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Θέσεις της Α.∆.Ε.∆.Υ.  

«Νοµοσχέδιο για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» 

 

Αποτελεί κοινή διατύπωση ότι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση βρίσκεται από 

δεκαετίες σε βαθιά και γενικευµένη κρίση. Μια κρίση που αναπαράγει 

και βαθαίνει παρά τις τυµπανοκρουσίες των εκάστοτε κυβερνήσεων για 

τον εκσυγχρονισµό της, οι οποίες όµως τη χρησιµοποίησαν για 

εξυπηρέτηση συµφερόντων πολιτικών φίλων ή µικροκοµµατικών 

σκοπιµοτήτων. Τα κύρια προβλήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι η 

έλλειψη πόρων για την ικανοποίηση κοινωνικών αγαθών, ο κοµµατισµός 

και οι πελατειακές σχέσεις, η υποκατάσταση σε µεγάλο βαθµό των 

υπηρεσιών από τους φορείς της πολιτικής εξουσίας, η έλλειψη 

ουσιαστικής αποκέντρωσης, προγραµµατισµού και οργάνωσης, η 

σύγχυση αρµοδιοτήτων, η πολυνοµία, η γραφειοκρατία, η αναξιοκρατία, 

η αδιαφάνεια κ.α. 

Οι παρεµβάσεις των προηγούµενων κυβερνήσεων παρά ότι άνοιξαν 

το θέµα και έκαναν βήµατα (ΚΕΠ – ΚΕΠΥΟ – ΣΥΖΕΥΞΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ κλπ) το αποτέλεσµα 

παραµένει χαµηλό σε σχέση µε τις ανάγκες της κοινωνίας και των 

πολιτών. 

 Τώρα µε το µνηµόνιο και τις πολιτικές που απορρέουν απ’ αυτό, 

έπληξαν ακόµη περισσότερο τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αφού οι αλλαγές που 

προωθούνται για τη µείωση του λειτουργικού και µισθολογικού κόστους 

οδηγούν σε παραπέρα περιορισµό των πόρων σε µεγάλη µείωση 

προσωπικού και άρα σε περιορισµό των παροχών προς τον πολίτη. 
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Το σχέδιο νόµου της κυβέρνησης για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση δεν εντάσσεται, σε ένα τέτοιο συνολικό πλαίσιο επίλυσης 

αλλά περιορίζεται σε ένα τεχνικό εκσυγχρονισµό που από τα πράγµατα 

θα έχει και περιορισµένα αποτελέσµατα. 

 Η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να συµβάλει στην πρόοδο 

και στην ανάπτυξη της κοινωνίας, αλλά από µόνη της δεν µπορεί να 

µεταµορφώσει τη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, δεδοµένου ότι 

αποτελεί το µέσον και εξαρτάται από την πολιτική που εφαρµόζεται και 

δεν µπορεί από µόνη της να καταστήσει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

αποτελεσµατική. 

Αντίθετα το γεγονός ότι το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει διατάξεις 

που επιδεινώνουν τη θέση των εργαζοµένων όπως το άρθρο 41 (40ωρη 

εβδοµαδιαία εργασία όταν είµαστε στο µέσο όρο της Ε.Ε. και πλην 

Γερµανίας οι άλλες χώρες είναι µε λιγότερες ώρες ή κοντά στο µ.ο.) το 

καθιστά επιβαρυντικό για τους εργαζόµενους.  

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. ζητά την απόσυρση του συγκεκριµένου άρθρου 

και την προώθηση διαλόγου για την αντιµετώπιση υπαρκτών 

κοινωνικών αναγκών αντί της αύξησης του χρόνου εργασίας. ∆ιάταξη που 

προσθέτει από µια άλλη διάσταση και νέες περικοπές στις ήδη µειωµένες 

αποδοχές. Το δόγµα περισσότερη εργασία µε λιγότερο µισθό και 

ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση είναι σε πλήρη αντίθεση µε τις ανάγκες 

των εργαζοµένων, την ευθεία και στοχευµένη αντιµετώπιση των 

προβληµάτων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, των πολιτών, τις θέσεις της 

Α.∆.Ε.∆.Υ.. Επίσης ζητάµε την απόσυρση της ρύθµισης (άρθρο 46) 

για την καταβολή των σαράντα (40) ευρώ από τους ανέργους, τους 

νέους, προκειµένου να συµµετέχουν σε γραπτή δοκιµασία (τεστ) 

για διορισµό των υποψηφίων.   

 

Οι επιµέρους παρατηρήσεις µπορούν να συνοψιστούν στα 

ακόλουθα: 

• Ο συγχρονισµός µε την επικρατούσα τάση στις χώρες της Ε.Ε., 

επιβάλλει το εν λόγω Σ/Ν να χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη 

αποκέντρωση, γεγονός που έρχεται σε αντιστοιχία µε την 

πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί µε την εφαρµογή της νέας 
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δοµής της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, Αυτοδιοίκησης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

Η εισαγωγή καινοτόµων θεσµών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(π.χ. δηµοσίευση των πράξεων των Οργάνων της Αυτοδιοίκησης στο 

∆ιαδίκτυο) όταν µάλιστα έχει διακηρυχθεί η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

ως ένας από τους πυλώνες της νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης, 

δεν µπορεί να µην προβλέπονται στο νοµοσχέδιο µε ανάλογους θεσµούς 

και Όργανα που θα διασφαλίζουν τόσο τη διασύνδεση µε τα κεντρικά 

Όργανα διαµόρφωσης των πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο 

και την αποτελεσµατική υλοποίηση/εφαρµογή/έλεγχο/αξιολόγηση των 

πολιτικών αυτών σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο (Περιφέρεια και ΟΤΑ  

Α’ Βαθµού). 

• Παρ’ ότι βασικός στόχος του Σ/Ν είναι η απλούστευση των 

διαδικασιών, σε πολλά άρθρα περιγράφονται έννοιες και 

διαδικασίες µε τρόπο που οδηγεί σε αντιφάσεις ή µε τρόπο που 

δηµιουργεί πρόσθετα διοικητικά βάρη, ως µη έπρεπε.  

Για παράδειγµα, η χορηγούµενη εξουσιοδότηση στον Υπουργό 

Εσωτερικών για προσδιορισµό των προτύπων και ελαχίστων 

προδιαγραφών µορφής των ηλεκτρονικών εγγράφων, εκτός του ότι έχει 

ήδη ρυθµιστεί και µάλιστα προσφάτως (23-9-2010), µπορεί να 

δηµιουργήσει ασάφειες και αντιφάσεις στα ήδη προσδιορισθέντα 

πρότυπα ηλεκτρονικών εγγράφων.   

• Το όλο εγχείρηµα απαιτεί την ύπαρξη τεχνικών δοµών/υποδοµών 

και άρτια εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, η έλλειψη των 

οποίων εάν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα και έγκυρα µπορεί να 

οδηγήσει σε υπονόµευση ή ακόµα και ακύρωση της όλης 

προσπάθειας που επιχειρείται µέσω του εν λόγω Ν/σ.  

Ενώ αποτελεί «κοινό τόπο» ότι ένα από τα χρόνια προβλήµατα της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι η έλλειψη υποδοµών και εξειδικευµένου 

προσωπικού, δεν προβλέπεται ούτε στο Νοµοσχέδιο ούτε στην 

Αιτιολογική Έκθεση η  ύπαρξη συγκεκριµένου σχεδίου µετάβασης (road 

map), καθώς και συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων για την 

αντιµετώπιση των αναφερθέντων εγγενών δοµικών και λειτουργικών 

προβληµάτων. 



http://www.gdimitrakopoulos.gr 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 

 

4 

• Στο Σ/Ν επαναλαµβάνεται η διατύπωση «µε την επιφύλαξη ειδικών 

ρυθµίσεων». Απαιτείται η κωδικοποίηση των ειδικών ρυθµίσεων 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαφορετικών εκτιµήσεων εκ 

µέρους των εµπλεκόµενων µερών. 

Καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν ρυθµιστεί κρίσιµα θέµατα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (όπως η ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση, το 

εθνικό πλαίσιο της διαλειτουργικότητας κ.ά.), ο προτεινόµενος νόµος, ως 

νόµος-πλαίσιο, θα όφειλε να είναι όσο το δυνατόν πιο οµογενοποιηµένος, 

νοηµατικά σφικτός και συγκεκριµένος, στοχεύοντας στην επίτευξη µιας 

πραγµατικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία θα υπερβαίνει το 

αρχικό επίπεδο της απλής παροχής πληροφοριών µέσω ∆ιαδικτύου και 

θα φθάνει στο σηµείο της ολοκλήρωσης, προσφέροντας προηγµένες 

υπηρεσίες σε ένα πλήρως διαδραστικό (interactive) περιβάλλον εργασίας 

για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Εποµένως, η κωδικοποιηµένη αναφορά στις «ειδικές ρυθµίσεις» αποτελεί 

«εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεση για την ανωτέρω µετάβαση. 

• Στο Σ/Ν περιλαµβάνονται µια σειρά από νοµοθετικές 

εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση δευτερογενών ρυθµίσεων (Κ.Υ.Α., 

Υ.Α., Π.∆.) για την υλοποίηση του νόµου. Ο µεγάλος αριθµός 

(είκοσι τριών) των νοµοθετικών εξουσιοδοτήσεων, εκτός του ότι δεν 

συνάδει µε τις αρχές της «καλής νοµοθέτησης»,  αυξάνει επιπλέον 

την ασάφεια και αβεβαιότητα για την υλοποίηση του νόµου µε 

δεδοµένη την απουσία επιχειρησιακού σχεδίου εφαρµογής του. 

 

Προτάσεις 

• Θεωρείται απαραίτητη η ύπαρξη επιχειρησιακού σχεδίου 

εφαρµογής  του Νόµου για τη διασαφήνιση σηµαντικών 

λεπτοµερειών για τη θετική έκβαση του όλου εγχειρήµατος. 

• Κεντρικός παράγοντας για την επιτυχία της όλης προσπάθειας 

θεωρείται η αντιµετώπιση του ψηφιακού χάσµατος που 

υπάρχει σήµερα, µε την έγκαιρη και άρτια κάλυψη των αναγκών 

για στοχευµένη εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρωπίνου 

δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης αλλά και του απλού χρήστη σε 

θέµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή του Σ/Ν.  
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• Η ηλεκτρονική υπογραφή στην οποία βασίζεται η επιχειρούµενη 

αλλαγή και η οποία αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας της 

επιτυχούς εφαρµογής του θεσµού της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης στη χώρα µας και στην οποία βασίζεται η 

επιχειρούµενη αλλαγή πρέπει ταχύτατα να εφαρµοστεί σε 

ευρύτερη κλίµακα, προσφέροντας προηγµένες λύσεις σε ένα 

διαδραστικό (interactive) περιβάλλον εργασίας για τη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

• Η ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ Φορέων, οργανωτικών 

µονάδων και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου πρέπει να καταστεί 

αποκλειστική και όχι παράλληλη µέθοδος επικοινωνίας,  µετά από 

µια µεταβατική περίοδο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 

προβλεφθεί ειδικό επιχειρησιακό πρόγραµµα εφαρµογής του 

νόµου για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη 

διαµόρφωση και υλοποίηση του οποίου θα πρέπει να κληθούν να 

συνεισφέρουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς.  

• Θεωρείται απαραίτητος ο προσανατολισµός της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης προς την τοπική αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια – 

Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού) µε τη δηµιουργία θεσµών και οργάνων 

εφαρµογής, ελέγχου και αξιολόγησης προκειµένου να εδραιωθεί η 

«Καλή Τοπική ∆ιακυβέρνηση». 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ                  ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 


