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Η Ελλάδα έχει συνολική βαθμολογία3 0,37 και κατατάσσεται στην 26η
θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ. Σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη
συνδεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών
νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες,
το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές. Η Ελλάδα υστερεί από
την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
(μόνο το 63% είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου, ενώ το 30% δεν
έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο) και εμπιστοσύνης (οι
περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν
ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές). Η κατάσταση αυτή
αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Οι
διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν βασική πρόκληση για
την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα είναι μεταξύ των τελευταίων στην
ΕΕ. Ωστόσο, είναι θετικό ότι το 37% των χρηστών του διαδικτύου
έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με τη δημόσια διοίκηση
μέσω διαδικτύου.
Η βαθμολογία της Ελλάδας ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της
ΕΕ και κατά το προηγούμενο έτος η βαθμολογία αυξήθηκε με
βραδύτερους ρυθμούς απ’ ό,τι στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα
συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών που παρουσιάζουν
υστέρηση4.
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Ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ
CNECT) για να αξιολογεί την πρόοδο των χωρών της ΕΕ προς μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ο δείκτης αυτός
συναθροίζει μια σειρά σχετικών δεικτών διαρθρωμένων γύρω από 5 παραμέτρους: συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση
του διαδικτύου, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τον DESI θα βρείτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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Ο δείκτης DESI 2016 καταρτίστηκε με βάση δείκτες που αφορούν κατά κύριο λόγο το ημερολογιακό έτος 2015 (εκτός από
περιπτώσεις που, λόγω έλλειψης στοιχείων για το εν λόγω ημερολογιακό έτος, χρησιμοποιήθηκαν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία
προηγούμενων ετών).
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Οι βαθμολογίες DESI κυμαίνονται από το 0 έως 1. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις της
χώρας.
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Όσον αφορά τον δείκτη DESI 2016, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην ομάδα των χωρών που παρουσιάζουν υστέρηση: χώρες
με βαθμολογία χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και των οποίων οι επιδόσεις εξακολούθησαν να αυξάνονται βραδύτερα
απ’ ό,τι εκείνες της ΕΕ στο σύνολό της (σε σύγκριση με τον δείκτη DESI 2015). Άλλες χώρες που παρουσιάζουν υστέρηση είναι
η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία.
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Ο δείκτης DESI 2015 υπολογίστηκε εκ νέου για όλες τις χώρες, ώστε να ληφθούν υπόψη οι επικαιροποιήσεις και διορθώσεις
στα υποκείμενα δεδομένα για τους δείκτες (που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου του 2015 και Ιανουαρίου του 2016). Ως εκ
τούτου, η βαθμολογία και η κατάταξη των χωρών μπορεί να έχουν μεταβληθεί σε σχέση με την προηγούμενη δημοσίευση. Για
περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το μεθοδολογικό σημείωμα.

