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Σηελ δεκόζηα δηνίθεζε ζήκεξα ζηελ Ειιάδα, αθελόο  ιόγσ ηεο πξνζαξκνγήο ζε 

θνηλνηηθά πιαίζηα  θαη αθεηέξνπ ιόγσ ησλ αλαγθώλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο,   

δεκηνπξγνύληαη  λένη θαλόλεο ιεηηνπξγίαο. Απηνί νη θαλόλεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα  

ηελ αλάγθε άκεζεο δηαρείξηζεο ζσξείαο πιεξνθνξηώλ, ζε θπζηθή ή ειεθηξνληθή 

κνξθή κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη παξάιιεια ηελ 

επηηάρπλζε, ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε θαη ηνλ θαιύηεξν έιεγρν ησλ δηαδηθαζηώλ 

ηεο δηνίθεζεο.  

Απηό δελ ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά κε επηβάξπλζε ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο κε  λέα ζηειέρε ή ζε βάξνο ησλ ππαξρόλησλ, κε επηπιένλ θόξην εξγαζίαο, 

αιιά αληηζέησο κε παξαγσγηθόηεξε θαη πην άλεηε εξγαζία. Πξαθηηθά απηό κπνξεί λα 

γίλεη κε ηππνπνίεζε θαη ζσζηή θαηαλνκή εξγαζηώλ θαη κε κία ειεθηξνληθή ιύζε πνπ 

ζα καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα παξάιιειεο εξγαζίαο , επνκέλσο γξήγνξεο δηαρείξηζεο 

ελόο ζέκαηνο, δπλαηόηεηα γξήγνξεο αλάθηεζεο θαη δηαζηαύξσζεο πιεξνθνξηώλ, 

ειαρηζηνπνίεζε ρξόλνπ  ειέγρνπ πιεξνθνξηώλ, θαζώο επίζεο θαη αζθάιεηαο  

δεδνκέλσλ πνπ θαιείηαη θάπνηνο λα δηαρεηξηζηεί.  Όηαλ κηιάκε εδώ γηα  δεδνκέλα-

πιεξνθνξίεο δελ λννύκε  κόλν απιά ζηνηρεία-δεδνκέλα  αιιά θαη ηα αθξηβή 

αληίγξαθα ησλ θπζηθώλ εγγξάθσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηά ηα ζηνηρεία. Τα 

εηζεξρόκελα θπζηθά έγγξαθα  ςεθηνπνηνύληαη ζε θεληξηθά ζεκεία  π.ρ. Γξακκαηεία  

θαη κεηά ηελ πξσηνθόιιεζε κπαίλνπλ ζε θάθειν ηνπ αξρείνπ. Η όιε δηαρείξηζε- 

εμέηαζε γίλεηαη κε ην αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ θπζηθνύ εγγξάθνπ ήηνη ηελ 

ειεθηξνληθή εηθόλα απηνύ. Η όιε δηαθίλεζε-δηαρείξηζε ηνπ εγγξάθνπ (ειεθηξνληθήο 

εηθόλαο θαη ζηνηρείσλ απηήο)  πξέπεη λα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη ρσξίο θακία 

απώιεηα. Απηό είλαη εθηθηό κόλν κε θαηάιιειεο θαη πηζηνπνηεκέλεο ιύζεηο πνύ 

αλαθέξνληαη ζαλ ιύζεηο ηλεκηρονικής διατείριζης και αρτειοθέηηζης εγγράθων. 

 

Πόζεο θνξέο αθνύζακε γηα ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε εύξεζε εγγξάθσλ, 

απώιεηα εγγξάθσλ από έλαλ θάθειν, αδπλακία ειέγρνπ κίαο ππόζεζεο ή ιάζε 

ππεξεζηώλ από κε ζσζηή  εγγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ κία ππόζεζε; Πόζεο 

θνξέο δελ έρνπκε αληηθξύζεη  γξαθεία γεκάηα  κε  έγγξαθα ρακέλα εδώ θαη εθεί; 

Πόζεο θνξέο έρνπκε αθνύζεη γηα παξαπνηήζεηο εγγξάθσλ θαη αδπλακία εύξεζεο ησλ 

ππεπζύλσλ; 

 

Με ιίγα ιόγηα ππάξρεη ε αλάγθε κίαο ιύζεο πνπ λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απιά θαη 

γξήγνξα ηηο γξαθεηνθξαηηθέο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο δηνίθεζεο. Σηελ πξάμε είλαη 

απνδεδεηγκέλν όηη θαη κε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ελόο νξγαληζκνύ δελ 

εθιείπεη ε γξαθεηνθξαηία. Είλαη δε κεγάιν ιάζνο λα ζέινπκε λα κεηώζνπκε ηελ 

γξαθεηνθξαηία κόλν κε κείσζε δηαδηθαζηώλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ κεησκέλν 

έιεγρν. Σσζηόηεξν είλαη, θαιύηεξνο θαη ηαρύηεξνο  έιεγρνο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ 
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βνήζεηα ελόο θαηάιιεινπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο θαη παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ.  

Παξαηεξώληαο ηελ δεκόζηα δηνίθεζε ελόο από ηα πην νξγαλσκέλα θξάηε ζηελ 

Επξώπε ηελ Γεξκαλία, βιέπνπκε όηη ππάξρεη θαη εθεί πιεζώξα γξαθεηνθξαηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ θαη ειέγρσλ ρσξίο όκσο λα απνβαίλεη απηή ε γξαθεηνθξαηία εηο βάξνο  

ηνπ Πνιίηε. Ο Πνιίηεο εμππεξεηείηαη άκεζα.  

Αλαδεηώληαο  ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ππνδνκήο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα 

ζηελ Γεξκαλία, δηαπηζηώλνπκε όηη έλα από απηά απνηειεί ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ  (Document Management 

System) θαη απηό εδώ θαη 20 ρξόληα πεξίπνπ.  

Τελ  άκεζε σθειηκόηεηα κπνξνύκε απιά λα ηελ θαηαιάβνπκε από ην απνηέιεζκα 

έξεπλαο ηεο Garner Group, όπνπ αλαθέξεηαη όηη θάζε ππάιιεινο ην 60% πεξίπνπ ηνπ 

ρξόλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ αλαδεηεί θαη δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξίεο. Από απηό ην 50% 

κε 80% πεξίπνπ έρεη λα θάλεη κε αλαδεηήζεηο εγγξάθσλ. Επίζεο  έρνληαο κία ηέηνηα 

ππνδνκή κπνξνύλ λα ζηεζνύλ πνιύ πην γξήγνξα, απιά θαη κε κηθξό θόζηνο άιια 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο όπσο ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

ξνήο εξγαζηώλ (Workflow), ιύζεηο ειεθηξνληθνύ πξσηνθόιινπ θ.α..  

Σπλνπηηθά ην απνηέιεζκα ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

αποκενηρικοποιημένη και παράλληλη εργαζία με ηασηότρονη κενηρική και 

πλήρη αζθάλεια  αρτειοθέηηζη εγγράθων (θπζηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ).   

Πνιινί ππάιιεινη ζα κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ παξάιιεια ηνλ ίδην θάθειν ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα αλαηξέρνπλ θαη λα αλαδεηνύλ ηα θπζηθά έγγξαθα. Απηό έρεη άκεζε 

επίδξαζε ζηελ εμππεξέηεζε θαη πξνζηαζία ηνπ πνιίηε. Οη πινπνίεζε ηέηνησλ 

ιύζεσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κε έγθπξα θαη εμεηδηθεπκέλα  

πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ θαη όρη κε 

εθαξκνγέο πάλσ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ όπνπ ζα ππάξρεη ελδερνκέλσο θαη κία 

ζύλδεζε κε ηελ ειεθηξνληθή εηθόλα ελόο εγγξάθνπ, θάηη πνύ γίλεηαη ζπρλά ζηελ 

Ειιάδα.  Οη εθαξκνγέο απηέο πξέπεη λα απνθεύγνληαη γηα ζνβαξνύο ηερληθνύο θαη 

δηαρεηξηζηηθνύο ιόγνπο  πνπ δελ είλαη ηεο παξνύζεο λα αλαθεξζνύλ. 

Πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ην ζύζηεκα πνπ ζα επηιέμνπκε πξννξίδεηαη λα είλαη  

θεληξηθό ζύζηεκα γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ. Η κε ύπαξμε θεληξηθνύ 

ζπζηεκάηνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεγάιν ιεηηνπξγηθό θαη δηαρεηξηζηηθό θόζηνο θαη 

κε ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ.  Σηελ Ειιάδα δελ γλσξίδσ λα ππάξρεη 

νξγαληζκόο ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ ηνκέα κε ένα κενηρικό ζύζηημα. 

Η Αλάιπζε πξέπεη λα αλαηεζεί, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλε εξγαζία, ζε 

εηαηξείεο κε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη αθόκα θαιύηεξα ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

πείξα θαη δπλαηόηεηα νη ίδηεο  θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ έξγσλ θαη όρη γεληθά ζε  

εηαηξείεο ζπκβνύισλ. Πξέπεη λα νξηνζεηεζνύλ ηα απηόλνκα ηκήκαηα εζσηεξηθά ηνπ 

νξγαληζκνύ,  όπνπ ζα κπνξεί αξγόηεξα λα γίλεη ηκεκαηηθά επηκέξνπο αλάιπζε θαη 

πινπνίεζε έξγνπ (απηόλνκα ππνέξγα) Γηα ηελ επηκέξνπο αλάιπζε, γηα βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα, πξέπεη λα πξνηηκεζεί  ε Εηαηξεία πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηήζεη θαη ην 

αληίζηνηρν έξγν.  

 

Τν κεγαιύηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη 

αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ είλαη ε ηξνθνδνζία ηνπ κε πιεξνθνξίεο. όιε δειαδή ε 

εξγαζία θαηά ηελ νπνία  ςεθηνπνηείηαη , ραξαθηεξίδεηαη, ειέγρεηαη θαη εηζάγεηαη έλα 

έγγξαθν ζε έλαλ ειεθηξνληθό θάθειν. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν θαη γηα ηνλ ιόγν 

πνηόηεηαο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ελδείθλπληαη  δεκηνπξγία θεληξηθώλ 

θόκβσλ ηξνθνδνζίαο, ηκήκαηα δειαδή πνπ ζα αζρνινύληαη κε ηελ ςεθηνπνίεζε θαη 

ραξαθηεξηζκό ησλ πξνο ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ. 



Πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη κε ηελ πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ έξγνπ δελ πινπνηνύκε 

θαηαξρήλ  ειεθηξνληθέο ξνέο εξγαζίαο, αιιά όιε ηελ ππνδνκή πάλσ ζηελ νπνία ζα 

κπνξνύλ λα ζηεζνύλ εύθνια, γξήγνξα, αλεμάξηεηα  θαη λα ηξνθνδνηνύληαη 

ειεθηξνληθέο ξνέο δηαδηθαζηώλ (Workflow) θαζώο θαη άιιεο ειεθηξνληθέο ιύζεηο 

(ειεθηξνληθό πξσηόθνιιν θ.α.). Επίζεο έρνληαο ηέηνηα ππνδνκή κπνξνύκε εύθνια 

λα πξνζαξκνζηνύκε ζε αλαγθαζηηθέο αιιαγέο π.ρ. κε ηελ αιιαγή ελόο λόκνπ. Θα  

έρνπκε δειαδή δεκηνπξγήζεη κία επέιηθηε θαη νηθνλνκηθή δηνίθεζε, όπνπ ζα έρνπκε 

θαηαθέξεη λα εξγάδεηαη ν ππάιιεινο πην άλεηα πην μεθνύξαζηα  πην παξαγσγηθά  θαη 

παξάιιεια  λα εμππεξεηείηαη ν πνιίηεο θαιύηεξα.  
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