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Τρέχουσα
Πραγματικότητα



Exponential Growth
Exponential Opportunity

Εκθετική Ανάπτυξη
Εκθετικές Ευκαιρίες

Peter Diamandis



1. Digitized

2. Deceptive

3. Disruptive

4. Demonetized

5. Dematerialized

6. Democratized
Peter Diamandis



Abundance 

Αφθονία

Peter Diamandis



Nothing is impossible

Τίποτα δεν είναι αδύνατον

Peter Diamandis



10%

10x
Peter Diamandis



10%

10x
Peter Diamandis



Από
1 έως 20

εκατομμύρια

USD





ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ
=

Η ενέργεια όλων

=

Κουλτούρα Συνεργασίας,
Συνεισφοράς & Αλληλεγγύης



Οι αρχές όπου στηρίζονται:

Ανοιχτό Λογισμικό &
Ανοιχτές Τεχνολογίες



TOGETHER

Incentivizing great minds

Make the impossible possible



268,428 subscribers

+334





687,183 subscribers

+1155



Προ(σ)καλεί  όλους

Στην καρδιά των προβλημάτων

Να μεγιστοποιήσουν
το κοινό καλό







Κι όμως,

Κράτος και πολίτες
είναι ΈΝΑ!



Οι αντιπαλότητα
και οι συγκρούσεις

σπαταλούν 
πολύτιμη ενέργεια



% Problem 

48.8% 1. Climate change / destruction of nature 

38.9% 2. Large scale conflict / wars 

30.8% 3. Inequality income, discrimination 

29.2% 4. Poverty 

23.9% 5. Religious conflicts 

22.7% 6. Government accountability and transparency / corruption 

18.2% 7. Food and water security 

15.9% 8. Lack of education 

14.1% 9. Safety / security / well being 

12.1% 10. Lack of economic opportunity and unemployment 

31,495 άτομα
18 έως 35 ετών
από 186 χώρες



Climate change and large-scale 
conflicts are real global concerns 

Corruption remains a major 
local issue in 2017 

For the third year in a row, “climate 
change/destruction of nature” is 
ranked as the most serious global 
issue with 48.8% of votes.

“Large-scale conflict/wars” is 
ranked 2nd with 38.9%.

In the spirit of this first flagship 
question about global issues, young 
people were asked what they see 
as the three most pressing issues of 
concern in their own country. 

This year again, “government 
accountability and transparency 
/corruption” ranked 1st with 46.9% 
of votes globally. 

http://shaperssurvey2017.org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2017.pdf

http://shaperssurvey2017.org/static/data/WEF_GSC_Annual_Survey_2017.pdf
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Governance

Διακυβέρνηση



ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ:

η Διαφάνεια
εδραιώνει την αμοιβαία

Εμπιστοσύνη



Διονύσης Ρ. Ρηγόπουλος

Επιθεωρητής-Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης

Μέλος ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση
του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

Ενιαία Αποτύπωση του Δημοσίου

– Ψηφιακό Οργανόγραμμα

Μια πρόκληση για όλους στη 

σημερινή Ελλάδα

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 – 7ο e-GOV FORUM & Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 – 8ο e-GOV FORUM







Για ένα
Σωστό

Ψηφιακό 
Οργανόγραμμα

της 
Δημόσιας 

Διοίκησης και 
Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης



25.11.2016

Είναι πολύ σοβαρό αυτό που καταθέτουν…

Θα το δούμε αμέσως μετά.



05.2016
Τεράστια παράλειψη στο Δημόσιο 

που μπορεί να αποκατασταθεί

07.2016
Ψηφιακό Οργανόγραμμα του Δημοσίου: 

Ας το κάνουμε σωστά

10.2016 Το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης

11.2016
Η σημερινή ευκαιρία για ένα πλήρες Ψηφιακό 

Οργανόγραμμα του Δημοσίου

02.2017 Η αποτύπωση του κράτους, λυδία λίθος για όλους μας

06.2017
Αναγκαία και εφικτή η άμεση Αποτύπωση 

της δομής και της στελέχωσης του Δημοσίου

06.2017
Αποτύπωση-Χαρτογράφηση Δημόσιου Τομέα: 

Το πρώτο βήμα για την οργάνωση του Κράτους

10.2017 Το κενό στα θεμέλια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης



11.2017



Αποτύπωση και παρακολούθηση 
της δομής και των αποτελεσμάτων 
της δημόσιας διοίκησης



11.1.2018 

Απάντηση σε

Επίκαιρη Ερώτηση

Τα οργανογράμματα δεν ήρθαν για να αποτυπώσουν



3.3.2018

Θα το συζητήσω αναλυτικά με την Όλγα Γεροβασίλη…





Ο παραλογισμός 
ως κανονικότητα



http://www.pdma.gr/el/2012-02-24-17-16-31

http://www.pdma.gr/el/2012-02-24-17-16-31


http://www.pdma.gr/el/2012-02-24-17-16-31www.pdma.gr/attachments/article/2048/Bulletin%20Νο_92.pdf

1. Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 

(Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών 

στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA.

http://www.pdma.gr/el/2012-02-24-17-16-31
http://www.pdma.gr/attachments/article/2048/Bulletin Νο_92.pdf




https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-greece-from-25-to-29-june-2018-by-dunja-mijatov/16808ea5bd

https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-greece-from-25-to-29-june-2018-by-dunja-mijatov/16808ea5bd


Ζητούν το δύσκολο και 

επίπονο χωρίς παράλληλα

την άμεση αποτύπωση, 

δηλαδή το απλό, εύκολο

και ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ.

1
2

ΣΤΟΧΟΣ:

100 φορείς σε 22 μήνες!

1730 φορείς → 31 χρόνια;

411 οργανογράμματα

Ούτε ένα σύννομο!

Δεν έχουν υπηρετούντες



Από τη σχετική παρουσίαση στελέχους του ΥΠ.Δ.Α.
στο Συνέδριο Smart Cities – Digital Citizens (6.6.2018) 

https://drive.google.com/open?id=0B-k8rgoR1c8ublc3UmhUQ0drNWtZWkRuZ2JrTC1mTXBRWVFB


Πλήρες Οργανόγραμμα

Μόνον αν συνδεθεί (ως προϋπόθεση)

η Αποτύπωση με τις Δαπάνες



(29.12.2018)

(27.3.2018)



Σύννομα Οργανογράμματα

ΜΗΔΕΝ

It’s the implementation!



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Π.Δ. 133/30.10.2017

«κατόπιν αξιολόγησης 
των δομών τους»





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ



http://www.opengov.gr/minreform/?p=2101#comments

http://www.opengov.gr/minreform/?p=2101#comments


«Άρθρο 12

Υπεβλήθη σχόλιο με το οποίο προτείνεται να

μη δημιουργηθεί η εν λόγω Ειδική Γραμματεία

αλλά να επανεξεταστούν προσεκτικά οι

ανάγκες, ώστε να ενταχθούν στις αρμοδιότητες

των αντίστοιχων μονάδων του Υπουργείου.

Στο σχόλιο αναφέρεται ότι η υπό σύσταση

Ειδική Γραμματεία:

α) Αυξάνει αφ’ ενός το πλήθος των μονάδων

του Υπουργείου κατά ένα/έκτο (17%) και αφ’

ετέρου απροσδιόριστα τον αριθμό των

υπαλλήλων και το αντίστοιχο κόστος.

β) Φαίνεται να έχει σημαντικές επικαλύψεις με

υφιστάμενες μονάδες του Υπουργείου, με

αντίστοιχες αρμοδιότητες. Συνεπώς, θα

περιπλέξει περαιτέρω την άσκηση πολιτικής

του Υπουργείου, λόγω επικάλυψης

αρμοδιοτήτων.

γ) Ενδεχομένως θα αδρανοποιήσει μονάδες

του Υπουργείου που θα αισθανθούν να

απαξιώνονται.»

Το Υπουργείο δεν προέβη σε 

τροποποίηση της Έκθεσης.





26.3.2019

government accountability



Hacking bureaucracy – Αρκούν ελάχιστοι + crowdsourcing







Αρνούμαστε να δούμε
την πραγματικότητα

Η πραγματικότητα είναι ότι:





Διαφάνεια
=

Νοοτροπία
(από την περσινή παρουσίαση Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 – 8ο e-GOV FORUM)





(από την προπέρσινη παρουσίαση Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 – 7ο e-GOV FORUM)



The day before 
something is a breakthrough, 

it's a crazy idea

Μια μέρα πριν από
ένα ανατρεπτικό επίτευγμα

αυτό είναι μια τρελή ιδέα
Peter Diamandis



Η αποτύπωση
(βασισμένη στη Διαύγεια)
γίνεται αμέσως & ανέξοδα



Η Κοινωνία των Πολιτών

απαιτεί:

Να μη πληρώνουμε άλλο 
ένα ακαταμέτρητο Κράτος


