
 

 

 

Νέα Έκθεση της Deloitte: €3 δισ. σε βάθος πενταετίας τα οφέλη  
από το gov.gr & το Κέντρο Διαλειτουργικότητας  (ΚΕ.Δ) 

Παρουσιάστηκε σε εκδήλωση παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης 

 

Αθήνα 14 Ιουλίου 2022 – Η Deloitte, σε συνέχεια της έκθεσης «Από το κράτος 0.2 στο κράτος 

2.0», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ψηφιακό Παρατηρητήριο του ΣΕΒ, εκτίμησε τα 

οφέλη που προκύπτουν και από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Τα αποτελέσματα  παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 

στo συνεδριακό κέντρο της Deloitte, με την παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στελεχών και πελατών της Deloitte. 

Ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner και Consulting Leader της Deloitte, παρουσίασε την 
ανάλυση που εστιάζει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και στα οφέλη που αυτό δημιουργεί, ειδικά για τις υποστηρικτικές 
λειτουργίες (back office) της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και κατ’ επέκταση των πολιτών. 

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, που δίνει τη δυνατότητα στους φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω διαδικτυακών κλήσεων (web services), σε 
24ωρη βάση, διασυνδέει 431 πληροφοριακά συστήματα, έχοντας πραγματοποιήσει (από τον 
Ιανουάριο του 2020) 417 εκατομμύρια αυθεντικοποιήσεις χρηστών και εξυπηρετήσει 459 
εκατομμύρια διαδικτυακών κλήσεων. 
 

Η νέα μελέτη εκτιμά εξοικονόμηση 2 ευρώ στο back office της Δημόσιας Διοίκησης για κάθε 
κλήση που γίνεται στο gov.gr και η οποία προστίθεται στο 1 ευρώ εξοικονόμησης των 
πολιτών, όπως εκτιμήθηκε από τη μελέτη «Από το κράτος 0.2 στο κράτος 2.0». 
 
Συνολικά, το δυνητικό όφελος σε βάθος πενταετίας εκτιμάται στα €3 δις και για τους 
πολίτες και για τη Δημόσια Διοίκηση.   
 
Από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Πιερρακάκης 

σημείωσε ότι τα σημαντικά ευρήματα έρχονται ως αποτέλεσμα ενός νέου τρόπου 

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και της εμπέδωσης του οράματος ότι η Ελλάδα είναι 

μεταρρυθμίσιμη.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε και την οποία συντόνισε ο κ. Δημήτρης 

Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Eλλάδος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν με τον Υπουργό για τις σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα 

στη Δημόσια Διοίκηση και για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση του 

ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

 
Κλείνοντας, ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδος, ανέφερε με αφορμή 

τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάστηκε, ότι «έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον 

μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Από την πλευρά μας, ανήκοντας σε έναν  



 

 

οργανισμό που μπορεί να προσφέρει υπεραξία στον μετασχηματισμό του κράτους, 

αντλώντας τεχνογνωσία από το παγκόσμιο δίκτυό μας, μπορούμε να συμβάλουμε 

ουσιαστικά στον μετασχηματισμό αυτό. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η πορεία ώστε να 

αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την Ελλάδα». 
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