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Η Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε παξακέλεη κηα επξωπαϊθή πξόθιεζε, ε 

Ειιάδα όκωο πξέπεη λα εληείλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο πξνζπάζεηεο   

 

2 Μαξηίνπ 2011 

 Η Ειιάδα, κε 10 από ηηο 20 ππεξεζίεο πιήξωο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά, 

βξίζθεηαη ηειεπηαία ζηελ επξωπαϊθή θαηάηαμε 

 Η ρξήζε ηνπο από ηνπο πνιίηεο παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, ζην ζύλνιν ηεο ΕΕ 

 Η Πεξηθέξεηα πζηεξεί ζηελ παξνρή ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ, παλεπξωπαϊθά  

 Αξγόο ν ξπζκόο αθνκνίωζεο ηωλ ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ ζηελ Επξώπε 

 

 
 

Σε πξόζθαηε αλαθνίλσζή ηεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
εηήζηαο έθζεζεο ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο (benchmarking) αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ. Τν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία 
ηεο Πιεξνθνξίαο, απνηειώληαο ηνλ επίζεκν ζπληνληζηή - θνξέα παξνρήο ησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ Διιάδα, παξνπζηάδεη κηα ζύλνςε ησλ θπξηόηεξσλ απνηειεζκάησλ. 

 
 

 10 από ηηο 20 ππεξεζίεο πιήξωο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά ζηελ Ειιάδα 

 
Κεληξηθή αλαθνξά ηεο ελ ιόγσ έθζεζεο απνηειεί ε παξαθνινύζεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη 

ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ 20 βαζηθώλ ειεθηξνληθώλ δεκόζηωλ ππεξεζηώλi, όπσο 

νξίζηεθαλ ην 2001 θαη κεηξηνύληαη εθεμήο.  
 

Βαζηθό δείθηε ηεο αλάπηπμεο κηαο ππεξεζίαο απνηειεί ν δείθηεο ειεθηξνληθήο 
νινθιήξωζεο (online sophistication) πνπ απνδίδεη ζηελ ππεξεζία κηα επίδνζε (%) αλάινγε 

ηνπ επηπέδνπ ειεθηξνληθήο σξηκόηεηαο πνπ απηή έρεη επηηύρεη: (1) πιεξνθόξεζε, (2) 

ειεθηξνληθή ιήςε εληύπσλ, (3) ειεθηξνληθή απνζηνιή ζπκπιεξσκέλσλ εληύπσλ, (4) 
νινθιήξσζε ζπλαιιαγήο, (5) εμαηνκηθεπκέλε παξνρή ππεξεζίαο/ πξνζσπνπνίεζεii. Από ην 

κέζν όξν ησλ κεηξήζεσλ θαη γηα ηηο 20 ππεξεζίεο πξνθύπηεη ν ζπλνιηθόο δείθηεο 
ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο ηεο ρώξαο.  

 
Ο δείθηεο ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο γηα ηηο 20 βαζηθέο ππεξεζίεο ηεο Διιάδαο ην 2010 

δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

 65% γηα ηηο ππεξεζίεο πξνο πνιίηεο (ΔΔ27+iii : 87%) 
 78% γηα ηηο ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο (ΔΔ27+ :94%) 

 70% γηα ην ζύλνιν ησλ 20 ππεξεζηώλ (ΔΔ27+ :90%) 
 

 

Αληίζηνηρα κε ην δείθηε ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο κηαο ρώξαο, κεηξηέηαη θαη ν δείθηεο 
πιήξνπο ειεθηξνληθήο δηαζεζηκόηεηαο (full online availability). Δδώ δίλεηαη βαζκνινγία 

100% ζηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ επηηύρεη ην κέγηζην επίπεδν (3/3, 4/4 ή 5/5) θαη 0% ζηηο 
ππόινηπεο. Η Διιάδα, κε 10 ζηηο 20 ππεξεζίεο λα είλαη πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά (5 γηα 

πνιίηεο, 5 γηα επηρεηξήζεηο)  δηακνξθώλεη πνζνζηό 48%, κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν όξν ηεο 

ΔΔ27+ λα βξίζθεηαη ζην 82% ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε έλαληη ηνπ 2009 (69%).  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη παξαπάλσ επηδόζεηο θέξλνπλ ηελ Διιάδα ηειεπηαία ζηελ 

επξσπατθή θαηάηαμε. 

 
 

Ωζηόζν, παξά ηελ αμηνζεκείσηε ζε πνιιέο ρώξεο αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ, πξνβιεκαηίδεη 
ηηο επξσπατθέο θπβεξλήζεηο ε πεξηνξηζκέλε ηνπο ρξήζε από ηνπο πνιίηεο, κε ην 

πνζνζηό ησλ αηόκσλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν γηα ζπλαιιαγέο κε ην δεκόζην λα 
δηακνξθώλεηαη ζην 32% γηα ηελ ΔΔ27 θαη ζην 13% γηα ηελ Διιάδα (πεγή: Eurostat, 2010). 

 

 
 Υζηεξεί ε Πεξηθέξεηα 

 

Σηε θεηηλή (9ε) έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αμηνινγήζεθε γηα πξώηε θνξά ε παξνρή 
θάζε ππεξεζίαο ηόζν ζε θεληξηθό, όζν θαη ζε πεξηθεξεηαθό/ ηνπηθό επίπεδν, κε ζηόρν λα 

απνηππσζεί κε ηνλ αθξηβέζηεξν δπλαηό ηξόπν ε πξόνδνο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζε όιν ην θάζκα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.  
 

Τα απνηειέζκαηα θαλεξώλνπλ ζεκαληηθέο αληζόηεηεο ζην εζσηεξηθό ησλ ρσξώλ, κε ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα εκθαλίδεηαη αλεπαξθήο (από άπνςε ζηξαηεγηθήο, 

ρξεκαηνδόηεζεο, ηθαλνηήησλ) λα ζηεξίμεη ην ξόιν ηνπ παξόρνπ ππεξεζηώλ ακηγώο ηνπηθνύ 
ραξαθηήξα. Δπίζεο, πξνθύπηεη όηη νη κεγάιεο πόιεηο πξνζθέξνπλ ζηαζεξά πην πνιιέο θαη 

ώξηκεο ειεθηξνληθά ππεξεζίεο από ηηο κηθξόηεξεο πόιεηο ή δήκνπο, ελώ ζεκεηώλνληαη θαη 

κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ πόιεσλ ίδηνπ κεγέζνπο δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ.  
 
 

 Πιεξνύληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα παξνρήο θηιηθώλ πξνο ην ρξήζηε ππεξεζηώλ 

 
Γηα πξώηε θνξά, επηρεηξήζεθε λα αμηνινγεζεί ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε (user experience) θαηά 

ηε ρξήζε ησλ βαζηθώλ ππεξεζηώλ, βάζεη θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε: ηελ επθνιία 
ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο, δηαθάλεηαο, πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, παξνρήο ηεο 

ππεξεζίαο κέζσ πνιιαπιώλ δηαύισλ θαη δπλαηόηεηαο θαηαγξαθήο ηεο άπνςεο ηνπ ρξήζηε 

γηα ηελ πνηόηεηα ηεο ππεξεζίαο. 
 

Σύκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο, γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο από όια ηα Κξάηε 
Μέιε ώζηε λα βειηησζεί ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε θαηά ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ. 
 

Η Διιάδα δηακνξθώλεη πνζνζηό 91% ζηνλ ελ ιόγσ δείθηε, έλαληη 80% ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ 

32 ρσξώλ ηεο έξεπλαο. Η επίδνζε ηεο Διιάδαο ζηελ παξνύζα θαηάηαμε είλαη ζαθώο 
βειηησκέλε, θαζώο βξίζθεηαη ζηελ 6ε ζέζε, ηζνβαζκώληαο κε Ιζπαλία, Πνισλία θαη 

Πνξηνγαιία, ελώ 17 ζπλνιηθά ρώξεο βξίζθνληαη άλσ ηνπ κέζνπ επξσπατθνύ όξνπ. 

 
 

 Αξγόο ν ξπζκόο αθνκνίωζεο ηωλ ειεθηξνληθώλ πξνκεζεηώλ ζηελ Επξώπε 

 
Με ηηο δεκόζηεο πξνκήζεηεο λα απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, 

πεξί ην 1,3 ηξηο €, ε έθζεζε θώηηζε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Κξαηώλ Μειώλ λα κεηαθέξνπλ ηηο 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο ζε ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ. Τα απνηειέζκαηα κηιάλε γηα επηηαρπλόκελε 
πξόνδν έλαληη ηνπ 2009, σζηόζν ην 5% πνπ εθπξνζσπνύλ νη ειεθηξνληθέο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο ζην ζύλνιν ησλ ζπκβάζεσλ ησλ επξσπατθώλ δεκόζησλ αξρώλ, δελ απνηειεί 
ηθαλνπνηεηηθό βαζκό αθνκνίσζεο. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη ε πιήξεο ειεθηξνληθή 

δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζα απέθεξε εμνηθνλόκεζε θόζηνπο έσο θαη 30% ζηηο 
δεκόζηεο αγνξέο. 

 

Σηελ Διιάδα, ην Δζληθό Σύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ Πξνκεζεηώλ βξίζθεηαη αθόκε ζε 
θάζε πινπνίεζεο. Από ην επξσπατθό πεξηβάιινλ μερσξίδεη ε Ιξιαλδία, κε 100% ειεθηξνληθή 

δηαρείξηζε ηόζν ησλ πξνθεξύμεσλ όζν θαη ηεο θαηαθύξσζεο ησλ ζπκβάζεσλ. Καηά κέζν όξν 
ζε επίπεδν ΔΔ, ε δηαζεζηκόηεηα ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ πξνκεζεηώλ κεηώλεηαη 
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θαζώο θηλνύκαζηε από ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο: Ηιεθηξνληθή Πξνθήξπμε (88%) 

ζηελ Ηιεθηξνληθή Υπνβνιή (60%) θαη ηελ Ηιεθηξνληθή Καηαθύξσζε (59%). Γηα ηα ζηάδηα 

κεηά ηελ θαηαθύξσζε ε επξσπατθή εηθόλα ραιάεη αξθεηά, θαζώο λνκηθά θαη πξαθηηθά 
δεηήκαηα θαζηζηνύλ πξνβιεκαηηθή ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε θαη πιεξσκή ζε πνιιέο 

ρώξεο.  

  

 

                                                 
i
 Οη 20 βαζηθέο δεκόζηεο ππεξεζίεο είλαη νη εμήο:   

12 ππεξεζίεο γηα πνιίηεο: Φόξνο εηζνδήκαηνο, αλαδήηεζε εξγαζίαο, θνηλσληθή αζθάιηζε, πξνζσπηθά 
έγγξαθα, άδεηα θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ, αίηεζε γηα έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο, ππεύζπλε δήισζε, 
δεκόζηεο βηβιηνζήθεο, πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο θαη γάκνπ, εγγξαθή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
αιιαγή δηεύζπλζεο, ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ πγεία 
8 ππεξεζίεο γηα επηρεηξήζεηο: θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, εηαηξηθή θνξνινγία, ΦΠΑ, 
θαηαρώξηζε λέαο εηαηξίαο, ππνβνιή ζηνηρείσλ ζηελ Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, ηεισλεηαθέο δειώζεηο, 
πεξηβαιινληηθέο άδεηεο, δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
ii
 Γελ νξίδνληαη θαη ηα 5 επίπεδα γηα όιεο ηηο ππεξεζίεο. Οξηζκέλεο έρνπλ σο αλώηαην επίπεδν ην 3 ή ην 

4. 
iii

 Τν «EU27+» ππνδειώλεη ηα 27 Κξάηε Μέιε θαζώο θαη ηηο Κξναηία, Ιζιαλδία, Ννξβεγία, Διβεηία, 

Τνπξθία.  
 
_________________________ 

 
Οιόθιεξε ε έθζεζε ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ηεο ΔΔ είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηνπ παξαθάησ 

ζπλδέζκνπ:  
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=6537  

Τα αλαιπηηθά ζηνηρεία αμηνιόγεζεο αλά ππεξεζία βξίζθνληαη δηαζέζηκα ζηνλ παξαθάησ 

ζύλδεζκν: 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id

=748  

 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα. Γήκεηξα Κόιιηα ζην 
ηειέθσλν 210 3313080 ή ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε d.kollia@observatory.gr, 

Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ.  
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