
Η έρευνα για την Η.Δ του 

τμήματος Οικονομικών και 

Κοινωνικών Υποθέσεων του 

ΟΗΕ  εκδίδεται κάθε δύο 

χρόνια και είναι η μόνη 

έκθεση παγκοσμίως που 

αξιολογεί την πρόοδο των 

διαδικασιών Η.Δ σε 193 

χώρες.  

“Η χρήση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοι-

νωνιών (ΤΠΕ) και η εφαρ-

μογή τους από τις Δημόσιες 

Διοικήσεις των χωρών με-

λών του ΟΗΕ για την παρο-

χή πληροφοριών και δημο-

σίων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες” όπως ορίζεται η 

ΗΔ στην έκθεση, αφορά 

επίσης στον εξορθολογισμό 

και την ενσωμάτωση των ροών 

εργασίας και των διαδικασιών, 

για την αποτελεσματική διαχεί-

ριση των δεδομένων και πλη-

ροφοριών,  την ενίσχυση της 

παροχής δημοσίων υπηρεσιών, 

καθώς και την επέκταση των 

διαύλων επικοινωνίας για την 

μεγαλύτερη εμπλοκή και ενδυ-

νάμωση της κοινωνίας των 

πολιτών . 

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να 

παρέχει ισότιμα και αποτελεσ-

ματικά τις υπηρεσίες του, οι 

οποίες αφενός πρέπει να αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες των 

πολιτών και αφετέρου να εξασ-

φαλίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη όπως επίσης και να 

διευκολύνουν τη συμμετοχή 

και εμπλοκή των πολιτών στη 

χάραξη πολιτικής .  

Με αυτές τις κατευθυντήριες 

γραμμές η έκθεση δίνει δεδομέ-

να προόδου και αξιολογεί την 

επίτευξη συγκεκριμένων στό-

χων Η.Δ στη Δ.Δ, με βάση 

τρεις κατηγορίες δεικτών: 

δείκτες  online υπηρεσιών, 

δείκτες υποδομών τηλεπικοι-

νωνιών και δείκτες προόδου 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  Οι 

παραπάνω δείκτες συνθέτουν 

το συνολικό Δείκτης Ανάπτυ-

ξης της Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης (EGDI) . 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση το 2014 
 Έρευνα από τη Διεύθυνση του τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ  για τη 
Δημόσια Διοίκηση και το Αναπτυξιακό Μάνατζμεντ (DPADM) 

Εβδομαδιαία ενημέρωση  

Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ 

“Όσον αφορά τις διάφορες 

κατατάξεις των χωρών, 

προκύπτει ότι, ανεξάρτητα 

από το δείκτη, οι ίδιες ομά-

δες χωρών μονοπωλούν τις 

πρώτες θέσεις. Αυτές είναι 

οι Βορειοευρωπαϊκές χώρες 

(η Φινλανδία παραμένει 

στην 1η θέση διεθνώς), οι 

λεγόμενες Ασιατικές Τίγρε-

ις (Χονγκ Κονγκ, Ν. Κορέα, 

Σιγκαπούρη, Ταϊβάν) οι 

Η.Π.Α και το Ηνωμένο Βα-

σίλειο . 

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ 

χαμηλά στην κατάταξη των 

χωρών με βάση τους περισ-

σότερους δείκτες Η.Δ .  

Συγκεκριμένα, με βάση τον 

NRI (Δείκτης Ψηφιακής 

Ετοιμότητας), η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 74η θέση, 

την χειρότερη που έχει 

βρεθεί τα τελευταία οκτώ 

χρόνια, σημειώνοντας πτώ-

ση δέκα θέσεων από το 

2013” 
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Σύμφωνα με τα  στοιχεία της Ελληνικής Στατισ-

τικής Αρχής για το βαθμό χρήσης των νέων 

τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη 

τους και ειδικότερα των υπηρεσιών ΗΔ, της 

σ χ ε τ ι κ ή ς 

έρευνας έτους 

2014, προκύπτει 

ότι: 

1 στα 2 άτομα, 

ηλικίας 16 – 74 

ετών, χρησιμο-

ποίησαν, τη 

χρονική περίοδο 

Απρίλιος 2013 – 

Μάρτιος 2014, 

για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες της ηλεκ-

τρονικής διακυβέρνησης. Το ποσοστό του πλη-

θυσμού που έκανε χρήση υπηρεσιών ΗΔ αυξή-

θηκε 26,7% σε σχέση µε το ποσοστό που καταγ-

ράφηκε ένα έτος πριν.  

Ως υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης νοο-

ύνται όλες οι συναλλαγές των πολιτών µε δημό-

σιες υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου. Ειδικότερα 

αφορούν, συναλλαγές για οικονομικές υποχρεώ-

σεις των πολιτών 

( φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή 

δήλωση κλπ.), 

ε π ί σ η μ α 

έ γ γ ρ α φ α 

( α σ τ υ ν ο μ ι κ ή 

ταυτότητα, πισ-

τοποιητικό γέν-

νησης), υπηρεσί-

ες εκπαίδευσης 

(δημόσιες βιβλι-

οθήκες, πληροφόρηση 

και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα), υπηρεσίες δημόσιας 

υγείας (προγραμματισμός ραντεβού, χορήγηση 

ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας 

ή εξέτασης ασθενούς κλπ.). 

ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Κάντε κλικ στην εικόνα για να κατεβά-

σετε την έκθεση 

http://www.sepe.gr/files/1/SEPEnews/SEPEnews_Issue42/pdf/SEPEnews_Issue42_wef.pdf
http://www.kpolykentro.gr/
http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf


Τα ποσοστά του πληθυσμού που στο διάστημα 4/2013 – 

3/2014 χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, για συναλλαγές με δη-

μόσιες υπηρεσίες ανά τύπο υπηρεσίας, ήταν :  περίπου 60% 

για να λάβει πληροφορίες από ιστότοπους δημόσιων υπηρε-

σιών, 33% για να κατε-

βάσει αιτήσεις και 

πιστοποιητικά και 37% 

για να συμπληρώσει 

ηλεκτρονικά έντυπα. 

Επιπλέον για όσους 

δεν απέστειλαν ως 

όφειλαν συμπληρω-

μένα έντυπα (όπως 

π.χ. φορολογική δή-

λωση) μέσω διαδικτύ-

ου καταγράφηκαν οι 

λόγοι, όπου:  

Για το 80,9% η υποβο-

λή των εντύπων έγινε, 

για λογαριασμό τους, από άλλα πρόσωπα όπως για παρά-

δειγμα από φοροτεχνικό, μέλος της οικογένειας κλπ., το 

14,8% ότι δεν είχαν τις γνώσεις για να χρησιμοποιήσουν 

την ιστοσελίδα και το 4,7% επικαλέστηκε ανησυχία σχετι-

κά με την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων. 

Περισσότερα εδώ 

Όλοι και όλες στα συλλαλητήρια 

την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 

για να διεκδικήσουμε: 

• Την αποτροπή των απολύσεων 

και την επαναπρόσληψη όλων 

των απολυμένων δημοσίων υπαλ-

λήλων. 

• Την κατάργηση του νόμου της 

διαθεσιμότητας 

• Τη μόνιμη και σταθερή εργασία 

για όλους με πλήρη εργασιακά 

και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

  Την επαναλειτο-

υργία όλων των 

δομών και υπηρε-

σιών που καταργή-

θηκαν.  

 

Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αυτή την ημέρα να προγραμ-

ματίσουν συγκεντρώσεις, συλλαλητήρι-

α, διαβήματα διαμαρτυρίας κλπ. για να 

αναδείξουν το κορυφαίο για το δημοσι-

οϋπαλληλικό κόσμο θέμα των απολύ-

σεων. 

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει, παράλ-

ληλα, Στάση Εργασίας την Τετάρτη, 17 

∆εκεμβρίου 2014 για τους υπαλλήλους 

των Νομών στους οποίους θα πραγμα-

τοποιηθούν δράσεις κατά τη διάρκεια 

του εργασιακού ωραρίου τους. 

Δελτίο Τύπου από την Εκτελεστική Επιτρο-

πή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ  

Το τελευταίο διάστημα η Κυβέρνηση επισ-

πεύδει τις διαδικασίες που οδηγούν σε α-

πολύσεις χιλιάδων συναδέλφων μας που 

βρίσκονται μέχρι τώρα σε καθεστώς διαθε-

σιμότητας. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 

ιεραρχώντας το στόχο ακύρωσης των 

απολύσεων και αποτροπής νέων απολύ-

σεων ως προτεραιότητα για το δημοσιοϋ-

παλληλικό κίνημα, αποφάσισε να κηρύξει 

τη 17η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Πανελλαδι-

κής Δράσης για την υπεράσπιση των απο-

λυμένων συναδέλφων μας καθώς και των 

δομών και υπηρεσιών του δημοσίου που 

συρρικνώθηκαν ή καταργήθηκαν. 

Την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 

1μ.μ., πραγματοποιούμε συλλαλητήριο 

στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία 

προς τη Βουλή και το Υπουργείο Διοικητι-

κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης. Για να καταστεί δυνατή η 

συμμετοχή των συναδέλφων κηρύσσουμε 

Παναττική Στάση Εργασίας από τις 12 το 

μεσημέρι μέχρι και τη λήξη του ωραρίου 

λειτουργίας των υπηρεσιών.  

Σελίδα 2 
Εβδομαδιαία ενημέρωση  

Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ 

Στάση Εργασίας από την ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 17.12.2014 
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http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1901/PressReleases/A1901_SFA20_DT_AN_00_2014_01_F_GR.pdf


Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προσωπικό 

του Κοινωνικού Πολύκεντρου σας εύχονται 

Καλά Χριστούγεννα,  

Χαρούμενο & Δημιουργικό 2015 
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