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Περίληψη   
 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια σκιαγράφησης του ενδιαφέροντος των 
φοιτητών για τα κοινά καθώς και της αντίληψης τους για τον τρόπο που λειτουργούν οι 
δημοκρατικές διαδικασίες στον ακαδημαϊκό χώρο. Επιπλέον, επιχειρείται η καταγραφή 
της μέχρι σήμερα εξοικείωσης των φοιτητών με τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Δημοκρατίας, καθώς και οι απόψεις τους σχετικά με την 
συμβολή αυτών στην καθημερινότητα τους. Τέλος γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης, 
του εάν θα αποτελέσει παράγοντα ώθησης για περεταίρω ενασχόλησης με τα  κοινά της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, η ύπαρξη ενός διαδικτυακού χώρου διαβούλευσης 
αποκλειστικά για τα θέματα που απασχολούν τους φοιτητές. Αρχικά γίνεται μια ιστορική 
αναδρομή στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την εμφάνιση της μέχρι 
σήμερα. Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση των όρων ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
ψηφιακή δημοκρατία ενώ ακολουθεί η παρουσίαση της έρευνας.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ψηφιακή Δημοκρατία, Ηλεκτρονική 
Δημοκρατία, Ηλεκτρονική διαβούλευση,  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), φοιτητικές εκλογές, φοιτητικές συνελεύσεις.  
 

Abstract 
In the present project a record of the students’ interest on the way they realize the 
democratic processes in the academia is attempted. Moreover, an effort is made in order 
to record the familiarization of students with the terms e-Government and e-Democracy, 
and their views on the contribution of those in their daily lives. Finally an attempt is 
made to assess whether the existence of a web site consultation, exclusively on issues 
concerning the students, consists a factor that prompts to further involvement in the 
politics of academia. In the first unit, a retrospection of the development of e-governance 
from its first appearance till today is made. A presentation of the terms e-government and 
digital democracy follows and finally the results of the research are displayed. 
 
Keywords:, E-Governance, Digital Democracy, E-Democracy, Electronic consultation, 
Information and Communication Technologies (ICT), student elections, student 
assemblies. 
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1 Πρόλογος 

 

Ανεξαρτήτως με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος, με τις  δυνατότητες και τις 

προοπτικής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, το διαδίκτυο ως ένα νέο εργαλείο πολιτικής 

επικοινωνίας (αλληλεπίδρασης),  χρησιμοποιείται ήδη με πολλούς τρόπους  (Dai , 2007).  

Σε όλο το μήκος και το πλάτος της υδρογείου τα κοινοβούλια, τα πολιτικά κόμματα και 

ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός ανεξάρτητων πολιτικών έχουν ήδη επιβιβαστεί στο 

βαγόνι της διαδικτυακής επανάστασης. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίκεντρο αυτής 

της επανάστασης είναι η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με τις οργανωτικές αλλαγές και την απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων, ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες, οι δημοκρατικές 

διαδικασίες και οι πολιτικές που ασκεί ο δημόσιος τομέας. Αυτό είναι το αντικείμενο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government).   

Στα πεδία εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΗΔ) περιλαμβάνεται η 

ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) ή ψηφιακή δημοκρατία (ΨΔ, digital 

democracy), η οποία αναφέρεται στη μεγαλύτερη και πιο ενεργή συμμετοχή του πολίτη 

στα πολιτικά δρώμενα και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που μπορεί να γίνει εφικτή 

με τη χρήση των ΤΠΕ, μέσα από δύο προοπτικές: την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την 

ηλεκτρονική συμμετοχή. Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία (γνωστή ως e-voting) 

επιδιώκεται να εξασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των εκλογικών 

τμημάτων για όλους τους πολίτες. Η ηλεκτρονική συμμετοχή στοχεύει στην 

αντιμετώπιση της δημοκρατικής αποδέσμευσης των πολιτών, μέσα από την παροχή 

καναλιών πληροφορίας που θα τους εμπλέκουν σε όλα τα στάδια της εκλογικής 

διαδικασίας. 

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα μοντέλα ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Αυτά 

βασίζονται αντίστοιχα στην άμεση δημοκρατία, τις ηλεκτρονικές κοινότητες, τις 

ηλεκτρονικές τεχνικές και την online δημόσια συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία. 

Γενικά στην πολιτική ζωή μπορούμε να διακρίνουμε τρεις πολιτικούς παράγοντες 

(actors): Κυβερνήσεις (Governments),  Υποστηρικτές (Advocates) και Τρίτοι (Τhird 

parties). Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής συμμετοχής στο στάδιο της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ πολιτών και αντιπροσώπων χρησιμοποιούνται κάποια βοηθητικά εργαλεία. Αυτά 



 - 10 - 

είναι: παιχνίδια, ηλεκτρονική αλληλογραφία, Forums και Web "blogs", συνομιλίες, 

ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις και εργαλεία προσομοίωσης. Ωστόσο, η επίδραση τους 

στην συμμετοχή των πολιτών παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. 

Για την επιτυχημένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας πέρα από την 

χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατανόηση της 

άμεσης ανάγκης για ανανέωση της πολιτικής ζωής που πρέπει να συνοδεύεται από την 

αυξημένη συμμετοχή των πολιτών σε αυτή. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταγραφούν και να μελετηθούν  οι 

απόψεις των φοιτητών για την ψηφιακή δημοκρατία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Πιο συγκεκριμένα μελετάτε το εάν θα ωθούσε η ύπαρξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας, 

στην οποία θα συζητούνταν ή και θα ψηφιζόταν θέματα τα οποία απασχολούν τους 

φοιτητές, στην εμπλοκή περισσοτέρων φοιτητών με τα κοινά και τα θέματα που 

απασχολούν την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σκιαγραφείται επίσης το κατά πόσο οι φοιτητές 

συμμετέχουν σήμερα  στης συνελεύσεις και για ποιους λόγους δεν είναι ικανοποιημένοι 

από αυτές. Επίσης μετράτε η χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η 

συμμετοχή τους σε σελίδες ανοικτής διαβούλευσης.  

 

1.1 Ιστορική Αναδρομή 

 

 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις του 20ου αιώνα έχουν δημιουργήσει ένα οξύτατα 

ανταγωνιστικό και δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ραγδαία ανάπτυξη των 

Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών επηρέασε έντονα την ανθρώπινη 

καθημερινότητα. Τα νέα μέσα τροποποίησαν την επικοινωνία, την διάδοση της γνώσης, 

το εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία. Η ανάπτυξη των ΤΠΕ, ταυτόχρονα ωθεί και 

στην αναδιαμόρφωση της δημόσιας διοίκησης, για να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες 

προκλήσεις που προκύπτουν.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 εμφανίστηκε η ιδέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(ΗΔ), αποτελεί μία σημαντική κατηγορία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και αρχίζει να 

χρησιμοποιείται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από τις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες αλλά 

και από κάποιες αναπτυσσόμενες. Η αυγή του νέου αιώνα βρίσκει όλο και περισσότερες 
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κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, και ειδικά το διαδίκτυο, για να παρέχουν υπηρεσίες 

μεταξύ των κυβερνητικών φορέων, των πολιτών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των 

μη κυβερνητικών φορέων (Fang, 2002). Το 2001 ο Jim Melitski έγραφε στην ιστοσελίδα της 

American Society of Public Administration για το  e-Government «Σε όλο τον κόσμο, οι 

δημόσιοι οργανισμοί έχουν αρχίσει ένα «e-government ταξίδι» με τη δημοσίευση στατικών 

πληροφοριών στο Διαδίκτυο,  εδραιώνοντας μια on-line παρουσία και ελπίζοντας ότι και οι ίδιοι 

θα βιώσουν την αύξηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, και της οργανωτικής 

απόδοσης» (Melitski, 2001). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφού ελευθέρωσε πλήρως την αγορά τηλεπικοινωνιών της το 1998 

διατυπώνει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2003 (eEurope 2005) 

έτσι ώστε να καλύπτει όλα τα «δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Σκοπός του 

σχεδίου eEurope 2005 ήταν η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Ως αποτέλεσμα, δρομολόγησε 

αρκετές πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκτήσουν τα νοικοκυριά ευρυζωνικές επικοινωνίες 

υψηλής ταχύτητας, να πολλαπλασιαστούν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν για εταιρείες και 

να ενισχυθεί η ηλεκτρονική σύνδεση των δημόσιων υπηρεσιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003). 

Το 2006 ψηφίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σχέδιο δράσης i2010 

eGovernment Action Plan. Το σχέδιο δράσης καθορίζει ένα φύλλο πορείας για να επιτευχθούν οι 

στόχοι του μεταξύ του 2006 και του 2010. Σκοποί του σχεδίου ήταν, να επωφεληθούν όσο το 

δυνατόν γρηγορότερα οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στον 

τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να εξασφαλιστεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε 

εθνικό επίπεδο δεν δημιουργεί νέα εμπόδια στην εσωτερική αγορά, κατά κύριο λόγο λόγω της 

έλλειψης λειτουργικότητας και να επεκταθούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιτρέποντας οικονομίες κλίμακας 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). 

Με το σύνθημα "καλύτερα στο Διαδίκτυο παρά στην ουρά", πάνω από το 90% όλων των 

παρόχων δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικοινωνούν σήμερα σε απευθείας 

σύνδεση. Στόχος είναι η εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση σε 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες 

(υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων ΦΠΑ, ταξινόμηση καινούργιων αυτοκινήτων ή 

δήλωση της αλλαγής κατόχου ενός αυτοκινήτου, κ.λπ.)  (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). Εκτός από 

τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, καταβάλλονται προσπάθειες για τη σύνδεση των βιβλιοθηκών, 

των μουσείων και παρόμοιων ιδρυμάτων με ευρυζωνικά δίκτυα. Επιπροσθέτως, οι κυβερνήσεις 

της ΕΕ πρόκειται να προσφέρουν στους πολίτες σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες υγείας, όπως, 

πληροφορίες για την πρόληψη ασθενειών, ιατρικούς φακέλους, ιατρικές τηλεγνωματεύσεις και 

ηλεκτρονική επιστροφή ιατρικών εξόδων. 
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Ως συνέχεια του σχεδίου δράσης i2010, το Δεκέμβριο του 2010, ψηφίζεται το 

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης eGovernment της περιόδου 2011-2015. Ο γενικός στόχος του  σχεδίου 

είναι να διευκολυνθεί η μετάβαση των διοικήσεων σε μια νέα γενιά υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού 

του στόχου, η Επιτροπή ορίζει τέσσερα είδη δράσεων, την ενδυνάμωση των χρηστών, την 

ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, την βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των κυβερνήσεων και των διοικήσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων 

για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι δράσεις αυτές πρέπει να ληφθούν από τα 

κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων που καθορίζονται στη Διακήρυξη του 

Malmö (5ο υπουργικό Συνέδριο Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, 2009). 
 

1.2 Ορισμοί 

 

 Για της έννοιες «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και «ψηφιακή δημοκρατία» έχουν 

δοθεί πολλοί ορισμοί. Πριν προχωρήσουμε όμως στον ορισμό τους κρίνεται σκόπιμο να 

γίνει η διάκριση μεταξύ της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernance)  και της 

ψηφιακής δημοκρατίας (e-Democracy). Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται μια 

πολιτική διαδικασία «άνωθεν προς κάτω» εφοδιασμού υπηρεσιών, ενώ ψηφιακή 

δημοκρατία θεωρείται η πρωτοβουλία «από κάτω προς τα πάνω» κοινωνικό-πολιτικών 

διαδράσεων (Μπουντουρίδης, 2001). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η χρήση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε 

συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την 

υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών, ενώ Ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι η διαδικασία 

και οι δομές συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών ηλεκτρονικής διαδραστικότητας, 

μεταξύ του κράτους και του πολίτη στην προσπαθειών εξάσκησης της Δημοκρατίας 

χωρίς περιορισμούς χρόνου, χώρου και άλλων φυσικών συνθηκών, με την χρήση 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Backus, 2001). 
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Από τον ορισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται σαφές ότι καθορίζονται δύο 

θεμελιώδεις αρχές: κατ’ αρχάς οριοθετούνται οι στόχοι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

σε τρεις συγκεκριμένους τομείς: 

• Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων 

• Βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών 

• Υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών. 

και κατά δεύτερον συνδέεται άρρηκτα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ευρύτατες 

οργανωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης. 

 

 

1.3 Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

2011-2015 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της για την καθιέρωση αλλά και την 

καλύτερη και αποδοτικότερη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης έχει ψηφίσει 

σχετικά προγράμματα κατά διαστήματα. Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο, eGovernment 

Action Plan 2011-2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποφασίστηκε Δεκέμβριο του 

2010  και φιλόδοξεί να πραγματοποιήσει το όραμα που περιλαμβάνεται στη δήλωση της 

5ης Υπουργικής Διάσκεψης για την ηλε-διακυβέρνηση (γνωστή και ως «δήλωση του 

Malmö»). Ως  στόχος έχει τεθεί μέχρι το 2015, οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις να 

«αναγνωρίζονται ως ανοιχτές, ευέλικτες και συνεργάσιμες στις σχέσεις τους με τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιούν την ηλε-διακυβέρνηση για να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα και την απόδοσή τους, καθώς και για συνεχή βελτίωση των δημόσιων 

υπηρεσιών κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις διάφορες ανάγκες των χρηστών και 

μεγιστοποιεί τη δημόσια αξία, υποστηρίζοντας τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια 

πρωτοπόρα οικονομία της γνώσης» (5ο υπουργικό Συνέδριο Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, 

2009). 

Η δήλωση του Malmö ορίζει 4 πολιτικές προτεραιότητες για όλες τις ευρωπαϊκές 

δημόσιες διοικήσεις κατά την επόμενη 5ετία: 
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• Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ενδυναμώνονται από υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης 

που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών και έχουν αναπτυχθεί σε 

συνεργασία με τρίτους, καθώς και από βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες του 

δημόσιου τομέα, ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικά μέσα για τη 

συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής,  

• Η κινητικότητα στην ενιαία αγορά ενισχύεται από αδιάλειπτες υπηρεσίες ηλε-

διακυβέρνησης για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων και για τις σπουδές, την 

εργασία, την κατοικία και τη συνταξιοδότηση οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

• Διευκολύνεται η απόδοση και η αποτελεσματικότητα, χάρη σε συνεχείς προσπάθειες 

για την χρήση δυνατοτήτων ηλε-διακυβέρνησης με σκοπό τη μείωση του διοικητικού 

φόρτου, τη βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών και την προώθηση μιας 

βιώσιμης οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα,  

• Η υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων έχει καταστεί δυνατή χάρη στη 

δημιουργία των κατάλληλων καίριων καταλυτικών παραγόντων και τη θέσπιση των 

απαραίτητων νομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.  

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ολόκληρης της Επιτροπής για την προώθηση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση μιας έξυπνης και αειφορικής οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς, όπως 

περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, το παρόν σχέδιο δράσης συμβάλλει 

στην εκπλήρωση δύο βασικών στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, και 

ειδικότερα:  

 Έως το 2015, μια σειρά βασικών διασυνοριακών υπηρεσιών θα είναι 

επιγραμμικά διαθέσιμες - παρέχοντας στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να 

ιδρύουν και να διαχειρίζονται μια επιχείρηση οπουδήποτε στην Ευρώπη, 

ανεξάρτητα από την αρχική τους γεωγραφική θέση, και επιτρέποντας στους 

πολίτες να σπουδάζουν, να εργάζονται, να διαμένουν και να 

συνταξιοδοτούνται οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Έως το 2015, το 50% των πολιτών της ΕΕ θα έχουν χρησιμοποιήσει 

υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης. 
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Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες ηλε-διακυβέρνησης είναι εξίσου μεγάλης σημασίας 

για τις επιχειρήσεις, το παρόν σχέδιο δράσης έχει επίσης ως στόχο του, έως το 2015, το 

80% των επιχειρήσεων να έχουν χρησιμοποιήσει την ηλε-διακυβέρνηση.  
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2  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) 
 

2.1 Γενικά  

Ο ρόλος της Διακυβέρνησης μιας χώρας από τη μια, αλλά και αυτός της 

κυβέρνησης από την άλλη, σκιαγραφούν δυο διαφορετικές πτυχές της σχέσης μεταξύ 

πολιτών και πολιτικών δομών.  Η διακυβέρνηση μιας χώρας, δίνει έμφαση στους 

τρόπους σύμφωνα με τους οποίους λαμβάνονται οι αποφάσεις, ενώ η κυβέρνηση τονίζει 

τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο αυτές οι αποφάσεις θα εκτελεστούν.  Η παροχή μιας 

υπηρεσίας λοιπόν, είναι μια λειτουργία που κατά κύριο λόγο εκτελείται από την 

κυβέρνηση μιας χώρας, ενώ το κατά πόσο και αν μια υπηρεσία θα παρέχεται, είναι κατ’ 

εξοχήν θέμα της διακυβέρνησης.  Βέβαια, σε μια κοινωνία με συνεχώς αυξανόμενη 

ευελιξία, οι δύο αυτές πτυχές μεταβάλλονται και συνυπάρχουν σε μια ολοκληρωμένη 

μορφή (Ebusinessforum, 2008). 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση λοιπόν, είναι η παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών 

πληροφόρησης ή και συναλλαγών, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα, και κατά κύριο 

λόγο το Διαδίκτυο και τις τεχνολογίες που αυτό παρέχει (Ebusinessforum, 2008).   

H Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αναπτύχθηκε, καθορίστηκε και οριοθετήθηκε υπό 

την επίδραση των θεωριών του New Public Management (Osborn, 1992). Πρόκειται 

λοιπόν  για μια κεντρική τάση που αναπτύσσεται διαρκώς στο σύνολο των 

αναπτυγμένων χωρών και σε ένα μικρό ποσοστό αναπτυσσόμενων. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση είναι σε θέση να επηρεάσει τις διαδικασίες συναλλαγής του πολίτη με το 

δημόσιο και να τον επαναδραστηριοποιήσει στην πολιτική (Jaeger, 2004).   Τα κυριότερα 

μοντέλα της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης είναι  Κυβέρνηση–προς–Πολίτη ή Κυβέρνηση–

προς–Καταναλωτή, Κυβέρνηση– προς–Εργαζομένους, Κυβέρνηση–προς–Επιχειρήσεις 

και τέλος, Κυβέρνηση–προς–Κυβέρνηση. 

 Όλοι συμφωνούν στο ότι υπάρχουν διάφορα στάδια στην εξέλιξη και ανάπτυξη 

της ΗΔ υπάρχει όμως μια διαφωνία για το πόσα είναι τα στάδια αυτά. Ορισμένοι 

πιστεύουν ότι μόνο τρία στάδια είναι απαραίτητα, άλλοι πιστεύουν ότι απαιτούνται 

τέσσερα, πέντε ή ακόμα και έξι στάδια. Τα διάφορα μοντέλα των σταδίων της ΗΔ και τις 

αντιλήψεις τους, παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 Στάδια ΗΔ στην βιβλιογραφία 

Στάδια Περιγραφή Αναφορά 

Στάδιο 1: Δημοσίευση  

Στάδιο 2: Αλληλεπίδραση 

Στάδιο 3: Συναλλαγή 

1. Πληροφορίες σχετικά με τις 
διαθέσιμες δράσεις της κυβέρνησης 
online. 
2. Δίνει την δυνατότητα στους πολίτες 
να έχουν απλή αλληλεπίδραση με τις 
κυβερνήσεις τους όπως επικοινωνία 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
δωματίων επικοινωνίας (chat rooms). 
3. Οι πολίτες μπορούν να αξιοποιούν 
πλήρως τα πλεονεκτήματα ενεργού 
συμμετοχής-συναλλαγής μέσω 
διαδικτύου όπως να κάνουν αιτήσεις 
για προγράμματα και υπηρεσίες, να 
αγοράζουν άδειες, κ.α.. 
 

Howard (2001) 

Στάδιο 1: Δημοσίευση 

Στάδιο 2: Αλληλεπίδραση 

Στάδιο 3: Συναλλαγή 

Στάδιο 4: Ολοκλήρωση 

1.Online διάθεση των κρατικλων 
υπηρεσιών. Μονόδρομη επικοινωνία 
μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών.  
2. Απλή αλληλεπίδραση μεταξύ των 
πολιτών και του κράτους. 
3. Υπηρεσίες που επιτρέπουν 
συναλλαγές αξίας μεταξύ πολιτών και 
κράτους. 
4. Ενσωμάτωση των υπηρεσιών σε 
όλους τους οργανισμούς και τις 
υπηρεσίες του κράτους. 

Chandler 
and 
Emanuels (2001) 

Στάδιο 1: 

Καταλογογράφηση 

Στάδιο 2: Συναλλαγή 

Στάδιο 3: Κάθετη 

ολοκλήρωση 

Στάδιο 4: Οριζόντια 

Ολοκλήρωση 

1. Δημιουργία ιστοσελίδων και 
διάθεση των κρατικών πληροφοριών 
online. 
2. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 
να επικοινωνούν με τις κυβερνήσεις 
τους ηλεκτρονικά. 
3. Επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση 
των διαφορών σε διαφορετικά 
επίπεδα. 
4.Εστιάζει στην ολοκλήρωση των 
κρατικών υπηρεσιών, για δυνατότητα 
λειτουργίας σε οριζόντιο επίπεδο. 

Layne and 
Lee (2001) 

Στάδιο 1: Εμφάνιση 

Στάδιο 2: Βελτίωση-

Ενίσχυση 

1. Η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου 
του κράτους με περιορισμένες / 
στατικές πληροφορίες. 
2. Ενημέρωση των πληροφοριών 
τακτικά. 

United 
Nations – 
DPEPA (2002) 
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Στάδιο 3: Αλληλεπίδραση 

Στάδιο 4: Συναλλαγή 

Στάδιο 5: Ομοιογένεια ή 

πλήρης ενσωμάτωση 

3. Παρέχονται στους χρήστες λογικά 
επίπεδα αλληλεπίδρασης που τους 
επιτρέπουν να κατεβάζουν φόρμες και 
4. Επιτρέπει στους χρήστες να 
ολοκληρώνουν συναλλαγές, όπως η 
χορήγηση βίζας, άδειας, τα 
διαβατήρια,  πιστοποιητικά γέννηση 
και θανάτου, κλπ.online με ασφάλεια 
και σιγουριά. 
5. Παρέχει υπηρεσίες σε διοικητικό 
και διατμηματικό επίπεδο με το 
υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης 

Στάδιο 1: Δημοσίευση 
πληροφοριών 
Στάδιο 2: Επίσημη 
αμφίδρομη συναλλαγή 
Στάδιο 3: Πύλες 
πολλαπλών χρήσεων 
Στάδιο 4: Εξατομικευμένες 
πύλες 
Στάδιο 5: Ομαδοποίηση 
των κοινών υπηρεσιών 
Στάδιο 6: Πλήρης 
ολοκλήρωση και 
μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων  
 

1. Δημιουργία ιστοσελίδων από τις 
υπηρεσίες και τους οργανισμούς. 
Μονόδρομη επικοινωνία. 
2. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 
να έχουν ηλεκτρονική διάδραση με τις 
κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως η 
ανανέωση των αδειών τηλεόρασης και 
πληρωμής κλίσεων στάθμευσης. 
3. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες 
να έχουν πρόσβαση στις κρατικές 
υπηρεσίες και πληροφορίες από ένα 
ενιαίο σημείο. 
4. Παρέχει στους πολίτες την 
δυνατότητα να προσαρμόζουν τις 
πύλες (portals) ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. 
5. Με την αξιοποίηση της γνώση από 
το προηγούμενο στάδιο  τα μη 
απαραίτητα τμήματα συμπτύσσονται 
με σκοπό την συγκέντρωση των 
κοινών υπηρεσιών για την επίσπευση 
της εξυπηρέτησης των πολιτών. 
6. Κάποια τμήματα θα καταργηθούν, 
κάποια νέα θα δημιουργηθούν ενώ 
κάποια θα παραμείνουν με το ίδιο 
όνομα άλλα με εντελώς διαφορετική 
οργανωτική δομή. 

Silcock (2001) 
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2.2 Βασικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει μία λίστα από είκοσι (20) βασικές δημόσιες 

υπηρεσίες εκ των οποίων οι δώδεκα (12) παρέχονται σε πολίτες και οι οκτώ (8) σε 

επιχειρήσεις. Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν μια σύντομη περιγραφή των είκοσι 

βασικών δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Πίνακας 2 Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες 

Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες 

Υπηρεσία Περιγραφή 

Φόρος εισοδήματος Δήλωση και γνωστοποίηση αποτίμησης φόρου 

Εύρεση εργασίας Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας από αντίστοιχα γραφεία 

Κοινωνική ασφάλιση 
Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, σπουδών, ιατρικά κόστη 

(εξόφληση ή απευθείας διακανονισμός) 

Προσωπικά έγγραφα Έγγραφα όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης 

Καταχώριση αυτοκινήτου Π.χ. καινούργιο, μεταχειρισμένο, εισαγόμενο 

Οικοδομική άδεια Αίτηση για άδεια οικοδόμησης 

Δήλωση στην αστυνομία Δήλωση στην αστυνομία όπως π.χ. σε περίπτωση κλοπής 

Δημόσιες βιβλιοθήκες Διάθεση καταλόγων βιβλιοθήκης, εργαλεία αναζήτησης 

Πιστοποιητικά 
Αίτηση και διάθεση πιστοποιητικών όπως γέννησης, 

γάμου 

Αλλαγή Διεύθυνσης Δήλωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας 

Ανώτερη εκπαίδευση Εγγραφή μέλους στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση 

Υπηρεσίες υγείας 
συμβουλές όσων αφορά τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε 

διάφορα νοσοκομεία, ραντεβού σε νοσοκομεία 
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Πίνακας 3 Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις 

Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις 

Υπηρεσία Περιγραφή 

Φόρος εισοδήματος Δήλωση και γνωστοποίηση αποτίμησης φόρου 

Φορολογία Δήλωση και γνωστοποίηση της εταιρικής φορολογίας 

ΦΠΑ Δήλωση και γνωστοποίηση αποτίμησης ΦΠΑ 

Σύσταση εταιρίας Καταχώριση νέας εταιρείας 

Στατιστικά δεδομένα 
Υποβολή πληροφοριών των επιχειρήσεων σε στατιστικά 

γραφεία 

Δηλώσεις στα τελωνεία Δήλωση εξαγόμενων προϊόντων στα τελωνεία 

Περιβαλλοντικές άδειες 
Άδειες σχετικές με το περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένου και των αναφορών) 

Δημόσιες Προμήθειες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημόσιων προμηθειών 

 

 

2.3 Επίπεδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης δημόσιων υπηρεσιών 

  

Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημόσιων 

υπηρεσιών, καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και το 2007 τέσσερα 

επίπεδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Τον Σεπτέμβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε από 

την εταιρία Capgemini για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μελέτη, η οποία 

παρουσίασε μία καινοτομία σε σχέση με τις αντίστοιχες μελέτες των προηγούμενων 

ετών. Εισήγαγε ένα νέο πέμπτο επίπεδο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης δημόσιας 

υπηρεσίας (online sophistication). Το νέο επίπεδο παρέχει μία ένδειξη για το πόσο η 

παροχή μίας ηλεκτρονικής δημόσιας υπηρεσίας βασίζεται σε ολοκληρωμένες ψηφιακές 

διεργασίες front office και back office, σε επαναχρησιμοποίηση διαθέσιμης πληροφορίας 

από πλευράς του δημόσιου φορέα και σε ενσωμάτωση υπηρεσιών προνοητικής παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους χρήστες. 
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• 1ο επίπεδο: Πληροφόρηση – Δημοσίευση (Information).   

 Παρέχουν μόνο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας. 

Οι πληροφορίες αφορούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τους 

φορείς που εμπλέκονται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη σειρά εκτέλεσης 

των συναλλαγών που περιλαμβάνει η υπηρεσία, κλπ. 

• 2ο επίπεδο: Διάδραση – Αλληλεπίδραση (One way interaction). 

 Παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας 

καθώς και επίσημο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ) το οποίο οι 

χρήστες μπορούν να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να 

το χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα. 

• • 3ο επίπεδο: Αμφίδρομη διάδραση (Two way interaction).  

 Εκτός από πληροφορίες, προσφέρουν online φόρμες για συμπλήρωση και 

ηλεκτρονική αποστολή. Δεδομένου ότι περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων 

από μέρους του χρήστη, προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης 

και προστασίας των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας. 

• 4ο επίπεδο: Συναλλαγή (Transaction).      

 Εκτός από φόρμες αποστολής στοιχείων, υποστηρίζουν λειτουργίες όπου ο 

χρήστης ολοκληρώνει τις οικονομικές συναλλαγές που περιλαμβάνει η υπηρεσία. 

Η λειτουργία αυτού του επιπέδου, συνεπάγεται ηλεκτρονική υπηρεσία 

• 5ο επίπεδο (personalisation) Στο επίπεδο αυτό εισάγονται δύο νέα στοιχεία: 

1. η προνοητική παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά την οποία ο 

δημόσιος φορέας ενεργεί προνοητικά με σκοπό να αυξήσει την ποιότητα 

της υπηρεσίας και τη φιλικότητα προς τον χρήστη. (ο φορέας ενημερώνει 

τον χρήστη για τις ενέργειες που χρειάζονται, προσυμπληρώνει 

ηλεκτρονικές φόρμες με τα στοιχεία του χρήστη που νόμιμα έχει 

καταχωρημένα στις βάσεις δεδομένων του κτλ.) 

2.  η αυτόματη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά την οποία ο 

δημόσιος φορέας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν πλέον νόμιμο δικαίωμα για αυτούς. 
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Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση παροχής της υπηρεσίας, η 

υπηρεσία παρέχεται σε αυτόν αυτόματα. 
 

 

 
Εικόνα 1 Επίπεδα Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα ανώτατα επίπεδα ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης για κάθε μία από τις 20 βασικές υπηρεσίες. Παρουσιάζονται τα ανώτατα 

επίπεδα τόσο πριν την υιοθέτηση του 5ου επιπέδου, όσο και μετά την υιοθέτηση του. 
 

 

 

Δημόσιες Υπηρεσίες που 
παρέχονται στους πολίτες Ανώτατο Επίπεδο Ανώτατο Επίπεδο 

μέχρι 2007 
Φόρος εισοδήματος 5 4 

Εύρεση εργασίας 4 3 

Κοινωνική ασφάλιση 5 4 
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Προσωπικά έγγραφα 5 3 

Καταχώριση αυτοκινήτου 4 4 

Οικοδομική άδεια 4 4 

Δήλωση στην αστυνομία 3 3 

Δημόσιες βιβλιοθήκες 5 3 

Πιστοποιητικά 4 3 

Ανώτερη εκπαίδευση 4 4 

Αλλαγή Διεύθυνσης 4 3 

Υπηρεσίες υγείας 4 4 

Πίνακας 4 Επίπεδα Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών προς τους πολίτες 

 

 

 

 

 

 

Δημόσιες Υπηρεσίες που 
παρέχονται στις επιχειρήσεις 

Ανώτατο 
Επίπεδο 

Ανώτατο Επίπεδο 
μέχρι 2007 

Κοινωνικές εισφορές 4 4 

Φορολογία 4 4 

ΦΠΑ 4 4 

Σύσταση εταιρίας 4 4 

Στατιστικά δεδομένα 5 3 

Δηλώσεις στα τελωνεία 4 4 

Περιβαλλοντικές άδειες 5 4 

Δημόσιες Προμήθειες 4 4 

Πίνακας 5 Επίπεδα Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 
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2.4 Σύγκριση των αποτελεσμάτων στις έρευνες από το 2005 έως 2008. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία και εξέλιξη  της χώρας μας στην 

διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 

διαθεσιμότητα των 20 βασικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των ερευνών της MRB (2005-2008) για το παρατηρητήριο της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Επισημαίνουμε πως η μελέτη του 2008, έχει υιοθετήσει τα 5 επίπεδα 

ηλεκτρονικής  εξυπηρέτησης σε σχέση με τις μελέτες των προηγούμενων ετών στις 

οποίες τα επίπεδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης ήταν 4. 

 
Πίνακας 6 Συγκριτικός πίνακας ερευνών 2005 έως 2008 για υπηρεσίες στους πολίτες 

Βασικές Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται σε 

πολίτες 

Επίπεδο Ηλεκτρονικής 

Εξυπηρέτησης 

(online sophistication) (%) 

 2008 2007 2006 2005 

Φόρος εισοδήματος 100% 100% 100% 100% 

Εύρεση εργασίας 100% 100% 100% 100% 

Κοινωνική ασφάλιση 45% 45% 45% 45% 

Προσωπικά έγγραφα 50% 66,6% 66,6% 66,6% 

Καταχώριση αυτοκινήτου 100% 100% 100% 100% 

Οικοδομική άδεια 50% 25% 25% 25% 

Δήλωση στην αστυνομία 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 

Δημόσιες βιβλιοθήκες 80% 100% 33,3% 33,3% 

Πιστοποιητικά 75% 75% 100% 66% 

Ανώτερη εκπαίδευση 50% 50% 50% 50% 

Αλλαγή Διεύθυνσης 50% 0% Ν/Α Ν/Α 

Υπηρεσίες υγείας 50% 25% 25% 25% 

 

Οι υπηρεσίες Κοινωνική Ασφάλιση, Προσωπικά Έγγραφα, Δημόσιες 

Βιβλιοθήκες,  σε σχέση με το 2007, παρουσιάζουν μείωση ως προς το online 

sophistication, λόγω της εισαγωγής του 5ου επιπέδου ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.  
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Οι υπηρεσίες που έχουν παρουσιάσει βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης είναι:  

• η έκδοση οικοδομικών αδειών, όπου με την υλοποίηση της διαδικτυακής 

πύλης e‐ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, αυξήθηκε κατά ένα επίπεδο η ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση της εν λόγω υπηρεσίας. 

•  η υπηρεσία της δήλωσης μετακόμισης, όπου η Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων παρέχει τυποποιημένα έντυπα για τη δήλωση 

αλλαγής διεύθυνσης. 

•  Οι υπηρεσίες υγείας όπου το Υπουργείο Υγείας παρέχει τυποποιημένα 

έντυπα (με δυνατότητα download) για τη νοσηλεία και τη χορήγηση 

φαρμάκων. 
 

 

 

 
Πίνακας 7 Συγκριτικός πίνακας ερευνών 2005 έως 2008 για υπηρεσίες στις επιχειρήσεις 

Βασικές Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχονται σε 

επιχειρήσεις 

Επίπεδο Ηλεκτρονικής 

Εξυπηρέτησης 

(online sophistication) (%) 

 2008 2007 2006 2005 

Κοινωνικές εισφορές 100% 100% 100% 100% 

Φορολογία 100% 100% 100% 100% 

ΦΠΑ 100% 100% 100% 100% 

Σύσταση εταιρίας 50% 50% 50% 50% 

Στατιστικά δεδομένα 80% 100% 100% 0% 

Δηλώσεις στα τελωνεία 100% 100% 50% 50% 

Περιβαλλοντικές άδειες 40% 50% 50% 50% 

Δημόσιες Προμήθειες 50% 50% 25% 25% 

 

Όσον αφορά την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών από το κράτος στις επιχειρήσεις 

παρατηρούμε ότι η διαθεσιμότητα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο καθώς οι τέσσερις 

από τις οκτώ υπηρεσίες είναι το στο ανώτερο επίπεδο.  Παρατηρούμε όμως πως δεν 
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υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση στις υπόλοιπες υπηρεσίες από το 2005 

μέχρι σήμερα, παρά μόνο στις υπηρεσίες «Στατιστικά δεδομένα» και «Περιβαλλοντικές 

Άδειες», όπου με την εισαγωγή του 5ου επιπέδου ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης το 2007 

μειώθηκε ποσοτικά το online sophistication των δύο υπηρεσιών ενώ οι υπόλοιπες 

παρέμειναν σταθερές. 

 

2.5 Προϋποθέσεις για την επιτυχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

Για την επιτυχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διακρίνονται τέσσερις αρχές-

προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι «η δημιουργία υπηρεσιών γύρω από τον πολίτη» με 

προσανατολισμό που να εστιάζει στο ότι η παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι δομημένη με 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτή και κατανοητή από τον πολίτη.  Η δεύτερη αρχή 

είναι «η δημιουργία υπηρεσιών προσβάσιμων και φιλικών προς τον πολίτη» αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει η ανάγκη να δομηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες με τέτοιο τρόπο ώστε 

να παρέχονται ηλεκτρονικά σε τέτοια μορφή ώστε να είναι προσβάσιμες από τον πολίτη 

με την απλούστερη δυνατή υλικοτεχνική υποδομή.   Τρίτον ο «καθολικός κοινωνικός  

συνυπολογισμός», δηλαδή η δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες χωρίς 

χωρικούς περιορισμούς και με την ευκολότερη δυνατή λειτουργικότητα. Τέλος, η 

τέταρτη αρχή είναι «η βέλτιστη εκμετάλλευση της πληροφορίας». Το κράτος έχει 

κατανοήσει ότι η ορθή διαχείριση της πληροφορίας όχι μόνο μπορεί να επιφέρει 

πλεονεκτήματα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις αλλά μπορεί να επιφέρει βελτίωση 

στην παραγωγικότητα και στην αποτελεσματικότητα της ίδιας της κυβέρνησης (Saxby, 

2006).       
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3  Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

3.1  Γενικά 

 

Οι ΤΠΕ προσφέρουν σπουδαίες προκλήσεις και δυνατότητες όχι μόνο στην 

αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης αλλά και στην αναδόμηση της αντίληψής μας 

για δημοκρατία και την συμμετοχή του πολίτη σε αυτή (Kearns, 2001). Το κράτος 

δικαίου συνδέεται με την ποιότητα της δημοκρατίας και η επιτυχία της δημοκρατίας 

εξαρτάται από την συμμετοχή των πολλών οι οποίοι θα είναι ισότιμοι και ισάξιοι. Η 

ηλεκτρονική δημοκρατία αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους τρόπους για 

την επαναδραστηριοποίηση των πολιτών στα κοινά. Ο σύγχρονος αυτός τρόπος 

ανταλλαγής απόψεων επιτρέπει σε φορείς και οργανισμούς να επαναπροσδιορίσουν τη 

σχέση τους με τον πολίτη εντείνοντας τη συμμετοχή του με εύκολο, άμεσο και ασφαλή 

τρόπο. Είναι πλέον προφανές ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ παρέχει τη δυνατότητα να 

ανατραπεί ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με τις κυβερνήσεις, το 

κράτος και μεταξύ τους. Η ηλεκτρονική δημοκρατία είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί 

σχεδιασμό, σωστή διάθεση πόρων και σαφή-συνετή πολιτική βούληση (Amoretti, 2007). 

 

3.2  Προσδοκίες από την Ηλεκτρονικής δημοκρατία 

 

Ο στόχος της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη 

των πολιτών στις κυβερνήσεις και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ κράτους και πολιτών 

μέσω τις αύξησης της διαφάνειας και της υπευθυνότητας των αντιπροσώπων της 

κυβέρνησης, καθώς επίσης να παράγει νέες δυνατότητες για την εμπλοκή του πολίτη 

στην διαδικασία αυτή, χάρη στην ικανότητα της να συνδέει τους πολίτες με τους 

εκπρόσωπους τους  χωρίς χρονικούς ή χωρικούς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο 

πολίτης μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στην δημιουργία της πολιτικής.  Δεν 

αντιμετωπίζεται πλέων παθητικά, άλλα ως ένα ενεργό δημιουργικό κομμάτι στην 

δημιουργία των πολιτικών θέσεων προτείνοντας και διαμορφώνοντας ο ίδιος  την 

πολιτική (Nugent, 2003).  
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Ο Μητσοτάκης με άρθρο του στην καθημερινή εντοπίζει εύστοχα τις προσδοκίες 

αυτές και συγκεκριμένα λέει: ένα από τα μεγαλύτερα δομικά προβλήματα της πολιτικής 

στη χώρα μας και διεθνώς είναι η περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών και η αίσθηση 

της αποξένωσής τους από την πολιτική εξουσία. Το τηλεοπτικό φόντο στο οποίο κινείται 

σήμερα η πολιτική ζωή, αφήνει παγερά αδιάφορο ένα αξιοσημείωτο κομμάτι της 

ελληνικής κοινωνίας. Η ταχύτητα και η διεισδυτικότητα των πληροφοριών που 

παρέχονται τηλεοπτικά είναι ασύγκριτα κατώτερη για πολλούς ανθρώπους, ειδικά νέους, 

οι οποίοι ενημερώνονται και επικοινωνούν μέσω διαδικτύου. Σήμερα, εάν η πολιτική 

θέλει να μεταδώσει τα μηνύματά της γρήγορα και άμεσα σε περισσότερους ανθρώπους 

πρέπει να επενδύσει στο internet το οποίο υπερέχει μακράν των άλλων ηλεκτρονικών 

μέσων. Το μεγαλύτερο προτέρημα του διαδικτύου είναι ότι επιτρέπει επικοινωνία 

διαδραστική σε αντίθεση με την παθητικότητα της τηλεόραση. Το internet προσφέρει 

μεγαλύτερο πεδίο στους χρήστες να εκφράσουν τις απόψεις τους και να επικοινωνήσουν 

πολιτικά, δίνοντας τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. Όλα δείχνουν, επομένως, ότι 

το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά πρόσφορο μέσο για την εμπέδωση της 

συμμετοχής των πολιτών στα πολιτικά πράγματα. Το ανοικτό ζήτημα είναι πως μπορεί 

να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και να βελτιώσει όχι μόνο τον τρόπο πολιτικής 

επικοινωνίας αλλά και το μοντέλο διακυβέρνησης. 

Η διάδοση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου μπορεί να συμβάλλει στην 

εμπέδωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στην πολιτική. Η υιοθέτηση της 

«ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» μπορεί να χτυπήσει στη ρίζα της την γραφειοκρατία, τη 

χρόνια παθογένεια της δημόσια διοίκησης που είναι η άλλη όψη της διαφθοράς. Η 

έλλειψη επαρκούς οργάνωσης και πληροφόρησης και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις 

στις καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο, οδηγούν στις 

πελατειακές σχέσεις και εκτρέφουν την διαφθορά. Όσο πιο δύσκολη και χρονοβόρα είναι 

η πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες του δημοσίου, τόσο θα αυξάνεται η δυσαρέσκεια 

του πολίτη. Αυτή είναι μια παθογένεια που δεν χαρακτηρίζει μόνο το δημόσιο τομέα, 

αλλά στιγματίζει την ίδια την πολιτική. Η ενδυνάμωση των σχέσεων κράτους – πολίτη 

είναι η βάση για μια κοινωνία διαφάνειας και συμμετοχής και σε αυτό οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά (Μητσοτάκης, 2006).  
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3.3 Μοντέλα ηλεκτρονικής δημοκρατίας 

 

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα μοντέλα ηλεκτρονικής δημοκρατίας, τα οποία 

περιγράφονται συνοπτικά: 

Το πρώτο μοντέλο είναι του «καταναλωτή», αυτό βασίζεται στην παραδοχή της 

ωφελιμιστικής αντίληψης της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην οποία το άτομο είναι 

ικανό να κάνει λογικές επιλογές. Ως κύρια πολιτική πράξη του πολίτη θεωρείται η 

ψήφος. Το μοντέλο αυτό μεταφέρει το επίκεντρο της δημοκρατία από την βουλή, τους 

πολιτικούς και τις εκλογικές διαδικασίες, εστιάζοντας γύρω από τον πολίτη ως 

«καταναλωτή» των δημόσιων υπηρεσιών.  Το μοντέλο του «καταναλωτή» μπορεί να 

θεωρηθεί ως το αποκορύφωμα του new public management, το οποίο στοχεύει στην 

δημιουργία  περισσότερων ανεξάρτητων δημόσιων τομέων υπηρεσιών. 

Το δεύτερο μοντέλο είναι  της «δημοκρατικής ελίτ», σε αυτό όπως και στο 

μοντέλο του «καταναλωτή» γίνεται η παραδοχή ότι τα κύρια ενδιαφέροντα του πολίτη 

απέχουν από την πολιτική. Συνεπώς επιτυχές κράτος κοινωνικής ευημερίας είναι αυτό 

που μπορεί να ικανοποιήσει την πλειονότητα των αναγκών των πολιτών του και το 

καταφέρνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών. Ο 

πολίτης μπορεί να εμπλακεί στην πολιτική εθελοντικά. Το μοντέλο της «δημοκρατικής 

ελίτ» αναθέτει στους ειδικούς και στους αντιπροσώπους  των οργανισμών το σημαντικό 

ρόλο της ικανοποίησης των πολλαπλών αναγκών των πολιτών. Ως μοντέλο δημοκρατίας 

στην εποχή της πληροφορίας η «δημοκρατική ελίτ» εστιάζει στην οριζόντια παρά στην 

κάθετη πληροφοριακή και επικοινωνιακή ροή, μεταξύ των πολιτικών και των 

ψηφοφόρων, και της κυβέρνησης με τους οργανισμούς.  

Το τρίτο μοντέλο είναι το «νέο-δημοκρατικό» το οποίο βασίζεται στους ενεργούς 

πολίτες, σ’ αυτό οι πολίτες θεωρούνται ενεργοί και εμπλεκόμενη με την πολιτική σε 

πολλά επίπεδα. Το σημείο αναφοράς είναι η δημόσια διαβούλευση μέσω της οποίας 

ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες  προσφέρουν ιδέες και θέτουν αιτήματα στο πολιτικό 

σύστημα. Σκοπός του μοντέλου αυτού είναι να δημιουργηθούν ηλεκτρονικές ομάδες 

συζητήσεων,  δημόσιες διαβουλεύσεις οι οποίες θα προβληματίζονται στα διάφορα 

πολιτικά ζητήματα. 
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Τέλος, το τέταρτο μοντέλο είναι το «κυβερνοδημοκρατικό», κύριο 

χαρακτηριστικό του οποίου είναι  η πολυπλοκότητα και η διαρκής αναπροσαρμογή. Από 

την οπτική  του κυβερνοδημοκρατικού μοντέλου η μεγαλύτερη απειλή ενάντια στη 

δημοκρατία δεν είναι ο συγκεντρωτισμός των διοικητικών μηχανισμών αλλά ο 

αυξανόμενος κατακερματισμός τους.  Από την οπτική αυτή συνεπώς το βάρος πρέπει να 

δοθεί στην «κοινότητα» και στην «ατομική ταυτότητα». Πολλοί ακαδημαϊκοί (Leca, 

1996) υποστηρίζουν ότι η  «επικοινωνιακή επανάσταση» είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας ο οποίος υποστηρίζει την δημιουργία μικρo-κοινοτήτων που μπορούν να 

αποτελέσουν μια βάση για την απελευθέρωση στην πολιτική ατομική ταυτότητα.  Οι νέες 

ψηφιακές κοινότητες, της εποχή της πληροφορίας, διευκολύνουν την επικοινωνία και την 

απελευθερώνουν από τα παλιά της δεσμά  παρέχοντας τη δυνατότητα στο άτομο να 

διαμορφώσει της ατομικές πεποιθήσεις. Η εμφάνιση αυτόνομων αυτόδιαχειριζόμενων 

δικτύων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον πλουραλισμό της μεταμοντέρνας 

κοινωνίας στην οποία η αναδόμηση της πολιτικής θα λαμβάνει χώρα στη βάση του 

αγνωστικιστικού σεβασμού και μακριά από τον πατερναλισμό των πολιτικών (Hoffa, 

2003)       

3.4  Εργαλεία για την επίτευξη της ηλεκτρονικής δημοκρατίας  

 

 Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου όμως είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι 

κατάλληλες υποδομές οι οποίες θα ωθήσουν το πολίτη να επανεμπλακεί  με την πολιτική 

και να αποτελέσει ενεργό κομμάτι αυτής. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

εργαλείων   και τεχνικών που αλληλοσυμπληρώνονται και ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο. Συγκεκριμένα, οι τεχνικές αυτές είναι οι εξής: 

• Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις. Οι ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις αποτελούν 

ένα πολύ σημαντικό κομμάτι διαδραστικότητας καθώς αν τα αποτελέσματα 

τους δημοσιεύονται συνεχώς, δίνουν στον πολίτη τη δυνατότητα να δει το 

αποτέλεσμα της προσωπικής του συμμετοχής στην τελική λήψη των 

αποφάσεων.     

• Συλλογή e-υπογραφών. Η διαδικασία αυτή εκκινείται με πρωτοβουλία 

πολιτών. Αποτελεί ηλεκτρονικό αντίστοιχο της γνωστής μας συλλογής 
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υπογραφών, που επιτρέπει στους πολίτες να εγείρουν τα θέματα που αυτοί 

θεωρούν σημαντικά. 

• Ηλεκτρονική Διαβούλευση. Αποτελεί την πιο σύνθετη και πρωτοποριακή 

διαδικασία από τις τρεις. Ο πολίτης μπορεί να θέσει τα ερωτήματα που τον 

απασχολούν και να παραθέσει την προσωπική του άποψη για τα θέματα που 

βρίσκονται σε διαβούλευση. Η ηλεκτρονική διαβούλευση αποτελεί έναν 

εναλλακτικό χώρο έκφρασης ιδεών, στηρίζεται σε διαφανείς και ασφαλείς 

δημοκρατικές διαδικασίες, στην παραγωγή ποιοτικής και προσιτής στον μέσο 

πολίτη ενημέρωσης για τα σημαντικά θέματα και στη δέσμευση της 

κυβέρνησης να συζητήσει ανοιχτά με τον πολίτη και να λάβει σοβαρά υπόψη 

την γνώμη του. 

Από τον Νοέμβριο του 2009 η ελληνική κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να 

επαναδραστηριοποιήσει τον πολίτη προσπαθώντας να διασφαλίσει τη  διαφάνεια, τη 

πρόληψη και αποφυγή φαινομένων διασπάθισης του δημόσιου πλούτου και αποτροπή 

της διαφθοράς.  Στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr  δίνεται η δυνατότητα στον 

πολίτη να συμμετέχει στην ανοικτή διαβούλευση σε θέματα των παρακάτω υπουργείων: 

• Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο 

http://www.opengov.gr/ypes 

• Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο 

http://www.opengov.gr/ypoan/ 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο 

http://www.opengov.gr/minenv/ 

• Υπουργείο Οικονομικών στο                                             

http://www.opengov.gr/minfin/ 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice 

• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο                               

http://www.opengov.gr/yptp/ 

• Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο 

http://www.opengov.gr/ypepth 

http://www.opengov.gr/
http://www.opengov.gr/ypes
http://www.opengov.gr/ypoan/
http://www.opengov.gr/minenv/
http://www.opengov.gr/minfin/
http://www.opengov.gr/ministryofjustice
http://www.opengov.gr/yptp/
http://www.opengov.gr/yptp/
http://www.opengov.gr/ypepth/
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4 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

4.1 Έρευνες για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνση 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναγνωρίστηκαν την 

τελευταία δεκαετία ως βασικός οδηγός του κυβερνητικού εκσυγχρονισμού, με την 

«ηλεκτρονική διακυβέρνηση» να καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στην κυβερνητική 

ατζέντα για αρκετά χρόνια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντίστοιχα, αποτελεί πολιτική 

προτεραιότητα από το 1999 με το Σχέδιο Δράσης «eEurope», μέχρι και σήμερα με το 

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης eGovernment 2011-2015 για την ενδυνάμωση της 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Στην έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας το 2009 

στο ερώτημα που τέθηκε «Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον ηλεκτρονικές 

δημόσιες υπηρεσίες»  το 96% των ερωτηθέντων απαντά ναι. Στον πίνακα 8 από την ίδια 

έρευνα βλέπουμε ότι αναγνωρίζονται από τους πολίτες μία σειρά από πλεονεκτήματα με 

τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφουν η ανεξαρτησία από τις ώρες λειτουργίας των 

υπηρεσιών με 83.67% και η εξοικονόμηση κόστους και χρόνου (μετακινήσεις, 

χαρτόσημα κλπ) 82.14%.  

 
Γράφημα 1 Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες  
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Πίνακας 8 Αναγνώριση ωφελειών από υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήματα αναγνωρίζετε στη χρήση των 
ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών; (% θετικών απαντήσεων) 
Ταχύτερη ανταπόκριση από τη Δημόσια υπηρεσία 61.22% 
Ανεξαρτησία από τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών 83.67% 
Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου (μετακινήσεις, χαρτόσημα κλπ) 82.14% 
Μείωση της χρήσης εντύπων σε χαρτί 55.61% 
Μη απαραίτητη η φυσική παρουσία στις υπηρεσίες 70.92% 
Μεγαλύτερη διαφάνεια των υπηρεσιών 45.92% 
Εξοικονόμηση κόστους για την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση 56.63% 

 

Ωστόσο, στην πράξη η διείσδυση των ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών 

παραμένει αρκετά περιορισμένη. Από τα αποτελέσματα έρευνας του Παρατηρητηρίου 

για την ΚτΠ για το έτος 2008, προκύπτει ότι μόλις το 6% των Ελλήνων πραγματοποίησε 

ολοκληρωμένες συναλλαγές με το δημόσιο ηλεκτρονικά. Σε μεγαλύτερα επίπεδα κινείται 

το ποσοστό των ατόμων που αναζητούν, για παράδειγμα, πληροφορίες από ιστοσελίδες 

δημόσιων φορέων (19%), ωστόσο παραμένει αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό των 

χρηστών του διαδικτύου (34%). 

 
Γράφημα 2 % χρήση υπηρεσιών eGovernment και % χρήσης του διαδικτύου 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 9, ο οποίος περιέχει την εξέλιξη που έχει 

καταγράφει στους δείκτες eEurope-i2010 στην Ελλάδα και στις 27 χώρες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Μόλις το 12% των πολιτών της ΕΕ το 2008 πραγματοποίησε ολοκληρωμένες 

συναλλαγές με το δημόσιο ηλεκτρονικά ενώ μόνο ένας στους τέσσερις χρησιμοποίησες 

τις ιστοσελίδες δημόσιων φορέων  για αναζήτηση πληροφοριών.  

 
Πίνακας 9 Εξέλιξη δεικτών eEurope-i2010 2005-2008 συγκριτικά Ελλάδα με ΕΕ27 

  
Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή Τιμή 

  
2005 

2005  
EU27 2006 

2006  
EU27 2007 

2007  
EU27 2008 

2008  
EU27 

% πληθυσμού 
που 

χρησιμοποιεί το 
Διαδίκτυο για 
συναλλαγές με 
τις δημόσιες 

αρχές, 
υποδιαιρούμενα 

ανά σκοπό 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 8% 23% 8% 24% 11% 30% 19%* 28% 

Για να πάρουν 
πληροφορίες από sites 
δημόσιων υπηρεσιών 

6% 21% 7% 21% 9% 27% 15%* 25% 

Για να κατεβάσουν 
φόρμες επίσημων 

εντύπων 
4% 10% 4% 13% 6% 18% 11%* 16% 

Για να στείλουν 
συμπληρωμένες 

φόρμες 
3% 6% 3% 9% 3% 13% 6%* 12% 

Ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση 

υποθέσεων 
2% 

Δεν 
υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

2% 

Δεν 
υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

2% 

Δεν 
υπάρχουν 
διαθέσιμα 
στοιχεία 

Δεν υπάρχουν 
τιμές για το 

2008 

 

Οι μετρήσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω φανερώνουν μια αντίθεση μεταξύ 

της θετικής στάσης των πολιτών απέναντι στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση από τη μια 

πλευρά, και της περιορισμένης χρήσης των υπαρχόντων υπηρεσιών από την άλλη. Σε 

σύγκριση και με τα αρκετά υψηλότερα ποσοστά των χρηστών του διαδικτύου, 

δημιουργείται το συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν έχουν 

ενσωματωθεί αποτελεσματικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται δε για μια 

κατάσταση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκών 

χωρών. 

4.2 Έρευνες για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

Η ενεργός χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν 

περιορίζεται μόνο στην βελτίωση της καθημερινής ποιότητας της ζωής των πολιτών  σε 

σχέση με τις υπηρεσίες του κράτους αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την 

αποτελεσματικότητα αυτών. Προσφέρουν παράλληλα ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής 
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απόψεων ατόμων και συλλογικοτήτων για διάφορα θέματα, διατύπωσης προτάσεων 

επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και οργάνωση δράσεων για την υποστήριξη των 

καθημερινών αναγκών που αντιμετωπίζουν.  

Η θεσμική εγγύηση της λαϊκής κυριαρχίας ως θεμελίου λίθου της δημοκρατίας 

δεν ενσαρκώνεται μόνο με την ανάδειξη κυβερνήσεων μέσω του μηχανισμού των 

εκλογών αλλά εντάσσεται σε ένα διευρυμένο πλαίσιο συμμετοχής των πολιτών στην 

πολιτική διαδικασία (Δεληγκιαούρη, 2009). Αυτό το πλαίσιο δεν περιορίζεται στην 

χρονική στιγμή εκδήλωσης ψήφου. Η πραγματική δημοκρατία έχει ανάγκη την ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών η οποία δεν εκφράζεται μόνο κατά την ψηφοφορία αλλά και πιο 

πολύ είναι αναγκαία κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στις δυτικές δημοκρατίες, 

η πιστή και άκριτη υποταγή στις αρχές της τυπικής νομιμότητας και της 

ορθολογικότητας, αναφορικά με τον πυρήνα των δημοκρατικών διαδικασιών, οδήγησε 

στην σταδιακή αποπολιτικοποίηση των ψηφοφόρων και τελικά σε μια «δημοκρατία 

χωρίς πολίτες» (R. Entman, 1989). 

Στις σύγχρονες προτάσεις για την αναβίωση της συμμετοχικής φύσης της 

δημοκρατίας, το διαδίκτυο ήρθε να προσθέσει τη δική του δυναμική καθώς διαθέτει 

ασύγκριτα πλεονεκτήματα, όπως η διαδραστικότητα, η ταχύτητα, η αμφίδρομη και 

άμεση επικοινωνία, που το καθιστούν ισχυρό μέσο στον σκοπό αυτό. Η α-τοπικότητα και 

α-χρονικότητα του διαδικτύου αλλά και η απουσία φυσικών συνόρων μεταξύ των 

χρηστών του, δικαιολογημένα ενίσχυσε την πεποίθηση αυτή. 

Ο Benkler (2006) στο άρθρο του «Ο πλούτος των Δικτύων: Πώς η κοινωνική 

παραγωγή Μεταμορφώνει τις Αγορές και την Ελευθερία» λέει «Είμαστε μάρτυρες μια 

θεμελιώδους αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα μπορούν να αλληλεπιδρούν με 

τη δημοκρατία τους και του ρόλου τους ως πολίτες», και εξηγεί «Δεν είναι πλέον 

υποχρεωμένοι να έχουν το ρόλο των απλών αναγνωστών, θεατών και ακροατών. 

Μπορούν να είναι, αντ’ αυτού, συμμετέχοντες σε μια συνομιλία». Γίνεται λοιπών σαφές 

ότι το άτομο μέσω της χρήσης αυτού του μέσου αλλάζει ρόλο και αποτελεί ένα ενεργό 

μέλος της πολιτικής διαδικασίας.  

Το 2004 ερευνητές του Πανεπιστήμιου George Washington των Η.Π.Α. 

τεκμηρίωσαν μια νέα κατηγορία των χρηστών του Διαδικτύου, οι οποίοι ονομάστηκαν 

"on-line Πολιτικοί πολίτες". Αν και δεν αποτελούντα αποκλειστικά από νέους, αυτή η 
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ομάδα  πολιτικής συμμετοχής περιλάμβανε ένα σημαντικό αριθμό νέων ανθρώπων, με 

36% αυτών να είναι μεταξύ των ηλικιών δεκαοκτώ με τριάντα τεσσάρων, σε σύγκριση 

με 24% που καταλαμβάνει η ομάδα αυτή στο συνολικό πληθυσμό. Μια μεγάλη 

πλειονότητα αυτών (44 τοις εκατό) νωρίτερα δεν είχε πολιτική συμμετοχή, δεν είχε 

εργαστεί για κάποια εκστρατεία,  και δεν είχε κάνει καμία δωρεά σε καμπάνια ούτε είχε 

συμμετάσχει σε εκδήλωση κάποιας εκστρατείας, ανέφερε η μελέτη. Όμως επισκέφτηκε 

τοποθεσίες εκστρατείας, δώρισε χρήματα, συμμετείχε σε ομάδες συζήτησης του Internet 

και διάβασε και δημοσίευσε σχόλια στα blogs. Επίσης διοργάνωσε τοπικές εκδηλώσεις 

μέσα από ιστοσελίδες όπως Meetup.com και δώρισε χρήματα για τους σκοπούς αυτούς 

σε ιστοσελίδες όπως το MoveOn.org ή Grassfire.org ( Graf, 2004).  

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο ρόλος, αν υπάρχει, που έπαιξαν αυτές οι 

ιντερνετικές προσπάθειες στην αυξημένη προσέλευση νέων στις εκλογές του 2004. 

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης, ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων,  "η εκτενής 

προσπάθεια προσέγγισης των ψηφοφόρων σε συνδιασμό με τα υψηλά επίπεδα  

ενδιαφέροντος για την εκστρατεία του 2004" λειτρούγησαν ως παράγοντες μαζί στην 

προσέλευση των νέων στις κάλπες, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 

1992.Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη ως προς το εάν η αυξημένη προσέλευση, 

αποτελεί μακροπρόθεσμη τάση (Montgomery 2008). Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι στις 

ενδιάμεσες εκλογές του 2006 παρουσίαστικέ  σημαντική αύξηση των νέων ψηφοφόρων, 

με δύο εκατομμύρια  πέρισσότερους νέους ψήφοφόρους να προσέρχονται στις κάλπες 

από ό, τι το 2002. Σύμφωνα με την υπηρεσία ενεργών ερευνών πληθυσμού  των Η.Π.Α. 

(Current Population Survey), το ποσοστό συμμετοχής των νέων (μεταξύ 18 και 29 ετών) 

αυξήθηκε επίσης από 25,4% το 2006 σε 51,1% το 2008. Αυτό είναι σύμφωνο με τις 

δημοσκοπήσεις εξόδου (exit poll), οι οποίες κατέγραψαν ότι οι νέοι αποτελούσαν το 12% 

του εκλογικού σώματος το 2006, το 18% του εκλογικού σώματος 2008 και 12% του 

εκλογικού σώματος 2010 (McDonald, 2010). 

Στην αντίπερα όχθη του ατλαντικού σε μια πολυκομματική δημοκρατία, όπως η 

Ολλανδία, η ώρα των εκλογών φέρνει τους ψηφοφόρους αντιμέτωπους σε μία επιλογή 

ανάμεσα σε πολλά πολιτικά κόμματα. Οι ολλανδικές βουλευτικές εκλογές του 2006 

περιλάμβαναν δεκαεπτά κόμματα τα οποία συναγωνίζονταν για τις 150 έδρες του 

κοινοβουλίου. Το ολλανδικό Ινστιτούτο για την Πολιτική Συμμετοχή, ανέπτυξε για το 
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λόγο αυτό μια online «βοήθεια ψηφοφορίας» με στόχο τη σύγκριση των προγραμμάτων 

των διαφόρων  κομμάτων σε μια σειρά από πολιτικά ζητήματα. Το VoteMatch 

(StemWijzer) προσκαλούσε τους χρήστες του Διαδικτύου να απαντήσουν σε τριάντα 

ερωτήματα σχετικά με τις πολιτικές τους προτιμήσεις και στη συνέχεια προσδιόριζε το 

κόμμα που είναι πιο κοντά σε αυτές τις προτιμήσεις. Το VoteMatch τέθηκε σε λειτουργία 

το 1998, και από τότε φαίνεται να είναι μια από τις πλέον σημαίνουσες ιστοσελίδες κατά 

την προεκλογική περίοδο. Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες το 

συμβουλεύτηκαν κατά τη διάρκεια των ολλανδικών εκλογών του 2006, αριθμός που 

είναι αρκετά μεγάλος σε μια χώρα με 12 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ο Hirzalla στην 

έρευνα του για την επιρροή του ιντερνέτ στην πολιτική συμμετοχή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι νέοι χρησιμοποίησαν το VoteMatch συγκεκριμένα λέει «Οι 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών στο μοντέλο μας για το σύνολο του δείγματος 

δείχνουν, όπως αναμενόταν, ότι οι νεότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το VoteMatch 

σημαντικά περισσότερο από τους ηλικιωμένους» (Hirzalla 2010). 

Η Νότια Κορέα προσπαθεί να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο σχέδιο. Ξεκινώντας από 

το δεύτερο μισό των εκλογών του 2005 για τους επιθεωρητές του Γραφείου Παιδείας και 

σε δοκιμαστική βάση, αποκάλυφθικε το σχέδιο της NEC, ότι θα υιοθετούσε δηλαδή ένα 

συστημα οθόνων αφής για ηλεκτρονική ψηφοφορίας σε συνδιασμό με παραδοσιακή 

μέθοδο του χάρτινου ψηφοδέλτιου στις γενικές εκλογές του 2008 για την 

Εθνοσυνέλευση, και σκοπεύει να καθιερώσει τα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

μαζί με άλλες συμβατικές μεθόδους στις γενικές εκλογές του 2012. Για το σκοπό αυτό, η 

NEC, προσπάθεί να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας 

για περισσότερο από μια δεκαετία. Η «πανταχού παρούσα» ηλεκτρονική ψηφοφορία θα 

επιτρέψει στους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες σχεδόν παντού μέσω του 

διαδικτύου, των PDAs και των κινητών τηλέφωνων. Αν αυτή η προσπάθεια είναι 

επιτυχής, η Νότια Κορέα θα είναι μεταξύ των λίγων χωρών που θα εφαρμόσουν την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την χρήση συστήματος πλήρους κλίμακας, σε εθνικό 

επίπεδο (Choi 2006). 
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5 Έρευνα 

 

5.1 Ταυτότητα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριου έως τον Νοέμβριο 

του 2011 σε φοιτητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 

του ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαβάζοντας 

αύτη την ερεύνα πρέπει να έχουμε υπόψιν τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες οι 

οποίες επικρατούσαν κατά την περίοδο διεξαγωγής.    

5.2 Στόχοι της έρευνας 

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή του ενδιαφέροντος των 

φοιτητών για τα κοινά καθώς και της αντίληψης τους για τον τρόπο που λειτουργούν οι 

δημοκρατικές διαδικασίες στον ακαδημαϊκό χώρο. Επιπλέον, επιχειρήθηκε η καταγραφή 

της μέχρι σήμερα εξοικείωσης των φοιτητών με τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Ψηφιακής Δημοκρατίας, καθώς και οι απόψεις τους σχετικά με την 

συμβολή αυτών στην καθημερινότητα τους. Τέλος, γίνεται μια προσπάθεια εκτίμησης 

του εάν θα αποτελέσει παράγοντα ώθησης για περεταίρω ενασχόλησης με τα  κοινά της 

ακαδημαϊκής κοινότητας, η ύπαρξη ενός διαδικτυακού χώρου διαβούλευσης 

αποκλειστικά για τα θέματα που απασχολούν τους φοιτητές. 

 

5.3   Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

Η έρευνα διενεργήθηκε με την εμπειρική μέθοδο της συμπλήρωσης πλήρως 

δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε τόσο δια ζώσης όσο και 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GoogleDocs σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα φοιτητών 

όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας και όλων των ακαδημαϊκών ετών. Η μέση 

διάρκεια  συμπλήρωσης ήταν περίπου 13 λεπτά και το μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε 

180 φοιτητές όλων των ακαδημαϊκών βαθμίδων και όλων των ακαδημαϊκών ετών.  



 - 39 - 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 27 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στην 

αρχή υπάρχει μια μικρή εισαγωγή με τους ορισμούς των όρων Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Δημοκρατία και ακολουθούν μια σειρά ερωτήσεων για 

την ενασχόληση και το ενδιαφέρουν που δείχνουν οι συμμετέχοντες για τα κοινά. 

Ακολουθούν ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την ΗΔ και την ΨΔ. Στη συνέχεια γίνονται 

ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση των φοιτητών με το διαδίκτυο και τις δραστηριότητες 

τις οποίες κάνουν με το ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Τέλος γίνονται  ερωτήσεις για τη 

συμπλήρωση δημογραφικών στοιχείων όπως το φύλο, η ηλικία, οι σπουδές των γονέων, 

η οικονομική κατάσταση και ο τόπος καταγωγής. 

 
 
 
 

5.4 Ερωτηματολόγιο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

Θεμα: «Μελέτη των απόψεων των φοιτητών για την ψηφιακή δημοκρατία και 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε θέματα που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα» 
 

Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω δύο παραγράφους για την καλύτερη κατανόηση και 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η χρήση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του 

κοινού. 

 Ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι η εξάσκησης της δημοκρατίας χωρίς 

περιορισμούς χρόνου, χώρου και άλλων φυσικών συνθηκών, με την χρήση 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 
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Ερωτήσεις σχετικά με την εμπλοκή τα κοινά 

 

 

1) Ανάφερε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας στις παρακάτω προτάσεις όσον αφορά 
την εμπλοκή σας στα κοινά και στα θέματα της σπουδαστικής κοινότητας  

 

 Διαφωνώ 

πολύ 
Διαφωνώ Ουδέτερος/η Συμφωνώ Συμφωνώ 

πολύ 
Με ενδιαφέρουν τα 

πολιτικά δρώμενα της 

χώρας  

     

Με ενδιαφέρουν τα 

θέματα της φοιτητικής 

κοινότητας 

     

Πρέπει οι φοιτητές να 

συμμετέχουν στις 

φοιτητικές εκλογές  

     

Συμμετέχω στις 

φοιτητικές συνελεύσεις 

συχνά 

     

Θεωρώ ότι αν πω τη 

γνώμη μου θα  ληφθεί  

υπόψιν στις φοιτητικές 

συνελεύσεις   

     

Με ικανοποιεί ο τρόπος 

με τον οποίο γίνονται οι 

φοιτητικές συνελεύσεις 

     

Δεν συμμετέχω στις 

φοιτητικές συνελεύσεις 

γιατί δεν μπορεί να 

ακουστεί η γνώμη μου  

     

Δεν συμμετέχω στις 

φοιτητικές συνελεύσεις 
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γιατί δεν με 

ενδιαφέρουν 
Δεν συμμετέχω στις 

φοιτητικές εκλογές 
     

Δεν με ενδιαφέρει η 

πολιτική γενικότερα 
     

 
 

2) Συμμετέχετε ή είστε μέλλος σε κάποιας φοιτητική παράταξη;   
□ Ναι  □ Όχι 

 

3) Ψηφίσατε στις τελευταίας δημοτικές εκλογές  
□ Ναι  □ Όχι 

 

Ψηφιακή Δημοκρατία-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 

4) Θεωρείτε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία 
της δημόσιας διοίκησης;  
□ Ναι   □ Όχι   □ Δεν γνωρίζω τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 

5) Θεωρείτε ότι η  ψηφιακή δημοκρατία συνδέει καλύτερα την λαϊκή βούληση με την 
πολιτική πράξη; 
□ Ναι    □ Όχι  □ Δεν γνωρίζω τον όρο ψηφιακή δημοκρατία 

 

6) Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε κάποια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής διαβούλευσης;    
□ Ναι  □ Όχι 
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7) Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια από τις παρακάτω Δημόσιες Υπηρεσίες που παρέχουν τις 
υπηρεσίες του ηλεκτρονικά στους πολίτες και σε πιο επίπεδο (Το ανώτερο επίπεδο πχ 3 
περιλαμβάνει τα προηγούμενα πχ 2,1); 

Δημόσιες 

Υπηρεσίες 

που 

παρέχονται 

στους πολίτες 

1ο επίπεδο 

Πληροφόρηση 

Μονό για 

πληροφόρηση 

2ο επίπεδο 

Αλληλεπίδραση 

Πληροφόρηση 

και κατέβασμα 

υλικού (πρότυπα 

αιτήσεων, 

βεβαιώσεων, 

κλπ) 

3ο επίπεδο 

Αμφίδρομη 

διάδραση 

Πληροφορίες, 

συμπλήρωση 

και 

ηλεκτρονική 

αποστολή 

αίτησης 

4ο επίπεδο 

Συναλλαγή 

Ολοκλήρωση 

των 

οικονομικών 

συναλλαγών 

που 

περιλαμβάνει 

η υπηρεσία 

Δεν την έχω 

χρησιμοποιήσει 

Φόρος 

εισοδήματος  

     

Κοινωνική 

ασφάλιση  

     

Καταχώριση 

αυτοκινήτου 

     

Οικοδομική 

άδεια  

     

Ανώτερη 

εκπαίδευση  

     

Υπηρεσίες 

υγείας  

     

Εύρεση 

εργασίας  

     

Προσωπικά 

έγγραφα 

     

Δήλωση στην 

αστυνομία  
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Δημόσιες 

βιβλιοθήκες  

     

Πιστοποιητικά      

Αλλαγή 

Διεύθυνσης 

     

 

8) Ανάφερε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας στις παρακάτω προτάσεις όσον αφορά τη 
χρησιμότητα της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: 
 

 Διαφωνώ 

πολύ 
Διαφωνώ Ουδέτερος/η Συμφωνώ Συμφωνώ 

πολύ 
Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες 

της Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι 

χρήσιμες για μένα 

     

Θεωρώ ότι η 

ηλεκτρονική 

διαβούλευση είναι 

χρήσιμη 

     

Η Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση μου 

επιτρέπει την πρόσβαση 

σε πολλές πληροφορίες   

     

Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 

εξοικονομεί χρόνο 

     

Η χρήση της 

ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι 

εύκολη 

     

 

9) Ανάφερε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας στις παρακάτω προτάσεις όσον αφορά την 
εμπλοκή σας στα κοινά και στα θέματα της σπουδαστικής κοινότητας:  
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 Διαφωνώ 

πολύ 

Διαφωνώ Ουδέτερος/η Συμφωνώ Συμφωνώ 

πολύ 

Θα ασχολούμουν το 

ίδιο με τα θέματα της 

φοιτητικής κοινότητας 

εάν υπήρχε κάποιος 

διαδικτυακός τόπος 

ενημέρωσης 

     

Θα συμμετείχα στις 

φοιτητικές 

συνελεύσεις εάν 

πρώτα είχα καταθέσει 

τη γνώμη μου σε 

κάποιο διαδικτυακό 

τόπο διαβούλευσης  

     

Θεωρώ ότι αν υπήρχε 

κάποιος διαδικτυακός 

τόπος διαβούλευσης η 

γνώμη μου θα  

λαμβανόταν καλύτερα  

υπόψιν  

     

Τα θέματα της 

φοιτητικής κοινότητας 

θα συζητούνταν 

καλύτερα αν υπήρχε 

κάποιος διαδικτυακός 

τόπος διαβούλευσης  

     

Δεν θα συμμετείχα 

στις φοιτητικές 

συνελεύσεις ακόμη 

και αν είχα καταθέσει 

     



 - 45 - 

τη γνώμη μου σε 

κάποιο διαδικτυακό 

τόπο διαβούλευσης 

γιατί δεν με 

ενδιαφέρουν 

Θα ασχολούμουν 

περισσότερο με τα 

θέματα της φοιτητικής 

κοινότητας εάν 

υπήρχε κάποιος 

διαδικτυακός τόπος 

ενημέρωσης  

     

 

10) Σημειώστε αν γνωρίζεται κάποιες από τις σελίδες ανοικτή διαβούλευση σε θέματα των 
παρακάτω υπουργείων: 

 

 Γνωρίζω Δεν γνωρίζω 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στο http://www.opengov.gr/ypes 

  

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

στο http://www.opengov.gr/ypoan/ 

  

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής στο http://www.opengov.gr/minenv/ 

  

Υπουργείο Οικονομικών στο                                             

http://www.opengov.gr/minfin/ 

  

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στο http://www.opengov.gr/ministryofjustice 

  

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο                               

http://www.opengov.gr/yptp/ 

  

Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

στο http://www.opengov.gr/ypepth 

  

http://www.opengov.gr/ypes
http://www.opengov.gr/ypoan/
http://www.opengov.gr/minenv/
http://www.opengov.gr/minfin/
http://www.opengov.gr/ministryofjustice
http://www.opengov.gr/yptp/
http://www.opengov.gr/yptp/
http://www.opengov.gr/ypepth/
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Γενικά για το Internet 

 

11) Πόσο καιρό χρησιμοποιείς το Internet: 
 

□ Λιγότερο από 12 μήνες 
□ Περισσότερο από 1 χρόνο και λιγότερο από 2 
□ Από 2 έως 3 χρόνια 
□ 3 έως 4 χρόνια  
□ Από 4 έως 6 χρόνια  
□ Περισσότερα από 6 χρόνια 
□ Δεν το χρησιμοποιώ 

 
12) Έχεις δικό σου Η/Υ: 

□ Ναι  □ Όχι 
 

13) Πόσο συχνά κάνεις τις παρακάτω δραστηριότητες : 

 Συχνά Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ 

Πλοήγηση στο Ιντερνέτ     

Χρήση επεξεργαστή 

κειμένου (Word) 
    

Χρήση λογιστικών 

φύλλων(Excel) 
    

Ηλεκτρονικά παιχνίδια     

Άλλα προγράμματα     

Συμμετοχή σε Forum     

Χρήση εργαλείων  

κοινωνικής δικτύωσης 

    

 

14) Στο φοιτητικό σας σπίτι διαθέτετε Internet: 
□ Ναι  □ Όχι 
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15) Στο πατρικό σας σπίτι διαθέτετε Internet: 
□ Ναι  □ Όχι 

16) Πόσο συχνά μπαίνετε στο Internet από τις παρακάτω τοποθεσίες;  

 

Τοποθεσίες Δεν το 

χρησιμοποιώ 

Πολλές 

φορές την 

ημέρα 

Πολλές 

φορές την 

εβδομάδα 

1-2 φορές 

τον μήνα 

Σχεδόν 

ποτέ 

Σπίτι      

Σχολή      

Internet cafe      

Κινητό 

τηλέφωνο 

     

17)  Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείτε το Internet: 

□ Λιγότερο από 1 ώρα   □ 2 έως 4 ώρες   □ 4 έως 6 ώρες   □ 6 έως 8 ώρες  □ 
Περισσότερες από 8 ώρες 
 
 

Γενικές Ερωτήσεις 

18) Φύλο: 

□ Άνδρας  □ Γυναίκα 

19) Ηλικία: 

……………………….. 

20) Είστε φοιτητής 

□ Πανεπιστημίου  □ ΤΕΙ 
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21) Σε ποιο επίπεδο σπουδών βρίσκεστε σήμερα;  

□ 1ο Πτυχίο  □ 2ο Πτυχίο  □ Μεταπτυχιακό  □ Διδακτορικό  

22) Σε πιο στάδιο των σημερινών σας σπουδών βρίσκεστε;  

□ 1ο Έτος  □ 2ο Έτος  □ 3ο Έτος  □ 4ο Έτος  □ 5ο Έτος  □ Άλλο 

23) Επίπεδο σπουδών Πατέρα 
□ Απόφοιτος Δημοτικού    □ Απόφοιτος Γυμνασίου  

□ Απόφοιτος Λυκείου  □ Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

24) Επίπεδο σπουδών Μητέρας 
□ Απόφοιτη Δημοτικού    □ Απόφοιτη Γυμνασίου  

□ Απόφοιτη Λυκείου    □ Απόφοιτη Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

 

25) Ποιο είναι το μηνιαίο εισόδημα σας: 
□ Λιγότερα από 300€  □ 301€-400€  □ 401€-500€    

□ 501€-600€   □ 601€-800€  □ 901€ ή περισσότερα 

 

 

26) Το εισόδημα σας προέχετε αποκλειστικά από δική σας εργασία: 
□ Ναι  □ Όχι 

 

27) Ο μόνιμος τόπος κατοικίας σας είναι (όχι η φοιτητική σας κατοικία): 
□ Αστική περιοχή μεγαλύτερη των 100.000 κατοίκων 

□ Αστική ή ημιαστική περιοχή μικρότερη των 100.000 κατοίκων 

 
Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!!! 
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5.5 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 180 άτομα. Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται 

αναλυτικά το προφίλ των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα βλέπουμε τις ηλικίες, το 

σημείο σπουδών που βρίσκονται σήμερα και το έτος φοίτησης, την κατανομή κατά φύλο 

και έτος σπουδών και τον τύπο του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν. 

 
Γράφημα 3 Ηλικίες των συμμετεχόντων 

 
Γράφημα 4 Επίπεδο σπουδών 

1 

17 

47 

27 

11 

21 

6 

18 
10 7 5 2 3 1 0 

4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Π
λή

θο
ς 

Ηλικίες 

Μεταπτυχιακό 
20 

11% 

1ο Πτυχίο 
158 
88% 

2ο Πτυχίο 
2 

1% 

Επίπεδο σπουδών 
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Γράφημα 5 Έτος φοίτησης 

 
Γράφημα 6 Κατανομή κατά φύλο και έτος σπουδών 

Πίνακας 10 Κατανομή κατά φύλο και έτος σπουδών 

 1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος Άλλο Σύνολο 
Άνδρας 12 30 6 14 8 16 86 
Γυναίκα 21 40 11 1 8 13 94 

 

1o 
18% 

2o 
39% 

3o 
10% 

4o 
8% 

5o 
9% 

Άλλο 
16% 

Έτος φοίτητσης 

1o 

2o 

3o 

4o 

5o 

Άλλο 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος Άλλο 

Πλήθος κατα φύλο και έτος σπουδών 

Άνδρας 

Γυναίκα 
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Γράφημα 7 Ίδρυμα Φοίτησης 

 
Γράφημα 8 Φύλο συμμετεχόντων 

Πανεπιστήμιο 
36% 

ΑΤΕΙ 64% 

Ίδρυμα Φοίτησης 

Πανεπιστήμιο 

ΑΤΕΙ 

86 
48% 94 

52% 

Φύλο συμμετεχόντων 

Άνδρας 

Γυναίκα 
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Για την διασφάλιση της εγκυρότητας των απαντήσεων τον ερωτούμενων υπήρξαν 

τρία ζεύγη ερωτήσεων διασταύρωσης. Συγκεκριμένα η ερώτηση «Με ενδιαφέρουν τα 

πολιτικά δρώμενα της χώρας» συνδυάζεται με την ερώτηση  «Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική 

γενικότερα», η ερώτηση «Θα ασχολούμουν το ίδιο με τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας 

εάν υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης» συνδυάζεται με την ερώτηση «Θα 

ασχολούμουν περισσότερο με τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας εάν υπήρχε κάποιος 

 
Γράφημα 9 Οικονομικά αυτόνομοι ή όχι 

 
Γράφημα 10 Τόπος διαμονής 

18% 

82% 

Οικονομική κατάσταση 

Οικονομικά αυτόνομοι 

Οικονομικά εξαρτημένοι 

47% 

53% 

Τόπος διαμονής 

Αστική Περιοχή 100.000 

Αστική ή Ημιαστικη 
Περιοχή <100.000 



 - 53 - 

διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης», ενώ τέλος η ερώτηση «Θα συμμετείχα στις φοιτητικές 

συνελεύσεις εάν πρώτα είχα καταθέσει τη γνώμη μου σε κάποιο διαδικτυακό τόπο 

διαβούλευσης» συνδυάζεται με την ερώτηση «Δεν θα συμμετείχα στις φοιτητικές 

συνελεύσεις ακόμη και αν είχα καταθέσει τη γνώμη μου σε κάποιο διαδικτυακό τόπο 

διαβούλευσης γιατί δεν με ενδιαφέρουν». Αναμένουμε ότι όταν κάποιος απαντά στην 

πρώτη ερώτηση ότι συμφωνεί ή συμφωνεί πολύ, στην συνδυαστική ερώτηση θα απάντα 

ότι διαφωνεί ή διαφωνεί πολύ, ενώ ότι όταν είναι ουδέτερος στην μία θα είναι ουδέτερος 

και στην άλλη. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι θεωρείται ως σωστή μια απάντηση στη οποία 

ο χρήστης απάντα συμφωνώ πολύ στην μια ερώτηση και διαφωνώ στην άλλη (αντί για 

διαφωνώ πολύ που είναι το ακριβώς αντίθετο) καθώς η διαφοροποίηση αυτή κρίνεται 

μικρή. Για να θεωρήσουμε ότι ένα ερωτηματολόγιο είναι έγκυρο τουλάχιστον δύο από 

αυτά τα ζεύγη πρέπει να είναι διασταυρωμένα. Από την συσχέτιση που έγινε μεταξύ των 

ζευγών με τη χρήση του προγράμματος της IBM SPSS για το πρώτο ζεύγος είχαμε (r= -

0.763, p<0.01) για το δεύτερο ζεύγος έχουμε (r= -0.435, p<0.01) και για το τρίτο (r=-

0.524, p<0.01). Βλέπουμε δηλαδή ότι και τα τρία ζεύγη παρουσιάζουν ιδιαιτέρα υψηλές 

συσχετίσεις.  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα κατά ερώτηση: 

 
Γράφημα 11 Ψηφίσατε στις τελευταίας δημοτικές εκλογές  

 

84% 

16% 

Ψηφίσατε στις τελευταίας δημοτικές 
εκλογές 

Ναι 

Όχι 
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Το 84% των συμμετεχόντων ψήφισε στις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου του 

2010 ενώ ένα 16% δεν ψήφισε. Στο διάγραμμα αυτό έχουν αφαιρεθεί όσοι είναι 18 ετών 

καθώς λόγο ηλικίας δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.  

 

 
Γράφημα 12 Ενδιαφέρον για την πολιτική στο σύνολο του δείγματος 

 

Το 70% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρουν τα 

πολιτικά δρώμενα της χώρας γενικότερα ενώ αδιαφορία για τα πολιτικά δρώμενα 

δηλώνει μόλις το 8% ενώ το 22% δηλώνει ουδετερότητα. 

23% 

47% 

22% 

5% 3% 

Ενδιαφέρον για την πολιτική σύνολο 

Συμφωνώ Πολύ  

Συμφωνώ 

Ουδέτερος/η 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ Πολύ 

 
Γράφημα 13 Ενδιαφέρον για την πολιτική μόνο μέλη παρατάξεων 

19% 

59% 

17% 

0% 5% 

Ενδιαφέρον για την πολιτική μέλη 
παρατάξεων 

Συμφωνώ Πολύ  

Συμφωνώ 

Ουδέτερος/η 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ Πολύ 
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Σε αυτούς που δηλώνουν μέλη ή ότι συμμετέχουν σε κάποια πολιτική παράταξη 

το 78% δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρουν τα πολιτικά δρώμενα της χώρας γενικότερα, 

αδιαφορία για τα πολιτικά δρώμενα δηλώνει μόλις το 5% ενώ το 17% δηλώνει 

ουδετερότητα. 

 
Γράφημα 14 Ενδιαφέρον για την πολιτική μόνο μή μέλη παρατάξεων 

 

Από αυτούς που δηλώνουν ότι δεν είναι μέλη ή ότι δεν συμμετέχουν σε κάποια 

πολιτική παράταξη το 67% ενδιαφέρεται για τα πολιτικά δρώμενα της χώρας γενικότερα 

ενώ αδιαφορία για τα πολιτικά δρώμενα δηλώνει μόλις το 10% ενώ το 23% δηλώνει 

ουδετερότητα. 

Από το τρία παραπάνω διαγράμματα συμπεραίνουμε ότι οι φοιτητές 

ενδιαφέρονται για την πολιτική και σε πολύ υψηλά ποσοστά μάλιστα. Παρατηρείται μια 

μεγαλύτερη τάση στα μέλη παρατάξεων, όμως το ισχυρό ενδιαφέρων μπορεί να 

θεωρηθεί ότι είναι ανεξάρτητα του εάν συμμετέχουν σε κάποιο πολιτικό ή κομματικό 

σχήμα. 

24% 

43% 

23% 

7% 

3% 

Ενδιαφέρον για την πολιτική σε μη μέλη 
παρατάξεων 

Συμφωνώ Πολύ  

Συμφωνώ 

Ουδέτερος/η 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ Πολύ 
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Γράφημα 15 Ενδιαφέρον για την πολιτική μόνο οι άνδρες 

 
Γράφημα 16 Ενδιαφέρον για την πολιτική μόνο οι γυναίκες 

 

Στα δύο παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε ότι για την πολιτική γενικότερα οι 

άνδρες δείχνουν ενδιαφέρον κατά 79% ενώ 13% είναι ουδέτεροι και 8% αδιάφοροι. Για 

τις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε  62% ενδιαφέρον για την πολιτική 

γενικότερα 30% ουδέτερες και 8% αδιάφορες. Εδώ, καταγράφεται μια σημαντική 

διαφορά καθώς βλέπουμε ότι ένα 17% των γυναικών δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον για την 

πολιτική. Το ποσοστό αυτό φαίνεται ότι μετατοπίζεται προς την ουδετερότητα.    

37% 

42% 

13% 

3% 

5% 

Ενδιαφέρον για την πολιτική - Άνδρες 

Συμφωνώ Πολύ  

Συμφωνώ 

Ουδέτερος/η 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ Πολύ 

11% 

51% 

30% 

6% 

2% 

Ενδιαφέρον για την πολιτική - Γυναίκες 

Συμφωνώ Πολύ  

Συμφωνώ 

Ουδέτερος/η 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ Πολύ 
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Γράφημα 17 Ενδιαφέρον για τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας  

 

Το 78% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρουν τα  

θέματα που απασχολούν την φοιτητική κοινότητα, αδιαφορία δηλώνει μόλις το 5% ενώ 

18% δηλώνει ουδετερότητα. 

 

 
Γράφημα 18 Απαντήσεις στην ερώτηση Πρέπει οι φοιτητές να συμμετέχουν στις φοιτητικές 

εκλογές;- Σύνολο του δείγματος 

Το 64% δήλωσαν ότι πρέπει να συμμετέχουν οι φοιτητές στις φοιτητικές εκλογές, 

αντίθεση δηλώνει  το 7% ενώ 29% δηλώνει ουδετερότητα. 

33% 

45% 

17% 

2% 3% 

Ενδιαφέρον για τα θέματα της φοιτητικής 
κοινότητας 

Συμφωνώ Πολύ  

Συμφωνώ 

Ουδέτερος/η 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ Πολύ 

31% 

33% 

29% 

4% 3% 

Πρέπει οι φοιτητές να συμμετέχουν στις 
φοιτητικές εκλογές 

Συμφωνώ Πολύ  

Συμφωνώ 

Ουδέτερος/η 

Διαφωνώ 

Διαφωνώ Πολύ 
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Γράφημα 19 Συμμετοχή στις φοιτητικές συνελεύσεις-Συνολικό δείγμα 

 
Γράφημα 20 Συμμετοχή στις φοιτητικές συνελεύσεις μέλη και μη παρατάξεων 

 

Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος των φοιτητών δηλώνει ενδιαφέρον για την 

πολιτική και τα φοιτητικά θέματα όταν ρωτήθηκαν για το εάν συμμετέχουν στις 

φοιτητικές συνελεύσεις μόλις το 45% του συνολικού δείγματος δήλωσε ότι συμμετέχει 

συχνά, 21% δεν συμμετέχει ενώ 34% είναι ουδέτερο. Τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη 

χαμηλότερα όταν μελετάμε ξεχωριστά όσους δεν είναι μέλη παράταξης καθώς μόνο το 
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35% δηλώνει ότι συμμετέχει συχνά ενώ το υπόλοιπο 65% κατανέμεται στο διαφωνώ και 

στην ουδετερότητα. 

 
Γράφημα 21 Συσχέτιση συμμετοχής στις φοιτητικές συνελεύσεις και στις φοιτητικές εκλογές  

 

  
Πίνακας 11 Πίνακας ποσοστών συσχέτισης συμμετοχής στις φοιτητικές συνελεύσεις και στις 

φοιτητικές εκλογές 
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Πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές οι φοιτητές 

Φοιτητικές συνελεύσεις-Φοιτητικές εκλογές  
Συμφωνώ Πολύ  35 Συμφωνώ 46 Ουδέτερος/η 61 Διαφωνώ 20 Διαφωνώ Πολύ 18 
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 Μια υψηλή συσχέτιση υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούν ότι οι φοιτητές 

πρέπει να συμμετέχουν στις φοιτητικές εκλογές και σε αυτούς που συμμετέχουν στις 

συνελεύσεις. Από τον πίνακα βλέπουμε ότι από το 31% αυτών που συμφωνούν πολύ 

στην ερώτηση  «Πρέπει να συμμετέχουν στις  φοιτητικές εκλογές οι φοιτητές» κατανέμεται 

κατά 24% στο συμφωνώ πολύ και στο συμφωνώ στην ερώτηση «Συμμετέχω στις 

φοιτητικές συνελεύσεις συχνά» ενώ μόλις 3% αυτών δεν συμμετέχει. Όμοια στο συμφωνώ 

15% «Συμμετέχω στις φοιτητικές συνελεύσεις συχνά» ενώ 5% δεν συμμετέχει, εδώ όμως 

έχουμε και ένα 13% που είναι ουδέτερο. Τέλος από αυτούς που διαφωνούν και 

διαφωνούν πολύ στο «Πρέπει να συμμετέχουν στις  φοιτητικές εκλογές οι φοιτητές» που 

είναι συνολικά 7% μόνο το 1% συμμετέχει στις συνελεύσεις ενώ το 6% δεν συμμετέχει 

στις συνελεύσεις. 

 

 
Γράφημα 22 Θεωρώ ότι αν πω τη γνώμη μου θα  ληφθεί  υπόψιν στις φοιτητικές συνελεύσεις  

Οι φοιτητές θεωρούν ότι η γνώμη τους δεν μπορεί να ακουστεί στις φοιτητικές 

συνελεύσεις καθώς μόνο το 21% συμφωνεί στην ερώτηση «αν πω τη γνώμη μου θα  

ληφθεί  υπ’ όψιν στις φοιτητικές συνελεύσεις» , το 29% είναι ουδέτερο  ενώ το  50% 

πιστεύει ότι δεν ακούγεται η γνώμη του.    
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Γράφημα 23 Θεωρώ ότι αν πω τη γνώμη μου θα  ληφθεί  υπόψιν στις φοιτητικές συνελεύσεις- Μέλη 

παράταξης και μη  

Τα μέλη των παρατάξεων  θεωρούν περισσότερο ότι η γνώμη τους μπορεί να 

ακουστεί στις φοιτητικές συνελεύσεις καθώς μόνο το 42% συμφωνεί, το 34% είναι 

ουδέτερο  ενώ το  25% πιστεύει ότι δεν ακούγεται η γνώμη του.    
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Γράφημα 24 Ικανοποίηση από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι φοιτητικές συνελεύσεις  
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 Δυσαρεστημένοι φαίνονται οι φοιτητές και από τις απαντήσεις στην ερώτηση για 
το εάν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που γίνονται οι φοιτητικές συνελεύσεις καθώς 
το 54%  δηλώνει ανικανοποίητο ενώ το 32% ουδέτερο μόλις το 14% δηλώνει 
ικανοποίηση. 

 

Γράφημα 25 Συσχέτιση ικανοποίησης από τον τρόπο που γίνονται οι συνελεύσεις στα μέλη και μη 

των παρατάξεων  

Πίνακας 12 Πίνακας ποσοστών συσχέτισης ικανοποίησης από τον τρόπο που γίνονται οι συνελεύσεις 

στα μέλη και μη των παρατάξεων 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόσο ικανοποιημένοι είναι ξεχωριστά όσοι είναι μέλη 
σε κάποια παράταξη και όσοι δεν είναι. Τα μέλη των παρατάξεων δείχνουν κατά 32% 
ικανοποιημένα από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συνελεύσεις ενώ όσοι δεν είναι σε 
κάποια παράταξη είναι μόλις 9% ικανοποιημένοι και αυτό το ποσοστό είναι μόνο στο 
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συμφωνώ. Ουδέτεροι είναι 24% και 34% αντίστοιχα. Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 
δυσαρεστημένοι με 44% και 57% αντίστοιχα. 

 
Γράφημα 26 Δεν συμμετέχω στις φοιτητικές συνελεύσεις γιατί δεν μπορεί να ακουστεί η γνώμη μου 

 

 
Γράφημα 27 Δεν συμμετέχω στις φοιτητικές συνελεύσεις γιατί δεν με ενδιαφέρουν 
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Στην Γραφήματα 26 και 27 είναι οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που έγιναν στην 

προσπάθεια να διερευνηθούν πιθανοί λόγοι για τους οποίους οι φοιτητές δεν 

συμμετέχουν στις συνελεύσεις. Στην ερώτηση «Δεν συμμετέχω στις φοιτητικές 

συνελεύσεις γιατί δεν μπορεί να ακουστεί η γνώμη μου» στο σύνολο του δείγματος 27% 

συμφωνεί 28% είναι ουδέτερο και 44% διαφωνεί. Ενώ στην ερώτηση «Δεν συμμετέχω 

στις φοιτητικές συνελεύσεις γιατί δεν με ενδιαφέρουν» στο σύνολο του δείγματος 19% 

συμφωνεί, 22% είναι ουδέτερο και 59% διαφωνεί. Σε αυτές τις απαντήσεις όμως μια 

σημαντική συσχέτιση παρουσιάζεται ανάμεσα σε όσους συμμετέχουν σε κάποια 

παράταξη και σε όσους δεν συμμετέχουν.  

Από τα Γραφήματα 28 και 29 βλέπουμε ότι τα μέλη των παρατάξεων κατά 76% 

διαφωνούν με την πρώτη ερώτηση ενώ κατά 83% με την δεύτερη. Αντίθετα, όσοι δεν 

είναι μέλη παράταξης διαφωνούν με την πρώτη ερώτηση κατά 35% ενώ περίπου το ίδιο 

34% συμφωνούν στο ότι ο λόγος που δεν συμμετέχουν είναι ότι θεωρούν ότι η γνώμη 

τους  δεν λαμβάνεται υπόψιν. Στη δεύτερη ερώτηση όσοι δεν μέλη παράταξης 

διαφωνούν κατά 52% ενώ συμφωνούν κατά 22%. Από τις ερωτήσεις αυτές βγάζουμε δυο 

σημαντικά συμπεράσματα 1ον για τα μέλη των παρατάξεων η ικανοποίηση τους από τις 

συνελεύσεις που καταγράφηκε στο Γράφημα 20 πηγάζει και από το γεγονός ότι θεωρούν 

ότι η γνώμη τους ακούγεται στις συνελεύσεις, 2ον τα μη μέλη παρατάξεων είναι 

μοιρασμένα για το εάν ακούγεται η γνώμη τους στις συνελεύσεις με το μεγαλύτερο 

ποσοστό όμως να είναι ουδέτεροι ενώ ένας στους δύο δηλώνει ότι οι συνελεύσεις τον 

ενδιαφέρουν.    
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Γράφημα 28 Συσχέτιση δεν συμμετέχω στις φοιτητικές συνελεύσεις γιατί δεν μπορεί να ακουστεί η 

γνώμη μου – Μέλη παρατάξεων. 

 

 
Γράφημα 29 Συσχέτιση δεν Δεν συμμετέχω στις φοιτητικές συνελεύσεις γιατί δεν με ενδιαφέρουν – 

Μέλη παρατάξεων. 
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 Στα γραφήματα 30 και 31 γίνονται οι ερωτήσεις «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης;» και «Η  ψηφιακή δημοκρατία συνδέει 

 
Γράφημα 30 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης; 

 
Γράφημα 31 Η  ψηφιακή δημοκρατία συνδέει καλύτερα την λαϊκή βούληση με την πολιτική πράξη; 

 
Γράφημα 32 Συσχέτιση «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία 

της δημόσιας διοίκησης;»- «Η  ψηφιακή δημοκρατία συνδέει καλύτερα την λαϊκή βούληση με την 

πολιτική πράξη;» 
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καλύτερα την λαϊκή βούληση με την πολιτική πράξη;». Και στις δύο ερωτήσεις περίπου 1 στους 5 

φοιτητές αγνοεί τους όρους Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Δημοκρατία. Για 

την ΗΔ το 61% πιστεύει ότι συμβάλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης ενώ το 22% διαφωνεί. Σχετικά με την ΨΔ και το εάν συνδέει την λαϊκή 

βούληση με την πολιτική πράξη καλύτερα είναι πιο επιφυλακτικοί καθώς το 43% λέει 

ναι ενώ το 35% λέει όχι. Από την συσχέτιση βλέπουμε ότι 62% αυτών που δεν 

γνωρίζουν τον όρο ΗΔ δεν γνωρίζουν και τον όρο ΨΔ.       

 

Από το γράφημα 33 βλέπουμε ότι μόνο ένας στους πέντε έχει συμμετάσχει ποτέ 

σε κάποια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Στο γράφημα 34 βλέπουμε τις 

δώδεκα υπηρεσίες οι οποίες είναι διαθέσιμες από το κράτος στον πολίτη. Το ερώτημα 

που τέθηκε ήταν ένα έχουν χρησιμοποιήσει κάποια από τις παρακάτω Δημόσιες 

Υπηρεσίες και σε πιο επίπεδο από τα επίπεδα που αυτές είναι διαθέσιμα. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό έχει η Ανώτερη εκπαίδευση με συνολική χρήση σε όλα τα επίπεδα 72% ενώ 

δεύτερη έρχεται η υπηρεσία Προσωπικά έγγραφα με 64%  και τρίτη η υπηρεσία 

πιστοποιητικά με ποσοστό 59%. Οι περισσότερες υπηρεσίες πάντως δεν 

χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές καθώς στις 7 από τις 12 πάνω από 50% δεν τις έχει 

χρησιμοποιήσει. Εδώ όμως πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις το 

αποτέλεσμα είναι λογικό καθώς λόγω τις μορφής τους (π.χ. οικοδομική άδεια) δεν  έχουν 

χρησιμοποιηθεί. Τέλος, στις περισσότερες περιπτώσεις η χρήση είναι κυρίως στο πρώτο 

 
Γράφημα 33 Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε ιστοσελίδα ηλεκτρονικής διαβούλευσης; 
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και δεύτερο επίπεδο δηλαδή για πληροφόρηση και κατέβασμα υλικού (πρότυπα 

αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ) ενώ μονοψήφια είναι τα ποσοστά για όλες τις υπηρεσίες 

στο τέταρτο επίπεδο.    

 
Γράφημα 34 Χρήση των υπηρεσιών οι οποίες είναι διαθέσιμες από το κράτος στον πολίτη σε όλα τα 

επίπεδα 

 

 
Πίνακας 13 Ποσοστά χρήση των υπηρεσιών οι οποίες είναι διαθέσιμες από το κράτος στον πολίτη 

ανά υπηρεσία και ανά επίπεδο 
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Δήλωση στην 
αστυνομία 11% 8% 8% 0% 73% 

Δημόσιες 
βιβλιοθήκες 18% 22% 13% 0% 47% 

Πιστοποιητικά 16% 20% 23% 0% 41% 
Αλλαγή Διεύθυνσης 6% 3% 9% 0% 82% 

 

 

Στην ερώτηση «Oι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι χρήσιμες για 

μένα» το 58% θεωρεί χρήσιμη την ΗΔ το 36% είναι ουδέτερο ενώ μόλις το 6% διαφωνεί 

με το ερώτημα. 

 
Γράφημα 35 Oι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι χρήσιμες για μένα 

 

Στην ερώτηση «Θεωρώ ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση είναι χρήσιμη» το 57% θεωρεί 

χρήσιμη την ΗΔ το 37% είναι ουδέτερο ενώ μόλις το 6% διαφωνεί με το ερώτημα. 
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Γράφημα 36 Θεωρώ ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση είναι χρήσιμη 

Συσχετίζοντας την ερώτηση «Θεωρώ ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση είναι 

χρήσιμη» με την ερώτηση «Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε κάποια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης» βλέπουμε ότι όσοι έχουν συμμετάσχει σε κάποια ιστοσελίδα 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης κατά 76% την θεωρούν χρήσιμη ενώ κανείς δεν διαφωνεί με 

την ερώτηση. Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι όσοι συμμετέχουν σε κάποια ιστοσελίδα 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης αποκομίζουν κυρίως θετική εμπειρία. Αντίθετα όσοι δεν 

έχουν συμμετάσχει κυρίως εμφανίζονται επιφυλακτικοί και όχι αρνητικοί.        
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Γράφημα 37 Συσχέτιση «έχεις συμμετάσχει ποτέ σε κάποια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής διαβούλευσης»- 

«Θεωρώ ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση είναι χρήσιμη» 
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Έχεις συμμετάσχει ποτέ σε κάποια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης 
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Το 69% του δείγματος συμφωνεί ότι με την ΗΔ μπορεί να έχει πρόσβαση στις 

πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες του κράτους, το 26% είναι ουδέτερο ενώ μόλις 

5% διαφωνεί. 

 
Γράφημα 38 Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση μου επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες  

 
Γράφημα 39 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξοικονομεί χρόνο 

 

Σχετικά με την εξοικονόμηση χρόνου το 79% θεωρεί ότι κερδίζει χρόνο με την 

ΗΔ το 17% είναι ουδέτερο ενώ μόνο ένα 4% διαφωνεί. 
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Γράφημα 40 Η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι εύκολη 

 Στην ερώτηση «Η χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι εύκολη» 

καταγράφεται μια επιφυλακτικότητα καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό 47% είναι ουδέτερο, 

ενώ το 43% συμφωνεί, ένα 10% διαφωνεί ως προς την ευκολία. 

 Στα γραφήματα 41,42,43,45,47 καταγράφονται οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν το εάν θα επηρεάζονταν οι αντιλήψεις των φοιτητών στα θέματα 

δημοκρατίας από την ύπαρξη ιστοσελίδας ηλεκτρονικής διαβούλευσης.  
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Γράφημα 41 Θα ασχολούμουν το ίδιο με τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας εάν υπήρχε κάποιος 

διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης  
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Στην ερώτηση «Θα ασχολούμουν το ίδιο με τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας 

εάν υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης» έχουμε ένα 38% που είναι 

ουδέτερο ένα 33% που συμφωνεί και ένα 29% που διαφωνεί. 

 
Γράφημα 42 Θα συμμετείχα στις φοιτητικές συνελεύσεις εάν πρώτα είχα καταθέσει τη γνώμη μου σε 

κάποιο διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης 

Στην ερώτηση «Θα συμμετείχα στις φοιτητικές συνελεύσεις εάν πρώτα είχα 

καταθέσει τη γνώμη μου σε κάποιο διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης » το 36% συμφωνεί το 

34% είναι ουδέτερο και το 30% διαφωνεί. 
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Γράφημα 43 Θεωρώ ότι αν υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης η γνώμη μου θα  

λαμβανόταν καλύτερα  υπόψιν  
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Στην ερώτηση «Θεωρώ ότι αν υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης η 

γνώμη μου θα  λαμβανόταν καλύτερα  υπόψιν» το 35% συμφωνεί, το 42% είναι ουδέτερο 

και το 23% διαφωνεί. 

 
Γράφημα 44 Θεωρώ ότι αν υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης η γνώμη μου θα  

λαμβανόταν καλύτερα  υπόψιν – Μέλη και μη παρατάξεων 

 

 

Στο γράφημα 44 βλέπουμε την άποψη όσων είναι μέλη παράταξης και όσων δεν 

είναι σχετικά με το εάν θεωρούν ότι η γνώμη τους θα  λαμβανόταν καλύτερα  υπόψιν αν 

υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης. Βλέπουμε ότι τα ποσοστά 

ουδετερότητας είναι υψηλά όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι όσοι δεν είναι μέλη 

σε παράταξη συμφωνούν κατά 36% ενώ διαφωνούν κατά 22%. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

στο κατά πόσο θεωρούν ότι ακούγεται η γνώμη τους σήμερα είναι 16% θεωρεί ότι 

ακούγεται ενώ 57% θεωρεί ότι δεν ακούγεται.   
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Γράφημα 45 Τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας θα συζητούνταν καλύτερα αν υπήρχε κάποιος 

διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης  

Στην ερώτηση «Τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας θα συζητούνταν καλύτερα αν 

υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης» καταγράφεται μια αισιοδοξία από 

τους περισσότερους φοιτητές καθώς το 52% συμφωνεί το 36% είναι ουδέτερο και το 

22% διαφωνεί. 

 
Γράφημα 46 Τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας θα συζητούνταν καλύτερα αν υπήρχε κάποιος 

διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης-Μέλη και μη παρατάξεων 

 

Στο γράφημα 46 βλέπουμε και πάλι ξεχωριστά τις απόψεις όσων είναι μέλη σε 

παράταξη και όσων δεν είναι. Τα μη μέλη παράταξης παρουσιάζουν μεγαλύτερη τάση 
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προς το συμφωνώ με 53% να συμφωνεί και 19% να διαφωνεί ενώ τα μέλη παράταξης 

έχουν 46% και 34% αντίστοιχα 

 

 

Στην ερώτηση «Δεν θα συμμετείχα στις φοιτητικές συνελεύσεις ακόμη και αν είχα 

καταθέσει τη γνώμη μου σε κάποιο διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης γιατί δεν με 

ενδιαφέρουν» επιβεβαιώνεται ξανά το ενδιαφέρον των φοιτητών για όσα θέματα 

επηρεάζουν τους φοιτητές καθώς διαφωνούν το 52% ουδέτερο είναι το 22% και 

συμφωνεί το 26%. 

 
Γράφημα 47  Δεν θα συμμετείχα στις φοιτητικές συνελεύσεις ακόμη και αν είχα καταθέσει τη γνώμη 

μου σε κάποιο διαδικτυακό τόπο διαβούλευσης γιατί δεν με ενδιαφέρουν  
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Γράφημα 48 Θα ασχολούμουν περισσότερο με τα θέματα της φοιτητικής κοινότητας εάν υπήρχε 

κάποιος διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης  

Στην ερώτηση «Θα ασχολούμουν περισσότερο με τα θέματα της φοιτητικής 

κοινότητας εάν υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης» το 42% συμφωνεί, το 

30% είναι ουδέτερο και το 28% διαφωνεί. 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω ερωτήσεις των γραφημάτων 41 έως 48 βλέπουμε ότι 

οι φοιτητές είναι επιφυλακτικοί στο εάν θα εμπλέκονταν περισσότερο στις συνελεύσεις. 

Η επιφύλαξη αυτή πηγάζει κυρίως από το γεγονός της άγνοιας της λειτουργίας ενός 

τέτοιου συστήματος. Παρόλα αυτά δείχνουν να έχουν μια θετική ροπή στο να 

δοκιμάσουν κάτι καινούριο καθώς μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι η ηλεκτρονική 

διαβούλευση θα βοηθούσε στην συζήτηση των θεμάτων που ανακύπτουν στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα.    
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Γράφημα 49 Γνωρίζεται κάποιες από τις σελίδες ανοικτή διαβούλευση σε θέματα των παρακάτω 

υπουργείων  

 Στο γράφημα 49 βλέπουμε το πόσο γνωρίζουν οι φοιτητές τις ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης των διαφόρων υπουργείων. Πρώτο, όπως είναι φυσικό 

έρχεται το υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης … 

Υπουργείο Οικονομίας, … 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας … 

Υπουργείο Οικονομικών 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου … 
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Στο γράφημα 50 βλέπουμε ότι το 40% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για 

περισσότερα από 6 χρόνια, ενώ ένα 33% από 4 έως 6 χρόνια. Κάνεις δεν δήλωσε από 

τους φοιτητές ότι δεν χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. 

 

 
Γράφημα 51 Συχνότητα διαφόρων δραστηριοτήτων  

 Στο γράφημα 51 βλέπουμε ότι η συνηθέστερη δραστηριότητα στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή είναι η πλοήγηση στο διαδίκτυο ενώ ακολουθούν η χρήση άλλων 

προγραμμάτων και η κοινωνική δικτύωση. 

Πλοήγηση στο Ιντερνέτ 

Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) 

Χρήση λογιστικών φύλλων(Excel) 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Άλλα προγράμματα 
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Χρήση εργαλείων  κοινωνικής δικτύωσης 
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Γράφημα 52  Στο φοιτητικό σας σπίτι διαθέτετε Internet  
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Γράφημα 53 Στο πατρικό σας σπίτι διαθέτετε Internet  

Στα γραφήματα 52 και 53 βλέπουμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο από το φοιτητικό όσο και από το πατρικό τους σπίτι, με τα 

ποσοστά να είναι 83% και 85% αντίστοιχα. 

 
Γράφημα 54 Συχνότητα χρήσης ιντερνέτ από διάφορες τοποθεσίες  

Η συνήθης τοποθεσία πρόσβασης είναι το σπίτι, ενώ ακολουθεί ο χώρος της 

σχολής και το κινητό τηλέφωνο. Εδώ σημειώνουμε ότι αν και από το χώρο της σχολής η 

συνολική πρόσβαση είναι πιο μεγάλη, η πρόσβαση από το κινητό τηλέφωνο είναι 

συχνότερη.  
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Γράφημα 55 Ημερήσια χρήση του ίντερνέτ 

Στο γράφημα 55 βλέπουμε ότι 48% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο από  δύο έως 

τέσσερις ώρες, ενώ το ίδιο ποσοστό από τέσσερις έως έξι ώρες, ένα 28%  το 

χρησιμοποιεί από έξι μέχρι οκτώ ώρες, 11% και 8% λιγότερο από μία και περισσότερο 

από οκτώ ώρες αντίστοιχα.   
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Γράφημα 56 Επίπεδο σπουδών Πατέρα  

 
Γράφημα 57 Επίπεδο σπουδών Μητέρας 

Στα γραφήματα 56 και 57 βλέπουμε το επίπεδο σπουδών των γονέων. 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει ολοκληρώσει το 37% των πατεράδων και το 34% των 

μητέρων, λύκειο το 32% και το 40% αντίστοιχα, γυμνάσιο το 14% και 10% ενώ 

δημοτικό το 17% και το 14% αντίστοιχα.  
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Γράφημα 58 Φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ σπουδές πατέρα-μητέρας  

 

 
Γράφημα 59 Φοιτητές ΤΕΙ σπουδές πατέρα-μητέρας  

Στα γραφήματα 58 και 59 βλέπουμε τις συσχετίσεις των σπουδών των γονέων για 

τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ και ΑΤΕΙ ξεχωριστά. Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι 

φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ έχουν και τους δύο γονείς απόφοιτους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή έναν εκ των δύο απόφοιτο τριτοβάθμιας. Για τους φοιτητές ΑΤΕΙ ισχύει 

ότι οι περισσότεροι έχουν και τους δύο γονείς απόφοιτους λυκείου με το δείγμα να 

κατανέμεται και στις υπόλοιπες βαθμίδες. 
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Γράφημα 60 Μηνιαίο εισόδημα 

 

Τέλος στο γράφημα 60 βλέπουμε το μηνιαίο εισόδημα που δηλώνουν οι φοιτητές. 

Οι περισσότεροι, 42% δηλώνουν ότι ξοδεύουν λιγότερα από 300€, προφανώς αυτό είναι 

το χαρτζιλίκι τους και όχι το συνολικό ποσό που πληρώνουν σε ενοίκιο, κοινόχρηστα, 

ΔΕΗ κλπ. 
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6 Συμπεράσματα 

• Οι φοιτητές δείχνουν ισχυρό ενδιαφέρον για την πολιτική καθώς το 70% 

δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για τα πολιτικά δρώμενα. 

• Οι άνδρες εκφράζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον (16% περισσότερο) για την 

πολιτική από τις γυναίκες.  

• Ισχυρό ενδιαφέρον 78% επίσης, υπάρχει και για τα θέματα που αφορούν 

την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

• 64% δηλώνει ότι οι φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές 

• Μη ικανοποιημένοι είναι οι φοιτητές από τις φοιτητικές συνελεύσεις 

καθώς πιστεύουν ότι δεν μπορεί να ακουστεί η γνώμη τους.  

• Μη ικανοποιημένοι είναι επίσης και από τον τρόπο με τον οποίο γίνονται, 

ειδικά όσοι δεν είναι μέλη σε κάποια παράταξη (μόλις 9% αυτών δηλώνει 

ικανοποίηση). 

• Όσοι δεν είναι σε κάποια παράταξη δηλώνουν ότι ένας από τους λόγους 

που δεν συμμετέχουν στις συνελεύσεις είναι γιατί δεν μπορεί να ακουστεί 

η γνώμη τους. 

• Ένας στους πέντε δεν γνωρίζει τους όρους Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

και Ψηφιακή Δημοκρατία. 

• 61% θεωρεί ότι η ΗΔ συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης. 

• Ένας στους πέντε έχει συμμετάσχει σε κάποια σελίδα ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης  

• Ένας στους δύο θεωρεί  χρήσιμη την ΗΔ 

• Όσοι έχουν συμμετάσχει σε κάποια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης κατά 76% την θεωρούν χρήσιμη, αποκομίζουν θετική 

εμπειρία. 

• 69% θωρεί ότι με την ΗΔ μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που 

αφορούν τις υπηρεσίες του κράτους, ενώ το 79% θεωρεί ότι κερδίζει 

χρόνο με την ΗΔ. 

• Οι περισσότεροι είναι επιφυλακτικοί για την ευκολία χρήσης της ΗΔ. 
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• Επιφυλακτικοί είναι επίσης οι φοιτητές για το εάν θα βοηθούσε η ύπαρξη 

κάποιας ιστοσελίδα διαβούλευσης στα πλαίσια τη σχολής τους, 

παρουσιάζεται ωστόσο μια θετική τάση. 

• Οι περισσότεροι θωρούν ότι τα θέματα που αφορούν τους φοιτητές θα 

συζητούνταν καλύτερα αν υπήρχε κάποια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης. 

• Το 42% λέει ότι θα ασχολούνταν περισσότερο με τα θέματα της 

φοιτητικής κοινότητας εάν υπήρχε κάποιος διαδικτυακός τόπος 

ενημέρωσης.  
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7 Συζήτηση 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του κύκλου ζωής, οι πολιτικές ανησυχίες ωριμάζουν με 

την ηλικία. Όταν οι άνθρωποι μεγαλώνουν παιδιά, έχουν χρέη, αποκτούν ιδιοκτησία και 

πρέπει να ασχοληθούν με τους φόρους είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν και να ασχοληθούν 

με την πολιτική (Russell et al. 2002). Η άποψη αυτή είναι αντίθετη με το αποτέλεσμα της 

έρευνας καθώς 70% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι τους ενδιαφέρει η πολιτική. 

Επίσης, το 84% συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές όταν σύμφωνα με το Υπουργείο 

Εσωτερικών,  σε όλη την επικράτεια η αποχή στις δημοτικές εκλογές την πρώτη 

Κυριακή ήταν 38,97% και την δεύτερη 50,75% ενώ στις Ευρωεκλογές του 2009 ήταν 

47,46%.  

Το υψηλό ενδιαφέρον για την πολιτική μπορεί να εξηγηθεί ίσως από το τεταμένο 

πολιτικό και οικονομικό κλίμα την περίοδο της  έρευνας, καθώς εκκρεμούσε η απόφαση 

για την δανειακή σύμβαση της χώρας και σχηματίστηκε συναινετική κυβέρνηση έπειτα 

από συμφωνία τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων. Άξιο προσοχής  και περαιτέρω 

μελέτης είναι τα εάν η ενασχόληση με τα πολιτικά δρώμενα θα συνεχιστεί, καθώς ένα 

συνεχιζόμενα υψηλό ποσοστό ατόμων που ενδιαφέρονται για την πολιτική, στο πιο 

δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, αν μη τι άλλο μόνο σε εξελίξεις μπορεί να οδηγήσει. 

Το ενδιαφέρον που καταγράφηκε για την πολιτική, ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο όταν αφορά θέματα που απασχολούν αποκλειστικά τους φοιτητές, με το 

78%  να δηλώνει ότι τους απασχολεί τι συμβαίνει στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ωστόσο, 

περισσότεροι από ένας στους δύο φοιτητές στο σύνολο, (και ένας στους τρείς μη μέλη 

παράταξης) δεν συμμετέχουν στις συνελεύσεις όπου συζητούνται τα θέματα αυτά.  

Στην προσπάθεια να ερμηνευτούν οι λόγοι της αποχής,  βρέθηκε ότι μόνο  το 9% 

όσων δεν είναι μέλη παράταξης και 32% όσων είναι μέλη, τους ικανοποιεί ο τρόπος που 

γίνονται οι συνελεύσεις σήμερα. Επίσης, μόνο 21% του συνόλου θεωρεί ότι αν πει τη 

γνώμη του στις συνελεύσεις, αυτή θα ακουστεί. Αυτός μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας 

λόγος αποχής, καθώς τα μέλη των παρατάξεων που εκφράζουν ικανοποίηση από τις 

συνελεύσεις (Γράφημα 23) θεωρούν ότι η γνώμη τους ακούγεται σε αυτές. Παρόλα αυτά, 

αυτός δεν είναι ο μοναδικός λόγος αποχής από τις συνελεύσεις, τα αίτια της αποχής δεν 
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ήταν στους στόχους της έρευνας αυτής, θα είχε ενδιαφέρον όμως να διερευνηθούν σε μια 

ξεχωριστή μελέτη. 

     Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών αποτελούν το 

μέλλον για την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης σε κάθε τεχνολογικά 

ανεπτυγμένο κράτος. Τα αναπτυγμένα κράτη  έχουν κατανοήσει ότι ο νέος αυτός τομέας 

εκτός από την μείωση του κόστους, συμβάλλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της 

δημόσιας διοίκησης,  στην βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας 

των ίδιων των κυβερνήσεων, καθώς και στη βελτίωση των παρεχόμενων δημοσίων 

υπηρεσιών κάθε είδους. 

Από την έρευνα φαίνεται ότι οι φοιτητές συμμερίζονται τις απόψεις αυτές καθώς 

έξι στους δέκα θεωρούν ότι η ΗΔ συμβάλει στην αποδοτικότερη λειτουργία της δημόσια 

διοίκησης. Επίσης, εφτά στους δέκα θεωρούν ότι μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση 

στις πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες του κράτους, ενώ οκτώ στους δέκα 

θεωρούν ότι εξοικονομούν χρόνο. Βέβαια, εκφράζουν μια επιφυλακτικότητα στο κατά 

πόσο είναι εύκολη η χρήση της, γεγονός όμως που μάλλον πηγάζει από την άγνοια.  

 Οι μετρήσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω συνάδουν με το συμπέρασμα της 

έρευνας της MRB για την κοινωνία της πληροφορίας. Διαπιστώνεται δηλαδή 

περιορισμένη χρήση των υπαρχόντων υπηρεσιών από τους φοιτητές παρά την θετική 

στάση που έχουν για την ΗΔ. Οφείλουμε ωστόσο να διασαφηνίσουμε το γεγονός ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις η μη χρήση των υπηρεσιών είναι λογική, καθώς οι ανάγκες των 

φοιτητών καθαρά για ηλικιακούς λόγους, δεν τους ωθούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες 

υπηρεσίες ούτε και με την παραδοσιακή τους μορφή όπως π.χ. οικοδομική άδεια ή ο 

φόρος εισοδήματος. 

Βέβαια, στις υπηρεσίες που αγγίζουν τους φοιτητές καθαρά λόγο της ιδιότητας 

τους όπως η ανώτερη εκπαίδευση, βλέπουμε ότι μόλις το 8% πραγματοποίησε 

ολοκληρωμένες συναλλαγές. Επίσης για τις δημόσιες βιβλιοθήκες 47% δηλώνει ότι δεν 

έχει χρησιμοποιήσει ποτέ την ηλεκτρονική υπηρεσία. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

χρήση είναι κυρίως στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο δηλαδή για πληροφόρηση και 

κατέβασμα υλικού (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ). Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν έχουν ενσωματωθεί αποτελεσματικά στην 

καθημερινότητα των φοιτητών.    
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Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναπτύσσεται και η ηλεκτρονική 

δημοκρατία. Η λαϊκή κυριαρχία έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα από την μετατροπή της 

αρχής της αντιπροσώπευσης σε μια απλή διαδικαστική παράμετρο νομιμοποίησης του 

κοινοβουλευτικού συστήματος, που ελάχιστα συνδέει, τελικά, την λαϊκή βούληση με την 

πολιτική πράξη (Δεληγκιαούρη 2009). Οι φοιτητές εκφράζουν εμφανώς αυτή την τάση 

καθώς όπως είπαμε πριν δείχνουν απογοητευμένοι από τις συνελεύσεις και τον τρόπο 

που αυτές λαμβάνουν χώρα και θεωρούν ότι η γνώμη τους δεν λαμβάνεται υπόψιν σε 

αυτές.  

Στις προτάσεις για την αναβίωση της συμμετοχικής φύσης της δημοκρατίας το 

διαδίκτυο ως διαδραστικο, αμφίδρομο και άμεσο μέσο επικοινωνίας προσθέτει την δική 

του δυναμική. Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο όπου θα 

αποτυπώνεται η εκάστοτε πολιτική σύγκρουση και διαμάχη, όντας ένα ασφαλές 

καταφύγιο για την προστασία της διαφορετικότητας. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτή την 

αντίληψης, έγινε μια προσπάθεια να ερμηνευθούν οι προθέσεις των φοιτητών στην 

πιθανότητα ανάπτυξης μια τέτοιας μορφής διαβούλευσης στο πλαίσιο της εκάστοτε 

σχολής. 

Από τις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με το εάν η ηλεκτρονική διαβούλευση θα 

ωθούσε σε περεταίρω εμπλοκή με τα κοινά και σε μεγαλύτερη συμμετοχή στις 

φοιτητικές συνελεύσεις, δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, καθώς 

φαίνεται να υπάρχει μια  ισοκατανομή στο συμφωνώ και διαφωνώ ενώ κύριο μέρος των 

απαντήσεων καταλαμβάνει η ουδετερότητα.  

Από τις μετρήσεις που παρουσιάστηκαν όμως στα γραφήματα 23 και 44 είδαμε 

ότι μόνο το 16% όσων δεν είναι μέλη σε παράταξη θεωρούν ότι σήμερα ακούγεται η 

γνώμη τους, ενώ το 57% θεωρεί ότι δεν ακούγεται. Όταν ρωτήθηκαν αν πιστεύουν αν θα 

ακουγόταν καλύτερα η γνώμη τους στην περίπτωση που θα υπήρχε κάποιος 

διαδικτυακός τόπος διαβούλευσης το 36% συμφώνησε, ενώ  το 22% διαφώνησε. 

Βλέπουμε δηλαδή μια διαφοροποίηση, 20%  μετακίνηση προς τη συμφωνία και 35% 

απομάκρυνση από τη διαφωνία. 

Στα παραπάνω προσθέτουμε ότι το 52% του συνολικού δείγματος  θεωρεί ότι τα 

θέματα της φοιτητικής κοινότητας θα συζητούνταν καλύτερα αν υπήρχε κάποιος 

διαδικτυακός τόπος διαβούλευση, ενώ τα μη μέλη παράταξης παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
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τάση προς το συμφωνώ με 53% να συμφωνεί και 19% να διαφωνεί ενώ τα μέλη 

παράταξης έχουν 46% και 34% αντίστοιχα. Από όλα αυτά φαίνεται αν μη τι άλλο να 

διαγράφεται, αν όχι μια θετική τάση για τον νέο αυτό τρόπο πολιτικής εμπλοκής, 

σίγουρα μια αγωνία για έναν καινούριο τρόπο ανταλλαγής απόψεων και λήψης 

αποφάσεων ο οποίος θα έχει ως επίκεντρο τον πολίτη.   

Μένει λοιπόν να δοκιμαστεί ένα τέτοιο  σύστημα. Εν τέλει επιτυχημένη 

ηλεκτρονική δημοκρατία είναι αυτή που θα εμπλέξει όλο και περισσότερους πολίτες  και 

θα υποχρεώσει τα μέλη μιας κοινωνίας να σέβονται την άποψη και τη γνώμη των 

συμμετεχόντων σε αυτή, αφού αυτού  του είδους η δημόσια παράθεση απόψεων 

επαναθεμελιώνει τις έννοιες της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της άμεσης 

δημοκρατίας.  
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