
Υπερεζίες ειεθηροληθής 

δηαθσβέρλεζες ζε δήκοσς: 

ηάζεης θαη προηάζεης ζε περηόδοσς 

θρίζες

Αιέμαλδξνο Μειίδεο, Γαβξηήι 

Ταζηόπνπινο, Αζαλάζηνο Πξίθηεο



Έξεπλα πεδίνπ γηα 

ηελ απνηύπσζε θαη 

αμηνιόγεζε ηεο 

ρξήζεο 

ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ ησλ 

Δήκσλ από ηνπο 

Δεκόηεο/Επηρεηξήζε

ηο   

Η έρεσλα

Σην

http://www.infostrag.gr

/?p=1220



Το βαζηθό ερώηεκα δηακόρθωζες 

ποιηηηθής

Σε κηα θαηάζηαζε κόληκεο θξίζεο ηη είδνπο 

πνιηηηθέο είλαη αλαγθαίεο; 

Τν θπξηόηεξν, ηη έρνπκε λα κάζνπκε απν ηε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, απν πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 

γηα ηηο πνιηηηθέο απηέο;



"Μεζοδοιογία"

Θα θηλεζνύκε ζηα 

ζύλνξα ηεο ρξήζεο 

θαη ηεο κε-ρξήζεο 

ησλ ππεξεζηώλ, ζε 

απηά πνπ θάλνπλ 

θαη δελ θάλνπλ 

δήκνη θαη πνιίηεο

Έλας λέος τώρος 

ποιηηηθώλ 

προηάζεωλ θαη 

δράζεωλ κε δηπιή 

αλάγλωζε: 

απολοκηκοποίεζε 

θεληρηθώλ ποιηηηθώλ 

(πιαίζηο), δήηεζε 

γηα παρεκβάζεης 

egov θαη λέοη 

πρωηαγωληζηές



Δεκοθηιέζηεροη ιόγοη τρήζες 

Δηαδηθηύοσ

1. Ελεκέξσζε, εηδήζεηο  93%

2. Επαγγεικαηηθή πιεξνθόξεζε 74% 

3. Επηθνηλσλία κέζσ email 74%

4. Χπραγσγία 68%

5. Αλαδήηεζε πιεροθορηώλ γηα σπερεζίες 

egov 66%



Δεκοθηιέζηερες σπερεζίες egov

Εθνξία 37%

Υπεξεζίεο Δήκνπ 

24%

ΚΕΠ 20%

Καηαθερκαηηζκός θαη 

αποζπαζκαηηθόηεηα 

ζε αληίζεζε κε ηο 

“taxis”



Λόγοη τρήζες egov από τρήζηες 

Δηαδηθηύοσ

Πιεξνθόξεζε 62%

Λήςε εληύπσλ 36%

Οινθιήξσζε

αηηεκάησλ 30%

Οη ιόγοη τρήζες είλαη 

αλάιογοη ηοσ 

επηπέδοσ 

οιοθιήρωζες ηωλ 

σπερεζηώλ egov.

Προεηοηκαζία γηα ηε 

δηαδηθαζία ζηο 

«ηακείο»



Προζοτή ζηο θελό ελεκέρωζες!

7 ζηνπο 10 ρξήζηεο egov ηηο έκαζαλ κε δηθή 

ηνπο αλαδήηεζε

Ειάρηζηνη ηηο έκαζαλ από επίζθεςε ζην site, 

ζην ίδην ην Δήκν ή από ελεκεξσηηθό πιηθό

Η άγλνηα γηα ην πνηέο ππεξεζίεο 

νινθιεξώλνληαη ειεθηξνληθά απνηξέπεη ηε 

ρξήζε ηνπο παξά ην γεγνλόο όηη νη δεκόηεο 

ηηο γλσξίδνπλ ζαλ αηηήκαηα



Δη@ύγεηα

Τν πξόγξακκα Δη@ύγεηα γλσξίδνπλ:

- 19% ηνπ πιεζπζκνύ

- 30% ησλ ρξεζηώλ Δηαδηθηύνπ

Τν ειηθηαθό θάζκα 18-44 γλσξίδνπλ πνιύ 

πεξηζζόηεξν.



Θεηηθές προζδοθίες παρά ηο έιιεηκκα 

ελεκέρωζες / απολοκηκοποίεζε

Σρεδόλ 9 ζηνπο 10 ρξήζηεο Δηαδηθηύνπ 

πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξεζίεο 

egov ζην κέιινλ ΑΝ γλώρηδαλ ηα οθέιε ζε 

τρόλο, τρήκα, ζσκκεηοτή ζηα θοηλά

Το ίδηο ηζτύεη θαη γηα ηοσς κε τρήζηες 

Δηαδηθηύοσ



Φρήζηες ειεθηροληθού ηατσδροκείοσ

Φξεζηκνπνηνύλ 2 

θνξέο πεξηζζόηεξν 

ηηο ππεξεζίεο egov γηα 

ιήςε εληύπσλ θαη 

νινθιήξσζε 

αηηεκάησλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο κε ρξήζηεο

Σσζηεκαηηθός 

ζτεδηαζκός θαη 

προώζεζε σπερεζηώλ 

κέζω email ζε ήδε 

τρήζηες;



Κοηλωληθά Μέζα Δηθηύωζες

1 ζηνπο 2 ρξήζηεο 

Δηαδηθηύνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ 

social media

Οη τρήζηες social 

media είλαη ορηαθά 

θαιύηερα 

ελεκερωκέλοη θαη 

πηο ελεργοί τρήζηες 

ηωλ σπερεζηώλ 

egov



Ηιεθηροληθές Υπερεζίες ποσ Δηεθπεραηώλοληαη 

Πιήρως Ηιεθηροληθά από ηελ πύιε ermis

Δεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο

1. Απόζπαζκα αηνκηθνύ 

ινγαξηαζκνύ ΙΚΑ

2. Φνξήγεζε βεβαίσζεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

(Εζληθό Δεκνηνιόγην)

3. Φνξήγεζε βεβαίσζεο γέλλεζεο 

(Εζληθό Δεκνηνιόγην)

4. Φνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο 

πξάμεο γέλλεζεο (Εηδηθό 

Λεμηαξρείν)

5. Φνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο 

πξάμεο γάκνπ (Εηδηθό Λεμηαξρείν)

Πρόθεηηαη γηα 

σπερεζίες ποσ 

αθορούλ, ζηελ 

θαιύηερε 

περίπηωζε, ηελ ίδηα 

ηε Δεκόζηα Δηοίθεζε



Απο θάηω προς…παληού

United Nations (2005), 

Economic and Social 

Council

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/pu

blic/documents/un/unpan019782.pdf

FUNCTIONAL REVIEW OF THE 

CENTRAL 

ADMINISTRATION IN

GREECE

"A bottom-up approach and 

methodology... taking advantage of 

decentralized governance structures 

and civil society organizations to 

reach the cross-section of the 

citizens"

"Communicate the strategy and actions 

that are being taken, both across 

the administration and to the wide 

public"



Προς οργαληθές ποιηηηθές

Δελ ππάξρεη κηα "ιύζε", κηα 

"πιαηθόξκα", κηα "πύιε", 

έλαο "δηαγσληζκόο, έλα 

"έξγν", έλα "ΟΠΣ"

Υπάξρνπλ όκσο άλζξσπνη 

θνηλσληθά δίθηπα θαη 

πόξνη.

Δηαδηθαζίεο γηα θαηάξγεζε, 

απινπνίεζε θαη 

επαλαζρεδηαζκό σο 

ρώξνο ζπκκεηνρήο

Σηελ επνρή ηεο θξίζεο, νη 

Δήκνη κπνξνύλ λα 

θάλνπλ ποιιά κε ιίγα

ΑΝ:

- αμηνπνηήζνπλ, 

αληηζηξέςνπλ ξόινπο θαη 

ζηόρνπο ζην πθηζηάκελν 

αλζξώπηλν δπλακηθό θαη 

πόξνπο

- πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο 

crowdsourcing γηα 

γξήγνξα απνηειέζκαηα 

ζε κηθξέο δξάζεηο


