
Η νέα ψηφιακή πολιτική 

και  
οι εφαρμογές στο χώρο 
της υγείας 



Τι είναι το gov.gr 



Τι είναι το gov.gr 



Οι βασικές αρχές: 

● Συγκέντρωση της πληροφορίας για τον πολίτη 

● Τεχνική αυτονομία για την δημόσια διοίκηση 

● Ενιαία ταυτότητα ψηφιακών υπηρεσιών  

● Επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία 

 



Το gov.gr δεν είναι μόνο UI 

● Η αισθητική ή επικοινωνιακή ενοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών δεν είναι 

επαρκής ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας 

● Πρέπει να δημιουργήσουμε νέες ψηφιακές υπηρεσίες 

● Πρέπει το digital first να γίνει απαίτηση του πολίτη προς το κράτος 

 



Τι έχουμε κάνει στραβά μέχρι τώρα; 

ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΣ* 

*όχι μόνο 



Τα καλά παραδείγματα της εξωστρέφειας (1) 

● Ληξιαρχικά και δημοτολογικά ψηφιακά πιστοποιητικά  

○ Το μητρώο πολιτών είναι πλήρως λειτουργικό από το 2013 

○ Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2020 

○ Η εξίσωση της επιτυχίας είναι:  

μητρώο πολιτών + taxis login + μηχανισμός παραγωγής ψηφιακών 

εγγράφων =  

πάνω από 200.000 πιστοποιητικά ανά μήνα  

     



Τα καλά παραδείγματα της εξωστρέφειας (2) 

● Άυλη συνταγογράφηση 

○ Το συστημα της Συνταγογράφησης λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 

2011 

○ Οι συνταγές και τα παραπεμπτικά δημιουργούνται και ζουν ψηφιακά 

μέσα στο σύστημα 

○ Η άυλη συνταγογράφηση είναι πρακτικά ένα σύστημα ειδοποιήσεων και 

ψηφιακής ενημέρωσης των πολιτών 

     



Τα καλά παραδείγματα της εξωστρέφειας (3) 

● Ψηφιακό απολυτήριο Λυκείου 

○ Από το 2013 υπάρχουν στο myschool όλες οι βαθμολογίες μαθητών 

○ Οι βαθμοί καταχωρούνται ζουν ψηφιακά μέσα στο myschool 

○ Μετατρέπουμε την εκτύπωση των βαθμών και του απολυτήριου σε 

ψηφιακό έγγραφο 

     



Το καλύτερο παράδειγμα: εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμού 

● End to end ψηφιακό σύστημα.  

● Καμία έγχαρτη διαδικασία (πλην μίας εξαίρεσης) 

● Αποκλειστικά ψηφιακή παραγωγή πιστοποιητικών εμβολιασμού 

● Φεβρουάριος 2021: εθνικές βεβαιώσεις εμβολιασμού 

● Ιούνιος 2021: ευρωπαϊκά πιστοποιητικά εμβολιασμού 

     



Το καλύτερο παράδειγμα: εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμού 
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● Ο πολίτης μπορεί να διαχειριστεί και να δει συγκεντρωμένες τις 

πληροφορίες που αφορούν τις συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές 

βεβαιώσεις 

● Έχει για πρώτη φορά άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό της 

συνταγογράφησης του καθώς και των προστατευόμενων μελών του 

● Λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω Push Notifications για τις νέες συνταγές και 

παραπεμπτικά εξετάσεων 

MyHealth 



MyHealth app 



Καθημερινός έλεγχος για την ασφάλεια όλων 



● Επίσημη πιστοποίηση του πολίτη από τον θεράποντα ιατρό του ότι μπορεί 

να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες με ασφάλεια 

● Απαραίτητο έγγραφο για την εγγραφή του πολίτη σε γυμναστήρια, 

κολυμβητήρια, αθλητικούς συλλόγους, κ.α. 

● Υπάρχει, επίσης, και η ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται για κάθε νόμιμη 

χρήση 

Οι ψηφιακές ιατρικές βεβαιώσεις 



Ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, δεν αρκεί: 

Χρειαζόμαστε σοβαρές τομές, παρεμβάσεις και επενδύσεις σε: 

● Υποδομές  

● Ανθρώπινο δυναμικό 

● Διαδικασίες  

     



Τι μας έμαθε η πανδημία; 

● Ότι μπορούν να αποϋλοποιήσουμε την πλειονότητα των διαδικασιών  

● Ότι πρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες στον πολίτη με αμοιβαίο όφελος για 

όλους  

● Ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε την ψηφιακή μετάβαση 

● και ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι πάντα ούτε χρονοβόρα ούτε 

κοστοβόρα 

     




