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Περίληψη  

Σα τελευταία χρόνια θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ζχει κάνει δυναμικι τθν εμφάνιςθ 

τθσ και ςυντελεί ςτθ μετάβαςθ των ςυμβατικϊν Κυβερνιςεων ςε Κυβερνιςεισ που 

παρζχουν υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Με τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ, τα οφζλθ 

που προκφπτουν είναι πολλά όπωσ θ αναβάκμιςθ των προςφερόμενων δθμόςιων 

υπθρεςιϊν, θ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και θ καλφτερθ προςβαςιμότθτα, θ μείωςθ του 

κόςτουσ. Όμωσ θ περιοριςμζνθ γνϊςθ γφρω από το ηιτθμα τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

δεν ςυντελεί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ1. Θ Ελλάδα αποτελεί ουραγό ςτο ηιτθμα τθσ 

θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςυγκρινόμενθ με τισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Για να γίνει 

αντιλθπτό το δυναμικό τθσ νζασ τάςθσ πρζπει να μελετθκοφν οι παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν εφαρμογι τθσ. τόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να εξετάςει τουσ 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά και τθν πρόκεςθ χριςθσ των εργαηομζνων 

ςτουσ ελλθνικοφσ οργανιςμοφσ αναφορικά με τθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Για τουσ 

ςκοποφσ τθσ εργαςίασ δοκιμάςτθκε θ ςυγχϊνευςθ του Μοντζλου Αποδοχισ Σεχνολογίασ 

(ΣΑΜ) με δομικζσ μεταβλθτζσ από το μοντζλο εμπιςτοςφνθσ και κινδφνου. 107 δθμόςιοι και 

ιδιωτικοί υπάλλθλοι απάντθςαν ςε ζρευνα που διεξιχκθ με χριςθ δομθμζνου 

ερωτθματολογίου. Σα αποτελζςματα ζδειξαν ότι εκτόσ από τθν εκλαμβανόμενθ ευκολία 

χριςθσ και χρθςιμότθτα (ΣΑΜ) θ εμπιςτοςφνθ αποτελεί εξίςου κακοριςτικό παράγοντα για 

τθν υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Οι αςκοφντεσ πολιτικι οφείλουν να 

αναλάβουν πρωτοβουλία και να προωκιςουν ενζργειεσ που κα ςτοχεφουν αφενόσ ςτθν 

πλθροφόρθςθ και ςτθν εξοικείωςθ των πολιτϊν με τθν ζννοια και τισ υπθρεςίεσ τθσ 

θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αφετζρου ςτθν ανάπτυξθ εφχρθςτων και περιςςότερο 

λειτουργικϊν κυβερνθτικϊν ιςτοςελίδων. 

                                                             
1
 Lai, C. S. A. and Pires, G. (2010). Testing of a Model Evaluating e-Government Portal Acceptance and 

Satisfaction, The Electronic Journal Information Systems Evaluation, Vol. 13, No. 1, p. 35. 
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1. Ειςαγωγή  

 

τθν εποχι τθσ πλθροφορίασ, που διανφουμε, θ υιοκζτθςθ τθσ Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ και θ ςταδιακι ςυρρίκνωςθ τθσ κλαςικισ γραφειοκρατικισ διοίκθςθσ 

αποτελεί μια τάςθ που εξαπλϊνεται με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. Θ ολοκλθρωτικι 

απαλοιφι των χρονοβόρων γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν και θ αντικατάςταςθ τουσ 

μζςω τθσ ψθφιοποίθςθσ των διαδικαςιϊν και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςυνιςτά 

απαίτθςθ των καιρϊν2. 

Θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ςχετίηεται με τθν αξιοποίθςθ των νζων 

τεχνολογιϊν και ιδιαίτερα του διαδικτφου και αποςκοπεί ςτθν   διευκόλυνςθ, με 

άμεςο, γριγορο και αξιόπιςτο τρόπο τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ και 

τισ πλθροφορίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ3. Μζςα από τισ αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ 

πρζπει να εξαςφαλιςτεί ότι οι υπθρεςίεσ είναι δομθμζνεσ γφρω από τισ ανάγκεσ του 

πολίτθ και όχι τισ δομζσ του οργανιςμοφ4. Με τον τρόπο αυτό ςυμβάλλει ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ πολιτϊν – διοίκθςθσ ενϊ παράλλθλα προςφζρει περιςςότερεσ 

                                                             
2 ιγάλα, Μ., (2009), http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-

gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf, ςθμειϊςεισ του μακιματοσ Νζεσ τεχνολογίεσ και 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Π.Μ.. ςτισ Ευρωπαϊκζσ Πολιτικζσ Νεολαίασ, Πανεπιςτιμιο 

Μακεδονίασ. 

3 ιγάλα, Μ., (2009), http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-

gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf, ςθμειϊςεισ του μακιματοσ Νζεσ τεχνολογίεσ και 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Π.Μ.. ςτισ Ευρωπαϊκζσ Πολιτικζσ Νεολαίασ, Πανεπιςτιμιο 

Μακεδονίασ, ςελ. 7. 

4 ιγάλα, Μ., (2009), http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-

gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf, ςθμειϊςεισ του μακιματοσ Νζεσ τεχνολογίεσ και 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Π.Μ.. ςτισ Ευρωπαϊκζσ Πολιτικζσ Νεολαίασ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, 

ςελ.12. 

http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
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ευκαιρίεσ ςυμμετοχισ ςτουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ και διαδικαςίεσ5. Μπορεί να 

εφαρμοςτεί επιτυχϊσ τόςο ςτο ιδιωτικό όςο και ςτον δθμόςιο τομζα, εφόςον 

βζβαια πλθροφνται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, που  τθν κακιςτοφν υλοποιιςιμθ 

και αποτελεςματικι. Προχποκζςεισ όπωσ θ ειςαγωγι τεχνολογιϊν αιχμισ και ο 

εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων αλλά παράλλθλα και θ 

ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ των υπαλλιλων και των ςτελεχϊν που 

απαρτίηουν τουσ οργανιςμοφσ για να ανταποκρικοφν ςτο μεταςχθματιςμό του 

τρόπου και του ρόλου λειτουργίασ των οργανιςμϊν6. 

Θ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ εφαρμόηεται ιδθ επιτυχϊσ ςτισ αναπτυγμζνεσ 

χϊρεσ, τόςο ςτθν Ε.Ε. όςο και ςε άλλα κράτθ παγκοςμίωσ, ενϊ γίνονται εντατικζσ 

προςπάκειεσ εφαρμογισ τθσ και ςτισ εξελιςςόμενεσ χϊρεσ. ε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

κράτθ τθσ Ε.Ε. θ Ελλάδα προχωρά με πολφ αργοφσ ρυκμοφσ ςτθν υιοκζτθςθ και 

εφαρμογι των ςφγχρονων Σεχνολογιϊν Πλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν (ΣΕΠ). Θ 

Ελλάδα κατατάςςεται μόλισ ςτθν τριακοςτι τρίτθ κζςθ ωσ προσ  τθν γενικι 

ετοιμότθτα να ειςζλκει ςτον διαδικτυακό κόςμο7. Σο γεγονόσ αυτό αποτελεί 

αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ανωριμότθτασ και τθσ αδυναμίασ που παρουςιάηουν οι 

κρατικοί κεςμοί να ανταποκρικοφν ςτθν ολοκλθρωμζνθ και επιτυχθμζνθ εφαρμογι 

                                                             
5 ιγάλα, Μ., (2009), http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/5-assessment_e-

gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf, ςθμειϊςεισ του μακιματοσ Νζεσ τεχνολογίεσ και 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Π.Μ.. ςτισ Ευρωπαϊκζσ Πολιτικζσ Νεολαίασ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ. 

6 ιγάλα, Μ., (2009), http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-

gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf, ςθμειϊςεισ του μακιματοσ Νζεσ τεχνολογίεσ και 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Π.Μ.. ςτισ Ευρωπαϊκζσ Πολιτικζσ Νεολαίασ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, 

ςελ. 2. 

7 Zafiropoulos, K., Karavasilis. I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by 

primary and secondary education teachers in Greece, IJED, υπό δθμοςίευςθ. 

http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/5-assessment_e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/5-assessment_e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/4-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
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ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ, κακϊσ οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ ςτθν Ελλάδα 

βαςίηονται ςε μεγάλο ποςοςτό ςτο γραφειοκρατικό μοντζλο Διοίκθςθσ και 

ςτεροφνται αυτοματοποίθςθσ. φμφωνα με το Τπουργείο Εςωτερικϊν ςτθν Ελλάδα 

υπάρχουν 625,738 μόνιμοι δθμόςιοι υπάλλθλοι και 44,811 απαςχολοφμενοι με 

ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου8. 

Παράλλθλα όμωσ  και οι  Ζλλθνεσ πολίτεσ παρουςιάηουν ςθμαντικά 

μειονεκτιματα, ζναντι  των υπόλοιπων Ευρωπαίων, ςτθν υιοκζτθςθ και χριςθ των 

ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. Ζνα μεγάλο ποςοςτό πολιτϊν, 

ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και οι διοικθτικοί υπάλλθλοι, δεν είναι εξοικειωμζνοι με τα 

νζα πλθροφοριακά ςυςτιματα και το διαδίκτυο. φμφωνα με τθν ιςτοςελίδα 

Εurostat τθσ Ε.Ε., που αποτελεί το επίςθμο ςθμείο αναφοράσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ για τθν εφρεςθ πλθροφοριϊν που χαρακτθρίηονται από ακρίβεια και 

επικαιρότθτα, ςτθν Ελλάδα το 15% των ατόμων ζχει πραγματοποιιςει 3 ι 4 

δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ χριςθ Θ/Τ9, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν Ε.Ε. των 

27 είναι 25% και ςτθν Ε.Ε. των 15 το 27% (2009). Άτομα που ζχουν πραγματοποιιςει 

3 ι 4 δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ του διαδικτφου φτάνουν το 11%, 

                                                             
8
Ιςτοςελίδα του Τπουργείου Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ: 

http://apografi.gov.gr/2010/07/379. Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ βλζπε παράρτθμα VI, ςελ. 86. 

9 Δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ Θ/Τ, όπωσ θ ανηιγπαθή ή η μεηακίνηζη ενόρ απσείος ή ενόρ 

θακέλος, η σπήζη ηων επγαλείων αποκοπήρ – επικόλληζηρ για ηην ανηιγπαθή ή μεηακίνηζη πληποθοπιών μέζα 

ζε ένα κείμενο, η ζςμπίεζη απσείων, η εγκαηάζηαζη και απεγκαηάζηαζη νέων ζςζκεςών (π.σ. εκηςπωηήρ, 

μόνηεμ κλπ.) κ.ά. Για πεπιζζόηεπερ λεπηομέπειερ βλέπε Παπάπηημα IV, ζελ. 70. 

http://apografi.gov.gr/2010/07/379
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όταν ςτθν Ε.Ε. των 27 το ποςοςτό αγγίηει το 23% και ςτθν Ε.Ε. των 15 το 31% 

(2007)10.  

Θ παροφςα εργαςία ερευνά τισ ςυνιςτϊςεσ που κακορίηουν τθν υιοκζτθςθ 

τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ από τα ςτελζχθ οργανιςμϊν ςτθν Ελλάδα. Ο όροσ 

ςτελζχθ οργανιςμϊν αναφζρεται ςε εργαηόμενουσ που απαςχολοφνται ςτο Δθμόςιο 

και τον Ιδιωτικό τομζα. Σο γεωγραφικό εφροσ που καλφπτει θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ 

περιλαμβάνει τισ περιοχζσ τθσ Κεντρικισ και Δυτικισ Μακεδονίασ. Οι υπάλλθλοι που 

ςυνεργάςτθκαν για τθν περαίωςθ τθσ ζρευνασ, ςτελεχϊνουν τον Οργανιςμό 

Σθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ (ΟΣΕ), τθ Γενικι Γραμματεία Μακεδονίασ Θράκθσ (πρϊθν 

Τπουργείο Μακεδονίασ Θράκθσ), τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ του Διμου Θεςςαλονίκθσ, 

το Διμο και τθ Νομαρχία Γρεβενϊν και τον Οργανιςμό Εργατικισ Εςτίασ Γρεβενϊν. 

 Για τθν ανάπτυξθ τθσ εργαςίασ χρθςιμοποιικθκαν δομικζσ μεταβλθτζσ από 

το Μοντζλο Αποδοχισ Σεχνολογίασ (ΣΑΜ) (Davis, 1989) και από το μοντζλο 

εμπιςτοςφνθσ και κινδφνου ςτθν υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ των 

Belanger and Carter (2008). Σο μοντζλο που δθμιουργείται ενςωματϊνει ςτισ 

παραπάνω μεταβλθτζσ και τθν πρόκεςθ χριςθσ, θ οποία όπωσ ζχει προκφψει από τθ 

βιβλιογραφία των Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (IS), αποτελεί ζναν ιςχυρό 

παράγοντα πρόβλεψθσ τθσ πραγματικισ χριςθσ μιασ υπθρεςίασ ι ενόσ 

                                                             
10 Δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ του διαδικτφου, όπωσ θ χριςθ μιασ μθχανισ 

αναηιτθςθσ για τθν εφρεςθ πλθροφοριϊν, αποςτολι μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με 

περιεχόμενο ςυνθμμζνα αρχεία, ανάπηηζη ζσολίων ζε ηόποςρ ηλεκηπονικών ζςνομιλιών, σπήζη ηος 

διαδικηύος για διεξαγωγή ηηλεθωνικών κλήζεων κ.ά. Για πεπιζζόηεπερ λεπηομέπειερ βλέπε Παπάπηημα VI, ζελ. 

74.  
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ςυςτιματοσ11. Για τθ ςυλλογι των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε δομθμζνο 

ερωτθματολόγιο, που μετρά τισ απόψεισ και τθ ςυμπεριφορά των ερωτϊμενων ςτο 

ηιτθμα τθσ υιοκζτθςθσ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Θ ανάλυςθ των δεδομζνων 

που ςυλλζχκθκαν ζγινε διαμζςου του ελζγχου αξιοπιςτίασ, των περιγραφικϊν 

ςτατιςτικϊν και τθσ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ. 

 

2. Θεωρητικό υπόβαθρο 

Πλειάδα ερευνθτϊν που ζχουν αςχολθκεί με τθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ,  

ςτράφθκαν κυρίωσ ςτθν διερεφνθςθ του πλαιςίου εφαρμογισ τθσ αλλά και των 

τρόπων που μποροφν να τθ διευκολφνουν, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςχζςθ μεταξφ 

κράτουσ και πολιτϊν 12.  Οι Leigh και Atkinson (2002) επικζντρωςαν το ενδιαφζρον 

τουσ ςτθν αξιολόγθςθ των κυβερνθτικϊν ιςτοςελίδων και ςτθν υπόδειξθ ςυςτάςεων 

για τθ βελτίωςθ  του ςχεδιαςμοφ και τθσ λειτουργικότθτασ τουσ ϊςτε να γίνουν πιο 

εφχρθςτεσ και χριςιμεσ για τουσ πολίτεσ13. Όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί θ θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ είναι ζνα αντικείμενο ζρευνασ που ειςιχκθκε πρόςφατα ςτουσ 

                                                             
11

 Zafiropoulos, K., Karavasilis. I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by 

primary and secondary education teachers in Greece, IJED, υπό δθμοςίευςθ. 

12
 Ο Zhou (2001) ειςιγαγε τθν άποψθ ότι ζνα μοντζλο θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ αποτελείται από 

τρία ςυςτατικά μζρθ, τθν κυβζρνθςθ, τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. τθ ςυνζχεια προζκυψε θ 

περαιτζρω διαίρεςθ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε τρία βαςικά μοντζλα. το μοντζλο όπου οι 

υπθρεςίεσ ςτρζφονται από κυβζρνθςθ προσ κυβζρνθςθ (G2G), ςε αυτό που ςτρζφονται από 

κυβζρνθςθ προσ επιχειριςεισ (G2B) και τζλοσ ςε αυτό που υπάρχει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

κυβζρνθςθσ και πολιτϊν (G2C).  

13
 Al-adawi, Η., Yousafzai, Η. and Pallister, J. (2005). Conceptual Model of citizen adoption of e - 

government. Paper presented at The Second International Conference on Innovations in Information 

Technology (IIT’05), p. 2. 
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επιςτθμονικοφσ κφκλουσ. Μόλισ θ τελευταία δεκαετία ιταν θ «περίοδοσ 

ανκοφορίασ» που ζφερε το ηιτθμα τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτο επίκεντρο 

των ςυηθτιςεων. Ωσ αρνθτικό επακόλουκο τθσ κακυςτερθμζνθσ εμφάνιςθσ τθσ ςτα 

ελλθνικά δεδομζνα θ πλειοψθφία των άρκρων και μελετϊν που ζχουν δθμοςιευκεί 

ανικει ςε ξζνουσ ερευνθτζσ. 

Ο Zafiropoulos κ.ά. (2011) ερεφνθςαν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

αποδοχι τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ. Σελικά κατζλθξαν ςτθν 

διαπίςτωςθ ότι αυτοί που αςκοφν πολιτικι (policy makers) πρζπει να προςπακιςουν 

να ενδυναμϊςουν τθν εξοικείωςθ των πολιτϊν με το διαδίκτυο και τισ υπθρεςίεσ 

του, ϊςτε να προαχκεί θ χριςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ενϊ 

παράλλθλα πρζπει να καταςκευαςτοφν ιςτοςελίδεσ (θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ) 

χριςιμεσ και εφκολεσ ςτθ χριςθ14.  

Οι Al-adawi κ.ά. (2005) διερεφνθςαν τθν υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ διατθρϊντασ ωσ επίκεντρο τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά των 

πολιτϊν απζναντι τθσ. Βαςικό ηθτοφμενο είναι θ κατανόθςθ του τρόπου που οι 

πολίτεσ αντιλαμβάνονται τθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ωσ ςτοιχειϊδθ Κυβζρνθςθ. 

Σουσ Belanger και Carter (2003) απαςχόλθςε θ εξακρίβωςθ των βαςικϊν ςτοιχείων 

που  επθρεάηουν τθν υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ από τουσ πολίτεσ. 

υναγόμενο τθσ μελζτθσ τουσ είναι ότι τα ηθτοφμενα ςτοιχεία είναι το 

εκλαμβανόμενο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, θ εκλαμβανόμενθ εικόνα και θ 

εκλαμβανόμενθ αρμονία. Θ κατανόθςθ των παραγόντων που διευκολφνουν τθν 

υιοκζτθςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ υπιρξε ωσ πρωτεφoν 

                                                             
14 Zafiropoulos, K., Karavasilis. I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by primary 

and secondary education teachers in Greece, IJED, υπό δθμοςίευςθ. 
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ηθτοφμενο ςτθν ζρευνα των Colesca και Dobrica (2008)15.  Σα αποτελζςματα τθσ 

αποκάλυψαν ότι θ υψθλότερθ αντίλθψθ που ζχουν οι πολίτεσ για τθν χρθςιμότθτα, 

τθν ευκολία χριςθσ τθν ποιότθτα και τθν εμπιςτοςφνθ απζναντι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ 

θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ αυτομάτωσ ενιςχφει τθν ικανοποίθςθ που νιϊκουν, 

ζτςι πιο εφκολα υιοκετοφν τθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Ο Hung κ.ά. (2006) 

διεξιγαγαν μελζτθ για τθν αναγνϊριςθ των παραγόντων που κακορίηουν τθν 

αποδοχι των πολιτϊν απζναντι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.  

Όπωσ δείχνουν τα αποτελζςματα, θ αποδοχι των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ μπορεί να ερμθνευτεί με όρουσ ςυμπεριφοράσ, με τα υποκειμενικά 

πρότυπα (subjective norms) και τον αντιλαμβανόμενο ζλεγχο τθσ ςυμπεριφοράσ 

(perceived behavioural control). κοπόσ τθσ μελζτθσ των Riemenschneider κ.ά. (2009) 

είναι να εξεταςτεί ο ρόλοσ που διατθρεί θ εμπιςτοςφνθ ςτθν εκλαμβανόμενθ 

επίδραςθ που ζχει θ χριςθ του παγκόςμιου ιςτοφ ςτο κάκε άτομο προςωπικά. Σα 

εξαγόμενα φανερϊνουν  ότι θ χρθςιμότθτα/ικανοποίθςθ που δζχεται ο χριςτθσ 

επθρεάηει άμεςα τθν εκλαμβανόμενθ προςωπικι επιρροι (perceived individual 

impact.). Παράλλθλα θ εμπιςτοςφνθ παίηει το ρόλο του ρυκμιςτι ςτθ ςχζςθ  που 

υπάρχει μεταξφ χρθςιμότθτασ/ικανοποίθςθσ και εκλαμβανόμενθσ προςωπικισ 

επιρροισ. Ο Sang κ.ά. (2009) προςζγγιςαν το κζμα τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

από μια πιο ςυγκεκριμζνθ όψθ, εξζταςαν τθν περίπτωςθ τθσ Καμπότηθσ, ωσ χϊρασ - 

                                                             
15 Colesca S. E. and Dobrica, L. (2008) “Adoption and use of e-government services: The case of 

Romania” Journal of Applied Research and Technology, Issue. 6, No. 3, p. 214. 
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μζλοσ του (ASEAN)16
. τθν περίπτωςθ τθσ Καμπότηθσ θ εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ βρίςκεται ακόμθ ςε πρωταρχικό ςτάδιο. Σα ςθμεία που τονίηονται 

μζςα από τθν ζρευνα και αρμόηει να προςεχκοφν από τουσ ικφνοντεσ, είναι θ 

προϊκθςθ ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν που κα επικεντρϊνονται ςτθν χρθςιμότθτα, 

ςτθν αποδοτικότθτα  και ςτθν εμπιςτοςφνθ που νιϊκουν και αντιλαμβάνονται οι 

χριςτεσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Ο Teo κ.ά. (2008) μζςω τθσ 

μελζτθσ τουσ εξζταςαν το ρόλο που παίηει θ εμπιςτοςφνθ ςτθν επιτυχία των 

ιςτοςελίδων θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Σα αποτελζςματα φανζρωςαν ότι θ 

εμπιςτοςφνθ ςτθν κυβζρνθςθ είναι αυτι που ςυνδζεται ςθμαντικά με τθν 

γενικότερθ εμπιςτοςφνθ ςτισ κυβερνθτικζσ ιςτοςελίδεσ κακϊσ επίςθσ και το είδοσ 

τθσ χριςθσ που αποηθτά ο κάκε εμπλεκόμενοσ, επθρεάηει τθν επιτυχία.  

 

3. Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ είναι θ χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ, ειδικά των 

τθλεπικοινωνιϊν, για να διευκολυνκεί και να βελτιωκεί θ επάρκεια των κυβερνθτικϊν 

υπθρεςιϊν και πλθροφοριϊν που παρζχονται ςτουσ πολίτεσ, ςτουσ εργαηόμενουσ, ςτισ 

επιχειριςεισ και ςτισ κρατικζσ υπθρεςίεσ17. Θ θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ καλφπτει ζνα 

                                                             
16  Θ Ζνωςθ Χωρϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Αςίασ - ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) είναι 

ζνασ διεκνισ πολιτικόσ και οικονομικόσ οργανιςμόσ που ςυςτάκθκε ςτισ 8 Αυγοφςτου του 1967 

μεταξφ των χωρϊν τθσ νοτιοανατολικισ Αςίασ με ςκοπό να προάγει τθν οικονομικι ςυνεργαςία, τθν 

ειρινθ και τθν πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ. Ο ASEAN εδρεφει ςτθν Σηακάρτα τθσ Ινδονθςίασ 

και περιλαμβάνει 10 κράτθ – μζλθ (Ινδονθςία, ιγκαποφρθ, Μαλαιςία, Σαχλάνδθ, Φιλιππίνεσ, 

Μπρουνζι, Μποφρμα (Βιρμανία), Καμπότηθ, Λάοσ και Βιετνάμ). 

17 Belanger, F.  and Carter, L. (2003).The Influence of Perceived Characteristics of Innovating on e-
Government Adoption. Virginia Polytechnic Institute & State University, Blacksburg, USA., p. 11. 
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μεγάλο εφροσ λειτουργιϊν όπωσ είναι θ θλεκτρονικι ψθφοφορία, θ θλεκτρονικι προμικεια 

αγακϊν, θ ςυλλογι – διαχείριςθ και ανάλυςθ δεδομζνων, θ ενδοεταιρικι ςυνεργαςία και 

επικοινωνία, θ θλεκτρονικι εκπαίδευςθ για τουσ εργαηομζνουσ ςτθν εταιρία/οργανιςμό, θ 

διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων κ.ά18. Εάν επιτευχκεί κακολικι ι ζςτω και μερικι διαςπορά 

και εφαρμογι των υπθρεςιϊν τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τα οφζλθ που κα 

προκφψουν κα είναι πολλαπλά (ςτρατθγικά – διοικθτικά - λειτουργικά). φμφωνα με τον 

Σριανταφφλλου (2006) μερικά από τα οφζλθ είναι θ βελτίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 

Κυβζρνθςθσ και πολιτϊν και θ αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ από τουσ πολίτεσ, θ μείωςθ του 

κόςτουσ και του χρόνου μετακινιςεων και αναμονισ μζχρι τθ διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν. 

Θ βελτίωςθ ςτθν πρόςβαςθ, τθ χριςθ και τθν αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν και θ 

ςυντομότερθ ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν λόγω τθσ αυτοματοποίθςθσ των διαδικαςιϊν. 

 Όςο αυξάνονται οι χριςτεσ που ζχουν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του διαδικτφου, 

τόςο οι κυβερνθτικζσ ιςτοςελίδεσ τυγχάνουν να γίνουν ςθμαντικό ςθμείο επαφισ των 

πολιτϊν με τθν Κυβζρνθςθ19. Ωςτόςο αντί να υπάρξει βελτίωςθ των κυβερνθτικϊν 

ιςτοςελίδων και ειςαγωγι καινοτόμων ιδεϊν για τθν ανάπτυξθ τουσ, παρατθρείται 

ςταςιμότθτα. Οι κυβερνθτικζσ ιςτοςελίδεσ μειονεκτοφν απζναντι ςτισ εμπορικζσ οι οποίεσ  

παρουςιάηουν ζντονθ ανάπτυξθ και παρζχουν ποικίλεσ υπθρεςίεσ, γεγονόσ που οδθγεί ςτθν 

ςταδιακι ελάττωςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν προσ αυτζσ20.  Αποτζλεςμα είναι θ 

διατιρθςθ του επιπζδου υιοκζτθςθσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε 

επίπεδο χαμθλό, κάτω των προςδοκιϊν όπωσ αναφζρει και ο Davis (1993).  

                                                             
18 Jaeger, P. και Matteson, M. (2009).e-Government and Technology Acceptance: The Case of the 

Implementation of Section 508 Guidelines for Websites. University of Maryland, USA., p. 87. 

19 Abd Ellatif, M.A. (2006). A proposed questionnaire to evaluate the quality of e - government website 

and test it. Faculty of computers & information, Mansoura University, Egypt, p. 1. 

20
 Jaeger, P. και Matteson, M., e-Government and Technology Acceptance: The Case of the 

Implementation of Section 508 Guidelines for Websites. University of Maryland, USA.,  p. 87. 
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Μεγαλφτερο μερίδιο ευκφνθσ βαραίνει τθν πλευρά των κυβερνιςεων. Βαςικότερο 

εμπόδιο ςτθν προβλθματικι χριςθ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ φαίνεται να είναι θ 

ζλλειψθ επίγνωςθσ των πικανϊν παραγόντων που μποροφν να βοθκιςουν τουσ πολίτεσ να 

υιοκετιςουν και να χρθςιμοποιιςουν τισ υπθρεςίεσ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν απουςία ικανότθτασ μιασ Κυβζρνθςθσ να παρζχει υπθρεςίεσ 

θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν21. Με βάςθ 

δεδομζνα που αντλικθκαν από τθν ιςτοςελίδα epp.eurostat.ec.europa.eu τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ, το ποςοςτό των ατόμων που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο τουσ τελευταίουσ 3 

μινεσ του 2009 για να αλλθλεπιδράςουν με κάποια δθμόςια υπθρεςία ςτθν Ελλάδα, είναι 

πολφ χαμθλό ςε ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα ποςοςτά των ευρωπαίων εταίρων. υγκεκριμζνα, 

το ποςοςτό των Ελλινων που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο για να αντλιςουν πλθροφορίεσ 

από κυβερνθτικζσ ιςτοςελίδεσ φτάνει το 10,7% ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν Ε.Ε. των 27 

είναι 27,5% και ςτθν Ε.Ε. των 15 είναι ςχεδόν το τριπλάςιο (30,6%). Σο ποςοςτό των Ελλινων 

που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο για να κατεβάςουν επίςθμα κυβερνθτικά ζντυπα φτάνει 

μόλισ το 5,7% όταν ςτθν Ε.Ε των 27 το ποςοςτό αυτό είναι 17,5% και ςτθν Ε.Ε. των 15 είναι 

19.3%. Σα αποτελζςματα είναι αποκαρρυντικά εάν ςτραφοφμε ςτα άτομα που 

χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο για να ςτείλουν ςυμπλθρωμζνα ζντυπα ςε κάποια δθμόςια 

υπθρεςία. Σο ποςοςτό για τθν Ελλάδα είναι 4%, για τθν Ε.Ε. των 27 το ποςοςτό είναι λίγο 

πάνω από το διπλάςιο (12.7%) και για τθν Ε.Ε. των 15 είναι 14,4%. Θ Ελλάδα βρίςκεται 

πλθςιζςτερα ςτα ποςοςτά των χωρϊν τθσ βαλκανικισ χερςονιςου (Ρουμανία, Βουλγαρία, 

ΠΓΔΜ, Κροατία. Φαίνεται πωσ υπάρχει ζνα ψθφιακό χάςμα που μασ χωρίηει από τισ 

αναπτυγμζνεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 22.  

                                                             
21 Sang, S., Lee, J. D. and Lee J. (2009) “E-government adoption in ASEAN: the case of Cambodia” 
Internet Research, Vol. 19, No. 5, p. 520. 

22
 Για περιςςότερεσ ςτατιςτικζσ λεπτομζρειεσ και ολόκλθρουσ πίνακεσ βλζπε Παράρτθμα IV, ςελ. 68. 
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ε αρκετζσ περιπτϊςεισ μάλιςτα είναι αδφνατθ θ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο λόγω του 

μεγάλου κόςτουσ δθμιουργίασ και ςυντιρθςθσ μιασ νζασ ςφνδεςθσ ι λόγω των ελλιπϊν 

υποδομϊν για τθ μεταφορά των υπθρεςιϊν του διαδικτφου ςτθν επαρχία23. Θ Ελλάδα 

αποτελεί το ακριβότερο κράτοσ - μζλοσ ςτισ χρεϊςεισ του διαδίκτυο και τα ευρυηωνικά 

δίκτυα είναι διακζςιμα μόνο ςτο 12% του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ, όταν ο μζςοσ όροσ ςτθν 

Ε.Ε. των 15 είναι 90%24. φμφωνα με ςτοιχεία από τθ eurostat το ποςοςτό πρόςβαςθσ των 

ελλθνικϊν νοικοκυριϊν ςτο διαδίκτυο κυμαίνεται ςτο 38% όταν το αντίςτοιχο ποςοςτό για 

τθν Ευρϊπθ των 27 είναι 65% και για τθν Ευρϊπθ των 15 είναι 68%, (2009). Αν ανατρζξουμε 

ςε ποςοςτά που αφοροφν τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ανάλογα με τον τφπο ςφνδεςθσ τότε 

παρατθροφμε ότι ςτθν Ελλάδα τα νοικοκυριά που διατθροφν ευρυηωνικι ςφνδεςθ 

καλφπτουν το 33% ενϊ ςτθν Ε.Ε. των 27 το ποςοςτό φτάνει το 56% και ςτθν Ε.Ε. των 15 το 

59%, (2009). Σο ποςοςτό των νοικοκυριϊν που διατθροφν ςφνδεςθ με τθλεφωνικι κλίςθ ι 

ISDN ςτθν Ελλάδα αγγίηει το 5% ενϊ ςτθν Ε.Ε. των 27 και ςτθν Ε.Ε. των 15 το αντίςτοιχο 

ποςοςτό είναι 8%, (2009).  

Ωςτόςο για τουσ χαμθλοφσ ρυκμοφσ υιοκζτθςθσ φταίνε και οι ίδιοι οι πολίτεσ. υχνά 

παρατθρείται πωσ προτιμοφν να μζνουν προςκολλθμζνοι ςτισ απαρχαιωμζνεσ 

γραφειοκρατικζσ μεκόδουσ ςυνεργαςίασ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αποφεφγοντασ 

οτιδιποτε νζο και διαφορετικό. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ οι Lai και Pires (2010), 

υποςτθρίηουν ότι θ εξαςκενθμζνθ υιοκζτθςθ αποτελεί ζνα προςωρινό γνϊριςμα τθσ 

μεταβατικισ διαδικαςίασ  από τθν παραδοςιακι – γραφειοκρατικι οργάνωςθ των δθμόςιων 

υπθρεςιϊν ςτθ ςφγχρονθ – θλεκτρονικισ μορφισ εκδοχι τουσ. Εκτόσ από τθν ζλλειψθ 

                                                             
23 Ο όροσ επαρχία δυςτυχϊσ δεν περιλαμβάνει μόνο τα ελλθνικά νθςιά και τισ ακριτικζσ περιοχζσ, 

αλλά τισ περιςςότερεσ κωμοπόλεισ και χωριά που βρίςκονται μακριά από τα μεγάλα αςτικά κζντρα. 

24
 ιγάλα, Μ., (2009), http://androutsou.wordpress.com/2008/05/25/i-ilektroniki-dimokratia/, 

ςθμειϊςεισ του μακιματοσ Νζεσ τεχνολογίεσ και θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Π.Μ.. ςτισ Ευρωπαϊκζσ 

Πολιτικζσ Νεολαίασ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ. 

http://androutsou.wordpress.com/2008/05/25/i-ilektroniki-dimokratia/
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επαρκοφσ πλθροφόρθςθσ και τθν πολυπλοκότθτα των νζων ςυςτθμάτων, ςε πλειάδα 

περιπτϊςεων θ ζλλειψθ εξειδίκευςθσ και θ αντίςταςθ ςτισ καινοτομίεσ από πλευράσ 

πολιτϊν ςυντελεί ςτθν αναςτολι τθσ διαςποράσ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ25.  

Κάκε Κυβζρνθςθ που επιδιϊκει τθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

οφείλει να λάβει υπ’ όψιν τθσ τισ αντιλιψεισ των πολιτϊν για τισ ιςτοςελίδεσ θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ και να ερευνιςει εκείνουσ τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν πρόκεςθ 

τουσ να ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφν τισ ιςτοςελίδεσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ26. 

Βαςικό μζλθμα είναι θ ςφλλθψθ και εφαρμογι τεχνικϊν για τθν υιοκζτθςθ τθσ από τουσ 

πολίτεσ και κατ’ επζκταςθ από τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ που ςτελεχϊνουν τισ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

4. TAM - Technology Acceptance Model 

Θ προεξζχουςα κεωρία που ςχετίηεται με τθν αποδοχι τεχνολογίασ ςε 

ζρευνεσ που αφοροφν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα – IS (Information Systems) είναι 

θ κεωρία του Μοντζλου Αποδοχισ Σεχνολογίασ – ΣΑΜ. Δεδομζνο που ζχει προκφψει 

μζςα από εμπειρικά τεςτ τα οποία προςδίδουν ςτο ΣΑΜ τθν ιδιότθτα να μετρά τθν 

                                                             
25 Lai, C. S. A. and Pires, G. (2010). Testing of a Model Evaluating e-Government Portal Acceptance and 

Satisfaction, The Electronic Journal Information Systems Evaluation, Vol. 13, No. 1, p. 36. 

26
 Wangpipatwong, S., Chutimaskul, W. and Papasratorn, B. (2008). Understanding Citizen’s 

Continuance Intention to Use e-Government Website: a Composite View of Technology Acceptance 

Model and Computer Self-Efficacy, The Electronic Journal of e-Government, Vol. 6, No. 1, p. 55. 
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πραγματικι ςυμπεριφορά των χρθςτϊν ςυνδζοντασ τθν με τθν πρόκεςθ 

ςυμπεριφοράσ και τθν πρόκεςθ χριςθσ27.  

Βαςικι υπόκεςθ ςτθν οποία ςτθρίηεται θ κεωρία του ΣΑΜ, όπωσ αναφζρει 

και ο Al-adawi (2005) είναι ότι θ αποδοχι ενόσ ατόμου απζναντι ςε μια (ΣΕΠ - ICT) 

κακορίηεται από τθν οικειοκελι πρόκεςθ του, να χρθςιμοποιιςει αυτιν τθν 

τεχνολογία. Παρατθρικθκε ωςτόςο ότι θ πρόκεςθ χριςθσ κακορίηεται από δυο 

επιμζρουσ παράγοντεσ, θ πρϊτθ αφορά ςτθν εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα και θ 

δεφτερθ ςτθν εκλαμβανόμενθ ευκολία χριςθσ. Οι παράγοντεσ αυτοί είναι 

ςυγκεκριμζνοι, απλοί, ευκόλωσ κατανοθτοί και μποροφν να διαμορφωκοφν ανάλογα 

με τθν περίςταςθ, ςτθ δθμιουργία και τθν εκτζλεςθ ενόσ ςυςτιματοσ28. 

Πρωτεργάτθσ τθσ κεωρίασ του ΣΑΜ ιταν ο Davis με τθ βοικεια των 

ςυνεργατϊν του το 1989, (βλζπε επίςθσ Davis, Bagozzi, και Warshaw, 1989). 

Ουςιαςτικά ιταν οι πρϊτοι που κακιζρωςαν τισ ζννοιεσ τθσ εκλαμβανόμενθσ 

χρθςιμότθτασ και τθσ εκλαμβανόμενθσ ευκολίασ χριςθσ ςυνδζοντασ τεσ με μελζτεσ 

που αφοροφν ςτθν κατανόθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ αντίδραςθσ των ατόμων που 

υιοκετοφν και χρθςιμοποιοφν νζεσ τεχνολογίεσ αξιολογϊντασ τουσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν απόφαςθ τουσ να δεχκοφν αυτζσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ (Davis 1989). 

                                                             
27

 Al-adawi, Η., κ.ά. (2005) “Conceptual Model of citizen adoption of e-government” Paper presented at 

The Second International Conference on Innovations in Information Technology (IIT’05), p. 5. 

28 Wangpipatwong, S., et. al. (2008). Understanding Citizen’s Continuance Intention to Use e-

Government Website: a Composite View of Technology Acceptance Model and Computer Self-Efficacy, 

The Electronic Journal of e-Government, Vol. 6, No. 1, p. 57.. 
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Ακρογωνιαίοσ λίκοσ τθσ κεωρίασ του ΣΑΜ είναι θ Θεωρία τθσ Αιτιολογθμζνθσ 

Δράςθσ – Theory of Reasoned Action(TRA) των Fishbein και Ajzen’s (1975)29. 

Θ κεωρία του ΣΑΜ ζχει χρθςιμοποιθκεί ςε πλειάδα ερευνϊν λόγω τθσ 

ευκολίασ ςτθν εφαρμογι τθσ, είναι δυνατόν να αντιλθφκεί τθν ςυμπεριφορά τόςο 

ζμπειρων όςο και άπειρων χρθςτϊν, δίνοντασ ζμφαςθ ςε διαφορετικζσ ορίηουςεσ 

πρόκεςθσ για κάκε περίπτωςθ30. Σα αντικείμενα μπορεί να διαφζρουν ζχουν όμωσ 

ωσ κοινό ηθτοφμενο τον υπολογιςμό τθσ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν απζναντι ςτισ 

ΣΕΠ31.  

 Μια ςυνοπτικι αναφορά των διαφόρων τομζων που χρθςιμοποιικθκε το 

ΣΑΜ όπωσ αναφζρει και ο Sang κ.ά. (2009) είναι, για να ελεγχκεί θ αποδοχι τθσ 

τεχνολογίασ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, του θλεκτρονικοφ εμπορίου, των 

αγορϊν μζςω του διαδικτφου, των φορθτϊν θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν κ.ά. Όπωσ 

ζχει δείξει θ εμπειρία των προγενζςτερων ερευνϊν θ κεωρία του ΣΑΜ μπορεί να 

εφαρμοςτεί και ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ32.  

                                                             
29 H Θεωρία τθσ Αιτιολογθμζνθσ Δράςθσ – TRA, αναπτφχκθκε από τουσ Martin Fishbein και Icek Ajzen 

(1975, 1980). Βαςικι ιδζα τθσ κεωρίασ είναι ότι θ πρόκεςθ ςυμπεριφοράσ ενόσ ατόμου μπορεί να 

προβλζψει τθν πραγματικι ςυμπεριφορά και αυτό προςπακεί να μετριςει με τθν εφαρμογι τθσ. 

30
 Wangpipatwong, S., et. al. (2008). Understanding Citizen’s Continuance Intention to Use e-

Government Website: a Composite View of Technology Acceptance Model and Computer Self-Efficacy, 

The Electronic Journal of e-Government, Vol. 6, No. 1, p. 57.. 

31 ΣΕΠ κεωροφνται «θ ςφνκεςθ θλεκτρονικϊν, υπολογιςτικϊν και τθλεπικοινωνιακϊν τεχνολογιϊν θ 

οποία κακιςτά δυνατι τθν αποτελεςματικι αποκικευςθ, ανάλυςθ, επεξεργαςία, μετακίνθςθ – 

διάδοςθ – μοίραςμα πλθροφοριακοφ υλικοφ (κυρίωσ πολυμεςικοφ – multimedia information)». 

ιγάλα, Μ., (2009), http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/1-e-

gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf, ςθμειϊςεισ του μακιματοσ Νζεσ τεχνολογίεσ και 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Π.Μ.. ςτισ Ευρωπαϊκζσ Πολιτικζσ Νεολαίασ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, 

ςελ. 2. 

32 Βλζπε Παράρτθμα ΙΙΙ, όπου παρουςιάηεται μια μικρι αναφορά ςε ζρευνεσ που χρθςιμοποιοφν τθν 
κεωρία του ΣΑΜ και ζχουν ςαν βαςικό αντικείμενο τθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 

http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/1-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
http://compus.uom.gr/YEP103/document/Diafora/1-e-gov_%5BLeitourgia_sumvatothtas%5D.pdf
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Ωςτόςο μόνο θ ευκολία χριςθσ και θ εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα δεν είναι 

αρκετζσ για να προςεγγίςουν και να εξθγιςουν το ηθτοφμενο από όλεσ τισ απόψεισ. 

Θ ανάγκθ για πιο ολοκλθρωμζνα αποτελζςματα οδιγθςε ςτθ δθμιουργία τωνν 

υπόλοιπων ενοτιτων που ςυμπλθρϊνουν το μοντζλο τθσ ζρευνασ. 

 

5. Εμπιςτοςφνθ & εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ 

Θ εμπιςτοςφνθ αποτελεί μια πολφπλοκθ ζννοια που ζχει μονοπωλιςει το 

ενδιαφζρον ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ και από διαφορετικι προοπτικι,  όπωσ λογιςτικι 

(γενικι), οικονομικι, τεχνοκρατικι, κοινωνικι, πολιτικι, τεχνολογικι ακόμθ και κρθςκευτικι 

(Zafiropoulos κ.ά., 2011). ε γενικζσ γραμμζσ, εμπιςτοςφνθ είναι θ προςωπικι πεποίκθςθ 

του κακενόσ ότι οι υπόλοιποι άνκρωποι κα ςυμπεριφερκοφν με θκικό και κοινωνικά 

αποδεκτό τρόπο33, και όχι ευκαιριακά εκμεταλλευόμενοι τθν κατάςταςθ34. Θ πολιτικι 

εμπιςτοςφνθ, θ οποία αφορά τθν παροφςα εργαςία, κεωρείται ο βαςικόσ παράγοντασ που 

μπορεί να αντικατοπτρίςει τθν αντίλθψθ των πολιτϊν για τθν Κυβζρνθςθ. Ορίηεται ωσ θ 

κρίςθ του πολιτικοφ ςϊματοσ ότι το ςφςτθμα και οι πολιτικοί αξιωματοφχοι είναι υπεφκυνοι 

και κα πράξουν το ορκό ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ απουςίασ ςυνεχοφσ εξονυχιςτικισ 

εξζταςθσ35. Όπωσ αναφζρουν οι Welch κ.ά. (2005), θ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν απζναντι 

ςτθν Κυβζρνθςθ κεμελιϊνεται ςτισ προςδοκίεσ που τίκενται από κάποιο κοινωνικό πλαίςιο 

ι αλλθλεπίδραςθ. Όταν θ Κυβζρνθςθ αντιλαμβάνεται τισ προςδοκίεσ των πολιτϊν, τισ 

                                                             
33

  Riemenschneider, C., Jones, K. and Leonard, L. (2009). Web trust – A moderator of the Web’s 

Perceived Individual Impact, Journal of Computer Information Systems, Summer 2009, p. 11. 

34 Riemenschneider, C., et al., (2009), Σο ίδιο, ςελ. 12. 

35 Zafiropoulos, K., Karavasilis, I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by primary 

and secondary education teachers in Greece, , IJED, υπό δθμοςίευςθ. 
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κατανοεί και δθμιουργεί τρόπουσ για να ανταποκρικεί ςε αυτζσ, θ πολιτικι εμπιςτοςφνθ 

ενιςχφεται. 

φμφωνα με τουσ Horst κ.ά. (2007), οι ζννοιεσ τθσ εμπιςτοςφνθσ και του 

εκλαμβανόμενου κινδφνου είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ, κεωροφν τον κίνδυνο ωσ ουςιϊδεσ 

ςυςτατικό τθσ εμπιςτοςφνθσ, “κάποιοσ πρζπει να λάβει ζνα ρίςκο για να δεςμευκεί ςε μια 

πράξθ εμπιςτοςφνθσ”. Όταν γίνεται λόγοσ για θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που περιλαμβάνουν 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ δυο μερϊν και όχι απλά άντλθςθ πλθροφοριϊν τότε ο 

εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ γίνεται πιο ζντονοσ36. Οριςμζνοι, όπωσ οι Horst κ.ά. (2007), 

πιςτεφουν ότι το αντάλλαγμα για το αυξθμζνο επίπεδο των παρεχόμενων θλεκτρονικϊν 

υπθρεςιϊν είναι θ ταυτόχρονθ αφξθςθ του κινδφνου. Ο κίνδυνοσ εντοπίηεται ωσ αποτζλεςμα 

δυο ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν, οι πλθροφορίεσ ςτζλνονται θλεκτρονικά και 

αποκθκεφονται θλεκτρονικά37. Οι ςφγχρονεσ μζκοδοι ςυλλογισ και αποκικευςθσ 

δεδομζνων είναι πιο εφκολεσ και γριγορεσ όμωσ φαίνεται πωσ ςτεροφνται αςφάλειασ ςε 

ςφγκριςθ με τισ γραφειοκρατικζσ μεκόδουσ. Όταν τα δεδομζνα ςτζλνονται με θλεκτρονικι 

μορφι κάποιοσ κακόβουλοσ τρίτοσ μπορεί να επζμβει ςτθ διαδικαςία και να τα παραποιιςει 

ι ακόμθ και να τα καταςτρζψει. Θ εμπειρία ζχει δείξει ότι θ αφξθςθ τθσ εκλαμβανόμενθσ 

εμπιςτοςφνθσ μειϊνει τον εκλαμβανόμενο κίνδυνο38.Για να είναι ικανι θ εμπιςτοςφνθ των 

πολιτϊν να υπερπθδιςει το εμπόδιο του εκλαμβανόμενου κινδφνου και να ανοίξει τισ 

πόρτεσ ςτθ υιοκζτθςθ και χριςθ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ θ Κυβζρνθςθ οφείλει να 

                                                             
36 Horst, M., Kuttschreuter, M. and Guttelinga, J.M., (2007). Perceived usefulness, personal experiences, 

risk perception and trust as determinants of adoption of e-government services in The Netherlands, Vol. 

23, No. 4, p. 1838. 

37 Horst, M., et al., Σο ίδιο, p. 1839. 

38 Belanger, F. and Carter, L. (2008). Trust and risk in e - government adoption, Journal of Strategic 

Information Systems, Vol. 17, No 2, p. 168. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235979%232007%23999769995%23643291%23FLA%23&_cdi=5979&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6662f6109983b71379477ae54cf2d6a8
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235979%232007%23999769995%23643291%23FLA%23&_cdi=5979&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6662f6109983b71379477ae54cf2d6a8
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πείςει τουσ πολίτεσ ότι ζχει τθν τεχνογνωςία και τα μζςα να αςφαλίςει αυτζσ τισ 

διαδικαςίεσ39.  

 

6. Περιγραφι των κλιμάκων  

Σο κεωρθτικό μοντζλο που χρθςιμοποιικθκε (βλ. εικόνα 1, ςελ. 32) 

βαςίςτθκε ςε αποτελζςματα προγενζςτερων μελετϊν που υπάρχουν ςτθν 

βιβλιογραφία και αφοροφν το ηιτθμα τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.   

Οι κλίμακεσ που μετροφν τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ υιοκετικθκαν 

από τουσ Teo κ.ά. (2009) και δοκιμάςτθκαν επίςθσ ςτθν πιλοτικι ζρευνα των Colesca 

και Dobrica (2008). Οι κλίμακεσ για τθν εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο υιοκετικθκαν 

από τουσ Teo κ.ά. (2009) και δοκιμάςτθκαν επίςθσ ςτισ πιλοτικζσ ζρευνεσ των 

Colesca και Dobrica (2008) και Riemenschneider’s κ.ά. (2009). Οι κλίμακεσ για τθν 

εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ υιοκετικθκαν από τουσ Teo κ.ά. 

(2009) και δοκιμάςτθκαν ςτθ ςυνζχεια ςτισ πιλοτικζσ ζρευνεσ των Colesca και 

Dobrica (2008) και των Sang κ.ά. (2009). Οι κλίμακεσ για τθ μζτρθςθ τθσ διάκεςθσ 

των ερωτϊμενων για πίςτθ υιοκετικθκε από τουσ Belanger και Carter (2008). Για τον 

υπολογιςμό του εκλαμβανόμενου κινδφνου χρθςιμοποιικθκαν οι κλίμακεσ των 

Belanger και Carter (2008). Θ ευκολία χριςθσ υπολογίςτθκε με τθ χριςθ των 

κλιμάκων των Carter και Belanger (2003), που δοκιμάςτθκαν επίςθσ ςτθν πιλοτικι 

ζρευνα των Teo κ.ά. (2009), των Colesca και Dobrica (2008), των Sang κ.ά.(2009) και 

                                                             
39 Zafiropoulos, K., Karavasilis. I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by primary 

and secondary education teachers in Greece, IJED, υπό δθμοςίευςθ. 
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του Shih (2004). Θ μζτρθςθ τθσ εκλαμβανόμενθσ χρθςιμότθτασ ζγινε με τθ χριςθ των 

κλιμάκων Wangpipatwong κ.ά. (2008), οι κλίμακεσ δοκιμάςτθκαν επίςθσ ςτισ 

πιλοτικζσ ζρευνεσ των Teo κ.ά. (2009), των Colesca και Dobrica (2008), των Sang 

κ.ά.(2009) και του Shih (2004). Όςον αφορά τθ ςτάςθ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ, ο υπολογιςμόσ τθσ ζγινε με τθ χριςθ των κλιμάκων του Shih (2004) 

ςτθν πορεία οι κλίμακεσ εξετάςτθκαν  ςτθν πιλοτικι ζρευνα των Hung κ.ά. (2006)40. 

Σζλοσ οι κλίμακεσ που μετροφν τθν πρόκεςθ χριςθσ υιοκετικθκαν από τουσ Carter  

και Belanger (2003) και δοκιμάςτθκαν ςτθν πιλοτικι ζρευνα των Al-adawi κ.ά. (2005), 

των Belanger και Carter (2008), των Hung κ.ά. (2006) και των Sang κ.ά. (2009). 

 

 

 

Οι δομικζσ μεταβλθτζσ του ερωτθματολογίου και οι ερωτιςεισ που 

απαρτίηουν τθν κάκε δομικι μεταβλθτι είναι: 

 

Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ. Ορίηεται ωσ «θ εμπιςτοςφνθ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

οργανωτικι και λειτουργικι δομι του κράτουσ»41. Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ 

ςυνικωσ αναφζρεται ςτον τρόπο που οι πολίτεσ εκλαμβάνουν τισ ενζργειεσ τθσ 

Κυβζρνθςθσ και τον τρόπο που τισ αντιμετωπίηουν, αν δθλαδι τισ κεωροφν ςωςτζσ 

και τισ εμπιςτεφονται ι αν τισ κεωροφν λανκαςμζνεσ και τισ αποδοκιμάηουν.  

                                                             
 

41
 Papadopoulou, P., Nikolaidou, M., and Martakos, D., (2010), What is trust in e – Government? A 

proposed typology, 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), p. 3. 
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Θ εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο. Είναι το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ που ζχει κάποιοσ 

απζναντι ςτο διαδίκτυο και τισ εφαρμογζσ του42. Ορίηεται ωσ «θ εμπιςτοςφνθ ςτα 

μζτρα αςφαλείασ, ςτα δίκτυα αςφαλείασ και ςτισ οργανωτικζσ δομζσ αυτοφ του 

θλεκτρονικοφ διαφλου επικοινωνίασ»43. Παλαιότερεσ ζρευνεσ όπωσ αυτι των Huang 

H., κ.ά. (2003) ςυνζδεςαν τουσ χαμθλοφσ ρυκμοφσ εξάπλωςθσ του διαδικτφου με 

χϊρεσ ςτισ οποίεσ θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ είναι μειωμζνθ.  

Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ ορίηεται ωσ «θ γενικι πεποίκθςθ που επθρεάηει τθν πρόκεςθ 

κάποιου να δεςμευκεί ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ»44. υχνά τίκεται το ηιτθμα 

τθσ πίςτθσ ςτισ ςυνδιαλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ γιατί 

υπάρχει θ απουςία τθσ αλλθλεπίδραςθσ πρόςωπο με πρόςωπο45. Θ απουςία άμεςθσ 

επικοινωνίασ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δρα αναςταλτικά, ςτθν περίπτωςθ τθσ 

θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςυντελεί ςτθν διατιρθςθ τθσ υιοκζτθςθσ τθσ ςε 

χαμθλά επίπεδα. Οι Carter and Belanger  (2005) και ο Welch κ.ά. (2005), απζδειξαν 

ότι για να υπάρξει εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ απαιτείται θ 

φπαρξθ εμπιςτοςφνθσ ςτθν Κυβζρνθςθ που παρζχει τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ.  

                                                             
42 Mofleh, S. I., and Wanous, M., (2008), Understanding factors influencing citizen’s adoption of e – 

Government services in the developing world: Jordan as a case of study, Bristol University, Engineering 

Management Group, United Kingdom, p. 4. 

43 Zafiropoulos, K., Karavasilis, I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by primary 

and secondary education teachers in Greece, IJED, υπό δθμοςίευςθ. 

44
 Papadopoulou, P., Nikolaidou, M., and Martakos, D., (2010), What is trust in e – Government? A 

proposed typology, 43rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), p. 3. 

45 Belanger, F.  and  Carter, L. (2003).The Influence of Perceived Characteristics of Innovating on e-

Government Adoption. Virginia Polytechnic Institute & State University, Blacksburg, USA, p. 12. 
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 Από τα παραπάνω προκφπτει ότι τα είδθ τθσ εμπιςτοςφνθσ που αναφζρκθκαν 

ςχετίηονται και αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ 

φαίνεται πωσ παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ τόςο τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο 

διαδίκτυο όςο και τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. υμπζραςμα 

που καλείται να επιβεβαιϊςει για ακόμθ μια φορά και θ παροφςα εργαςία, μζςα 

από τισ υποκζςεισ που τζκθκαν προθγουμζνωσ. 

Θ διάκεςθ για πίςτθ. Θ διάκεςθ για πίςτθ ορίηεται ωσ «θ γενικι προδιάκεςθ κάποιου 

να εμπιςτευτεί τουσ άλλουσ»46. Οι ερωτιςεισ που αποτελοφν τθν ενότθτα διάκεςθ 

για πίςτθ ςυνικωσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ερωτθματολόγια που εξετάηουν κζματα 

εμπιςτοςφνθσ, ωσ ερωτιςεισ ελζγχου. τοχεφουν ςτθ μζτρθςθ τθσ ειλικρίνειασ των 

απαντιςεων που δίνουν οι ερωτϊμενοι και αν μποροφν να κεωρθκοφν αξιόπιςτεσ. 

Ο εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ. Ωσ εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ νοείται ο κίνδυνοσ που 

αντιλαμβάνεται ο χριςτθσ μιασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ πωσ υπάρχει, όταν 

χρθςιμοποιεί τθν υπθρεςία αυτι47. Σο αίςκθμα του κινδφνου διαφζρει από άνκρωπο 

ςε άνκρωπο ανάλογα με τθν ιδιοςυγκραςία και τον χαρακτιρα του κακενόσ. 

                                                             
46

 Zafiropoulos, K., Karavasilis, I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by primary 

and secondary education teachers in Greece, , IJED, υπό δθμοςίευςθ. 

47 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον εκλαμβανόμενο κίνδυνο και τισ κεωρίεσ που τον 

αφοροφν βλζπε: http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_perception. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_perception
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Θ ευκολία χριςθσ. Εκλαμβανόμενθ ευκολία χριςθσ είναι «ο βακμόσ ςτον οποίο ο 

χριςτθσ προςδοκεί ότι χρθςιμοποιϊντασ μια ςυγκεκριμζνθ μζκοδο θ εργαςία του κα 

είναι εφκολθ χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερθ προςπάκεια»48. 

Θ εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα. Εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα είναι «ο βακμόσ ςτον 

οποίο ζνα άτομο πιςτεφει ότι θ χριςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου κα επαυξάνει 

τθν απόδοςθ ςτθ δουλειά του»49. 

Θ ςτάςθ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Θ ςτάςθ απζναντι ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ αφορά τθν αντίλθψθ και τθν προδιάκεςθ που ζχει ο κάκε 

πολίτθσ απζναντι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

Θ πρόκεςθ χριςθσ. Θ πρόκεςθ χριςθσ εκφράηει τθν προδιάκεςθ του πολίτθ να 

εμπλακεί ενεργά ςτισ υπθρεςίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ που παρζχονται μζςω του 

διαδικτφου. υνικωσ θ πρόκεςθ χριςθσ μιασ τεχνολογίασ επθρεάηεται από 

μεταβλθτζσ όπωσ θ προςδοκϊμενθ απόδοςθ, θ προςδοκϊμενθ προςπάκεια, θ 

κοινωνικι επιρροι και θ φπαρξθ ςυνκθκϊν διευκόλυνςθσ50. Από τθ βιβλιογραφία 

προκφπτει ότι όςο πιο χριςιμθ και εφχρθςτθ είναι μια ιςτοςελίδα θλεκτρονικισ 

                                                             
48 Al-adawi, Η.,  Yousafzai, Η  and Pallister, J (2005) “Conceptual Model of citizen adoption of e-
government” Paper presented at The Second International Conference on Innovations in Information 
Technology (IIT’05). p. 5. 

49 Colesca S. E. and  Dobrica, L. (2008) “Adoption and use of e-government services: The case of 
Romania” Journal of Applied Research and Technology, Vol. 6, No.3, p. 205. 

50 Al Shafi, S. (2009). Understanding citizen’s behavioural intention in the adoption of e-government 

services in the state of Qatar. 17th European Conference on Information Systems, p.3. 
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Διακυβζρνθςθσ και διευκολφνει τουσ πολίτεσ να διεκπεραιϊςουν τισ εργαςίεσ τουσ, 

τόςο περιςςότερο κα χρθςιμοποιείται51. 

 

6.1. Λεπτομερισ παρουςίαςθ των κλιμάκων 

Εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ 

1. Αιςκάνομαι ότι θ Κυβζρνθςθ δρα ςτοχεφοντασ ςτο ςυμφζρον του πολίτθ 

2. Αιςκάνομαι καλά όταν ςυνδιαλζγομαι με τθν Κυβζρνθςθ, κακϊσ θ Κυβζρνθςθ γενικά 

ανταποκρίνεται ςτα κακικοντα τθσ ικανοποιθτικά  

3. Πιςτεφω ότι θ Κυβζρνθςθ κάνει τα πάντα από πλευράσ τθσ όταν ςυνδιαλζγομαι μαηί τθσ  

4. Εμπιςτεφομαι απόλυτα τθν Κυβζρνθςθ ότι εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ τθσ 

Εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο  

1. Το διαδίκτυο παρζχει αρκετά μζτρα αςφαλείασ που με κάνουν να αιςκάνομαι 

άνετα ϊςτε να το χρθςιμοποιιςω 

2. Αιςκάνομαι ςίγουροσ ότι οι νομικζσ και τεχνολογικζσ δομζσ με προςτατεφουν 

επαρκϊσ από προβλιματα ςτο διαδίκτυο 

3. Αιςκάνομαι ςίγουροσ ότι θ κρυπτογράφθςθ και οι άλλεσ εξελιγμζνεσ τεχνολογίεσ 

ςτο διαδίκτυο διαςφαλίηουν το ότι μπορϊ να κάνω δουλειά μζςα ς’ αυτό 

                                                             
51

 Al-adawi, Η., Yousafzai, Η. and Pallister, J. (2005). Conceptual Model of citizen adoption of e - 

government. Paper presented at The Second International Conference on Innovations in Information 

Technology (IIT’05), p. 5. 
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4. Το διαδίκτυο αποτελεί ςιμερα ζνα δυνατό και αςφαλζσ περιβάλλον μζςω του 

οποίου μπορϊ να κάνω ςυναλλαγζσ 

Εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

1. Κατά τθ γνϊμθ μου οι δικτυακοί τόποι θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ αξίηουν τθν 

εμπιςτοςφνθ μου 

2. Οι δικτυακοί τόποι θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ φαίνεται ότι είναι ειλικρινείσ και 

τίμιοι απζναντι μου 

3. Μπορϊ να εμπιςτευτϊ ζνα δικτυακό τόπο θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Διάκεςθ για πίςτθ 

1. Γενικά, δεν εμπιςτεφομαι άλλουσ ανκρϊπουσ 

2. Γενικά, ζχω εμπιςτοςφνθ ςτθν ανκρωπότθτα 

3. Αιςκάνομαι ότι οι άνκρωποι γενικά είναι αξιόπιςτοι 

4. Γενικά εμπιςτεφομαι τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ,  εκτόσ αν μου δϊςουν τθν αφορμι 

για το αντίκετο 

Εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ 

1. Θ απόφαςθ να χρθςιμοποιϊ δικτυακοφσ τόπουσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

είναι επικίνδυνθ 

2. Γενικά, πιςτεφω ότι θ χριςθ υπθρεςιϊν τθσ Κυβζρνθςθσ ςτο διαδίκτυο είναι 

επικίνδυνθ 
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Ευκολία χριςθσ 

1. Θ χριςθ ενόσ δικτυακοφ τόπου θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ είναι εφκολθ 

2. Θ αλλθλεπίδραςι μου με δικτυακοφσ τόπουσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ είναι 

ξεκάκαρθ και κατανοθτι 

3. Βρίςκω ότι οι δικτυακοί τόποι θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ είναι ευζλικτοι ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ μαηί μου 

4. Είναι εφκολο για μζνα να αποκτιςω τισ δεξιότθτεσ  να χρθςιμοποιϊ ζνα δικτυακό 

τόπο θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα 

1. Θ χριςθ ενόσ δικτυακοφ τόπου θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μου επιτρζπει να 

κάνω δουλειζσ ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι και εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ των 

Δθμόςιων Υπθρεςιϊν 

2. Ζνασ δικτυακόσ τόποσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μου δίνει τθ δυνατότθτα να 

κάνω τισ δουλειζσ πιο γριγορα 

3. Τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ ενόσ δικτυακοφ τόπου θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

είναι εμφανι 

4. Θ χριςθ ενόσ δικτυακοφ τόπου θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μπορεί να μειϊςει 

ζξοδα μετακίνθςθσ 

5. Θ χριςθ ενόσ δικτυακοφ τόπου θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μπορεί να μειϊςει το 

χρόνο  μετακινιςεων και αναμονισ ςε ουρζσ 
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τάςθ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

1. Θα χρθςιμοποιοφςα το διαδίκτυο για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν από τθν 

Κυβζρνθςθ 

2. Θα χρθςιμοποιοφςα υπθρεςίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ που παρζχονται ςτο διαδίκτυο 

3. Θ αλλθλεπίδραςθ με τθν Κυβζρνθςθ μζςα από το διαδίκτυο είναι κάτι που 

προτίκεμαι να κάνω 

4. Θ αλλθλεπίδραςθ με τθν Κυβζρνθςθ μζςα από το διαδίκτυο είναι κάτι που 

προτίκεμαι να κάνω 

Πρόκεςθ χριςθσ 

1. Θα χρθςιμοποιοφςα το διαδίκτυο για τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν από τθν 

Κυβζρνθςθ 

2. Θα χρθςιμοποιοφςα υπθρεςίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ που παρζχονται ςτο διαδίκτυο 

3. Θ αλλθλεπίδραςθ με τθν Κυβζρνθςθ μζςα από το διαδίκτυο είναι κάτι που 

προτίκεμαι να κάνω 

4. Θ αλλθλεπίδραςθ με τθν Κυβζρνθςθ μζςα από το διαδίκτυο είναι κάτι που 

προτίκεμαι να κάνω 
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7. Διατφπωςθ υποκζςεων 

Ζπειτα από τθν διατφπωςθ του κεωρθτικοφ υποβάκρου τθσ εργαςίασ ζγινε θ 

περιγραφι και θ παρουςίαςθ των κλιμάκων.  Για τθ διερεφνθςθ των παραγόντων 

που προςδιορίηουν τθν υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ από τα ςτελζχθ 

οργανιςμϊν επιλζχκθκαν και ςυνδυάςτθκαν ςυγκεκριμζνεσ δομικζσ μεταβλθτζσ. Οι 

μεταβλθτζσ προζρχονται από το Μοντζλο Αποδοχισ Σεχνολογίασ – ΣΑΜ, από το 

μοντζλο εμπιςτοςφνθσ και κινδφνου και από  τθν πρόκεςθ χριςθσ. το ενοποιθμζνο 

μοντζλο που προζκυψε (βλ. Εικόνα 1) εξετάςτθκαν οι ακόλουκεσ υποκζςεισ52.  

Υπόκεςθ 1θ: Θ διάκεςθ για πίςτθ επθρεάηει κετικά τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ 

(Θ1). 

Υπόκεςθ 2θ: Θ διάκεςθ για πίςτθ ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν εμπιςτοςφνθ ςτο 

διαδίκτυο (Θ2). 

Υπόκεςθ 3θ: Θ διάκεςθ για πίςτθ ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν εμπιςτοςφνθ ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (Θ3). 

Υπόκεςθ 4θ: Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ επθρεάηει κετικά τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (Θ4). 

Υπόκεςθ 5θ: Θ εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν εμπιςτοςφνθ 

ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (Θ5). 
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Υπόκεςθ 6θ: Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ επθρεάηει τον εκλαμβανόμενο κίνδυνο 

(Θ6). 

Υπόκεςθ 7θ: Θ εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο επθρεάηει τον εκλαμβανόμενο κίνδυνο 

(Θ7). 

Υπόκεςθ 8θ: Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ επθρεάηει κετικά τθ 

ςτάςθ απζναντι θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (Θ8). 

Υπόκεςθ 9θ: Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ επθρεάηει τθν πρόκεςθ 

χριςθσ (Θ9). 

Υπόκεςθ 10θ: Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ζχει κετικι επίδραςθ 

ςτον εκλαμβανόμενο κίνδυνο (Θ10). 

Υπόκεςθ 11θ: Θ ευκολία χριςθσ επθρεάηει κετικά τθν εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα 

(Θ11). 

Υπόκεςθ 12θ: Θ ευκολία χριςθσ επθρεάηει κετικά τθ ςτάςθ ςτθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ (Θ12). 

Υπόκεςθ 13θ: Θ ευκολία χριςθσ επθρεάηει κετικά τθν πρόκεςθ χριςθσ (Θ13). 

Υπόκεςθ 14θ: Θ εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα επθρεάηει τθ ςτάςθ απζναντι ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (Θ14). 

Υπόκεςθ 15θ: Θ εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα επθρεάηει τθν πρόκεςθ χριςθσ (Θ15). 

Υπόκεςθ 16θ: Θ ςτάςθ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ζχει κετικι 

επίδραςθ ςτθν πρόκεςθ χριςθσ (Θ16). 
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H3 

H10 

H11 

H17 

Υπόκεςθ 17θ: Ο εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν πρόκεςθ 

χριςθσ (Θ17). 

 

 

Εικόνα 1. Σο μοντζλο τθσ ζρευνασ. 

 

8. Μεκοδολογία 

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε με τθ χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου το  

οποίο διενεμικθ ςε ενιλικεσ εργαηόμενουσ, απαςχολοφμενουσ ςε δθμόςιουσ και 

ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ ςτισ πόλεισ τθσ Θεςςαλονίκθσ και των Γρεβενϊν. Σο 

ερωτθματολόγιο που χρθςιμοποιικθκε αποτελείται από 45 ερωτιςεισ κλειςτοφ 

τφπου οι οποίεσ διακρίνονται ςε τρία βαςικά τμιματα, ςτισ ειςαγωγικζσ ερωτιςεισ, 
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H5 

H4 

H7 

H14 
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ςτο κφριο μζροσ και ςτα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά. Θ διαδικαςία που 

χρθςιμοποιικθκε για τθ διανομι των ερωτθματολογίων είναι αυτι τθσ 

δειγματολθψίασ ευχζρειασ (convenience sampling), θ ζρευνα πεδίου 

πραγματοποιικθκε κατά το χρονικό διάςτθμα 07 Απριλίου 2010 ζωσ 30 Απριλίου 

2010. Ο αρικμόσ των ερωτθματολογίων που μοιράςτθκαν ςυνολικά ανζρχεται ςτα 

150, θ ςυλλογι τουσ ζγινε μετά από 2 θμζρεσ, με εξαίρεςθ 5 περιπτϊςεωσ που ζγινε 

μετά από μια εβδομάδα. Σα ερωτθματολόγια που ςυμπλθρϊκθκαν τελικά ανιλκαν 

ςτα 107, ενϊ μετά από  ζλεγχο κενϊν απαντιςεων, πολλαπλϊν απαντιςεων και 

ανακριβειϊν τα 105 ιταν αξιοποιιςιμα. 

Θ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων ζγινε από εργαηομζνουσ ςτον 

Οργανιςμό Σθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ (ΟΣΕ), ςτθ Γενικι Γραμματεία Μακεδονίασ 

Θράκθσ (πρϊθν Τπουργείο Μακεδονίασ Θράκθσ), ςτθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ του 

Διμου Θεςςαλονίκθσ, ςτο Διμο και τθ Νομαρχία Γρεβενϊν όπωσ επίςθσ και ςτον 

Οργανιςμό Εργατικισ Εςτίασ Γρεβενϊν. Σο μεγαλφτερο μζροσ των ερωτιςεων που 

απαρτίηουν το ερωτθματολόγιο αποτελείται από πενταβάκμιεσ κλίμακεσ Likert  με 

ςπανιότερθ τθν εμφάνιςθ κλιμάκων ςπουδαιότθτασ, απλισ και πολλαπλισ επιλογισ 

και διχοτομικϊν ερωτιςεων53.  Θ επιλογι των ερωτϊμενων δεν ζγινε με βάςθ τθν 

εμπειρία τουσ ςε κζματα θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι 

οριςμζνοι εργαηόμενοι αρνικθκαν να ςυμπλθρϊςουν  το ερωτθματολόγιο λόγω τθσ 

                                                             
53

 Κλίμακεσ ςπουδαιότθτασ χρθςιμοποιικθκαν ςτθν ενότθτα «ειςαγωγικζσ ερωτιςεισ» και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ ερωτιςεισ 1, 2, 3, 4 και 5.1. Κλίμακεσ απλισ επιλογισ εμφανίηονται ςτθν ενότθτα 

«δθμογραφικά χαρακτθριςτικά» (2, 3, 4, 6). Μια ερϊτθςθ πολλαπλισ επιλογισ χρθςιμοποιικθκε ςτθν 

ενότθτα «δθμογραφικά χαρακτθριςτικά», ερϊτθςθ 5. Σζλοσ χριςθ διχοτομικϊν ερωτιςεων ζγινε τόςο 

ςτισ «ειςαγωγικζσ ερωτιςεισ» όςο και ςτα «δθμογραφικά χαρακτθριςτικά», ςτισ ερωτιςεισ 5 και 1 

αντίςτοιχα. 
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ολοκλθρωτικισ άγνοιασ τουσ ςχετικά με το ηιτθμα. Δεν τίκεται κζμα διάκριςθσ ι 

αποκλειςμοφ ςε βάροσ τουσ γιατί υπιρχαν άτομα που δεν είχαν ιδιαίτερθ ςχζςθ με 

το αντικείμενο αλλά ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο. 

Σο ερωτθματολόγιο χωρίηεται ςε τρία τμιματα, ςτισ ειςαγωγικζσ ερωτιςεισ, 

ςτο κφριο μζροσ και ςτα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά. Οι ειςαγωγικζσ ερωτιςεισ 

αποβλζπουν ςτθ ςκιαγράφθςθ του επιπζδου εξοικείωςθσ και τθν ικανότθτα χριςθσ 

των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και των υπθρεςιϊν διαδικτφου από τουσ 

εργαηομζνουσ ςτουσ οργανιςμοφσ.  Σο κφριο μζροσ του ερωτθματολόγιου χωρίηεται 

ςε εννζα επιμζρουσ δομικζσ μεταβλθτζσ και αποτελείται εξ’ ολοκλιρου από τριάντα 

τζςςερεισ (34) κλίμακεσ Likert πζντε βακμίδων με βακμό ςυμφωνίασ που κυμαίνεται 

από «ςυμφωνϊ απόλυτα» ζωσ «διαφωνϊ απόλυτα». Κάκε μια από τισ δομικζσ 

μεταβλθτζσ ςτοχεφει ςτθν αξιολόγθςθ και τθ διερεφνθςθ των ςυγκεκριμζνων 

υποκζςεων που αναπτφχκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. 

Σο τελευταίο τμιμα του ερωτθματολογίου αφορά τα δθμογραφικά 

χαρακτθριςτικά  τα οποία ςτοχεφουν ςτθ διαςαφινιςθ του μορφωτικοφ και 

επαγγελματικοφ υποβάκρου των ερωτϊμενων. 

τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ δεν κρίκθκε απαραίτθτθ θ διεξαγωγι πιλοτικισ 

ζρευνασ πριν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ καταλθκτικισ ζρευνασ, διότι οι κλίμακεσ 

που απαρτίηουν το ερωτθματολόγιο ζχουν χρθςιμοποιθκεί και ελεγχκεί ςε 

προγενζςτερεσ ζρευνεσ ςυγγενοφσ αντικειμζνου και κεωροφνται αξιόπιςτεσ. 
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9.  Ζρευνα Πεδίου 

Για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε ποςοτικι προςζγγιςθ,  γιατί ςτθν 

περίπτωςθ αυτι θ ζρευνα γίνεται από τθ ςκοπιά του εξωτερικοφ παρατθρθτι και 

αποφεφγεται θ προκατάλθψθ από πλευράσ ερευνθτι54. Σθ ςυλλογι των ερωτθματολογίων 

διαδζχκθκε θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν ςε βάςθ δεδομζνων και ςτθ 

ςυνζχεια ζλαβε χϊρα θ ςτατιςτικι ανάλυςθ τουσ με τθ χρθςιμοποίθςθ του ςτατιςτικοφ 

πακζτου  SPSS (ζκδοςθ 15.0).  Για τα δεδομζνα και το επίπεδο τθσ εργαςίασ κρίκθκε 

απαραίτθτθ ςτατιςτικι ανάλυςθ ςυγκεκριμζνου εφρουσ που καλφπτει τον ζλεγχο 

αξιοπιςτίασ, τα περιγραφικά ςτατιςτικά και τθν ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ. 

                                                             
54 Σριανταφφλλου Β. κ.ά., (2006), Θλεκτρονικι Δθμοκρατία: Οι απόψεισ των αυριανϊν πολιτϊν, Σμιμα 

Σθλεπικοινωνιακϊν υςτθμάτων και Δικτφων, ΣΕΙ Μεςολογγίου (Παράρτθμα Ναυπάκτου). 
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9.1.  Ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ 

τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ο ζλεγχοσ εγκυρότθτασ του ερωτθματολογίου 

κεωρείται δεδομζνοσ, για λόγουσ που ζχουν ιδθ αναπτυχκεί, ςυνεπϊσ δεν κρίνεται 

απαραίτθτθ θ επανάλθψθ του. το ςθμείο αυτό ςθμαςία δίνεται κατά κφριο λόγο 

ςτον ζλεγχο τθσ αξιοπιςτίασ του ερωτθματολογίου. 

Ωσ αξιοπιςτία ενόσ ερωτθματολογίου, ι μιασ κλίμακασ, ορίηεται ο βακμόσ 

εςωτερικισ ςυνάφειασ και ςυνζπειασ του εργαλείου μζτρθςθσ όπωσ αναφζρει ο 

Ηαφειρόπουλοσ (2005).  Ζνασ ευρζωσ διαδεδομζνοσ αλλά ςυνάμα αξιόπιςτοσ 

ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ είναι  ο ςυντελεςτισ α του Cronbach ι Cronbach’s alpha (βλ. 

πίνακασ 1). 

 Όπωσ προζκυψε από τθν ανάλυςθ που ζγινε ςτα δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν 

θ τιμι του ςυντελεςτι α του Cronbach, για κάκε επιμζρουσ ενότθτα του 

ερωτθματολογίου, ξεπερνά το 0,7055. Όλα τα ςτοιχεία του πίνακα 1 ζχουν τιμζσ που 

αντικατοπτρίηουν εςωτερικι ςυνάφεια και αξιοπιςτία, ςυγκεκριμζνα ςτισ 

μεταβλθτζσ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και εμπιςτοςφνθ ςτθν 

Κυβζρνθςθ απαντϊνται οι υψθλότερεσ τιμζσ, τθσ τάξεωσ  0,909 και 0,905 αντίςτοιχα. 

Επιπλζον είναι εμφανζσ ότι θ μεταβλθτι διάκεςθ για πίςτθ ςυνιςτά το μοναδικό 

ςτοιχείο που δεν πλθροί τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ που απαιτεί ο α του 

Cronbach για να είναι μια μεταβλθτι αξιόπιςτθ, θ τιμι τθσ ανζρχεται ςτο 0,677. Θ 

ςυγκεκριμζνθ τιμι μπορεί να μθν φτάνει το κατϊφλι του 0,70 ωςτόςο  πλθςιάηει 

                                                             
55

 Ο ςυντελεςτισ α του Cronbach παίρνει τιμζσ από -1 ζωσ 1, όςο πλθςιάηει τθ μονάδα τόςο 

περιςςότερο κεωρείται ότι περιγράφει ζνα αξιόπιςτο ερωτθματολόγιο. Παραδεκτζσ είναι τιμζσ που 

ξεπερνοφν το 0,70. 
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αρκετά ςε αυτό. Σο παραπάνω αποτζλεςμα δεν ακυρϊνει τθν αξιοπιςτία τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Αντικζτωσ πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι θ διάκεςθ για πίςτθ 

αποτελεί μια γενικευμζνθ ζννοια που γίνεται αντιλθπτι με διαφορετικό τρόπο από 

κάκε ξεχωριςτό άτομο, ςυνεπϊσ δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγοσ για 

ολοκλθρωτικι ταφτιςθ απόψεων πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα.  

 

Πίνακασ 1. Άλφα του Cronbach: 

 CRONBACH’S ALPHA 

Εμπιςτοςύνη ςτην Κυβϋρνηςη 0,905 

Εμπιςτοςύνη ςτο διαδύκτυο 0,885 

Εμπιςτοςύνη ςτην ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη 0,909 

Διϊθεςη για πύςτη 0,677 

Εκλαμβανόμενοσ κύνδυνοσ 0,864 

Ευκολύα χρόςησ 0,848 

Εκλαμβανόμενη χρηςιμότητα 0,874 

Στϊςη απϋναντι ςτην ηλεκτρονικό 

Διακυβϋρνηςη 0,902 

Πρόθεςη χρόςησ 0,870 
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9.2. Περιγραφικά ςτατιςτικά 

Σα ¾ των ατόμων που απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι 

υπάλλθλοι ςτο δθμόςιο τομζα με ποςοςτό 76,2%.  Όςον αφορά τουσ 105 ερωτϊμενουσ που 

απάντθςαν ςτο ερωτθματολόγιο, από αυτοφσ οι 38 ιταν άνδρεσ και οι 67 γυναίκεσ. Όπωσ 

προκφπτει από τισ απαντιςεισ θ ςχετικι πλειοψθφία των ερωτθκζντων ανικει ςτθν θλικιακι 

ομάδα των 41 - 50 με ποςοςτό 34,3%, ακολουκεί με μικρι διαφορά θ θλικιακι ομάδα των 

31 – 40 (31,4%), ζπειτα θ ομάδα 20 – 30 (27,6%) και τζλοσ απαντϊνται οι θλικίεσ 51 – 60 και 

61 και άνω με πολφ χαμθλά ποςοςτά, που αν ακροιςτοφν δίνουν αποτζλεςμα μόλισ 6,7% 

από το ςυνολικό αρικμό των ατόμων που κλίκθκαν να απαντιςουν. Θ πλειοψθφία των 

ερωτθκζντων ζχει ςτθν κατοχι τθσ πτυχίο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με ποςοςτό 38,1%, 

ακολουκοφν οι απόφοιτοι λυκείου (24,8%), λίγο πιο κάτω οι απόφοιτοι τεχνολογικϊν 

εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων (ΣΕΙ) με ποςοςτό 21%, το 14,3% ανικει ςτουσ κατόχουσ 

μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων ενϊ μόνο 1 άτομο είναι απόφοιτοσ δθμοτικοφ και ςτο άλλο 

άκρο, μόνο ζνασ ερωτϊμενοσ κατζχει διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν56. 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Για τθν οπτικι παρουςίαςθ των περιγραφικϊν ςτατιςτικϊν βλζπε Παράρτθμα VII Γραφιματα, ςελ. 

86-87. 
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9.3. Ζλεγχοσ του Μοντζλου 

Σον ζλεγχο ςτθν αξιοπιςτία του ερωτθματολογίου διαδζχκθκε θ εξζταςθ των 

υποκζςεων που διατυπϊκθκαν, εάν επαλθκεφονται από τα αποτελζςματα που προζκυψαν 

από τθν εκτίμθςθ του μοντζλου ι όχι. Θ ςτατιςτικι μζκοδοσ ανάλυςθσ των δεδομζνων που 

χρθςιμοποιικθκε είναι αυτι τθσ γραμμικισ παλινδρόμθςθσ, θ οποία εκτιμά τθ ςχζςθ 

ανάμεςα ςε μία εξαρτθμζνθ και μία ι περιςςότερεσ ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ57. Σα βαςικά 

βιματα τθσ μεκόδου όπωσ τα παρουςιάηει ςτο βιβλίο του ο Ηαφειρόπουλοσ (2005) είναι 

πρϊτον, θ παραγωγι ενόσ μακθματικοφ μοντζλου που ςυνδζει τισ εξαρτθμζνεσ με τισ 

ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ. Δεφτερον, ο υπολογιςμόσ του  R² το οποίο ουςιαςτικά είναι ζνασ 

ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ ο οποίοσ εκφράηει το ποςοςτό τθσ διαςποράσ τθσ εξαρτθμζνθσ 

μεταβλθτισ που ερμθνεφεται από τισ ανεξάρτθτεσ
58

. Σζλοσ, για τθν ολοκλθρωμζνθ εξζταςθ 

τθσ καταλλθλότθτασ του μοντζλου απαιτείται ο ζλεγχοσ ςτθν ςθμαντικότθτα των 

ςυντελεςτϊν του μοντζλου. ε αυτι τθν περίπτωςθ και για να ζχουν οι μεταβλθτζσ 

ςθμαίνουςα ςυμμετοχι ςτθν ερμθνευτικι ικανότθτα του μοντζλου, πρζπει οι ςυντελεςτζσ 

των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν να είναι ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά διάφοροι από το μθδζν. Σο 

τρίτο βιμα αποτελείται από τον ζλεγχο του ςυντελεςτι BETA ι βιτα και από τον ζλεγχο ςτισ 

ςτάκμεσ ςθμαντικότθτασ59. 

                                                             
57 Ηαφειρόπουλοσ, Κ. (2005). Πωσ γίνεται μια επιςτθμονικι εργαςία; Επιςτθμονικι ζρευνα και 

ςυγγραφι εργαςιϊν. Ακινα: Εκδόςεισ Κριτικι, ςελ. 146. 

58 Ο ςυντελεςτισ R² παίρνει τιμζσ από 0 ζωσ 1, επίςθσ μπορεί να εκφράηεται ωσ ποςοςτό με τιμζσ από 

0 ζωσ 100%. Όςο πλθςιάηει ςτθν μονάδα τόςο περιςςότερο το μοντζλο είναι κατάλλθλο και 

προςιδιάηει ςτθν πραγματικότθτα. ε περίπτωςθ που οι ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ είναι πολλζσ το R² 

ερμθνεφεται από τον γραμμικό ςυνδυαςμό των ανεξάρτθτων μεταβλθτϊν. 

59 Ο ςυντελεςτισ beta υπολογίηει το βακμό επίδραςθσ κάκε μιασ ι περιςςότερων, ανεξάρτθτων 

μεταβλθτϊν  ςτθν εξαρτθμζνθ. Όταν οι ςτάκμεσ ςθμαντικότθτασ λαμβάνουν τιμζσ μικρότερεσ ι ίςεσ 

του 0,05 τότε οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ του μοντζλου είναι ςθμαντικά διαφορετικοί του μθδζν και 

ςυνεπϊσ οι μεταβλθτζσ ερμθνεφουν ςθμαντικά το μοντζλο. 
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Πίνακασ 3. Εξαρτθμζνεσ και ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ του μοντζλου60 

Εξαρτημϋνεσ                          

μεταβλητϋσ 

 Ανεξϊρτητεσ 

μεταβλητϋσ 
A  D 

C  D – A – B 

B  D 

E  A – C – B 

G  F 

H  C – F – G 

J  C – E – F – G - H 

 

Με μια επιφανειακι  προςζγγιςθ του μοντζλου, γίνεται αντιλθπτό ότι όλεσ οι 

μεταβλθτζσ, ανεξάρτθτεσ και εξαρτθμζνεσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ ςε μικρότερο ι 

μεγαλφτερο βακμό. Όμωσ μετά από μια  λεπτομερζςτερθ επεξεργαςία παρατθρείται ότι 

επαλθκεφονται όλεσ οι υποκζςεισ που ορίςτθκαν προθγουμζνωσ, εκτόσ από τισ H1 και H7. 

Κριτιριο για τθν επαλικευςθ των υποκζςεων ςυνιςτά πρϊτον, θ τιμι που λαμβάνει ο 

ςυντελεςτισ beta και δεφτερον, θ τιμι τθσ ςθμαντικότθτασ τουσ που πρζπει να είναι 

                                                             
60 Όπου, A: εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ, B: εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο, C: εμπιςτοςφνθ ςτθν 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, D: διάκεςθ για πίςτθ, E: εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ, F: ευκολία χριςθσ, G: 

εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα, H: ςτάςθ απζναντι ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, J: πρόκεςθ 

χριςθσ. 
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μικρότερθ ι ίςθ με 0,0561. Τπάρχουν και άλλεσ υποκζςεισ (πλθν των Θ1 και Θ7 ) για τισ 

οποίεσ δεν ικανοποιείται το κριτιριο τθσ ςθμαντικότθτασ ωςτόςο θ απόκλιςθ των τιμϊν τθσ 

ςθμαντικότθτασ  τουσ από το 0,05 δεν είναι τόςο υψθλι για να κεωρείται ςθμαντικι. 

 Όςον αφορά τισ ςχζςεισ μεταξφ των ανεξάρτθτων και εξαρτθμζνων μεταβλθτϊν του 

μοντζλου, γίνεται αντιλθπτό από τθν εικόνα 2 πωσ θ ευκολία χριςθσ ερμθνεφει με πολφ 

μεγάλο ποςοςτό (45%) τθν εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα . Θ πρόκεςθ χριςθσ ερμθνεφεται 

κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό, τθσ τάξεωσ του 39%, από τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ και από τθν ςτάςθ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Θ ςτάςθ 

απζναντι ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ ερμθνεφεται με ζνα αρκετά ςθμαντικό ποςοςτό 

(34%) από τθν εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα.  Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ ερμθνεφεται από ζνα ςχετικά υψθλό ποςοςτό (32%) κυρίωσ από τθν 

εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο. Ο εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ ερμθνεφεται με ποςοςτό 26% από 

τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 

 

                                                             
61

 Θ Θ1 ζχει ςυντελεςτι beta ίςο με -0,036 και ςθμαντικότθτα 0,712 ενϊ για τθν Θ7 ο ςυντελεςτισ 

beta είναι -0,038 και θ ςθμαντικότθτα 0,716. Για να επαλθκεφονταν οι υποκζςεισ κα ζπρεπε ο beta να 

μθν είναι αρνθτικόσ και θ ςθμαντικότθτα να μθν ζχει τόςο μεγάλθ απόκλιςθ από το 0,05. 
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0,455 0,009 

0,073 -0,038 

 

Εικόνα 2. Σο μοντζλο τθσ ζρευνασ μετά από τθν εκτίμθςθ. 

Παρατθροφμε ότι θ εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθν εμπιςτοςφνθ 

ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (beta= 0,520) κακϊσ επίςθσ θ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ επθρεάηει ςθμαντικά τον εκλαμβανόμενο κίνδυνο (beta= 0,502). Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθν ςτάςθ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ (beta= 0,179). Θ εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ επθρεάηει τθν πρόκεςθ 

χριςθσ (beta= 0,304). Θ ςτάςθ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ επθρεάηει τθν πρόκεςθ 

χριςθσ (beta= 0,381). Θ εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα επθρεάηει τθν ςτάςθ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι 

-0,036 

0,053 

0,520 

0,148 

0,304 

0,381 

0,077 

0,179 

0,441 

0,096 

0,078 

0,112 

0,502 



44 

 

Διακυβζρνθςθ (beta= 0,441). Θ Ευκολία χριςθσ επθρεάηει τθν εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα (beta= 

0,445)62. 

 

10. Συηιτθςθ 

Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ πικανότατα να διαφζρουν από τα 

αποτελζςματα άλλων ερευνϊν που πραγματεφονται το ίδιο ηιτθμα. Γεγονόσ που 

ςυνικωσ οφείλεται ςτισ ανομοιότθτεσ που απαντϊνται μεταξφ των χωρϊν και 

ενδζχεται να αφοροφν τθν κουλτοφρα, τον πολιτιςμό ι τθν οικονομικό - πολιτικι 

κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν κάκε χϊρα63. Είναι ςθμαντικό θ κάκε περίπτωςθ να 

αντιμετωπίηεται ξεχωριςτά λαμβάνοντασ πάντα υπ’ όψιν τισ ιδιαιτερότθτεσ που 

παρουςιάηει ο κάκε τόποσ για να είναι περιςςότερο αντικειμενικά τα ευριματα που 

κα προκφψουν. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ τζκθκε ωσ αξίωςθ θ διερεφνθςθ τθσ 

υιοκζτθςθσ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ από τουσ εργαηόμενουσ ςε 

οργανιςμοφσ που εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Να ςθμειωκεί ότι  

αποδεικνφεται για ακόμθ μια φορά πωσ είναι εφικτι θ ςυγχϊνευςθ τθσ δομικισ 

μεταβλθτισ εμπιςτοςφνθ ςτο Μοντζλο Αποδοχισ Σεχνολογίασ – ΤΑΜ χωρίσ 

πρόκλθςθ προβλθμάτων64.   

                                                             
62 Για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ τιμζσ του ςυντελεςτι beta και των τιμϊν τθσ 

ςθμαντικότθτασ βλζπε παράρτθμα ΙΙ. 

63
Zafiropoulos, K. et al., (2011). Exploring e-governance acceptance by primary and secondary 

education teachers in Greece, IJED, υπό δθμοςίευςθ. 

64
 Zafiropoulos, K., Karavasilis. I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by primary 

and secondary education teachers in Greece, IJED, υπό δθμοςίευςθ. 
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 Όπωσ αποκαλφπτουν τα αποτελζςματα οι μεταβλθτζσ που φαίνεται να 

δζχονται τθν υψθλότερθ επίδραςθ από τισ υπόλοιπεσ είναι θ ςτάςθ απζναντι ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και θ πρόκεςθ χριςθσ. Θ πρϊτθ δζχεται τθ μεγαλφτερθ 

επιρροι από τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και από τθν 

εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα. Θ δεφτερθ επθρεάηεται κατά κόρον από τθν 

εμπιςτοςφνθ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και από τθν ςτάςθ απζναντι ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.  

 Σα αποτελζςματα φανερϊνουν ότι θ εμπιςτοςφνθ παίηει καταλυτικό ρόλο ςτθ 

διαμόρφωςθ τόςο τθσ ςτάςθσ όςο και τθσ πρόκεςθσ για χριςθ των ατόμων απζναντι 

ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Επομζνωσ κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ δεδομζνο 

ότι θ εμπιςτοςφνθ είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ και φζρει ζντονθ επίδραςθ ςτθν 

ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά.  

 Οι Horst κ.ά. (2007) απζδειξαν ότι θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ προθγείται 

τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Θ Κυβζρνθςθ είναι ουςιαςτικά ο 

μόνοσ γόνοσ παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ προσ το λαό, θ 

αντίλθψθ και το αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν προσ τθν Κυβζρνθςθ επθρεάηει 

τθν εφαρμογι των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Horst, (2007)). υνεπϊσ 

οι δυο μεταβλθτζσ είναι αλλθλζνδετεσ ςε ςθμείο που θ εμπιςτοςφνθ ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ αντανακλά το επίπεδο εμπιςτοςφνθσ ςτθν Κυβζρνθςθ.  

 Για να είναι αποτελεςματικι θ υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ θ 

Κυβζρνθςθ κα μποροφςε αρχικά να εντείνει τον πόλεμο εναντίον τθσ διαφκοράσ και 

των πελατειακϊν ςχζςεων που μαςτίηουν τθ λειτουργία των δθμόςιων υπθρεςιϊν, 

ϊςτε να φζρει κοντά τθσ τουσ πολίτεσ και να αυξιςει το αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ που 
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αντιλαμβάνονται. φμφωνα με τον Ellatif (2006) «ςε αρκετζσ χϊρεσ οι πολίτεσ 

κεωροφν τισ Κυβερνιςεισ τουσ πολυδάπανεσ και αδιάφορεσ απζναντι ςτισ πιο 

απαιτθτικζσ τουσ ανάγκεσ. Θ δυςπιςτία απζναντι ςτισ Κυβερνιςεισ είναι 

διαδεδομζνθ. Θ υπόκεςθ περιπλζκεται ακόμθ περιςςότερο όταν δθμιουργοφνται 

ιςτοςελίδεσ, μζςω κυβερνθτικϊν πρωτοβουλιϊν, όχι καλά ςχεδιαςμζνεσ που 

αποκλίνουν από τισ απαιτιςεισ των πολιτϊν τότε θ απογοιτευςθ ςυνεχίηει να 

αυξάνεται». τθ ςυνζχεια κα μποροφςε να αναπτφξει δράςεισ και να οργανϊςει 

καμπάνιεσ για τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν  ςχετικϊν με τθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ, ϊςτε να γνωρίςουν οι πολίτεσ τισ λειτουργίεσ και τα οφζλθ τθσ 

θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Αυτό κα οδθγοφςε ςτθν αφξθςθ τθσ χρθςιμότθτασ που 

εκλαμβάνονται οι πολίτεσ απζναντι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

(θ εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα επθρεάηει ςθμαντικά τθ ςτάςθ απζναντι ςτθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, βλ. εικόνα 2), ο εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ κα μειωνόταν 

και αυτό κα οδθγοφςε ςε περιςςότερεσ πικανότθτεσ για χριςθ κάποιασ από τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (αφξθςθ πρόκεςθσ χριςθσ). 

Όςον αφορά τθ μθ επαλικευςθ τθσ Θ1 και τθν αρνθτικι ςχζςθ μεταξφ 

διάκεςθσ για πίςτθ και εμπιςτοςφνθσ ςτθν Κυβζρνθςθ τα αποτελζςματα δεν είναι 

τυχαία. Θ δυςχερισ οικονομικό - κοινωνικι κατάςταςθ και θ διαρκισ αναςτάτωςθ 

που επικρατεί ςτο πολιτικό ςκθνικό  τθσ Ελλάδασ τον τελευταίο χρόνο φαίνεται να 

επθρεάηει τισ αντιλιψεισ και τθ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ 

τείνουν να απαξιϊνουν και να μθν εμπιςτεφονται τισ αποφάςεισ και τισ δράςεισ που 

λαμβάνει θ Κυβζρνθςθ (εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ), ωςτόςο ςυνεχίηουν να 

πιςτεφουν ςε υψθλότερεσ ιδζεσ και να ζχουν ιδανικά (διάκεςθ για πίςτθ). Οι εκλογζσ 
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Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του Νοεμβρίου ιταν το πιο πρόςφατο παράδειγμα 

απαξίωςθσ προσ τθν Κυβζρνθςθ, με ποςοςτό αποχισ που ανιλκε ςτο 54% του 

εκλογικοφ ςϊματοσ65. 

Επομζνωσ για μια ακόμθ φορά πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι θ Κυβζρνθςθ 

αρμόηει να επιμείνει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ευκολίασ πρόςβαςθσ, τθσ ευχρθςτίασ και τθσ 

λειτουργικότθτασ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ που παρζχει, να 

αυξιςει τθν αςφάλεια, τθν αξιοπιςτία, τθ διακεςιμότθτα και τισ επιδόςεισ ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν και να διεξάγει ςυχνά μελζτεσ που κα ςκιαγραφοφν τθν 

ικανοποίθςθ των χρθςτϊν από τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ωσ ςφυγμομζτρθςθ 

για τθν κατεφκυνςθ που πρζπει να πάρει66 για να αντιςτραφεί το αρνθτικό κλίμα που 

επικρατεί και να πραγματοποιθκεί θ υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

                                                             
65

 Ιςτοςελίδα www.in.gr, θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231067418. 

66
 Σριανταφφλλου, Β. (2006). Τπθρεςίεσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Παρουςίαςθ (PowerPoint) ςτο 

Σμιμα Σθλεπικοινωνιακϊν υςτθμάτων και Δικτφων, Παράρτθμα Ναυπάκτου, ΣΕΙ Μεςολογγίου. 

[ru6.cti.gr/broadband/el/ekdhloseis/ agrinio_5_11_05/triantafilou.ppt]. 

http://www.in.gr/
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231067418
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11. Συμπερϊςματα 

 

τόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν να διερευνιςει  τθν πρόκεςθ των εργαηομζνων 

ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ ςτθν Ελλάδα και ςυγκεκριμζνα ςτθν κεντρικι 

και δυτικι Μακεδονία, να υιοκετιςουν υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  για τισ 

ανάγκεσ τθσ δουλειάσ τουσ. Από τουσ εργαηόμενουσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ηθτικθκε 

θ ςυμπλιρωςθ ενόσ ερωτθματολογίου, το περιεχόμενο του οποίου ςτθρίχτθκε ςε ςχετικζσ 

με τθν υιοκζτθςθ τθσ θλεκτρονικζσ Διακυβζρνθςθσ ζρευνεσ και κεωρίεσ. Θ ςθμαντικότθτα 

τθσ ζρευνασ ζγκειται ςτθν απόπειρα δθμιουργίασ ενόσ ολοκλθρωμζνου μοντζλου για τθν 

υιοκζτθςθ των υπθρεςιϊν τθσ θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  που ενςωματϊνει δομικζσ 

μεταβλθτζσ από τθν κεωρία του Μοντζλου Αποδοχισ Σεχνολογίασ - ΣΑΜ και από τισ κεωρίεσ 

που αφοροφν τον κίνδυνο και τθν εμπιςτοςφνθ67. Σα αποτελζςματα αποκάλυψαν ότι το νζο 

μοντζλο που δθμιουργικθκε είναι ικανό να μετριςει τθν αποδοχι τθσ θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ από τα ςτελζχθ οργανιςμϊν και κατζδειξαν ότι θ εμπιςτοςφνθ αποτελεί μια 

ιςχυρι μεταβλθτι που επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτθν θλεκτρονικι 

διακυβζρνθςθ. Θ ζρευνα για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα δεν ςταματά εδϊ, μποροφν και πρζπει 

να ςυνεχιςτοφν οι προςπάκειεσ εφρεςθσ ενόσ λεπτομερζςτερου και ακριβζςτερου μοντζλου 

για τθ μζτρθςθ τθσ υιοκζτθςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. 

                                                             
67 Zafiropoulos, K., Karavasilis, I. and Vrana, V. (2011). Exploring e-governance acceptance by primary 

and secondary education teachers in Greece, IJED, υπό δθμοςίευςθ. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_reasoned_action
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.opengov.gr/home/
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Παρϊρτημα Ι 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Γιεπεύνηζη ηηρ ςιοθέηηζηρ ηηρ Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ από ηα 

ζηελέση οπγανιζμών 

 

Τν παξόλ εξωηεκαηνιόγην ζηνρεύεη ζηε δηεξεύλεζε ηωλ θξηηεξίωλ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο από ηα ζηειέρε νξγαληζκώλ ηόζν ηνπ ηδηωηηθνύ όζν θαη ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα. Υπάγεηαη ζηα πιαίζηα δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο πνπ εθπνλείηαη γηα ην 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Δπξωπαϊθέο Πνιηηηθέο Νενιαίαο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο γηα ηελ νινθιήξωζε ηεο νπνίαο ε ζπκκεηνρή ζαο ζεωξείηαη απαξαίηεηε. Σαο 

ελεκεξώλνπκε όηη ζα ηεξεζεί απόιπηε αλωλπκία θαη ερεκύζεηα. Δπραξηζηνύκε εθ ηωλ 

πξνηέξωλ γηα ηε ζπλεξγαζία. 

 

ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΔΡΩΣΖΔΗ 

1. Σην ρώξν εξγαζίαο ζαο ππάξρεη δπλαηόηεηα  πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν 

 δπζηπρώο όρη         

 λαη, αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο      

 λαη, όκωο ππάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζηε ζύλδεζε    

 λαη, ειεύζεξα θαη κε θαιή ηαρύηεηα      

 

2. Πόζα ρξόληα είζηε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ; 

 έρω ειάρηζηε εκπεηξία    

 ιηγόηεξν από 3 ρξόληα    

 3 – 10 ρξόληα     

 πεξηζζόηεξν από 10 ρξόληα   
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3. Σην ρξνληθό δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο πόζεο ώξεο αθηεξώλεηε ζηελ πινήγεζε ζαο ζην 

δηαδίθηπν; 

 πεξίπνπ κηα ώξα     

 1 – 3 ώξεο      

 3 – 8 ώξεο      

 8 – 13 ώξεο      

 πεξηζζόηεξν από 13 ώξεο    

 

4. Με βάζε ηελ θιίκαθα 1 έωο 5, όπνπ ην 1 εθθξάδεη ην θαζόινπ θαη ην 5 ην πάξα πνιύ πνην 

είλαη ην επίπεδν ηωλ ηθαλνηήηωλ ζαο ζηε ρξήζε ηωλ αθόινπζωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο; 

 

1 2 3 4 5 

▫ Γηαρείξηζε ηνπ ε/π θαη ηωλ αξρείωλ ηνπ (πρ.  

Windows)             

 

▫ Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ (πρ. Word)          

 

▫ Δπεμεξγαζία ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ (πρ. Excel)        

 

▫ Γηαρείξηζε βάζεωλ δεδνκέλωλ (πρ. MS Access)        

 

▫ Γεκηνπξγία παξνπζηάζεωλ (πρ. Powerpoint)        

 

▫ Γηαρείξηζε ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (πρ. MS Explorer,  

Netscape Navigator, Firefox)          

 

▫ Δπεμεξγαζία ζρεδίνπ θαη εηθόλαο (πρ. Photoshop)        
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1 2 3 4 5 

 

▫ Φξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (πρ. Outlook  

Express, Communicator, Mozilla)          

 

▫ Δπίιπζε απιώλ πξνβιεκάηωλ ζηελ ιεηηνπξγία  

ηωλ ππνινγηζηώλ           

 

▫ Δγθαηάζηαζε λένπ ινγηζκηθνύ ζε έλαλ ππνινγηζηή       

 

▫ Αθαίξεζε ηώλ από ηνλ ππνινγηζηή         

 

▫ Φξήζε ηνπ ε/π γηα ηηο αλάγθεο ηεο δνπιεηάο κνπ       

 

 

5. Γηαζέηεηε ινγαξηαζκό ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ;   ΝΑΗ                 ΟΥΗ                                                                                                                                

                         

 

5.1. Δάλ λαη, πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν γηα πξνζωπηθή ή 

επαγγεικαηηθή ρξήζε; 

 θαζόινπ     

 1 – 2 θνξέο ην κήλα    

 1 θνξά ηελ εβδνκάδα    

 κέξα παξά κέξα    

 θάζε κέξα     
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ΚΤΡΗΟ ΜΔΡΟ 

Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Α. ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΣΖΝ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Α1. Αηζζάλνκαη όηη ε Κπβέξλεζε δξα ζηνρεύνληαο ζην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε 

1   2   3   4   5  

Α2. Αηζζάλνκαη θαιά όηαλ ζπλδηαιέγνκαη κε ηελ Κπβέξλεζε, θαζώο ε Κπβέξλεζε γεληθά 

αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληα ηεο ηθαλνπνηεηηθά 

1   2   3   4   5  

Α3. Πηζηεύω όηη ε Κπβέξλεζε θάλεη ηα πάληα από πιεπξάο ηεο όηαλ ζπλδηαιέγνκαη καδί ηεο  

1   2   3   4   5  

Α4. Δκπηζηεύνκαη απόιπηα ηελ Κπβέξλεζε όηη εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο 

1   2   3   4   5  

 

Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Β. ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

Β1. Τν δηαδίθηπν παξέρεη αξθεηά κέηξα αζθαιείαο πνπ κε θάλνπλ λα αηζζάλνκαη άλεηα ώζηε λα 

ην ρξεζηκνπνηήζω 

1   2   3   4   5  
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Β2. Αηζζάλνκαη ζίγνπξνο όηη νη λνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο δνκέο κε πξνζηαηεύνπλ επαξθώο από 

πξνβιήκαηα ζην δηαδίθηπν 

1   2   3   4   5  

Β3. Αηζζάλνκαη ζίγνπξνο όηη ε θξππηνγξάθεζε θαη νη άιιεο εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο ζην 

δηαδίθηπν δηαζθαιίδνπλ ην όηη κπνξώ λα θάλω δνπιεηά κέζα ζ’ απηό 

1   2   3   4   5  

Β4. Τν δηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα έλα δπλαηό θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ κέζω ηνπ νπνίνπ 

κπνξώ λα θάλω ζπλαιιαγέο 

1   2   3   4   5  

 

 

Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Γ. ΔΜΠΗΣΟΤΝΖ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Γ1. Καηά ηε γλώκε κνπ νη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αμίδνπλ ηελ 

εκπηζηνζύλε κνπ 

1   2   3   4   5  

Γ2. Οη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη όηη είλαη εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη 

απέλαληη κνπ 

1   2   3   4   5  

Γ3. Μπνξώ λα εκπηζηεπηώ έλα δηθηπαθό ηόπν ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

1   2   3   4   5  
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Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Γ. ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΠΗΣΖ 

Γ1. Γεληθά, δελ εκπηζηεύνκαη άιινπο αλζξώπνπο 

1   2   3   4   5  

Γ2. Γεληθά, έρω εκπηζηνζύλε ζηελ αλζξωπόηεηα 

1   2   3   4   5  

Γ3. Αηζζάλνκαη όηη νη άλζξωπνη γεληθά είλαη αμηόπηζηνη 

1   2   3   4   5  

Γ4. Γεληθά εκπηζηεύνκαη ηνπο άιινπο αλζξώπνπο,  εθηόο αλ κνπ δώζνπλ ηελ αθνξκή γηα ην 

αληίζεην 

1   2   3   4   5  

 

 

Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Δ. ΔΚΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

Δ1. Η απόθαζε λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

επηθίλδπλε 

1   2   3   4   5  
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Δ2. Γεληθά, πηζηεύω όηη ε ρξήζε ππεξεζηώλ ηεο Κπβέξλεζεο ζην δηαδίθηπν είλαη επηθίλδπλε 

1   2   3   4   5  

 

Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Σ. ΔΤΚΟΛΗΑ ΥΡΖΖ 

Σ1. Η ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη εύθνιε 

1   2   3   4   5  

Σ2. Η αιιειεπίδξαζή κνπ κε δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη μεθάζαξε 

θαη θαηαλνεηή 

1   2   3   4   5  

Σ3. Βξίζθω όηη νη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη επέιηθηνη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε καδί κνπ 

1   2   3   4   5  

Σ4. Δίλαη εύθνιν γηα κέλα λα απνθηήζω ηηο δεμηόηεηεο  λα ρξεζηκνπνηώ έλα δηθηπαθό ηόπν 

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

1   2   3   4   5  

 

Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Ε. ΔΚΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ 
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Ε1. Η ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κνπ επηηξέπεη λα θάλω 

δνπιεηέο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη εθηόο ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ Γεκόζηωλ 

Υπεξεζηώλ 

1   2   3   4   5  

Ε2. Έλαο δηθηπαθόο ηόπνο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα θάλω ηηο 

δνπιεηέο πην γξήγνξα 

1   2   3   4   5  

Ε3. Τα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

εκθαλή  

1   2   3   4   5  

Ε4. Η ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεηώζεη έμνδα 

κεηαθίλεζεο 

1   2   3   4   5  

Ε5. Η ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεηώζεη ην ρξόλν  

κεηαθηλήζεωλ θαη αλακνλήο ζε νπξέο 

1   2   3   4   5  

 

Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Ζ. ΣΑΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ ΣΖΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Ζ1. Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

1   2   3   4   5  
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Ζ2. Δίλαη επραξίζηεζε γηα κέλα λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

1   2   3   4   5  

Ζ3. Δίλαη επηζπκεηό γηα κέλα λα κάζω λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

1   2   3   4   5  

 

 

Με βάζη ηην κλίμακα 1 έωρ 5 όπος ηο 1= ζςμθωνώ απόλςηα, 2= ζςμθωνώ, 3= ούηε 

ζςμθωνώ ούηε διαθωνώ, 4= διαθωνώ και 5= διαθωνώ απόλςηα, επιλέξηε καηά πόζο 

ζςμθωνείηε με ηιρ ακόλοςθερ πποηάζειρ: 

Θ. ΠΡΟΘΔΖ ΥΡΖΖ 

Θ1. Θα ρξεζηκνπνηνύζα ην δηαδίθηπν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από ηελ Κπβέξλεζε 

1   2   3   4   5  

Θ2. Θα ρξεζηκνπνηνύζα ππεξεζίεο ηεο Κπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζην δηαδίθηπν 

1   2   3   4   5  

Θ3. Η αιιειεπίδξαζε κε ηελ Κπβέξλεζε κέζα από ην δηαδίθηπν είλαη θάηη πνπ πξνηίζεκαη λα 

θάλω 

1   2   3   4   5  

Θ4. Θα ρξεζηκνπνηνύζα ην δηαδίθηπν, γηα λα δεηήζω ππεξεζίεο από ηελ Κπβέξλεζε 

1   2   3   4   5  
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

1. Φύλο   Άληξαο   Γπλαίθα  

 

2. Ζλικία   20-30   31-40        41-50    

51-60   61 θαη άλω   

 

3. Οικογενειακή καηάζηαζη  Άγακνο-ε   Έγγακνο-ε  

     Γηαδεπγκέλνο-ε   Φήξνο-α  

 

4. Μοπθωηικό επίπεδο Απόθνηηνο-ε Γεκνηηθνύ     

Απόθνηηνο-ε Λπθείνπ     

    Απόθνηηνο-ε ΑΔΙ      

Απόθνηηνο-ε ΤΔΙ     

    Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο   

    Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο   

 

5. Δπάγγελμα  Ιδηωηηθόο Υπάιιεινο      

Γεκόζηνο Υπάιιεινο     

*Μόληκνο       

*Σύκβαζε ανξίζηνπ/νξηζκέλνπ ρξόλνπ   

 

6. Μηνιαίο ειζόδημα  500- 1000 €      

    1000- 2000 €      

    2000- 5000 €      

    5000- 10000 €     

    > 10000 €         
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Παρϊρτημα ΙΙ 

Γραμμικϋσ παλινδρομόςεισ των μεταβλητών του μοντϋλου. 

Πίνακασ που παρουςιάηει τισ ακριβείσ τιμζσ που πιρε το beta και θ ςθμαντικότθτα για τθν 

κάκε εξαρτθμζνθ μεταβλθτι. Με ζντονο χρϊμα ςθμειϊνονται οι τιμζσ που δθλϊνουν ότι οι 

ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ επιδροφν ςθμαντικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εξαρτθμζνθσ 

μεταβλθτισ68. 

Μεταβλθτζσ BETA (B) θμαντικότθτα (p) 

Α Βd= -0,036 pd= 0,712 

C 

Ba= 0,148 

Bb= 0,520 

Bd= 0,015 

pa= 0,082 

pb= 0,000 

pd= 0,856 

B Bd= 0,043 pd= 0,662 

E 

Ba= 0,077 

Bb= -0,038 

Bc= 0,502 

pa= 0,390 

pb= 0,716 

pc= 0,000 

H 

Bc= 0,179 

Bf= 0,096 

Bg= 0,441 

pc= 0,047 

pf= 0,308 

pg= 0,000 

J 

Bc= 0,304 

Be= 0,073 

Bf= 0,112 

Bg= 0,078 

Bh= 0,381 

pc= 0,002 

pe= 0,465 

pf= 0,223 

pg= 0,434 

ph= 0,000 

G Bf= 0,455 pf= 0,000 

                                                             
68 Όπου, A: εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ, B: εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο, C: εμπιςτοςφνθ ςτθν 

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, D: διάκεςθ για πίςτθ, E: εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ, F: ευκολία χριςθσ, G: 

εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα, H: ςτάςθ απζναντι ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, J: πρόκεςθ 

χριςθσ. 
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A: Εμπιςτοςφνθ ςτθν Κυβζρνθςθ 

B: Εμπιςτοςφνθ ςτο διαδίκτυο 

C: Εμπιςτοςφνθ ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ 

D: Διάκεςθ για πίςτθ 

E: Εκλαμβανόμενοσ κίνδυνοσ 

F: Ευκολία χριςθσ 

G: Εκλαμβανόμενθ χρθςιμότθτα 

H: τάςθ απζναντι ςτθν Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 

J: Πρόκεςθ χριςθσ
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Παρϊρτημα ΙΙΙ 

Παρατίκεται αυτοφςιο απόςπαςμα από το άρκρο των Al-adawi κ.ά. (2005) με πίνακα που 

παρουςιάηει εν ςυντομία αποτελζςματα που αφοροφν τθν ζρευνα για τθν θλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ ςτα ζτθ που προθγοφνται του 200569. Ο πίνακασ περιλαμβάνει το όνομα του 

ςυγγραφζα, το αντικείμενο τθσ ζρευνασ και εν ςυντομία τα αποτελζςματα που εξιχκθςαν. 

Από τα ςτοιχεία του πίνακα προκφπτει ότι θ πλειοψθφία των ερευνϊν που αφοροφν τθν 

θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ επικεντρϊνονται ςε κζματα που αφοροφν κυβερνιςεισ (G2G) και 

μόνο λίγεσ προςεγγίηουν τουσ πολίτεσ. 

 

Αναςκόπθςθ ζρευνασ για τθν θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 

Study Topic of Analysis (Perspective) Findings 

1. Warkentin et a., Encouraging citizen adoption of e-government by building trust (G-C). 

Citizen trust is an important predictor of e-government usage. 

2. Abanumy et al., Evaluating e-government web sites (G-G). The four stages model of e-

government development is a useful way of evaluating the websites of e-government. 

3. Ebrahim et al., Stages of e-government development (G-G). Compare different adoption 

models. 

4. Ezz., E-government adoption (G-G). Strategic and managerial issues should be solved first 

before implementing e-government. 

5. Ghaziri., Requirements of building e-government (G-G). Leadership, ICT readiness, and 

human capital are requirements of e-government initiatives. 

6. Holden et al., Government adoption of e-government (G-G). Barriers of e-government 

adoption. 

7. Lau., Challenges of e-government development (G-G). There are more than technical 

barriers to e-government such as citizens’ trust, level of Internet access, & legislative 

barriers. 
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 Al-adawi, Η.,  Yousafzai, Η  and Pallister, J. (2005) “Conceptual Model of citizen adoption of e-

government” Paper presented at The Second International Conference on Innovations in Information 

Technology (IIT’05), p. ???. 
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8. Li., Managing e-government (G-G). Recommendations on solving strategic management 

issues when implementing e-government. 

9. Melitski., Managing e-government (G-G). Develop a model for e-government 

implementation and give insight from a managerial position. 

10. Prattipati., Difference between countries in the use of e- government (G-G). Countries 

with heavy usage of e-government have high GDP, better Internet access, more competitive 

ICT environment, and spend more on ICT. 

11. Davidrajuh., Planning for e-government (G-G.) Analyzing implementation strategies of e-

government initiatives. 

12. Gilbert et al., Barriers and benefits in the adoption of e-government (G-C). Trust, 

financial security, information quality (adoption barriers) and time and money (adoption 

benefits) all predict potential usage. 

13. Reddick., Models of E-government Growth (G-G), Empirical examination of e-

government adoption stages within local governments. Privacy and security issues limit e-

government growth. 

14. Carter and Belanger., The Influence of Perceived Characteristics of Innovating on e-

government Adoption (G-C). Perceived: relative advantage, image & compatibility are 

significant elements of e-government adoption. 
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Παρϊρτημα IV 

Σο παράρτθμα αποτελείται από πίνακεσ που περιζχουν ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

διάδοςθ και τθ χριςθ του διαδικτφου ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε μια 

χρονικι περίοδο που κυμαίνεται το 2002 – 2009. Σα ςτοιχεία των πινάκων ζχουν ςυλλεχκεί 

από τθν ιςτοςελίδα www.eurostat.gr. 

 

Α. Νοικοκυριά που ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ανάλογα με τον τφπο ςφνδεςθσ: 

Α1. Νοικοκυριά που διατθροφν ευρυηωνικι ςφνδεςθ70. 

time geo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU (27 
countries) 

: 15 23 30 42 49 56 

EU (25 
countries) 

: 15 23 32 43 50 58 

EU (15 
countries) 

: 17 25 34 46 52 59 

Euro area : : 23 31 42 50 56 

Belgium : : 41 48 56 60 63 

Bulgaria : 4 : 10 15 21 26 

Czech 
Republic 

1 4 5 17 28 36 49 

Denmark 25 36 51 63 70 74 76 

Germany 9 18 23 34 50 55 65 

Estonia : 20 30 37 48 54 62 

Ireland 1 3 7 13 31 : 54 

Greece 1 0 1 4 7 22 33 

Spain : 15 21 29 39 45 51 

France : : : 30 43 57 57 

Italy : : 13 16 25 31 39 

Cyprus : 2 4 12 20 33 47 

Latvia : 5 14 23 32 40 50 

Lithuania 2 4 12 19 34 43 50 

Luxembourg 7 16 33 44 58 61 71 

                                                             
70 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin0

0073&plugin=0. 

http://www.eurostat.gr/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00073&plugin=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00073&plugin=0
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Hungary : 6 11 22 33 42 51 

Malta : : 23 41 44 55 63 

Netherlands 20 31 54 66 74 74 77 

Austria 10 16 23 33 46 54 58 

Poland : 8 16 22 30 38 51 

Portugal 8 12 20 24 30 39 46 

Romania : : : 5 8 13 24 

Slovenia : 10 19 34 44 50 56 

Slovakia : 4 7 11 27 35 42 

Finland 12 21 36 53 63 66 74 

Sweden : : 40 51 67 71 79 

United 
Kingdom 

11 16 32 44 57 62 69 

Iceland : 45 63 72 76 83 87 

Norway 23 30 41 57 67 73 78 

Switzerland 11 : : : : : : 

Croatia : : : : 23 27 39 

FYROM : : : 1 : 23 34 

 

Α2. Νοικοκυριά που διατθροφν ςφνδεςθ με τθλεφωνικι κλίςθ ι ςφνδεςθ ISDN71. 

time geo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU (27 
countries) 

: : 26 18 14 11 8 

EU (25 
countries) 

: : 26 19 14 11 7 

EU (15 
countries) 

: : 29 20 15 12 8 

Euro area : : 29 21 16 13 8 

Belgium : : 10 6 6 4 3 

Bulgaria : : : 4 3 4 3 

Czech 
Republic 

: : 13 12 7 9 5 

Denmark : : 23 14 8 5 2 

Germany : : 43 36 28 25 13 

                                                             
71 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=ti

n00073&language=en. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tin00073&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tin00073&language=en
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Estonia : : 9 9 10 4 6 

Ireland : : 38 35 24 : 11 

Greece : : 21 19 18 9 5 

Spain : : 15 10 8 7 2 

France : : : 10 7 5 5 

Italy : : 24 21 16 10 7 

Cyprus : : 28 24 19 10 6 

Latvia : : 6 6 8 8 3 

Lithuania : : 3 5 3 2 1 

Luxembourg : : 33 25 19 19 17 

Hungary : : 10 7 5 5 4 

Malta : : 18 13 9 4 2 

Netherlands : : 24 13 8 10 8 

Austria : : 24 19 13 12 11 

Poland : : 10 9 7 8 7 

Portugal : : 12 10 9 6 8 

Romania : : : 9 14 16 15 

Slovenia : : 29 22 15 10 9 

Slovakia : : 12 12 10 12 13 

Finland : : 15 8 6 7 4 

Sweden : : 31 25 28 19 15 

United 
Kingdom 

: : 28 18 12 8 6 

Iceland : : 19 10 6 4 2 

Norway : : 22 11 17 18 20 

Switzerland : : : : : : : 

Croatia : : : : 16 18 6 

FYROM : : : 11 : 7 9 
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Β. Επίπεδο δεξιοτεχνίασ των ατόμων ςτθ χριςθ Θ/Τ. 

Β1. Άτομα που ζχουν πραγματοποιιςει 1 ι 2 δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τουσ 

Θ/Τ72. 

time geo 2005 2006 2007 2009 

EU (27 
countries) 

15 13 13 14 

EU (25 
countries) 

15 13 13 13 

EU (15 
countries) 

15 12 13 13 

Belgium : 15 16 18 

Bulgaria : 11 10 11 

Czech 
Republic 

: 16 17 14 

Denmark 13 14 13 15 

Germany 23 17 15 16 

Estonia 16 10 11 10 

Ireland : 13 17 12 

Greece 12 14 11 13 

Spain : 10 9 10 

France : 10 12 10 

Italy 5 8 8 9 

Cyprus 9 9 10 7 

Latvia 20 16 16 11 

Lithuania 10 11 9 8 

Luxembourg 13 11 10 12 

                                                             
72 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsds

c460&plugin=0. Short Description: Level of basic computer skills are measured using a self-assessment 

approach, where the respondent indicates whether he/she has carried out specific tasks related to computer 

use, without these skills being assessed, tested or actually observed. Six computer-related items were used 

to group the respondents into levels of computer skills in 2006, 2007 and 2009: copy or move a file or folder; 

use copy and paste tools to duplicate or move information within a document; use basis arithmetic formula 

(add, substract, multiply, divide) in a spreadsheet; compress files; connect and install new devices, e.g. a 

printer or a modem; write a computer program using a specialised programming language. Instead of the item 

on having connected and installed new devices, the 2005 items included the use of a mouse to launch 

programs such as an Internet browser or word processor. Low level of basic computer skills: Individuals who 

have carried out 1 or 2 of the 6 computer-related items. Medium level of basic computer sills: Individuals who 

have carried out 3 or 4 of the 6 computer-related items. High level of basic computer skills: Individuals who 

have carried out 5 or 6 of the 6 computer-related items. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc460&plugin=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc460&plugin=0
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Hungary 7 10 10 14 

Malta 9 8 9 12 

Netherlands 17 16 16 13 

Austria 12 12 12 13 

Poland 19 16 16 16 

Portugal 9 8 9 11 

Romania : 13 14 17 

Slovenia 12 10 12 12 

Slovakia 17 18 18 17 

Finland 17 15 17 18 

Sweden 20 18 18 23 

United 
Kingdom 

16 12 15 15 

Iceland 11 13 15 16 

Liechtenstein : : : : 

Norway 23 16 16 17 

Switzerland : : : : 

Croatia : : 12 8 

FYROM : 25 : 22 

 

Β2. Άτομα που ζχουν πραγματοποιιςει 3 ι 4 δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ 

Θ/Τ73. 

time geo 2005 2006 2007 2009 

EU (27 
countries) 

27 23 24 25 

EU (25 
countries) 

27 24 25 26 

EU (15 
countries) 

28 24 26 27 

Belgium : 23 24 27 

Bulgaria : 13 15 18 

Czech 
Republic 

: 22 21 20 

                                                             
73 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=ts

dsc460&language=en. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tsdsc460&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tsdsc460&language=en
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Denmark 37 32 30 35 

Germany 34 31 32 32 

Estonia 18 18 20 20 

Ireland : 10 19 18 

Greece 14 14 16 15 

Spain : 20 20 22 

France : 23 27 35 

Italy 18 17 17 18 

Cyprus 22 18 18 16 

Latvia 24 20 23 23 

Lithuania 19 20 21 19 

Luxembourg 25 26 29 31 

Hungary 16 21 22 22 

Malta 23 19 20 18 

Netherlands 36 29 31 30 

Austria 26 24 26 29 

Poland 22 18 20 19 

Portugal 16 14 16 16 

Romania : 10 10 10 

Slovenia 22 20 21 21 

Slovakia 35 30 30 33 

Finland 37 29 26 26 

Sweden 37 33 33 30 

United 
Kingdom 

29 27 30 27 

Iceland 33 35 34 36 

Liechtenstein : : : : 

Norway 32 28 30 30 

Switzerland : : : : 

Croatia : : 19 16 

FYROM : 10 : 14 
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Γ1. Άτομα που ζχουν πραγματοποιιςει 1 ι 2 δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ 

του διαδικτφου74. 

time geo 2005 2006 2007 

EU (27 
countries) 

31 30 29 

EU (25 
countries) 

31 31 30 

EU (15 
countries) 

34 33 31 

Belgium : 39 40 

Bulgaria : 10 13 

Czech 
Republic 

: 30 25 

Denmark 47 40 37 

Germany 41 41 41 

Estonia 18 17 20 

Ireland 37 42 42 

Greece 20 23 22 

Spain : 27 23 

France : : 26 

Italy 14 14 15 

Cyprus 20 20 25 

Latvia 27 29 22 

Lithuania 20 20 18 

Luxembourg 34 31 28 

Hungary 19 23 22 

Malta 28 22 22 

Netherlands 49 44 39 

Austria 38 36 38 

                                                             
74 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsds

c470&plugin=0. Short Description: Level of internet skills are measured using a self-assessment approach, 

where the respondent indicates whether he/she has carried out specific tasks related to internet use, without 

these skills being assessed, tested or actually observed. Six Internet-related items were used to group the 

respondents into levels of Internet skills in 2005, 2006 and 2007: use a search engine to find information; send 

an e-mail with attached files; post messages to chatrooms, newsgroups or any online discussion forum; use the 

Internet to make telephone calls; use peer-to-peer file sharing for exchanging movies, music etc.; create a web 

page. Low level of basic internet skills: Individuals who have carried out 1 or 2 of the 6 Internet-related items. 

Medium level of basic internet skills: Individuals who have carried out 3 or 4 of the 6 Internet-related items. 

High level of basic internet skills: Individuals who have carried out 5 or 6 of the 6 Internet-related items. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc470&plugin=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc470&plugin=0
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Poland 22 22 24 

Portugal 20 22 16 

Romania : 14 16 

Slovenia 30 27 25 

Slovakia 39 34 34 

Finland 37 39 39 

Sweden 52 48 45 

United 
Kingdom 

:u 38 41 

Iceland 37 35 31 

Liechtenstein : : : 

Norway 39 35 38 

Switzerland : : : 

Croatia : : 15 

FYROM : 21 : 

 

Γ2. Άτομα που ζχουν πραγματοποιιςει 3 ι 4 δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ 

του διαδικτφου75. 

 time geo 2005 2006 2007 

EU (27 
countries) 

17 19 23 

EU (25 
countries) 

17 20 23 

EU (15 
countries) 

18 20 24 

Belgium : 19 23 

Bulgaria : 13 15 

Czech 
Republic 

: 14 17 

Denmark 27 33 34 

Germany 20 25 27 

Estonia 21 24 25 

Ireland 5 7 12 

                                                             
75 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=ts

dsc470&language=en. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tsdsc470&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tsdsc470&language=en
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Greece 5 9 11 

Spain : 20 25 

France : : 27 

Italy 15 16 18 

Cyprus 9 11 12 

Latvia 15 17 26 

Lithuania 13 16 20 

Luxembourg 28 31 37 

Hungary 16 19 24 

Malta 12 15 19 

Netherlands 25 29 33 

Austria 16 20 23 

Poland 14 17 19 

Portugal 13 13 19 

Romania : 7 10 

Slovenia 17 19 23 

Slovakia 15 19 23 

Finland 25 28 29 

Sweden 14 26 25 

United 
Kingdom 

:u 18 22 

Iceland 32 36 37 

Liechtenstein : : : 

Norway 28 30 32 

Switzerland : : : 

Croatia : : 17 

FYROM : 8 : 
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Δ. Άτομα που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο τουσ 3 τελευταίουσ μινεσ για να 

αλλθλεπιδράςουν με κάποια δθμόςια υπθρεςία76. 

Δ1. Άτομα που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο για να αντλιςουν πλθροφορίεσ από 

κυβερνθτικζσ ιςτοςελίδεσ. 

time geo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU (27 
countries) 

: : 19.6 20.7 21.3 26.9 25.5 27.5 

EU (25 
countries) 

: : 21.2 20.7 22.6 28.4 26.7 28.9 

EU (15 
countries) 

: 20.6 24.1 22.9 : 31.0 28.6 30.6 

Euro area : : : 22.2 23.9 29.7 28.4 29.6 

Belgium : : : 15.9 25.6 20.7 14.3 27.2 

Bulgaria : : 3.9 : 5.7 4.3 6.4 7.9 

Czech 
Republic 

: 3.4 3.1 3.3 16.1 14.0 13.1 22.8 

Denmark 35.1 39.4 42.5 :c 39.3 57.7 41.3 65.4 

Germany 14.0 23.3 31.3 :u 27.8 39.1 31.1 35.3 

Estonia : : 14.2 29.0 26.6 27.4 33.0 43.0 

Ireland : 9.6 11.4 14.4 21.3 26.0 : 23.3 

Greece 3.5 6.1 7.2 4.7 5.5 9.5 8.8 10.7 

Spain : 19.5 22.0 22.5 23.7 25.1 27.8 28.6 

France : : : : 24.4 36.6 40.5 36.0 

Italy : : : 13.0 14.8 15.2 13.8 15.1 

Cyprus : : 10.4 10.9 12.0 18.4 14.9 21.1 

Latvia : : 12.1 12.2 22.6 17.0 14.4 22.2 

Lithuania : 6.0 8.9 11.3 12.6 17.6 18.2 17.7 

Luxembourg 14.9 25.0 35.6 38.2 36.3 44.2 41.6 44.4 

Hungary : : 14.9 15.1 13.6 21.7 22.2 22.9 

Malta : : : 18.0 14.0 21.9 18.1 22.7 

Netherlands 11.6 14.7 17.2 40.7 46.0 49.1 48.1 49.9 

Austria 7.9 14.4 17.6 24.9 28.9 24.0 36.2 35.4 

                                                             
76 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin0

0064&plugin=0. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00064&plugin=0
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00064&plugin=0
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Poland : : 11.9 10.7 : 12.1 14.0 16.3 

Portugal 3.9 9.7 10.3 11.8 14.0 16.8 15.2 18.0 

Romania : : 2.5 : 2.6 4.0 8.5 5.8 

Slovenia : : 11.7 17.6 28.0 28.1 29.2 30.5 

Slovakia : : 20.9 23.7 27.2 20.1 26.0 26.0 

Finland 31.4 38.5 43.3 44.6 40.5 43.2 46.3 45.0 

Sweden 40.0 41.1 35.8 48.7 : 47.2 45.1 48.2 

United 
Kingdom 

6.4 18.8 19.5 22.1 :u 32.9 26.1 29.7 

Iceland : 48.9 55.7 50.3 54.7 54.0 57.7 63.3 

Norway : 43.4 37.3 46.4 52.1 55.1 54.8 58.5 

Switzerland : : : : : : : : 

Croatia : : : : : 10.0 9.3 10.1 

FYROM : : 2.1 : 11.5 : 6.7 9.9 

 

Δ2. Άτομα που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο για να κατεβάςουν επίςθμα κυβερνθτικά 

ζντυπα77. 

time geo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU (27 
countries) 

: : 9.1 10.5 13.3 17.8 15.9 17.5 

EU (25 
countries) 

: : 9.8 10.5 14.1 18.7 16.7 18.3 

EU (15 
countries) 

: 10.3 11.1 11.3 : 20.2 17.7 19.3 

Euro area : : : 11.6 14.8 19.3 17.8 18.7 

Belgium : : : 7.6 7.7 10.7 6.8 12.6 

Bulgaria : : 3.4 : 3.7 4.0 4.6 5.9 

Czech 
Republic 

: 1.0 2.2 2.4 7.5 7.7 6.2 9.1 

Denmark 11.4 15.1 16.4 :c 20.0 37.0 27.3 36.4 

Germany 6.9 12.1 13.6 :u 17.5 26.1 16.2 19.3 

Estonia : : 14.3 17.5 17.3 20.6 24.2 32.0 

Ireland : 6.6 8.7 11.8 19.0 22.2 : 20.2 

                                                             
77 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=ti

n00064&language=en. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tin00064&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tin00064&language=en
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Greece 0.3 2.0 2.8 1.8 0.9 4.4 4.0 5.7 

Spain : 10.2 11.6 12.5 13.6 14.2 15.5 15.7 

France : : : : 14.3 23.8 29.9 26.6 

Italy : : : 9.1 10.7 10.6 10.4 11.0 

Cyprus : : 3.5 4.8 7.7 13.0 10.2 15.5 

Latvia : : 4.2 4.9 7.7 7.0 7.3 8.4 

Lithuania : 3.2 5.7 6.6 6.7 12.0 13.2 13.3 

Luxembourg 4.9 16.7 28.8 32.0 34.6 37.6 30.0 38.5 

Hungary : : 6.9 12.3 11.4 19.1 17.1 17.1 

Malta : : : 10.4 8.8 16.7 11.8 15.6 

Netherlands : : : 21.8 27.3 29.7 30.8 33.6 

Austria 5.2 10.6 13.9 11.1 22.2 18.8 23.1 22.0 

Poland : : 5.6 5.7 : 8.8 9.7 11.5 

Portugal 0.5 5.3 7.6 8.3 10.7 12.5 11.9 14.0 

Romania : : 0.7 : 1.0 2.6 3.6 3.8 

Slovenia : : 7.0 9.5 17.3 15.4 16.1 18.9 

Slovakia : : 12.9 13.5 16.6 14.5 18.6 19.2 

Finland 11.8 16.1 13.2 21.5 28.7 31.0 31.7 31.5 

Sweden 23.1 23.1 20.2 30.7 : 29.2 29.1 33.5 

United 
Kingdom 

: 7.5 6.9 7.1 :u 22.3 14.2 18.9 

Iceland : 41.2 30.0 29.3 36.5 33.0 34.0 49.7 

Norway : 22.5 18.2 23.8 30.1 32.8 29.5 35.4 

Switzerland : : : : : : : : 

Croatia : : : : : 7.8 6.5 7.9 

FYROM : : 1.9 : 4.8 : 3.8 4.6 

 

Δ3. Άτομα που χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο για να ςτείλουν ςυμπλθρωμζνα ζντυπα78. 

time geo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU (27 
countries) 

: : 5.3 6.1 8.8 12.6 11.6 12.7 

EU (25 
countries) 

: : 5.6 6.1 9.3 13.2 12.2 13.3 

                                                             
78 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=ti

n00064&language=en. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tin00064&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=tin00064&language=en


80 

 

EU (15 
countries) 

: 6.0 6.3 6.7 : 14.7 13.3 14.4 

Euro area : : : 6.6 9.8 13.4 12.8 13.2 

Belgium : : : 4.4 7.4 8.2 5.4 10.2 

Bulgaria : : 2.6 : 2.4 2.7 3.2 4.7 

Czech 
Republic 

: 0.4 1.4 1.4 3.0 3.5 3.6 4.8 

Denmark 13.8 13.7 13.9 :c 16.9 32.6 27.4 33.5 

Germany 3.3 6.7 6.9 :u 9.4 17.1 10.5 12.4 

Estonia : : 13.1 16.6 17.1 20.2 24.4 32.3 

Ireland : 4.9 6.3 9.2 14.3 19.4 : 18.5 

Greece 1.1 2.8 2.4 3.2 2.1 4.5 3.6 4.0 

Spain 6.4 5.7 6.7 6.0 7.0 8.4 9.1 8.5 

France : : : : 11.8 17.8 24.7 21.5 

Italy : : : 3.6 5.0 4.6 5.1 5.4 

Cyprus : : 1.4 1.7 3.4 9.6 6.1 9.7 

Latvia : : 3.6 5.0 6.1 5.5 6.1 6.4 

Lithuania : 3.0 5.5 5.6 6.1 11.3 13.3 13.0 

Luxembourg 4.9 10.9 21.2 18.7 17.3 21.2 15.7 15.6 

Hungary : : 4.0 7.3 5.3 13.5 11.1 11.1 

Malta : : : 5.7 3.8 9.4 6.5 10.1 

Netherlands : : : 20.4 29.7 32.6 32.1 32.5 

Austria 3.1 5.4 8.1 12.3 12.1 13.3 13.6 12.0 

Poland : : 3.5 2.6 : 3.6 4.6 5.4 

Portugal 0.5 5.2 7.6 9.0 11.5 13.1 12.9 16.3 

Romania : : 1.1 : 0.6 1.8 3.2 3.0 

Slovenia : : 2.9 :u 6.3 6.3 6.7 8.1 

Slovakia : : 4.9 6.5 7.2 7.9 11.6 13.3 

Finland 4.3 8.8 9.9 11.2 15.0 17.0 17.9 22.6 

Sweden 11.4 11.5 11.3 21.4 : 24.3 25.8 30.8 

United 
Kingdom 

: 4.1 3.4 4.8 :u 18.0 12.1 16.7 

Iceland : 39.4 18.7 19.9 27.4 19.1 19.6 50.2 

Norway : 13.2 8.5 20.6 28.2 26.2 27.2 31.4 

Switzerland : : : : : : : : 

Croatia : : : : : 4.9 3.2 4.9 

FYROM : : 1.0 : 2.4 : 1.4 2.3 
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Ε. Επίπεδο πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο για τα νοικοκυριά. 

Time geo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU (27 
countries) 

: : 41 48 49 54 60 65 

EU (25 
countries) 

: : 43 48 51 56 62 67 

EU (15 
countries) 

39 43 46 53 54 59 64 68 

Belgium : : : 50 54 60 64 67 

Bulgaria : : 10 : 17 19 25 30 

Czech 
Republic 

: 15 19 19 29 35 46 54 

Denmark 56 64 69 75 79 78 82 83 

Germany 46 54 60 62 67 71 75 79 

Estonia : : 31 39 46 53 58 63 

Ireland : 36 40 47 50 57 63 67 

Greece 12 16 17 22 23 25 31 38 

Spain : 28 34 36 39 45 51 54 

France 23 31 34 : 41 49 62 63 

Italy 34 32 34 39 40 43 47 53 

Cyprus 24 29 53 32 37 39 43 53 

Latvia 3 : 15 31 42 51 53 58 

Lithuania 4 6 12 16 35 44 51 60 

Luxembourg 40 45 59 65 70 75 80 87 

Hungary : : 14 22 32 38 48 55 

Malta : : : 41 53 54 59 64 

Netherlands 58 61 65 78 80 83 86 90 

Austria 33 37 45 47 52 60 69 70 

Poland 11 14 26 30 36 41 48 59 

Portugal 15 22 26 31 35 40 46 48 

Romania : : 6 : 14 22 30 38 

Slovenia : : 47 48 54 58 59 64 

Slovakia : : 23 23 27 46 58 62 

Finland 44 47 51 54 65 69 72 78 

Sweden : : : 73 77 79 84 86 

United 
Kingdom 

50 55 56 60 63 67 71 77 

Iceland : : 81 84 83 84 88 90 

Liechtenstein : : : : : : : : 
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Norway : 60 60 64 69 78 84 86 

Switzerland : : : : : : : : 

Croatia : : : : : 41 45 50 

FYROM : : 11 : 14 : 29 42 

 

 

 

Παρϊρτημα V 

Περιγραφικά ςτατιςτικά 

 Μζςοσ 

Όροσ 

Συπικι 

Απόκλιςθ 

Δμπιζηοζύνη ζηην Κςβέπνηζη   

Αηζζάλνκαη όηη ε Κπβέξλεζε δξα ζηνρεύνληαο ζην ζπκθέξνλ 

ηνπ πνιίηε 

3,371 1,067 

Αηζζάλνκαη θαιά όηαλ ζπλδηαιέγνκαη κε ηελ Κπβέξλεζε, θαζώο ε 

Κπβέξλεζε γεληθά αληαπνθξίλεηαη ζηα θαζήθνληα ηεο ηθαλνπνηεηηθά 

3,504 1,075 

Πηζηεύω όηη ε Κπβέξλεζε θάλεη ηα πάληα από πιεπξάο ηεο όηαλ 

ζπλδηαιέγνκαη καδί ηεο 

3,692 1,005 

Δκπηζηεύνκαη απόιπηα ηελ Κπβέξλεζε όηη εθπιεξώλεη ηηο ππνρξεώζεηο 

ηεο 

3,605 1,127 

Δμπιζηοζύνη ζηο διαδίκηςο   

Τν δηαδίθηπν παξέρεη αξθεηά κέηξα αζθαιείαο πνπ κε θάλνπλ λα 

αηζζάλνκαη άλεηα ώζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζω 

2,942 ,943 

Αηζζάλνκαη ζίγνπξνο όηη νη λνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο δνκέο κε 

πξνζηαηεύνπλ επαξθώο από πξνβιήκαηα ζην δηαδίθηπν 

3,105 ,933 
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Αηζζάλνκαη ζίγνπξνο όηη ε θξππηνγξάθεζε θαη νη άιιεο εμειηγκέλεο 

ηερλνινγίεο ζην δηαδίθηπν δηαζθαιίδνπλ ην όηη κπνξώ λα θάλω δνπιεηά 

κέζα ζ' απηό 

2,961 ,974 

Τν δηαδίθηπν απνηειεί ζήκεξα έλα δπλαηό θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ 

κέζω ηνπ νπνίνπ κπνξώ λα θάλω ζπλαιιαγέο 

3,057 ,993 

Δμπιζηοζύνη ζηην ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη   

Καηά ηε γλώκε κνπ νη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

αμίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε κνπ 

2,942 ,845 

Οη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη όηη είλαη 

εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη απέλαληη κνπ 

2,990 ,849 

Μπνξώ λα εκπηζηεπηώ έλα δηθηπαθό ηόπν ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2,952 ,934 

Γιάθεζη για πίζηη   

Γεληθά, δελ εκπηζηεύνκαη άιινπο αλζξώπνπο 3,317 ,916 

Γεληθά, έρω εκπηζηνζύλε ζηελ αλζξωπόηεηα 2,895 ,887 

Αηζζάλνκαη όηη νη άλζξωπνη γεληθά είλαη αμηόπηζηνη 3,133 ,899 

Γεληθά εκπηζηεύνκαη ηνπο άιινπο αλζξώπνπο,  εθηόο αλ κνπ δώζνπλ 

ηελ αθνξκή γηα ην αληίζεην 

2,447 ,999 

Δκλαμβανόμενορ κίνδςνορ   

Η απόθαζε λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη επηθίλδπλε 

3,219 ,940 

Γεληθά, πηζηεύω όηη ε ρξήζε ππεξεζηώλ ηεο Κπβέξλεζεο ζην δηαδίθηπν 

είλαη επηθίλδπλε 

3,228 ,963 

Δςκολία σπήζηρ   

Η ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

εύθνιε 

2,361 ,941 

Η αιιειεπίδξαζή κνπ κε δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη μεθάζαξε θαη θαηαλνεηή 

2,600 ,926 

Βξίζθω όηη νη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

επέιηθηνη ζηελ αιιειεπίδξαζε καδί κνπ 

2,733 ,890 



84 

 

Δίλαη εύθνιν γηα κέλα λα απνθηήζω ηηο δεμηόηεηεο  λα ρξεζηκνπνηώ έλα 

δηθηπαθό ηόπν ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

2,228 ,973 

Δκλαμβανόμενη σπηζιμόηηηα   

Η ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κνπ 

επηηξέπεη λα θάλω δνπιεηέο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη εθηόο 

ωξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ Γεκόζηωλ Υπεξεζηώλ 

2,276 ,975 

Έλαο δηθηπαθόο ηόπνο ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κνπ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα λα θάλω ηηο δνπιεηέο πην γξήγνξα 

2,076 ,816 

Τα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη εκθαλή 

2,457 ,820 

Η ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

κεηώζεη έμνδα κεηαθίλεζεο 

2,047 ,847 

Η ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

κεηώζεη ην ρξόλν  κεηαθηλήζεωλ θαη αλακνλήο ζε νπξέο 

1,981 ,919 

ηάζη απένανηι ζηην ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη   

Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

2,390 ,849 

Δίλαη επραξίζηεζε γηα κέλα λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο 

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

2,438 ,897 

Δίλαη επηζπκεηό γηα κέλα λα κάζω λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο 

ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

2,285 ,987 

Ππόθεζη σπήζηρ   

Θα ρξεζηκνπνηνύζα ην δηαδίθηπν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από ηελ 

Κπβέξλεζε 

2,304 1,038 

Θα ρξεζηκνπνηνύζα ππεξεζίεο ηεο Κπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη ζην 

δηαδίθηπν 

2,152 1,007 

Η αιιειεπίδξαζε κε ηελ Κπβέξλεζε κέζα από ην δηαδίθηπν είλαη θάηη 

πνπ πξνηίζεκαη λα θάλω 

2,447 ,960 

Θα ρξεζηκνπνηνύζα ην δηαδίθηπν, γηα λα δεηήζω ππεξεζίεο από ηελ 

Κπβέξλεζε 

2,181 ,907 
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Παρϊρτημα VΙ 

Υπουργείο Εςωτερικών Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε 

ςυνεργαςία με το Υπουργείο Οικονομικών. 

Ελλθνικι υπθρεςία απογραφισ μιςκοδοτοφμενων από το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

Ενθμερωτικό ςθμείωμα: Αποτελζςματα Απογραφισ. (Αναρτικθκε: 30 Ιουλίου, 

2010). 

 

Απογραφζντεσ ανά ςχζςθ εργαςίασ τθσ κφριασ απαςχόλθςθσ79 

 

 

                                                             
79

 http://apografi.gov.gr/2010/07/379. 

Εργαςιακι ςχζςθ Αρικμόσ Τπαλλιλων Ποςοςτό % 

Μόνιμοι Τπάλλθλοι Δθμοςίου/Δικαςτικοί 
Λειτουργοί/Δθμόςιοι Λειτουργοί 

625738 82% 

Ιδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου 53833 7% 

Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου 44811 6% 

υμβαςιοφχοι ζργου 14345 2% 

Αιρετοί 12609 2% 

Επί κθτεία 7495 1% 

Ωρομίςκιοι/Θμερομίςκιοι 4614 1% 

Μετακλθτοί 1175 0% 

Ζμμιςκοι Εντολι 1003 0% 

Μζλθ Διοικθτικών υμβουλίων 493 0% 

Πρόεδροσ, Διευκφνων φμβουλοσ, Διοικθτισ, 
Τποδιοικθτισ 

380 0% 

http://apografi.gov.gr/2010/07/379

