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2 Αξιολόγηση Εθνικού
Συστήµατος Ακεραιότητας της Ελλάδας Την περίοδο 2011 – 2012, η ∆ιεθνής
informπραγµατοποίησε
about the µια
public
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∆ιαφάνεια-Ελλάς
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τα whistleblowing.
ελληνικά δεδοµένα, έρευνα , κατά την οποία
δώδεκα βασικοί θεσµοί «πυλώνες» εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν ως προς την αποτελεσµατικότητα και τη
θωράκισή τους έναντι του φαινοµένου της διαφθοράς. Ειδικότερα ο ∆ηµόσιος Τοµέας κατατάσσεται µεταξύ
των πιο ευάλωτων έναντι της διαφθοράς (µε βαθµό 44 στην κλίµακα του 100), κυρίως λόγω της έλλειψης
εκσυγχρονισµού και της ύπαρξης υπερβολικής γραφειοκρατίας.
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1. Οι όψεις του προβλήµατος
3 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα του
κόστους της µικροδιαφθοράς που
πηγάζει από την κακή οργάνωση της
δηµόσιας διοίκησης είναι τα
«γρηγορόσηµα» στα δηµόσια
νοσοκοµεία, στις εφορίες, κλπ, όπως
εντοπίζονται από την Εθνική Έρευνα
για τη ∆ιαφθορά στην Ελλάδα που
διεξάγει κάθε χρόνο η ∆∆-Ε.

4 Το «δηµόσιο λογιστικό σχέδιο»
βασίζεται στην απλογραφική µέθοδο,
η οποία δεν επιτρέπει τη λήψη
κατάλληλων πληροφοριών, εξαιτίας
της ανυπαρξίας πληροφοριακών
συστηµάτων «γενικής λογιστικής»
και, κυρίως, «αναλυτικής λογιστικής»,
που είναι αναγκαίες για την άσκηση
ορθολογικής διαχείρισης (π.χ. µη
παρακολούθηση κόστους και
κατανάλωσης υλικών, µη αξιολόγηση
περιουσιακής κατάστασης κλπ).
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• Γραφειοκρατία: η έλλειψη επαρκούς οργάνωσης και πληροφόρησης και η
αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη για τη διεκπεραίωση
µεγάλου αριθµού συναλλαγών µε το δηµόσιο αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά
στοιχεία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, τα οποία δηµιουργούν κίνητρα για
συµπεριφορές «µαύρης αγοράς»3 και διαφθοράς, προκειµένου να παρακαµφθούν
και να επισπευθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες.
• Έλλειψη πληροφόρησης: ο πολίτης σε καθηµερινή βάση, προσπαθεί να µάθει
τι ισχύει, τι δικαιούται και τι του παρέχεται (από την ιατρική περίθαλψη έως τις
κοινωνικές επιδοτήσεις και τα ειδικά προγράµµατα).
• Έλλειψη αξιολόγησης: η µη καταγραφή και αποτίµηση των προσφερόµενων
υπηρεσιών από µέρους των πολιτών οδηγεί στη µη αξιόπιστη αξιολόγηση της
ποιότητας εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης του πολίτη από την επαφή του µε
το ∆ηµόσιο. Με τον τρόπο αυτό, οι δηµόσιοι υπάλληλοι που επιτελούν το καθήκον
τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τεκµηριώσουν την επίδοσή τους και να
επιβραβευθούν, ενώ όσοι είναι ανίκανοι ή παραβιάζουν τον νόµο είναι δύσκολο να
εντοπισθούν και να αποδοθούν ευθύνες.
• Κακοδιαχείριση των δηµοσίων νοσοκοµείων και ιατρικών υπηρεσιών: η
ανεπαρκής οργάνωση των δηµόσιων νοσοκοµείων, και κυρίως η απουσία
κατάλληλου και ολοκληρωµένου συστήµατος µηχανογράφησης της λειτουργίας
τους, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη δηµιουργία ελλειµµάτων και
φαινοµένων κακοδιαχείρισης στα δηµόσια νοσοκοµεία. Τα απαρχαιωµένα
συστήµατα παρακολούθησης λογαριασµών 4 των νοσοκοµείων, το ακατάλληλο
νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο και η έλλειψη σύγχρονων µεθόδων διοίκησης των
νοσοκοµειακών µονάδων καθιστούσαν πολύ δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, κάθε
προσπάθεια ορθολογικής διαχείρισης των νοσοκοµειακών πόρων.
• Έλλειψη επίσηµης καταγραφής δεδοµένων του κλάδου υγείας: τα επίσηµα
στατιστικά στοιχεία στον κλάδο της υγείας εµφανίζουν ελλείψεις και αδυναµίες,
χωρίς να υπάρχει πλήρης εναρµόνιση µε τις βάσεις δεδοµένων διεθνών
οργανισµών (Eurostat, ΟΟΣΑ, ΠΟΥ, European Community Health Indicators). Ως εκ
τούτου, δεν υπάρχει επίσηµη καταγραφή και πληροφόρηση για αρκετές
κατηγορίες δεδοµένων υγείας όπως για παράδειγµα για τους δείκτες απόδοσης
υγειονοµικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή, στατιστικά στοιχεία του κλάδου υγείας παρέχονται και από
άλλους φορείς, όπως το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το Ινστιτούτο Φαρµακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.),
καθώς και από ορισµένους ασφαλιστικούς οργανισµούς που δηµοσιεύουν
στοιχεία για τη χρήση υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλισµένους τους.
Εποµένως, η αξιοπιστία των στατιστικών δεδοµένων και η εναρµόνισή τους µε τις
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές απαιτεί τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό
των ακολουθούµενων µεθοδολογιών από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

www.transparency.gr

www.iobe.gr

∆ηµόσιος Τοµέας & Νέες Τεχνολογίες

Οι ελληνικές αρµόδιες αρχές θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σηµασία
παραγόντων όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, η εµπλοκή και συµµετοχή του
πολίτη, στην ανάπτυξη ενός νέου µοντέλου δηµόσιας διοίκησης. Η προώθηση της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο
τόσο στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, όσο και
στην ενίσχυση της ακεραιότητας στο δηµόσιο τοµέα και στη βελτίωση των
δηµοσίων οικονοµικών.

2. Πλεονεκτήµατα της προώθησης πρακτικών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Οι κυρίαρχες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι
πρωτοβουλίες της ανοικτής διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι η
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δηµόσιων πόρων, η ενίσχυση της
ακεραιότητας στο δηµόσιο τοµέα και η βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται επιτακτική η σύναψη ενός νέου «κοινωνικού
συµβολαίου» ανάµεσα στο κράτος και τον πολίτη. Τα πλεονεκτήµατα της
προώθησης πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα:
οι εφαρµογές ICT (Information & Communication Technology) επιτρέπουν τη
µαζική επεξεργασία διαδικασιών και δραστηριοτήτων της δηµόσιας διοίκησης,
ενθαρρύνουν τη συλλογή και διάδοση στοιχείων, την παροχή πληροφοριών καθώς
και την επικοινωνία µε τον πολίτη, εξοικονοµώντας πόρους. Παράλληλα, µε τη
χρήση της νέας τεχνολογίας διαµορφώνονται συνέργειες µεταξύ των διαφόρων
φορέων της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης, οι οποίες αυξάνουν την
παραγωγικότητα δίχως να αυξάνεται ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής.
• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βελτιώνει, αποδεδειγµένα, την καθηµερινή ζωή
των πολιτών. Τα εργαλεία και οι εφαρµογές της ICT καθιστούν ευκολότερη την
πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες των δηµοσίων αρχών, διευκολύνουν σε
µεγάλο βαθµό τις συναλλαγές των πολιτών, µειώνοντας αισθητά το χρόνο,5
ενθαρρύνουν την άµεση επικοινωνία µεταξύ των πολιτών και των διαµορφωτών
κοινής γνώµης, µε την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών fora, των εικονικών χώρων
συζητήσεων και των εργαλείων διαβούλευσης και ηλεκτρονικής ψήφου (petition).
• H βελτίωση της παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών επιφέρει
αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας κατά τις
επιχειρηµατικές συναλλαγές. Με την αξιοποίηση των τεχνολογικών εργαλείων
και εφαρµογών, µειώνεται η γραφειοκρατία, επιτρέπεται η διάδραση και η
ανταλλαγή, η επεξεργασία και η διασταύρωση δεδοµένων και στοιχείων χωρίς
χωροχρονικούς περιορισµούς.6
• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συµβάλλει στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης
µεταξύ κράτους και πολίτη, µέσα από τη συµµετοχή του πολίτη στη διαδικασία
διαµόρφωσης πολιτικής καθώς και προώθησης της διαφάνειας και λογοδοσίας
της κρατικής διοίκησης, συνδράµοντας κατ’ επέκταση στην καταπολέµηση της
διαφθοράς.
www.transparency.gr
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5 Σε δοµές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση,
η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
εξυπηρετεί τη διαχείριση ενός
τεράστιου όγκου εγγράφων για κάθε
πολίτη (π.χ. ασφαλιστικός φάκελος,
ταξιδιωτικά έγγραφα κ.λπ.), τα οποία
είναι απαραίτητα σε περίπτωση
µετάβασής τους σε κάποια άλλη χώρα.
6 Για παράδειγµα, η ηλεκτρονική
διεκπεραίωση των τελωνειακών
διατυπώσεων και του ΦΠΑ, καθώς
και η ηλεκτρονική υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων µέσω του
συστήµατος TAXIS, έχουν αποδείξει
εµπράκτως την επιτάχυνση των
διαδικασιών και τη βελτίωση της
ποιότητας της διεκπεραίωσης.
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• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συµβάλλει στην επίτευξη συγκεκριµένων
στόχων οικονοµικής πολιτικής: µέσω της διασταύρωσης και ελέγχου των
διαφόρων στοιχείων που συλλέγονται, µέσω της µείωσης της διαφθοράς, της
αύξησης της διαφάνειας, της εµπιστοσύνης και του «ανοίγµατος» της
κυβέρνησης, καθώς και µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της
υλοποίησης αποτελεσµατικότερων προγραµµάτων.
• Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βελτιώνει το επίπεδο υπηρεσιών: οι εφαρµογές
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σχεδιάζονται µε επίκεντρο τις ανάγκες του
πολίτη.

3. ∆υνατότητες Τεχνολογικών Εφαρµογών
Η πολιτική εµπειρία έχει δείξει ότι οι µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα πρέπει
να χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα και να ξεφεύγουν από το βραχυχρόνιο
πλαίσιο της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιµο να
γίνονται πρακτικές αλλαγές – έστω και µικρές – που θα οδηγούσαν σε απτά
αποτελέσµατα, παρά µεγάλες και οραµατικές διακηρύξεις.
Σηµαντική βοήθεια σε αυτή τη κατεύθυνση µπορεί να δώσει η τεχνολογία και η
υιοθέτηση συστηµάτων συγκεντρωτικής αξιολόγησης και διαχείρισης. Αναγκαία
συστατικά στοιχεία µιας ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των προβληµάτων που
αναφέρθηκαν προηγουµένως είναι τα ακόλουθα:
• η δυνατότητα µέτρησης και «διαστασιοποίησης» του κάθε προβλήµατος,
• η ικανότητα ποσοτικής ανάλυσης και αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων
που προτείνονται,
• η δυνατότητα εποπτείας της εφαρµογής των λύσεων που προκρίνονται,
• η αξιοποίηση εργαλείων που διασφαλίζουν την αποδοτικότητα των λύσεων σε
µακροπρόθεσµη βάση.
Η άµεση αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε καίριους τοµείς της
δηµόσιας διοίκησης, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα ενδεδειγµένο µέσο
προώθησης των διαρθρωτικών αλλαγών, αφού:
• µπορεί να δώσει αποτελεσµατικές απαντήσεις στις προαναφερθείσες
αδυναµίες εφαρµογής στοχευµένων παρεµβάσεων,
• διασφαλίζει γενικά υψηλό λόγο απόδοσης / κόστους για το δηµόσιο,
• τυγχάνει αποδοχής τόσο από τον επιχειρηµατικό κόσµο, όσο και από την
ευρύτερη κοινωνία.
Τα σηµαντικότερα οφέλη από τη δυνητική υιοθέτηση εφαρµογών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης θα προέλθουν από:
• την ουσιαστική αξιοποίηση της πληροφορικής σε κρίσιµους τοµείς του
∆ηµοσίου, που εµφανίζουν είτε χαµηλή αποτελεσµατικότητα (π.χ. εισπρακτικοί
µηχανισµοί), είτε υψηλό κόστος λειτουργίας και φαινόµενα κακοδιαχείρισης (π.χ.
κοινωνική ασφάλιση, υγεία, κ.α.). Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας θα είναι η
– σχετικά άµεση – εξοικονόµηση πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως.
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• την κινητοποίηση δυνάµεων της ιδιωτικής οικονοµίας για την υλοποίηση και
υποστήριξη τέτοιων λύσεων, που θα αναθερµάνει τις σχετικές αγορές,
συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική ανάκαµψη και περαιτέρω, στην ανάπτυξη της
χώρας. Παραπλεύρως, θα ενδυναµωθούν σηµαντικοί κλάδοι υπηρεσιών της
ελληνικής οικονοµίας, που ενώ διαθέτουν τις βασικές προϋποθέσεις για µια
επιτυχηµένη πορεία εκτός ελληνικών συνόρων, δεν µπορούν ακόµα να τα
υπερβούν.
• την ουσιαστική εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία θα
αποκτήσει και κοινωνικό έρεισµα, αφού συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό της
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, στην αύξηση της διαφάνειας και στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

4. Ενδεικτικές Προτάσεις Τεχνολογικών Εφαρµογών
• Ενιαία Αρχή Πληρωµών
Προτείνεται η υπαγωγή του συνόλου δαπανών όλων των υπηρεσιών και
οργανισµών σε µια κεντρική Ενιαία Αρχή Πληρωµών, ώστε, καµία νέα υποχρέωση
να µη δηµιουργείται για µισθούς, συντάξεις, επιχορηγήσεις και έργα, χωρίς τη
ρητή έγκριση και διαχρονική πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονοµικών. Η Αρχή θα
µπορεί επίσης να χρησιµεύει στη διασταύρωση και ανάδειξη πολλών δαπανών
«πολιτικού χρήµατος», όπως πελατειακές επιχορηγήσεις σε εκλογικές
περιφέρειες, διαφηµίσεις µέσω εποπτευόµενων φορέων, κ.λπ. Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσονται και οι προτάσεις για ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των
δαπανών δηµοσίων φορέων (διαχείριση προϋπολογισµού και εκτέλεσή του), και
ηλεκτρονικό µητρώο δηµόσιας περιουσίας.
• Λειτουργία κεντρικού συστήµατος ERP (διαχείριση πόρων)
Στόχος είναι η υιοθέτηση ενός κοινού λογιστικού σχεδίου και η υλοποίηση ενός
κεντρικού ERP 7 συστήµατος σε όλα τα υπουργεία και τους δηµόσιους
οργανισµούς. Σηµαντικά ζητήµατα που θα πρέπει να επιλυθούν αφορούν στην
αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και σε µεθόδους
αποτίµησης των παγίων, στο µοντέλο κοστολόγησης και στα KPIs (Key Performance Indicators) παρακολούθησης.
• Υιοθέτηση ηλεκτρονικών τιµολογίων (e-invoicing) και ηλεκτρονικών
πληρωµών (e-payments) στις συναλλαγές µε τη δηµόσια διοίκηση
Η δράση αφορά στην εφαρµογή µιας οριζόντιας λύσης για τη σταδιακή χρήση
ηλεκτρονικών τιµολογίων στις συναλλαγές δηµόσιων φορέων µε τους
προµηθευτές προϊόντων και παρόχους υπηρεσιών, ηλεκτρονικών πληρωµών
καθώς και ηλεκτρονικών πληρωµών παραβόλων και λοιπών υποχρεώσεων
ιδιωτών και επιχειρήσεων προς τη δηµόσια διοίκηση.
Μια τέτοια παρέµβαση θα µπορούσε να επιφέρει σηµαντική άµεση και έµµεση
εξοικονόµηση, µέσα από την εξάλειψη της διακίνησης και διαχείρισης φυσικών
τιµολογίων, τον περιορισµό των λαθών, τη µείωση του κόστους επεξεργασίας και
καταχώρησης, καθώς και τον περιορισµό της διοικητικής επιβάρυνσης στις
διαδικασίες συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων µε το δηµόσιο. Επιπλέον, µια
τέτοια δράση θα συνέβαλλε στην αύξηση της διαφάνειας των συναλλαγών, στην
www.transparency.gr
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7 Enterprise Resource Planning – ERP
Σύστηµα ενδοεπιχειρησιακού
σχεδιασµού: ενσωµατώνει εσωτερικές
και εξωτερικές πληροφορίες
διαχείρισης σε έναν ολόκληρο
οργανισµό συνδυάζοντας
χρηµατοδότηση/λογιστική, κατασκευή,
πωλήσεις και υπηρεσίες, διαχείριση
πελατειακών σχέσεων κτλ. Τα
συστήµατα ERP αυτοµατοποιούν αυτές
τις δραστηριότητες µε µια
ολοκληρωµένη εφαρµογή λογισµικού. Ο
σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τη
ροή των πληροφοριών µεταξύ όλων των
επιχειρησιακών λειτουργιών µέσα στα
όρια της οργάνωσης και να καταφέρουν
τις συνδέσεις προς τα έξω µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη.
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8 Στην ενοποίηση εισπρακτικών
µηχανισµών, εντάσσονται και οι
πρτάσεις για:
1) ηλεκτρονικό σύστηµα διασταύρωσης
και ελέγχου του πόθεν έσχες Φυσικών
Προσώπων, µε στόχο τον πλήρη
εντοπισµό της φορολογητέας ύλης,
2) ηλεκτρονικό µητρώο δηµόσιας
περιουσίας, και
3) ηλεκτρονικό σύστηµα για τον
εντοπισµό της εισφοροδιαφυγής
(business intelligence system που
αξιοποιεί συνδυαστικά δεδοµένα
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και
φορολογίας).
9 Για παράδειγµα, ο ιδιοκτήτης µιας
µικρής επιχείρησης µε µερικούς
εργαζόµενους έχει τέσσερις
υποχρεώσεις καταβολής πληρωµών:
ΦΠΑ, προκαταβολή φόρου,
ασφαλιστικές εισφορές στο Ταµείο του,
και ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ. Το
κόστος και η γραφειοκρατία είναι πολύ
µεγάλα, και σε όλα υπάρχει σηµαντικός
βαθµός διαρροής και αποφυγής.
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προώθηση παρόµοιας κουλτούρας και στον ιδιωτικό τοµέα, δηµιουργώντας
σηµαντικές προοπτικές για τους σχετιζόµενους κλάδους παροχής υπηρεσιών,
καθώς και στον καλύτερο φορολογικό έλεγχο και στη µείωση της
παραοικονοµίας.
• Λειτουργία κεντρικού συστήµατος Ηλεκτρονικών Προµηθειών και
δηµοσιοποίηση πληροφοριών για τις προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα
Προτείνονται η άµεση εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρονικού συστήµατος
που στοχεύει στην κεντρική διαχείριση της διαδικασίας προµηθειών για όλα τα
υπουργεία, καθώς και ο ανασχεδιασµός των σχετικών επιχειρησιακών
διαδικασιών. Η δηµοσιοποίηση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε τις
προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα θα ενισχύσουν τη διαφάνεια στις συναλλαγές
του δηµοσίου και θα συµβάλλουν σηµαντικά στη λογοδοσία των κρατικών
λειτουργών. Ως εκ τούτου, προτείνεται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον
κύκλο προµηθειών, σε όλες τις οντότητες του δηµόσιου τοµέα, να αναρτώνται σε
έναν συγκεκριµένο δικτυακό τόπο, µε την καταγραφή των πληροφοριών να ξεκινά
από την αρχική εκδήλωση της αναγκαιότητας για συγκεκριµένη προµήθεια, µέχρι
την ολοκλήρωση της προµήθειας και της πληρωµής.
• Ενοποίηση εισπρακτικών µηχανισµών 8
Με την ίδια λογική, προτείνεται η ίδρυση ενός Ενιαίου Κέντρου Εσόδων, όπου θα
συγχωνευθούν οι εφορίες, τα ασφαλιστικά ταµεία και κάθε λογής κρατικές
εισπράξεις.9 Η ενοποίηση των εισπρακτικών µηχανισµών είναι θεσµικά και
διοικητικά εύκολη, αρκεί να συντονιστεί η απόδοση ΦΠΑ µε τις εισφορές που
καταβάλλονται πλέον από κοινού και ταυτοχρόνως. Κάτι τέτοιο θα εξοικονοµούσε
χρόνο και κόστος για τον ειλικρινή επιχειρηµατία, ενώ θα µείωνε αισθητά την
εισφοροδιαφυγή, περίπου κατά €1δισ. ετησίως, γιατί η ταύτιση ασφαλιστικής και
φορολογικής ενηµερότητας θα ανάγκαζε πολλές επιχειρήσεις να καταβάλλουν
τις εισφορές που τώρα υπεξαιρούν. Επιπλέον, θα διέσωζε πολλά ασφαλιστικά
ταµεία από τον κίνδυνο της κατάρρευσης και θα δηµιουργούσε ένα ισχυρό
αποθεµατικό κοινωνικής ασφάλισης στον Προϋπολογισµό, θα ενίσχυε τα
φτωχότερα Ταµεία στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης και, τελικά, θα
διευκόλυνε την ενοποίηση και ενιαία διαχείριση όλων των ασφαλιστικών φορέων.
• Λειτουργία κεντρικού συστήµατος HRMS (διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου)
Με τη λειτουργία ενός κεντρικού συστήµατος διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου
και την ενοποιηµένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, οι πολιτικές
διαχείρισης των δηµοσίων υπαλλήλων θα γίνουν πιο αποτελεσµατικές, ενώ θα
εφαρµόζονται µε διαφανή τρόπο τα κριτήρια επιλογής και εξέλιξης των
εργαζοµένων στον δηµόσιο τοµέα, προωθώντας τις αρχές της λογοδοσίας και
της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των στελεχών.
• Ενιαίος Νέος Αριθµός Συναλλαγών του πολίτη (ΕΝΑΣ) ή Κάρτα του Πολίτη
Για τον έλεγχο των δαπανών του κράτους, είναι σηµαντικό να καθιερωθεί ενιαίος
νέος αριθµός συναλλαγών (ΕΝΑΣ) για τον κάθε πολίτη για όλες τις οικονοµικές
του δοσοληψίες. Ο ΕΝΑΣ θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµος για τη χάραξη και άσκηση
στοχοθετηµένων κοινωνικών πολιτικών, οι οποίες προϋποθέτουν συνεκτίµηση
περιουσιακών και εισοδηµατικών στοιχείων, η συγκέντρωση των οποίων είναι
εξαιρετικά δύσκολη σήµερα, µε συνέπεια την επιβράδυνση ή µαταίωση της
www.iobe.gr
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κοινωνικής πολιτικής σε οµάδες του πληθυσµού, αλλά και την αδυναµία
διασταύρωσης που επιτρέπει τη νόθευση των κανόνων και τις πλαστές
χορηγήσεις.10
Ο ΕΝΑΣ αποτελεί µια ατοµική ηλεκτρονική µερίδα, για κάθε ενήλικο πολίτη, η
οποία χρησιµοποιείται σε όλες τις συναλλαγές (π.χ. πληρωµές, συντάξεις,
περίθαλψη, επιδόµατα ανεργίας, κλήσεις Τροχαίας κ.α.). Στον αριθµό αυτό
συγχωνεύονται όλα τα έως τώρα χρησιµοποιούµενα συστήµατα καταγραφής:
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ. Με την ενοποίηση αυτή, θα είναι πλέον εύκολη η διασταύρωση
όλων των συναλλαγών του πολίτη, καθώς και ο έλεγχος σε τοµείς όπου
παρατηρούνται δυσθεώρητες σπατάλες και απώλειες εσόδων (π.χ. δαπάνες
περίθαλψης).
• Εξορθολογισµός συστήµατος υγείας (συνταγές & περίθαλψη)
Η χρήση της νέας τεχνολογίας µπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση δύο
συστηµάτων ατοµικής καταγραφής δαπανών στον τοµέα της υγείας: ένα για τον
κάθε γιατρό που χορηγεί φάρµακα και αυξάνει την προσφορά, και ένα για τον
κάθε ασφαλισµένο που τα λαµβάνει και αυξάνει τη ζήτηση. Η θέσπιση ατοµικής
υπευθυνότητας και στις δυο πλευρές του συστήµατος υγείας είναι ο µόνος
τρόπος να δηµιουργηθούν προσωπικά κίνητρα αποφυγής σπατάλης. Σε ένα
τέτοιο περιβάλλον θα στεριώσουν και οι προσπάθειες για εισαγωγή του
διπλογραφικού συστήµατος σε όλα τα νοσοκοµεία και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη ξεκινήσει δύο εφαρµογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης:
- Έλεγχος & εκκαθάριση δαπανών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ηλεκτρονική
συνταγογράφηση):11
Με τον όρο ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εννοείται η χρήση τεχνολογίας
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών για τη δηµιουργία, τη διακίνηση
αλλά και τον έλεγχο του συνόλου των ιατρικών πράξεων (φάρµακα,12
παραπεµπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργικές επεµβάσεις). Το
επιχειρησιακό µοντέλο καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών, από την αρχική
εγγραφή και την εκτέλεση της συνταγής, µέχρι την αποπληρωµή των
προµηθευτών υγείας και τον υπολογισµό των ανταποδοτικών εισφορών (rebate)
που προβλέπει η υφιστάµενη νοµοθεσία για τους προµηθευτές φαρµάκων. Πόροι
εξοικονοµούνται κυρίως µέσα από τον περιορισµό των ιατρικών λαθών, τη
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος υγείας και της περίθαλψης
των ασθενών. Μακροπρόθεσµα, η εφαρµογή του συστήµατος συµβάλλει στην
αλλαγή της νοοτροπίας συνταγογράφησης µε την επιλογή θεραπειών
χαµηλότερου κόστους, οι οποίες συνακόλουθα οδηγούν σε µείωση της συνολικής
φαρµακευτικής δαπάνης. Αντίστοιχα, οφέλη13 προκύπτουν για τους ασθενείς,
χάρις στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, καθώς και στη µείωση
της πιθανότητας εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών.
Η εξοικονόµηση από την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος υπολογίζεται από
€700εκ. έως €1δισ. ετησίως, χωρίς µάλιστα να απαιτείται κάποια προηγούµενη
επένδυση από την πλευρά του δηµοσίου. Η πλήρης εφαρµογή της ηλεκτρονικής
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10 Για παράδειγµα το σκάνδαλο του
ΙΚΑ και η περίπτωση των συντάξεων
«µαϊµού» θα µπορούσαν να
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά αν
υπήρχε εγκατεστηµένη η ηλεκτρονική
µερίδα για κάθε πολίτη.

11 Στην πλειοψηφία των κρατών-µελών
της ΕΕ η ηλεκτρονική συνταγογράφηση
αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της
εθνικής στρατηγικής για την
ηλεκτρονική υγεία (e-Health), ενώ
ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν
θέσει σε πλήρη λειτουργία ένα εθνικό,
ολοκληρωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Επισηµαίνεται ότι µια από τις αιτίες
στις οποίες συνήθως προσκόπτει η
εφαρµογή της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης στη πρωτοβάθµια
περίθαλψη, σχετίζεται µε τη χρήση της
ηλεκτρονικής-ψηφιακής υπογραφής και
τις απαραίτητες νοµικές προϋποθέσεις
που συνεπάγεται η συγκεκριµένη
διαδικασία.
12 Στην περίπτωση του φαρµάκου, η
ηλεκτρονική συνταγογράφηση καλύπτει
το σύνολο των ηλεκτρονικών
συστηµάτων, που διασυνδέουν όλα τα
σηµεία της αλυσίδας διακίνησης ενός
σκευάσµατος (γιατρός, φαρµακείο,
νοσοκοµείο, ασφαλιστικό ταµείο).
Περισσότερο αναβαθµισµένες
εφαρµογές, περιλαµβάνουν επίσης
βάσεις δεδοµένων για την καθοδήγηση
των ιατρών στην κλινική πρακτική τους
(τα αποκαλούµενα ως εργαλεία
υποβοήθησης της κλινικής απόφασης).
13 Το σύστηµα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης παρέχει τη
δυνατότητα να ειδοποιεί για τυχόν
αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα,
για αλλεργικές παρενέργειες, αλλά
και να προσφέρει οδηγίες για
δοσολογίες φαρµακευτικών
σκευασµάτων.
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14 Το διπλογραφικό λογιστικό
σύστηµα καταγράφει κάθε λογιστικό
γεγονός δισδιάστατα, µε ταυτόχρονη
κίνηση δυο τουλάχιστον λογαριασµών,
εκ των οποίων ο ένας χρεώνεται και ο
άλλος πιστώνεται. Το σύστηµα
προϋποθέτει τη σύνταξη ισολογισµού
και αποτελεσµάτων χρήσεως σε
περιοδική βάση, ενώ αναπόσπαστο
µέρος της αναλυτικής λογιστικής είναι
η κοστολόγηση, που αφορά τη
συµπεριφορά του κόστους και
εξετάζει την ύπαρξη οικονοµιών
κλίµακας. Παράλληλα, οι εκτιµήσεις
των διαφόρων µορφών του κόστους
δίνουν το µέτρο της αποδοτικότητας
ενός νοσοκοµείου, δηµιουργώντας τις
κατάλληλες συνθήκες ελέγχου της
δραστηριότητάς του.
15 Στα πλαίσια του Προγράµµατος
Οικονοµικής Πολιτικής προβλεπόταν
µεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της
εισαγωγής του διπλογραφικού
λογιστικού συστήµατος (λογαριασµοί
τάξεως & γενικής λογιστικής), η
εφαρµογή αναλυτικής λογιστικής σε
όλα τα νοσοκοµεία έως το τέλος του
2011 και η περιοδική δηµοσίευση
ελεγµένων ισολογισµών. Επιπρόσθετα,
το πρόγραµµα προβλέπει την πλήρη και
λογιστική απογραφή αποθεµάτων και
παγίων στοιχείων στις 31 ∆εκεµβρίου
2010, την αποτίµηση αυτής, καθώς και
την παρακολούθηση του “stock”
µηνιαία το 2011. Ακόµη, προβλέπεται ο
καθορισµός ενός συστήµατος
κοστολόγησης ανά περιστατικό, το
οποίο θα χρησιµοποιείται για σκοπούς
σύνταξης προϋπολογισµού των
νοσοκοµείων από το 2013.
16 Η πλατφόρµα ESY-NET
περιλαµβάνει µια βάση δεδοµένων µε
πίνακες και οικονοµικούς και
λειτουργικούς δείκτες των µονάδων
υγείας. Παράλληλα, προσφέρει ένα
βασικό σύνολο δεικτών µέτρησης της
δραστηριότητας και των δαπανών των
µονάδων υγείας, σύµφωνα µε τις βάσεις
δεδοµένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και
του ΠΟΥ. Για τη διάδοση των στοιχείων
του ESY.NET απαιτείται η υποστήριξη,
διάδοση και εφαρµογή των απαραίτητων
λειτουργικών και οικονοµικών
υποσυστηµάτων (ERPs, LIS, κ.λπ.).
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συνταγογράφησης το 2011 εκτιµάται ότι εξοικονόµησε €224εκ. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί σε µείωση της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης κατά 5,23%
(µεσοσταθµική µείωση) λόγω της µείωσης της κατανάλωσης των φαρµάκων από
την εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Το 2012 η µείωση των
δαπανών των ταµείων δύναται να ανέλθει σε 9,5% το οποίο συνεπάγεται µια
ενδεχόµενη µείωση της τάξης των €315εκ.
- Μεταρρύθµιση των συστηµάτων λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισης των νοσοκοµείων:
Η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά στον εκσυγχρονισµό της λογιστικής και
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης µεγάλων νοσοκοµειακών µονάδων µε σκοπό την
ουσιαστική εποπτεία του συστήµατος, τον έλεγχο-περιορισµό των εξόδων και τη
διασύνδεση της δηµόσιας δαπάνης µε την επίτευξη συγκεκριµένων
επιχειρησιακών στόχων.
14
Με την εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος γίνεται εφικτή η
αναγνώριση, µέτρηση, συστηµατική καταχώριση, συσχέτιση και παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που αφορούν τις νοσοκοµειακές µονάδες, µε
στόχο την υποβοήθηση των αρµόδιων αρχών για τη λήψη ορθών αποφάσεων και
την άσκηση αποτελεσµατικής πολιτικής υγείας. Το διπλογραφικό σύστηµα είναι
ευρέως διαδεδοµένο και έχει απεριόριστες δυνατότητες παροχής οικονοµικών
πληροφοριών στους ασκούντες την διοίκηση των νοσοκοµειακών µονάδων.
Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εφαρµογή των
κατάλληλων, µόνιµων διαχειριστικών διαδικασιών και λειτουργιών σε κάθε
νοσοκοµείο, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον
έλεγχο των δαπανών και τη διασφάλιση των εσόδων των υπηρεσιών υγείας.15
Παρά το γεγονός ότι η εφαρµογή διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος σε όλα
τα νοσοκοµεία είναι πλέον γεγονός, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ανανέωση και
ενηµέρωση των ηλεκτρονικών συστηµάτων και λογισµικών που χρησιµοποιούνται
στη λογιστική παρακολούθηση των νοσοκοµειακών µονάδων, προκειµένου να
ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια της διαχείρισης των σχετικών
κονδυλίων. Υπολογίζεται ότι η οργανωµένη λογιστική και χρηµατοοικονοµική
διαχείριση µπορεί να µειώσει άµεσα κατά τουλάχιστον 5% τις δαπάνες, χωρίς να
έχουν συνυπολογιστεί οι ωφέλειες από τον εντοπισµό φαινοµένων διαφθοράς και
κακοδιαχείρισης.
- Μηχανοργάνωση Νοσοκοµείων - Πλατφόρµα Esy-Net και Σύστηµα ∆εικτών
Υγειονοµικού Χάρτη:
Στα πλαίσια της υλοποίησης ενός πλήρους και ενιαίου µηχανογραφικού
συστήµατος παροχών υγείας που εντάσσεται στο Πρόγραµµα Οικονοµικής
Πολιτικής (ΠΟΠ), στοχεύοντας στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους,
προβλέπεται η εφαρµογή της πλατφόρµας ESY.NET,16 µιας διαδικτυακής
εφαρµογής όπου καταγράφονται οικονοµικά και λειτουργικά στοιχεία των
νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας. Σκοπός του ESY.NET είναι να αποτελέσει
ένα εργαλείο πληροφόρησης και ελέγχου προκειµένου να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα της διοίκησης των µονάδων υγείας.
www.iobe.gr
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Επιπρόσθετα, η πλατφόρµα εξυπηρετεί στην ενηµέρωση του Υγειονοµικού Χάρτη
της χώρας. Ο Υγειονοµικός Χάρτης θα εξασφαλίζει τη συστηµατική και οµοιογενή
συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδοµένων σχετικά µε την υγεία και
πρόνοια, την ενιαία επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων, καθώς και τον
προσδιορισµό συγκεκριµένου αριθµού δεικτών που αφορούν την κατανοµή,
χρήση και επάρκεια των πόρων υγείας, την χρήση των υπηρεσιών και την
κατάσταση της υγείας του πληθυσµού.
Η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου και «έξυπνου» συστήµατος µηχανοργάνωσης18
των νοσοκοµειακών µονάδων δύναται να θεραπεύσει χρόνιες δυσλειτουργίες του
τοµέα της υγείας, βάζοντας αναχώµατα στη διακίνηση παράνοµων συναλλαγών
και «µαύρου χρήµατος», εξοικονοµώντας σηµαντικούς πόρους για τη βελτίωση
των υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, των ιατρών, των ταµείων και των
προµηθευτών.
- Εφαρµογή ολοκληρωµένου µοντέλου ηλεκτρονικών προµηθειών υγείας:
Πρόκειται για την εφαρµογή µιας συνολικής λύσης για την εκτέλεση των
προµηθειών υγείας µε ηλεκτρονικά µέσα. Η λύση περιλαµβάνει την καταγραφή
των αναγκών, τη συνάθροιση της ζήτησης, την εκτέλεση των διαδικασιών
προµήθειας, µε συνδυασµό εναλλακτικών κατά περίπτωση µεθοδολογιών
(τήρηση ηλεκτρονικών µητρώων προµηθευτών, δυναµικά συστήµατα αγορών,
ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, συµφωνίες – πλαίσιο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι,
κ.λπ.) τη φυσική και οικονοµική διαχείριση των παραγγελιών, κ.λπ.
Εκτιµάται ότι η κεντρική/µαζική διαχείριση των προµηθειών, η εφαρµογή
µεθοδολογιών που αυξάνουν τη διαφάνεια και τον ανταγωνισµό, η αξιοποίηση
οικονοµιών κλίµακας στη διαχείριση/διακίνηση αποθεµάτων και η ύπαρξη ενός
ευφυούς συστήµατος ελέγχου/εποπτείας της όλης διαδικασίας (risk management / business intelligence), µπορούν να επιφέρουν εξοικονόµηση δαπανών που
θα υπερβαίνουν το 15%-20% σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση.
• Ενίσχυση της διαβούλευσης µέσω διαδικτύου
Προτείνεται η αύξηση του αριθµού των νοµοθετικών πράξεων που διέρχονται τη
διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου, καθώς µέχρι στιγµής η εν λόγω
διαδικασία είναι πολύ περιορισµένη. Στόχο θα µπορούσε να αποτελέσει ο
διπλασιασµός του αριθµού των νοµοθετικών πράξεων που υπόκεινται στη
διαδικασία διαβούλευσης µέσω διαδικτύου µέσα σε περίοδο ενός έτους, καθώς
επίσης και η αύξηση της δηµόσιας συµµετοχής και πληροφόρησης που
λαµβάνεται.

17 Ο Υγειονοµικός Χάρτης είναι ένα
σύστηµα οµοιογενούς καταγραφής,
επεξεργασίας και ανάλυσης
δεδοµένων, που παρέχει χωροταξικά
κατανεµηµένη, έγκυρη και έγκαιρη
πληροφόρηση, σχετικά µε την
υφιστάµενη κατάσταση του
συστήµατος υγείας, καθώς και την
τεκµηριωµένη πρόβλεψη των αναγκών
υγείας του πληθυσµού.
18 Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
µηχανογράφησης θα πρέπει να
περιλαµβάνει: την εισαγωγή
διπλογραφικών λογιστικών
συστηµάτων σε δεδουλευµένη βάση
(που έχει ήδη αρχίσει να
εφαρµόζεται), τη χρήση ενός ενιαίου
συστήµατος κωδικοποίησης και ενός
κοινού µητρώου για ιατρικές
προµήθειες, τη δηµιουργία του
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, την
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των
ιατρικών παραπεµπτικών σε ιδιωτικά
κέντρα, τον υπολογισµό των
αποθεµάτων και των ροών
ιατροφαρµακευτικού και
νοσοκοµειακού υλικού σε όλα τα
νοσοκοµεία που χρησιµοποιούν το
ενιαίο σύστηµα κωδικοποίησης
προµηθειών, καθώς και την
τιµολόγηση του κόστους περίθαλψης
(όχι πλέον των 2 µηνών) έναντι των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, έναντι
άλλων Κρατών-µελών της Ε.Ε. και
έναντι ιδιωτικών εταιριών ασφάλισης
υγείας. Τα δεδοµένα που προκύπτουν
από το σύστηµα θα πρέπει να
εξετάζονται από µια εξειδικευµένη
υπηρεσία, η οποία θα υποχρεούται να
δηµοσιεύει µηνιαίες και ετήσιες
εκθέσεις δαπανών.

• Αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών
Θα πρέπει να βελτιωθεί η µεθοδολογία επεξεργασίας των σχολίων και των
προτάσεων των χρηστών του διαδικτύου που συµµετέχουν στη διαδικασία της
διαβούλευσης, προκειµένου να τεκµηριώνεται επαρκώς τι ελήφθη υπόψη, ποια
κριτήρια εφαρµόστηκαν κατά τη στάθµιση των στοιχείων της διαβούλευσης, και
εποµένως, µε ποιο τρόπο οι απόψεις των πολιτών συνέβαλαν στη βελτίωση των
περιεχόµενων.19

19 Ο Νόµος 4048/2012 προβλέπει τη
σύνταξη έκθεσης επί της δηµόσιας
διαβούλευσης, στην οποία
παρουσιάζονται οµαδοποιηµένα τα
σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν
µέρος στη διαβούλευση και
τεκµηριώνεται η ενσωµάτωσή τους ή
µη στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση
συνοδεύει τη ρύθµιση κατά την
κατάθεσή της στη Βουλή, αναρτάται
στο δικτυακό τόπο που έλαβε χώρα η
διαβούλευση και αποστέλλεται µε
e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
από τις οποίες προήλθαν τα σχόλια.
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• ∆ιάθεση φορολογικών δεδοµένων
Προτείνεται η ανοικτή διάθεση των φορολογικών δεδοµένων, µε τριµηνιαία
αναφορά ληξιπρόθεσµων οφειλών, µηνιαία αναφορά δεικτών προόδου των ∆ΟΥ
και µε κατάλληλο web service παροχής δεδοµένων για επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις.
• Μηχανοργάνωση της ∆ικαιοσύνης
Η επιτάχυνση, αποτελεσµατικότητα και επίσπευση της απόδοσης της
δικαιοσύνης αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις στη λειτουργία
του κράτους, µε στόχο να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, η
διαφάνεια, η τήρηση των νόµων και ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η
µηχανοργάνωση της δικαιοσύνης και η ψηφιοποίηση των δικαστικών διαδικασιών
(π.χ. ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, ψηφιακή καταγραφή – αρχειοθέτηση –
διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων, προώθηση υπηρεσιών Ηχογράφησης –
Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων) θα συµβάλει ουσιαστικά στη
βελτίωση της ποιότητας της δικαιοσύνης, στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στη
µείωση της γραφειοκρατίας, στην ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης του
Κράτους, στη διευκόλυνση της προσβασιµότητας σε σχετικά αρχεία, στην
αποκατάσταση του αισθήµατος δικαίου και στη διαµόρφωση µιας δίκαιης και
ευνοµούµενης κοινωνίας.

5. Πηγές
«∆απάνες υγείας & Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την περίοδο του Μνηµονίου»,
Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών – Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας,
Σεπτέµβριος 2011.
Εθνική Έρευνα για τη ∆ιαφθορά στην Ελλάδα, ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς,
διαθέσιµη στο σύνδεσµο:
http://www.transparency.gr/Content.aspx?page=11
Έκθεση Αξιολόγησης Εθνικού Συστήµατος Ακεραιότητας στην Ελλάδα της ∆∆-Ε,
http://media.transparency.org/nis/cogs/?Country=gr
Νόµος 4048 (ΦΕΚ 34Α/23.02.2012) «Ρυθµιστική ∆ιακυβέρνηση: Αρχές,
∆ιαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»
Παρουσίαση ∆ράσεων Οµάδας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (http :/ / egovict .
blogspot . com /), Απρίλιος 2012.
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
“Cloud Computing: A Driver for Greek Economy Competitiveness”, Danchev Svetoslav, Tsakanikas Aggelos, Ventouris Nikos, Foundation for Economic & Industrial
Research, November 2011
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“e-Government Economics Project (eGEP) – Compendium to the Economic
Model”, eGovernment Unit, DG Information Society and Media, European Commission, March 2006
OECD Report: e-Government for Better Government, 2005
"Reaping the benefits of ICT - Europe’s productivity challenge", Economist Intelligence Unit, April 2004
“The impact of e-government on competitiveness, growth and jobs”, IDABC eGovernment Observatory, Background Research Paper, February 2005

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Νίκος Βεντούρης, MSc.
Οικονοµολόγος – Ερευνητικός Συνεργάτης
Τµήµα Μακροοικονοµικής Ανάλυσης & Πολιτικής
Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (IOBE)
Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα
Tηλ: (+30) 2109211214, e-mail: ventouris@iobe.gr

∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς
Ευφρονίου 5-7, Αθήνα, ΤΚ 11634
Σταθερό τηλέφωνο : +30 2107224940
Fax: +30 210 7224947
E-mail: tihellas@otenet.gr

Ο Νίκος Βεντούρης είναι
Οικονοµολόγος-Ερευνητικός
Συνεργάτης του Τµήµατος
Μακροοικονοµικής Ανάλυσης &
Πολιτικής του ΙΟΒΕ από το 2010.
Έχει δουλέψει επίσης ως
Οικονοµικός Αναλυτής στην
Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και
ως Σύµβουλος Επιχειρήσεων στην
Pricewaterhouse Coopers
Business Advisors.
Έχει σπουδάσει Οικονοµικά στην
Ελλάδα (Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας) και στο Λονδίνο
(University College London).

Με την οικονοµική ενίσχυση του
προγράµµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης "Πρόληψη και
Καταπολέµηση του Εγκλήµατος"
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική
∆ιεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων.
Η έκδοση αυτή απηχεί
αποκλειστικά τις απόψεις του
συγγραφέα. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν είναι σε καµία
περίπτωση υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση του
περιεχοµένου της έκδοσης.
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