banking και το e-

 Σθμαντικι υςτζρθςθ ευρυηωνικισ κάλυψθσ και διείςδυςθσ NGA, με 
περιοριςμζνεσ ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςε NGA 

 Ζλλειψθ επιχειρθματικότθτασ που να εκπορεφεται από τεχνολογικζσ 
καινοτομίεσ ςτα Πανεπιςτιμια και διαςφνδεςθσ με τθν παραγωγι-
επιχειριςεισ  

 Ζλλειψθ νζων ιδιωτικϊν επενδφςεων  

 Περιοριςμζνθ ενςωμάτωςθ και αντίλθψθ τθσ ςθμαςίασ των ΤΠΕ ςτθ 
λειτουργία κυρίωσ των πολφ μικρϊν επιχειριςεων, με πολφ 
περιοριςμζνθ αξιοποίθςθ ειδικϊν ςτισ ΤΠΕ (ICT specialists). 

 Περιοριςμζνθ αξιοποίθςθ των ΤΠΕ ςε ψθφιακζσ υπθρεςίεσ του 
Δθμοςίου (μειωμζνθ διαλειτουργικότθτα, περιοριςμζνοσ αρικμόσ 
πλιρωσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν του ςτενοφ Δθμόςιου Τομζα και τθσ 
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, απουςία ενιαίων ςθμείων παροχισ 
«ομάδων» υπθρεςιϊν) 

 Πολφπλοκο και αναποτελεςματικό ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου 
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shopping) 

 Υψθλοφ επιπζδου 
επιςτθμονικό 
δυναμικό ςε  
δεξιότθτεσ 
πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν ςε 
ικανό αρικμό 

 Παρουςία ιδιαίτερα 
δυναμικϊν διεκνϊν 
επιχειριςεων του 
κλάδου των ΤΠΕ με 
τομζα ευκφνθσ τθ 
Νοτιοανατολικι 
Ευρϊπθ  

 Εμπειρία από τθν 
ϊςμωςθ 
διαρκρωτικϊν 
πόρων ςε νζουσ 
περιςςότερο 
βιϊςιμουσ τρόπουσ 
υλοποίθςθσ πράξεων 
πχ. μζςω 
Συμπράξεων 
Δθμοςίου Ιδιωτικοφ 
Τομζα 

ζργων  

 Ζλλειψθ κουλτοφρασ υιοκζτθςθσ καινοτόμων μεκόδων εργαςίασ με 
εργαλεία ΤΠΕ 

 Πρωταγωνιςτικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
αγοράσ ΤΠΕ  

 Ζλλειψθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων για τθν ανάπτυξθ και 
υποςτιριξθ πολφ μικρϊν εταιρειϊν ΤΠΕ (startups) 

 Κουλτοφρα «ςιλό» ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ πολιτικϊν, ελλείψει 
ςυντονιςμοφ και κοινοφ οράματοσ  

 Μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ ςτισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ ιδιαίτερα ςτισ 
μεγάλεσ θλικίεσ και ςτα άτομα με χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ   

 Υπερβολικι ρφκμιςθ αγορϊν και επαγγελμάτων 

 Αναποτελεςματικόσ Δθμόςιοσ Τομζασ που επιβαρφνεται -αλλά και 
επιβαρφνει τον ιδιωτικό τομζα- διοικθτικά και διαδικαςτικά λόγω 
περίπλοκου κεςμικοφ πλαιςίου που διζπεται από καχυποψία.  

ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ 

 Αναγνϊριςθ τθσ ςυμβολισ και ςθμαςίασ του 
κλάδου ΤΠΕ ςτθν ανάκαμψθ και κεςμοκζτθςθ 
του Υπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ και τθσ 
ΓΓΨΠ, ωσ ςτακεροφ κζντρου χάραξθσ εκνικισ 
ψθφιακισ ςτρατθγικισ και ςυντονιςμοφ των 
πολιτικϊν τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Αγοράσ 

 Νζο πλαίςιο για τθν παραγωγι ζργων ΤΠΕ ςτο 
Δθμόςιο 

 Αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ των επενδφςεων 
ςε ΤΠΕ ωσ κριτιριο για τθν καλφτερθ επιλογι 
των πράξεων  

 Σταδιακι ανάκαμψθ των μακροοικονομικϊν 
δεικτϊν και μετατροπι των πρωτογενϊν 
ελλειμμάτων ςε πλεόναςμα 

 Αφξθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ και λογοδοςίασ για τθν 
επιτυχι επίτευξθ των ςτόχων των ζργων λόγω 
περιοριςμζνων εκνικϊν πόρων και αδυναμίασ 
μεταφοράσ ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων  

 Περαιτζρω αξιοποίθςθ τθσ χριςθσ ΤΠΕ ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία από τισ επιχειριςεισ 
λόγω τθσ αναγκαιότθτασ τόνωςθσ του 
εξωςτρεφοφσ ανταγωνιςμοφ  

 Διάκεςθ πολλαπλϊν χρθματοδοτικϊν 

 Αυξανόμενθ φυγι εξειδικευμζνου 
ανκρϊπινου δυναμικοφ προσ το εξωτερικό 
(brain drain) που κακιςτά προβλθματικι 
τθν εξεφρεςθ και διατιρθςθ ικανοφ 
δυναμικοφ εξειδικευμζνου ςε ΤΠΕ 

 Αρνθτικό μακροοικονομικό περιβάλλον και 
ψυχολογία φφεςθσ που οδθγεί ςε αναβολι 
επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν και 
επενδφςεων 

 Αδυναμία του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα 
ςτθν παροχι δανείων προσ επιχειριςεισ 
αλλά και ςτθ ςυμμετοχι ςτθ 
χρθματοδότθςθ των μεγάλων ζργων 

 Περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθν 
αναδιοργάνωςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
προσ ζνα αποτελεςματικό και "ζξυπνο" 
κράτοσ 

 Κακυςτζρθςθ τθσ ειςαγωγισ του νζου 
πλαιςίου παραγωγισ ζργων ΤΠΕ ςτο 
ελλθνικό δθμόςιο 

 Συνζχιςθ των κακυςτεριςεων ςτθν 
υλοποίθςθ μεγάλων ζργων ΤΠΕ που 
καταλιγει ςε τεχνολογικι απαξίωςθ των 
αποτελεςμάτων  

 Χαμθλόσ βακμόσ εξοικείωςθσ των 
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εργαλείων ςε Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ επίπεδο 
για τθ δθμιουργία νζων και καινοτόμων 
προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΠΕ  

 Σθμαντικζσ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ των 
ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτον ςχεδιαςμό και 
ανάπτυξθ λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν ΤΠΕ, 
εξαγωγικοφ χαρακτιρα 

 Συνζργειεσ για μεγζκυνςθ των αποτελεςμάτων 
καινοτόμων δράςεων άλλων τομζων πχ. 
ερευνθτικά clusters 

 Αξιοποίθςθ νζων τρόπων εκτζλεςθσ ζργων, 
όπωσ ςυμφωνίεσ πλαίςιο, ΣΔΙΤ και ςυμβάςεισ 
παραχϊρθςθσ 

 Συγκριτικά χαμθλά ποςοςτά αντιλθπτοφ 
διαδικτυακοφ κινδφνου και εγκλθματικότθτασ 

επιχειριςεων και των πολιτϊν ςε ηθτιματα 
αςφάλειασ των ΤΠΕ, ιδίωσ ςτον τομζα των 
ςυναλλαγϊν 

 Υποχρεϊςεισ και δεςμεφςεισ τθσ χϊρα 
σπου περιορίηουν τα μζςα χάραξθσ 
αναπτυξιακισ πολιτικισ ςε ΤΠΕ 

 Γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ που 
αποτρζπουν τθν επιχειρθματικότθτα  

 Μθ εκςυγχρονιςμζνο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα 

 Συνζχιςθ τθσ παραγωγισ ζρευνασ ςε 
ακαδθμαϊκό περιβάλλον χωρίσ μεταφορά 
τθσ καινοτομίασ ΤΠΕ ςτθν πραγματικι 
οικονομία, τθν κοινωνία και τθ 
διακυβζρνθςθ 

 

 

8) Ζιεθηξνληθή Φφξκα Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ 
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Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ) 

Πεηξαηψο 211, ΣΚ 177 78, Σαχξνο 

ηει: 2131306349 , fax: 2131306479 

www.ekdd.gr 
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