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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
 Οι σχέσεις δημόσιας διοίκησης και πολιτών αποτελούσε πάντα ένα σημείο 

αιχμής για τις εκάστοτε πολιτικές, τους πολιτικούς και κυρίως για τους ίδιους τους 

δημόσιους υπαλλήλους, γιατί ήταν πάντα μια σχέση που χαρακτηριζόταν από μια 

αμοιβαία καχυποψία. Αυτή η σχέση τείνει δυναμικά να αλλάξει τα τελευταία έτη και 

αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη    

διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται 

αρχικά το πώς σταδιακά εισήχθησαν οι νέες τεχνολογίες στη δημόσια διοίκηση μέσα 

από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και πώς συνεχίζει μέχρι σήμερα η διαδικασία πλήρους 

ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στη διοικητική πρακτική. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται από τη δημόσια διοίκηση και του διαδικτύου από τους πολίτες σε 

διεθνές και εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2001-2005. Εξετάζεται επίσης η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής και όπως 

σχεδιάζεται για το μέλλον.  

Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι προϊόν έρευνας με ερωτηματολόγιο, 

όπου καταγράφεται το πώς ο έλληνας πολίτης αποκομίζει την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση σχετικά με τις συναλλαγές του με αυτήν και τι 

επιθυμεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του. 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές 

πηγές, καθώς επίσης και πολλές ηλεκτρονικές πηγές, οι οποίες καταγράφονται στις 

βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της εργασίας. 
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Ι. ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 
 

1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Στις απαρχές του 21ουαι. η ταχεία ανάπτυξη και εισαγωγή των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) δημιουργεί νέα δεδομένα σ’ όλο το φάσμα 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των ατόμων και των κρατών. Οι 

διαφοροποιήσεις που δημιουργούνται γίνονται ακόμη πιο βαθιές και ουσιαστικές 

ιδιαίτερα με την επέκταση της χρήσης των τηλεματικών δικτύων. 

 

 Μια από τις πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις αφορά στον τρόπο 

επικοινωνίας των ατόμων. «Μέχρι σήμερα, οι κοινωνικές επιστήμες υπέθεταν ότι ο 

φυσικός και ο κοινωνικός χώρος ενός ατόμου παρουσίαζε κοινά όρια. Τα σημεία στα 

οποία ένα άτομο μπορούσε να κινηθεί με το φυσικό του σώμα συνέπιπταν με τα 

σημεία στα οποία ανέπτυσσε κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές. Τα σημεία στα 

οποία ένα άτομο μπορούσε να κινηθεί με το φυσικό του σώμα συνέπιπταν με τα 

σημεία στα οποία ανέπτυσσε κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές.»1 Σήμερα με την 

ανάπτυξη των δικτύων τα πράγματα αλλάζουν. «Από τη μια μεριά, ο κοινωνικός 

χώρος διευρύνεται σχεδόν απεριόριστα και πολυδιάστατα προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις, ενώ, από την άλλη, ο φυσικός χώρος ενός ατόμου περιορίζεται ολοένα 

και περισσότερο στην οθόνη και στο πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή.»2   

 

 Μια επιπλέον διαφοροποίηση που ενδεχομένως να προκύψει από τις ΤΠΕ και 

από αυτήν που προηγουμένως περιγράφηκε είναι η κοινωνική διαφοροποίηση, η 

οποία «φαίνεται ότι θα χάνει βαθμιαία το παραδοσιακό της σχήμα και θα 

μετασχηματίζεται σε διαφοροποιήσεις που θα απορρέουν από την ικανότητα 

πρόσβασης που έχει ο καθένας στα δίκτυα της Τ.Π.»3  

 
                                                 
1 Χτούρης, Σωτήρης Ν., Μεταβιομηχανική κοινωνία και η κοινωνία της πληροφορίας: παγκόσμια 
δίκτυα: ο ρόλος τους στη νέα κοινωνική διαφοροποίηση, Ελληνικά Γράμματα, 1997, σελ. 154 
2 ό.π. 
3 ό.π., σελ. 156 
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Μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ επομένως μπορούμε να πούμε ότι «το κοινωνικό 

πράττειν μετασχηματίζεται, έτσι, σε ένα δικτυακό επικοινωνιακό πράττειν» και έτσι 

απαιτείται στα πλαίσια της δικτυακής επικοινωνιακής πρακτικής να δημιουργηθούν 

νέες μορφές θεσμικής οργάνωσης της κοινωνίας που στηρίζονται στην Τ.Π.4  

 

 Μεγάλη συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα και των 

μεταβολών που αναφέρθηκαν, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government). 

Βέβαια το θέμα δεν εξαντλείται στο επίπεδο των συζητήσεων, αλλά υλοποιούνται και 

σχετικές πολιτικές για την επίτευξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που σύμφωνα 

με τον ορισμό που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι  η χρήση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 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. 

 

 Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτείται, 

εκτός από την ύπαρξη των υποδομών, εκπαιδευμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες 

και πολίτες ενεργοί για μια ενδυναμωμένη δημοκρατία. «Η ‘ισχυρή δημοκρατία’ 

βασίζεται σε μια έννοια κοινότητας που δεν προϋπάρχει, αλλά που προκύπτει από τη 

συμμετοχή και συγχρόνως την καθιστά δυνατή. Ενεργός πολίτης και δημόσιος χώρος 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Η απαίτηση (διαφόρων μορφών και 

βαθμών) συμμετοχής ευνοεί τη συνεύρεση διοίκησης (υπαλλήλων) – πολιτών και τη 

διαβούλευση, διαπραγμάτευση, συναπόφαση κλπ. Προϋποθέτει και προάγει κατ’ 

αντιστοιχία τη διαμόρφωση και διατήρηση του δημοσίου χώρου, ως χώρου 

επικοινωνίας και ελευθερίας των πολιτών.»5  

 

 Υπό αυτή την έννοια η σχέση διοίκησης-πολιτών διαφοροποιείται πλήρως. Ο 

ενεργός πολίτης οφείλει να γνωρίζει τις γραφειοκρατικές και τεχνοκρατικές 

διαδικασίες και όπου αυτό δεν επιτελείται τότε επιβάλλεται η ανάπτυξη μιας 

‘εταιρικής’ σχέσης μεταξύ δημοσίου υπαλλήλου και πολίτη, η οποία συνίσταται στην 

                                                 
4 ό.π., σελ. 159 
5 Σπανού, Καλλιόπη, Διοίκηση, πολίτες και Δημοκρατία, Παπαζήσης, Αθήνα 2000, σελ. 547 
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κάλυψη του χάσματος «ανάμεσα στην οπτική του χρήστη που έχει η υπηρεσία και 

την οπτική του ίδιου του χρήστη».6  

 

 Στην παρούσα φάση οι πολιτικές,  καθώς και οι ενέργειες των κρατών 

εντοπίζονται στην υλοποίηση των υποδομών με παράλληλη προσπάθεια για την 

εκπαίδευση του προσωπικού και τη σταδιακή διαπαιδαγώγηση των πολιτών. Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 ό.π., σελ. 528 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄   

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 Η με πιο συστηματικό τρόπο εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην ελληνική 

Δημόσια διοίκηση έγινε μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αρχικά 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα. Τα πρώτα χρόνια  τα προγράμματα αυτά 

απευθύνονταν κυρίως στην εισαγωγή τεχνολογικού εξοπλισμού και στην κατάρτιση 

του προσωπικού. 

 

 

2.1 Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα 
 

Σταθμός, όμως, για τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν τα 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.) που ξεκίνησαν το 1986 και 

ολοκληρώθηκαν το 1993 και θεωρούνται από πολλούς ως η αφετηρία άσκησης 

ουσιαστικής Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής.7 Τα Μ.Ο.Π. ήταν ένα 

ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, η εφαρμογή του οποίου στόχευε στη 

βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών διαρθρώσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιοχές της Κοινότητας. Τα έξι από τα επτά Προγράμματα των MOΠ 

αντιστοιχούσαν στα έξι Διαμερίσματα που ήταν τότε χωρισμένη η Ελλάδα (Βόρεια 

Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Νήσοι Αιγαίου, Κρήτη και Αττική), ενώ 

το τελευταίο ήταν θεματικό (MOΠ Πληροφορικής).8  

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=15&L2=1 
8 www.infosoc.gr /Κοινωνία της Πληροφορίας 
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2.2  Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
 

Όταν το 1985 αποφασίστηκε από την Κοινότητα, με την Ενιαία Πράξη που τέθηκε σε 

ισχύ το 1987, η πορεία προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, μπήκε και πάλι 

το ζήτημα της ενίσχυσης των οικονομιών που παρουσίαζαν ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα. Υιοθετήθηκε έτσι μια δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

που σε επίπεδο εφαρμογής αποτέλεσαν το λεγόμενο «Πρώτο Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης».  Αυτή η δέσμη προτάσεων είχε στόχο  να ενισχύσει την πορεία προς την 

εσωτερική αγορά και να βοηθήσει τις ασθενέστερες οικονομίες και περιφέρειες να 

αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων της 

Κοινότητας.9  

Η αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το 1984 μέχρι το 

1993 (που καλύπτει τόσο τα ΜΟΠ όσο και το Α΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) 

χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη μεγάλη διασπορά των διαθέσιμων πόρων σε μικρά 

έργα υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα. Η πολιτική αυτή στήριξε την οικονομική 

δραστηριότητα και διευκόλυνε τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές και 

περιμετρικές περιοχές. Αναβάθμισε το επαρχιακό δίκτυο μεταφορών και ενίσχυσε τον 

εκσυγχρονισμό των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων και την ίδρυση ξενοδοχείων 

μικρού και μεσαίου μεγέθους σε πολλές περιοχές.10    

 

2.3 Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
 

 Με την υιοθέτηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ το1992 (τέθηκε σε ισχύ το 

1993),   κρίθηκε αναγκαία η συνέχιση της προηγούμενης πολιτικής, έτσι 

προχωρήσαμε στο λεγόμενο «Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης». 

 

 Στο Λευκό Βιβλίο για το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης γίνεται 

εκτενέστερη αναφορά στην ανάγκη εισαγωγής της νέας τεχνολογίας, όπου γίνεται 

πλέον εκτεταμένη χρήση του όρου «κοινωνία της πληροφορίας». Η αποκεντρωτική 

πλέον πορεία της οικονομίας, που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, οδηγεί προς μια 

                                                 
9 Τσεκούρας, Κώστας, Κίτης, Ιωάννης, Κοινοτικά Πλαίσια στήριξης, ΕΑΠ, Πάτρα 2000, σελ.17,18 
10 http://www.hellaskps.gr/Details2.asp?L1=15&L2=1 
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πραγματική κοινωνία της πληροφορίας. Στον αναπτυξιακό άξονα Ι τονίζεται η 

ανάπτυξη των πληροφοριακών δικτύων και επίσης η εμπλοκή τους σε ότι αφορά τη 

δημόσια διοίκηση και τους πολίτες. «Το φαινόμενο αυτό μας αφορά ως πολίτες. Οι 

υπηρεσίες του δημόσιου τομέα θα παρέχονται ταχύτερα, με περισσότερο επιλεκτικό 

και λιγότερο απρόσωπο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν μέτρα που 

διασφαλίζουν το σεβασμό της ιδιωτικότητας.»11 

 

 Το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των στόχων του άξονα Ι συγκροτείται 

βάσει πέντε προτεραιοτήτων, εκ των οποίων οι τρεις σχετίζονται άμεσα με την 

κοινωνία της πληροφορίας και είναι: 1. Διάδοση της εκμετάλλευσης των τεχνολογιών 

της πληροφορίας (μέσω της δρομολόγησης ευρωπαϊκών έργων εφαρμογής και 

υπηρεσιών δημοσίου ενδιαφέροντος –μεταφορές, υγεία, κατάρτιση, εκπαίδευση, 

προστασία των πολιτών- και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων 

διοικήσεων, προώθησης της τηλεργασίας,  δυνατοτήτων μεγαλύτερης συμμετοχής 

των χρηστών στη χάραξη και την εφαρμογή των τεχνολογικών πολιτικών). 2. 

Εφοδιασμός της Ευρώπης με βασικές διευρωπαϊκές υπηρεσίες (μέσω της ανάπτυξης 

των βασικών δικτύων –ISDN και ευρυζωνικών- της διασφάλισης της 

διαλειτουργικότητας των δικτύων και της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ της 

πολιτικής τηλεπικοινωνιών και των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων). 

3.Ενίσχυση της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες ( μέσω της ενίσχυσης της 

απόκτησης βασικών γνώσεων απαραίτητων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

την εκμετάλλευση του δυναμικού τους, της γενίκευσης της χρήσης των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, της προσαρμογής της κατάρτισης 

των μηχανικών και των ερευνητών).12  

 

 Δρομολογούνται τρία προγράμματα ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που 

είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση των εφαρμογών βάσει ενός δεδομένου δικτύου 

υποδομής: α. η ηλεκτρονική εικόνα: οι διαλογικές υπηρεσίες εικόνας πρόκειται να 

αποτελέσουν επανάσταση όσον αφορά τις εργασιακές συνήθειες, τις τεχνικές 

εκπαίδευσης και τον ελεύθερο χρόνο. Στόχος είναι η διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας των νέων αυτών “a la carte” υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

                                                 
11 Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση: οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη 
μετάβαση στον 21ο αιώνα. Λευκό βιβλίο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994, σελ. 24 
12 ό.π., σελ. 27 
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έως το 1997, β. ηλεκτρονική πρόσβαση στην πληροφορία: πρόκειται για την εκ νέου 

κατάταξη των πληροφοριών (διοικητικών, επιστημονικών ή πολιτιστικών κλπ) σε 

ομάδες, στο πλαίσιο βάσεων δεδομένων προσβάσιμων από κάθε χρήστη στην 

Κοινότητα, γ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: οι διάφορες εμπορικές υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διαβίβασης εγγράφων πρέπει να αναπτυχθούν και να καταστούν 

διαλειτουργικές. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.13  

 

 

2.4 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης 
 

 Στο δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην 

ανάγκη εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. Διαπιστώνεται ότι η ελληνική 

δημόσια διοίκηση αντιμετωπίζει συσσωρευμένες αδυναμίες που έχουν ως 

αποτέλεσμα τη χαμηλή παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι αδυναμίες 

αυτές συνίστανται στο ότι πρέπει να βελτιωθούν τα επαγγελματικά προσόντα ενός 

μεγάλου μέρους του προσωπικού των, στην έλλειψη κινήτρων για την απόκτηση 

προσωπικού με υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα, στον ανεπαρκή συντονισμό και 

την έλλειψη εκσυγχρονισμού, στο χαμηλό επίπεδο εφαρμογής νέων τεχνολογιών και 

νέων τεχνικών διοίκησης, στην ανεπαρκή καταγραφή στατιστικών στοιχείων και 

επεξεργασία των δεδομένων, στην έλλειψη συνέχειας στη διοικητική λειτουργία κλπ. 

Οι αδυναμίες  αυτές έγιναν περισσότερο εμφανείς με την εφαρμογή του πρώτου 

ΚΠΣ, κατά τη διάρκεια του οποίου τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή ένα 

πρόγραμμα για την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Αποτελούν σημαντικά εμπόδια  

στο να μπορέσει  η δημόσια διοίκηση να συμβάλει κατά τον απαιτούμενο βαθμό στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Στο άμεσο μέλλον είναι απαραίτητο 

να οργανωθεί μια ολοκληρωμένη δράση για τη βελτίωση της διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού και την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσματικότητας  των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό συνεπάγεται την κατάρτιση 

δημοσίων υπαλλήλων, ιδίως σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, 

καθώς και την καλύτερη προετοιμασία νέων υπαλλήλων για την είσοδό τους στη 

                                                 
13 ό.π., σελ. 28,29 
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δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η εφαρμογή και η ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών, ιδίως αποκεντρωμένα δίκτυα μηχανογραφημένων συστημάτων 

πληροφόρησης, που να ανταποκρίνονται και να προωθούν τις νέες οργανωτικές 

προσεγγίσεις. Επειδή οι ανάγκες στον τομέα αυτό είναι μεγάλες, πρέπει να 

ακολουθηθεί μια επιλεκτική προσέγγιση. Η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε 

ειδικούς τομείς που έχουν σημαντική επίπτωση στην προσπάθεια της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης να στηρίξει τις διαρθρωτικές αλλαγές και να πετύχει την 

μακροοικονομική σταθερότητα. Από την άποψη αυτή, εξαιρετικά μεγάλη σημασία 

έχει ο εκσυγχρονισμός των οικονομικών εφοριών, των τελωνείων, των υπηρεσιών 

του προϋπολογισμού και του θησαυροφυλακίου.14 

 

2.5 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κλεισθένης» 
 

 Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, το 1997 η μέση παραγωγικότητα του 

Έλληνα δημόσιου υπαλλήλου κάλυπτε μόλις το 71,4% της αντίστοιχης 

παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα των υπολοίπων χωρών-

μελών της Ένωσης. Στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ  σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 

πρόγραμμα με το όνομα  ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, που στόχευε στον εκσυγχρονισμό της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης και κατά συνέπεια στη μείωση της παραπάνω 

απόστασης. 15   

   

 Ένα από τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές τόνωσης 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και 

ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Πολλές προσεγγίσεις, τονίζοντας  την εξαιρετική 

σημασία των σύγχρονων διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών, καταλήγουν να 

συνδέουν σχεδόν αποκλειστικά τις ανταγωνιστικές επιδόσεις με την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογικών πακέτων.16 

 

 Η λειτουργική διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ήταν η εξής: 

                                                 
14 ΕΛΛΑΔΑ, Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης 1994-1999, Στόχος 1: ανάπτυξη και διαρθρωτική     
προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, σελ.68,69  
 
15 Τσεκούρας, Κώστας, Κίτης, Ιωάννης, Κοινοτικά Πλαίσια στήριξης, ΕΑΠ, Πάτρα 2000, σελ. 24 
16 ό.π., σελ. 30 
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Υποπρόγραμμα 1- Κατάρτιση Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης 

Υποπρόγραμμα 2- Οργανωτικός και Διοικητικός εκσυγχρονισμός. Κατάρτιση 

στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. (Εκσυγχρονισμός Τομέων Οικονομικής 

Ανάπτυξης, Εκσυγχρονισμός Διοικητικού Τομέα, Ειδικές Τράπεζες Πληροφοριών 

και Δικτυακή Υποδομή, Εκσυγχρονισμός Περιφερειακής Διοίκησης-Νομαρχιακή και 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κατάρτιση έργων υποπρογράμματος) 

Υποπρόγραμμα 3 – Δημοσιονομικά και Κοινωνικά Συστήματα 

Υποπρόγραμμα 4 – Εφαρμογή Υποπρογράμματος17 

 

2.6 Αποτελέσματα 
  

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δεν αποτέλεσε ενιαίο και αυτοτελές 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο 2ο ΚΠΣ. Οι δράσεις που αφορούσαν αυτό το πεδίο 

ήταν διάσπαρτες σε διάφορα ΕΠ κυρίως τομεακού χαρακτήρα. Είναι, επομένως, 

πρακτικά ανέφικτη η αποτύπωση μιας ενιαίας αξιολόγησης με ανάλυση της 

συνάφειας γενικών και ειδικών στόχων, συσχέτιση στοχοθεσίας του 2ου ΚΠΣ με 

προβλήματα ή χαρακτηριστικά του τομέα, επάρκεια στρατηγικής κ.λπ.  

 

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα έργα που έγιναν είχαν 

αποσπασματικό χαρακτήρα. Η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων (Π.Σ.) είναι 

μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που περιλαμβάνει τις θεσμικές αλλαγές, την 

οργανωτική αναδιάρθρωση, την ανάπτυξη και εγκατάσταση του Π.Σ., την κατάρτιση 

των χρηστών και του προσωπικού, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τη διαμόρφωση 

των εργασιακών χώρων. Στο 2ο ΚΠΣ υπήρξε συχνά τεμαχισμός των αλληλένδετων 

πλευρών της εγκατάστασης Π.Σ. 18 

 

 Μετά το τέλος του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης παρατηρήθηκε ότι η 

Ελλάδα υστερεί στην ανάπτυξη της ΚτΠ. Συμπερασματικά και συνοπτικά, τα 

στοιχεία που καταγράφουν τις αδυναμίες του τομέα στη χώρα είναι: 

1. Η Ελλάδα καταγράφει υστέρηση στους περισσότερους δείκτες. 

2. Η καθυστέρηση είναι εμφανέστερη στην πληροφορική παρά στις επικοινωνίες. 

                                                 
17 ό.π., σελ. 99,100 
18 Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 
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3. Το χάσμα με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είναι μεγαλύτερο σε πιο εξελιγμένες 

μορφές και τεχνολογίες, ενώ μικραίνει σε «παραδοσιακές» υποδομές (π.χ. 

τηλεφωνικές γραμμές). 

4. Η καθυστέρηση αφορά τόσο στις υποδομές όσο και στις υπηρεσίες. 

5. Βασική προωθητική δύναμη της ΚτΠ από την πλευρά τόσο της προσφοράς όσο 

και της ζήτησης είναι ο ιδιωτικός τομέας. Ο δημόσιος τομέας υστερεί τόσο ως 

προμηθευτής ψηφιοποιημένων στοιχείων, όσο και ως ‘καταναλωτής’, ιδίως 

ανεπτυγμένων εφαρμογών. 

6. Η ΚτΠ ωθείται περισσότερο στην κατανάλωση ΤΠΕ, αν και σημειώνεται πρόοδος 

στην παραγωγή.  

7. Η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί το βασικό παράγοντα  διαμόρφωσης του προφίλ 

της ΚτΠ. Εξασφαλίζει ευρεία διάδοση απλών υποδομών (π.χ. σταθερή τηλεφωνία, 

χρήση Η/Υ στο σπίτι, κινητή τηλεφωνία) αλλά υστερεί σε ποιοτικά εξελιγμένες 

υποδομές και δυνατότητες παρά την ταχεία αύξηση των τελευταίων δύο ετών (π.χ. 

Internet).19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 ό.π. 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

3.1  Περίοδος 2002-2005/Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο20 
 

1. Η πρώτη έρευνα αφορά το επίπεδο πρόσβασης των νοικοκυριών στο Internet. 

Περιλαμβάνει τον οποιοδήποτε τύπο χρήσης του Internet και αναφέρεται σε 

πληθυσμό μεταξύ 16 και 74 ετών. 

 
Παρατηρούμε ότι στο σύνολο των χωρών, δηλαδή στην Ευρώπη των 25, την 

Ευρώπη των 15 και την Ευρωζώνη, το ποσοστό κυμαίνεται περίπου στο 50% των 

ερωτηθέντων μ’ ένα μικρό προβάδισμα στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

2005. Σταδιακή ήταν η αύξηση από το 2002, όπου υπάρχουν στοιχεία. 

 
 Για το 2005, οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά χρήσης είναι η Δανία με 

75%, η Γερμανία με 62%,  το Λουξεμβούργο με 65%, η Ολλανδία με 78%, η Σουηδία 

με 73%, η Βρετανία με 60%, η Ισλανδία με 84% και η Νορβηγία με 64%. Όλες αυτές 

οι χώρες είναι παραδοσιακά χώρες με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, υψηλό επίπεδο 

ζωής και συνειδητοποιημένους πολίτες με υψηλές απαιτήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται 

στις χαμηλότερες θέσεις με 22%.21 

 

2.  Άλλη έρευνα αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν συστηματικά το Internet και πιο 

συγκεκριμένα άτομα ηλικίας 16 έως 74 ετών που χρησιμοποιούν το Internet 

τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα, εντός των τριών τελευταίων μηνών πριν την 

έρευνα. Η χρήση περιλαμβάνει όλες τις τοποθεσίες(locations) και μεθόδους 

πρόσβασης. 

 

                                                 
20 Πηγή: Eurostat και Survey on Information and Communication Technologies in enterprises, 
Eurostat 
21 Παράρτημα, πίνακας 1 
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 Το πρώτο κομμάτι της έρευνας αφορά όλα τα άτομα για την περίοδο από το 

2003 έως το 2005. 

 Ανάλογα με της προηγούμενης έρευνας είναι και τα αποτελέσματα για τη 

συστηματική χρήση του διαδικτύου. Οι ίδιες χώρες έχουν το προβάδισμα με μια άλλη 

κατανομή των ποσοστών. Σε υψηλές θέσεις βρίσκονται και άλλες χώρες, όπως το 

Βέλγιο με 53%, η Εσθονία με 54%, η Αυστρία με 49%. 

 

 Το δεύτερο μέρος της έρευνας αφορά τους άνδρες ηλικίας 16 έως 74 ετών για 

την ίδια χρονική περίοδο. Και το τρίτο μέρος αφορά τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας και 

για την ίδια χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα στο δεύτερο και τρίτο μέρος της 

έρευνας σε ό,τι αφορά στις χώρες είναι τα ίδια. Παρατηρείται σημαντική διαφορά στη 

χρήση ανά φύλο, δηλαδή οι άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερο το Internet από ό,τι 

οι γυναίκες για την ίδια χρονική περίοδο.22 

 

3.  Άλλη έρευνα αφορά στις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο Internet και 

περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που απασχολούν πλήρως από 10 υπαλλήλους και πάνω. 

 
   Υπάρχει κατάτμηση της έρευνας  ανάλογα με τον αριθμό των 

απασχολούμενων υπαλλήλων. Το πρώτο μέρος αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, 

δηλαδή με αριθμό υπαλλήλων από 10 και άνω και για την περίοδο 2003 και 2004.  

 
 Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενδεικτικά για το πόσο σημαντικό 

θεωρείται το Internet στο οικονομικό επίπεδο. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά 

για όλες τις χώρες. Στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκεται η Βουλγαρία με 62% και η 

Ρουμανία με 52%. 

 

 Το δεύτερο μέρος τις έρευνας αφορά τις μικρές επιχειρήσεις με αριθμό 

υπαλλήλων από 10 έως 49 και για την ίδια χρονική περίοδο. Το τρίτο μέρος της 

έρευνας αφορά μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 249 άτομα για την 

ίδια χρονική περίοδο. Το τελευταίο μέρος της έρευνας αφορά τις μεγάλες 

επιχειρήσεις που απασχολούν από 250 υπαλλήλους και άνω για την ίδια χρονική 

περίοδο.  Τα αποτελέσματα είναι της ίδιας περίπου τάξης και στους επιμέρους 

πίνακες με πολύ χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις με το 

                                                 
22 Παράρτημα, πίνακας 2Α, 2Β, 2Γ 
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μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων, όπου σε κάποιες χώρες έχουμε το 100%, ενώ 

οι περισσότερες βρίσκονται πολύ κοντά στο 100%.23 

 

4.  Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την περίοδο 2002-2004 αφορά το ποιες 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι διαθέσιμες on-line.  Η έρευνα αφορά 

20 βασικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα που είναι διαθέσιμες δικτυακά.  

   
 Ο δείκτης αντιπροσωπεύει το ποσοστό επί τοις εκατό των 20 αυτών βασικών 

υπηρεσιών, οι οποίες είναι πλήρως διαθέσιμες on-line, δηλαδή οι οποίες είναι δυνατό 

να υλοποιηθούν πλήρως με ηλεκτρονικό τρόπο. Για παράδειγμα αν σε μια χώρα 13 

από τις 20 υπηρεσίες  υπολογίζονται ως 100% διαθέσιμες on-line και μία υπηρεσία 

π.χ. δεν υπάρχει, τότε ο δείκτης είναι 13/19, το οποίο αντιπροσωπεύει το 68,4%. Η 

μέτρηση βασίζεται σε δείγμα των ιστοσελίδων των δημοσίων υπηρεσιών που 

συμφωνεί με   την αντίστοιχη σχετική υπηρεσία των κρατών-μελών.  

 
 Για τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό είναι 41%  και για τις 

15 είναι 49%. Υψηλά ποσοστά στην παροχή ηλεκτρονικά υπηρεσιών έχουν η Δανία 

με 58%, η Γερμανία με 47%, η Εσθονία με 63%, η Ισπανία με 55%, η Γαλλία με 

50%, η Ιρλανδία με 50%, η Ιταλία με 53%, η Αυστρία με 72%, η Φινλανδία με 67%, 

η Σουηδία με 74%, η Βρετανία με 59%, η Ισλανδία με 50% και η Νορβηγία με 56%. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο των χωρών με 32%.24 

 

5. Σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση υπάρχει έρευνα που  σχετίζεται με την 

χρήση των υπηρεσιών μεταξύ 2002-2005 που γίνεται από τα άτομα συνολικά, δηλαδή 

άνδρες και γυναίκες. Ο δείκτης αφορά ποσοστό επί τοις εκατό των ατόμων ηλικίας 

από 16 έως 74 ετών, που χρησιμοποίησαν το Internet τους τελευταίους τρεις μήνες 

για συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, ήτοι για άντληση πληροφοριών από τις 

ιστοσελίδες τους, για να κατεβάσουν επίσημες φόρμες ή για να στείλουν 

συμπληρωμένες φόρμες. 

 
 Για το 2005 οι 25 χώρες  το ποσοστό χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

ανέρχεται στο 22%, ενώ για τις 15 ανέρχεται στο 25%, και στις χώρες της 

Ευρωζώνης στο 24%. Στις υψηλότερες θέσεις χρήσης βρίσκονται η Εσθονία με 31%, 
                                                 
23 Παράρτημα, πίνακας 3Α, 3Β, 3Γ, 3Δ 
24 Παράρτημα, πίνακας 4 
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το Λουξεμβούργο με 46%, η Ολλανδία με 46%, η Φινλανδία με 47%, η Σουηδία με 

52%, η Ισλανδία με 55% και η Νορβηγία με 52%. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα χρήσης με 7%.25 

 

6. Σχετική είναι και η έρευνα που ακολουθεί με τη διαφορά ότι αφορά στη χρήση των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από  τις επιχειρήσεις. Ο δείκτης αφορά 

ποσοστό επί τοις εκατό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Internet για να 

πάρουν πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές, να κατεβάσουν φόρμες, να 

συμπληρώσουν φόρμες στο δίκτυο, να εξυπηρετηθούν πλήρως ηλεκτρονικά για τη 

χρονική περίοδο μεταξύ του 2003 και 2005. 

 
 Το ποσοστό των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών είναι αρκετά υψηλό. Για τις ευρωπαϊκές χώρες στο σύνολό τους 

κυμαίνεται μεταξύ του 56% και 58%. Η Ελλάδα  είναι δεύτερη με ποσοστό 81%.26 

 

 

7.  Μία επίσης σημαντική έρευνα αφορά στα άτομα ηλικίας 16-74 ετών που 

χρησιμοποιούν το Internet για συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και καλύπτει τη 

χρονική περίοδο από 2002-2005. 

 
  Το πρώτο τμήμα της έρευνας αφορά το ποσοστό των ατόμων που 

επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των δημοσίων αρχών για να αντλήσει πληροφορίες. 

 
 Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό χρήσης κυμαίνεται από 

20,7% για τις 25, σε 22,9% για τις 15 και 22,2 για την Ευρωζώνη. Υψηλότερα 

ποσοστά χρήσης έχουν η Εσθονία με 29%, το Λουξεμβούργο με 38,2%, η Ολλανδία 

με 40,7%, η Φινλανδία με 44,6%, η Σουηδία με 48,7%, η Ισλανδία με 50,3%, η 

Νορβηγία με 46,4%. Η Ελλάδα είναι προτελευταία με 4,7%. 

 
 Το δεύτερο τμήμα της έρευνας αφορά στους χρήστες του Internet που 

επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των δημοσίων υπηρεσιών για να κατεβάσουν επίσημες 

φόρμες. Τα ποσοστά μειώνονται σημαντικά σε  ό,τι αφορά σ’ αυτή τη 

                                                 
25 Παράρτημα, πίνακας  5 
26 Παράρτημα, πίνακας 6 
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δραστηριότητα. Οι ίδιες χώρες κατέχουν τα υψηλά ποσοστά, ενώ για το σύνολο των 

ευρωπαϊκών χωρών το ποσοστό κυμαίνεται από 10,5% έως 11,6%. 

 
 Το τρίτο μέρος της έρευνας αφορά  στους χρήστες που απευθύνονται στις 

ιστοσελίδες των δημοσίων αρχών για να στείλουν συμπληρωμένες φόρμες. Τα 

ποσοστά μειώνονται περισσότερο σε αυτή τη δραστηριότητα. Οι ίδιες χώρες 

κατέχουν τις πρώτες θέσεις. Για τις ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό κυμαίνεται από 

5,5% έως 6%.27 

 

8.   Κλείνοντας θα αναφερθούμε σε μια έρευνα που αφορά στη χρήση του Internet 

από επιχειρήσεις για συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες. Η έρευνα καλύπτει τις 

επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 10 υπαλλήλους και άνω, πλήρως απασχολούμενους 

και την χρονική περίοδο από 2003 έως 2005.  

  
 Το πρώτο μέρος της έρευνας αφορά τη χρήση για άντληση πληροφοριών. Για 

το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 50% και 51%. Το 

μεγαλύτερο μέρος των χωρών παρουσιάζει υψηλά ποσοστά χρήσης για αυτή την 

υπηρεσία. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις. 

 
 Το δεύτερο τμήμα της έρευνας αφορά στη χρήση για ανάκτηση φορμών. 

Εξίσου υψηλά είναι και εδώ τα ποσοστά με την Ελλάδα να κατέχει σημαντική θέση. 

 

 Το τρίτο και τελευταίο μέρος της έρευνας αφορά στη χρήση για να 

επιστρέψουν συμπληρωμένες φόρμες. Σε αυτή τη δραστηριότητα τα ποσοστά 

πέφτουν για όλες τις χώρες. Η Ελλάδα διατηρεί τη θέση της συγκριτικά με τις 

άλλες.28 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Παράρτημα, πίνακας 7Α, 7Β, 7Γ  
28 Παράρτημα, πίνακας 8Α, 8Β, 8Γ 
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3.2  Περίοδος 2001-2005/Εθνικό επίπεδο29 
 

Για την περίοδο 1999-2001 δίνονται τα εξής στοιχεία: 

1. Το 1999, η Ελλάδα είχε ποσοστά διείσδυσης Η/Υ και Internet 11% και 6% 

αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχοι µέσοι όροι στις χώρες της ΕΕ ήταν 34% και 

20%. Το ποσοστό των χρηστών Η/Υ που έκανε και χρήση Internet στην ΕΕ 

ήταν 56% το 1999. (Πηγή: Information Society indicators in the Member 

States of the European Union, an ESIS report, ISPO).  

2. Το 2000, ο μέσος όρος διείσδυσης Internet στην EE ήταν 25,7% και τον 

Ιούνιο του 2001 έφτασε το 34,3% (Eurobarometer, Νοέµβριος 2000, Ιούνιος 

2001).   

 

 Έρευνα που διεξήχθη το 2001 παρουσιάζει τα εξής συμπεράσματα για τη 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και Internet:  

1. 20,5% του πληθυσμού κάνει χρήση Η/Υ 

2. 10,1% του πληθυσμού κάνει χρήση Internet  

3. Το 50% των χρηστών Η/Υ κάνει και χρήση Internet  

 

 Για την περίοδο 2001 έως 2005 υπάρχουν στοιχεία από έρευνα που διεξήχθη 

το 2005 με πρωτοβουλία της ΕΔΕΤ Α.Ε. σε συνεργασία με τη VPRC. 

Χρησιμοποιήθηκε δείγμα πληθυσμού από το σύνολο της χώρας και εξετάζει ένα 

σύνολο παραμέτρων που αφορούν στη χρήση νέων τεχνολογιών. 

 

  Στο πεδίο του ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας εντοπίζονται τα στοιχεία 

που αφορούν στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, Internet και το κατά πόσο η 

χρήση του Internet εμπλέκεται στην πρόσβαση σε υπηρεσίες παρεχόμενες από το 

δημόσιο τομέα.   

 
 
 
 
 
                                                 
29 Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης/www.ebusinessforum.gr 
Η έρευνα διεξήχθη από την ΕΔΕΤ Α.Ε. και τη VPRC 
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Το πρώτο διάγραμμα αφορά στη χρήση Η/Υ στο σύνολο του δείγματος και στις 

ηλικίες μεταξύ 15-65 ετών για την περίοδο 2001-2005. Παρατηρούμε ότι μεταξύ 

αυτών των ετών και στις δύο ομάδες η αύξηση είναι σταδιακή και όχι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή. Για μεν την πρώτη ομάδα η αύξηση είναι περίπου επτά(7) ποσοστιαίες 

μονάδες, ενώ για τη δεύτερη ομάδα είναι περίπου εννέα(9) ποσοστιαίες μονάδες. 
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ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ,,  22000011  ––  22000055  
ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  υυπποολλοογγιισσττήή;;  

((ΣΣύύννοολλοο  δδεείίγγμμααττοοςς,,  22000011::  66009900  άάττοομμαα,,  22000022::  22446611  άάττοομμαα,,  22000033::  22880022  άάττοομμαα,,  22000044::  22880044  άάττοομμαα,,  22000055::  22774411  άάττοομμαα))  
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Το παρακάτω διάγραμμα αφορά στη χρήση Internet επίσης για τη χρονική περίοδο 

2001 έως 2005 για τις ίδιες ομάδες πληθυσμού. Παρατηρούμε ότι από το 2001 έως το 

2002 η μεταβολή και στις δύο ομάδες είναι σημαντική. Επίσης αισθητή είναι και από 

το 2002 έως το 2003, ενώ παρατηρούμε μείωση το 2004 και πολύ μικρή αύξηση το 

2005. Η συνολική μεταβολή από το 2001 έως το 2005 είναι της τάξης των εννέα(9) 

περίπου ποσοστιαίων μονάδων και για τις δύο ομάδες. 
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ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ,,  22000011  --  22000055  
ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττεε  ττοο  ΊΊννττεερρννεεττ;;  

((ΣΣύύννοολλοο  δδεείίγγμμααττοοςς,,  22000011::  66009900  άάττοομμαα,,  22000022::  22446611  άάττοομμαα,,  22000033::  22880022  άάττοομμαα,,  22000044::  22880044  άάττοομμαα,,  22000055::  22774411  άάττοομμαα))  
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Στο παρακάτω διάγραμμα το οποίο αφορά στην περίοδο 2002-2005 και το σύνολο 

του δείγματος ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό των ερωτηθέντων που 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για οποιαδήποτε χρήση υπηρεσιών του δημοσίου. Ένα 

ποσοστό κατά μέσο όρο 3,95% και για τα τέσσερα έτη χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για 

αναζήτηση πληροφοριών για υπηρεσίες του Δημοσίου και το 1,6% κατά μέσο όρο 

και για τα τέσσερα έτη χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για χρήση υπηρεσιών δημοσίου 

(συναλλαγές με εφορία, Taxis, ΙΚΑ, Δήμους) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΚΚΥΥΡΡΙΙΟΟΤΤΕΕΡΡΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ,,  22000022  --  22000055  
ΚΚυυρρίίωωςς  γγιιαα  πποοιιοο  λλόόγγοο  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττεε  ττοο  ΊΊννττεερρννεεττ;;  --  11  

  ((ΑΑππααννττοούύνν  όόσσοοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ΊΊννττεερρννεεττ,,  22000022::    ΝΝ  ==  442233  άάττοομμαα,,  22000033::  ΝΝ  ==  555588  άάττοομμαα,,  22000044::  ΝΝ  ==  555522  άάττοομμαα,,  22000055::  ΝΝ  ==  553355  άάττοομμαα))  
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Στο ερώτημα της χρήσης του διαδικτύου  για εξυπηρέτηση από τις δημόσιες 

υπηρεσίες για το 2005, που απαντάται από όσους χρησιμοποιούν Internet, λιγότερο 

από 50% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί ή θα ήθελε να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 

για εξυπηρέτηση από τις δημόσιες υπηρεσίες. 
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ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΙΙΝΝΤΤΕΕΡΡΝΝΕΕΤΤ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ,,  22000055  
ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττεε  ττοο  ΊΊννττεερρννεεττ  γγιιαα  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείίσσθθεε  ααππόό  ττιιςς  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς;;  

((ΕΕΑΑΝΝ  ΟΟΧΧΙΙ))  ΘΘαα  σσααςς  εεννδδιιέέφφεερρεε  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττεε  ττοο  ΊΊννττεερρννεεττ  γγιιαα  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείίσσθθεε  ααππόό  ττιιςς  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς;;  

  ((ΑΑππααννττοούύνν  όόσσοοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ΊΊννττεερρννεεττ,,  ΝΝ  ==  553355  άάττοομμαα))  

Ενεργοί, Ανώτερης 
εκπαίδευσης 

Μη-ενεργοί 
Άνεργοι  
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Στο ερώτημα γιατί δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εξυπηρέτηση από τις 

δημόσιες υπηρεσίες, οι ερωτηθέντες που ανήκουν στην ομάδα των μη 

χρησιμοποιούντων το διαδίκτυο απαντά σε μεγάλο ποσοστό ότι δεν έχει κάποιο 

ιδιαίτερο λόγο,  ενώ ένα σημαντικό ποσοστό το απασχολούν τα ζητήματα ασφάλειας 

και προστασίας των δεδομένων. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό δίνει ιδιαίτερη 

σημασία στο γεγονός ότι δεν υπάρχει προσωπική επαφή, στο ότι δεν υπάρχει άμεση 

απάντηση και εξυπηρέτηση, στο ότι τη θεωρεί πολύπλοκη διαδικασία και ακόμη 

χρειάζονται υπηρεσίες που δεν διατίθενται μέσω διαδικτύου. 
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μου

Δεν υπάρχει άμεση απάντηση / εξυπηρέτηση

Είναι πολύ πολύπλοκο

Οι υπηρεσίες που χρειάζομαι δεν διατίθενται μέσω του
Ίντερνετ

Έχει πρόσθετο κόστος

Κανένας λόγος

ΔΓ/ΔΑ

ΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΜΜΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΙΙΝΝΤΤΕΕΡΡΝΝΕΕΤΤ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ,,  22000055  
ΠΠοοιιοοιι  εείίννααιι  οοιι  λλόόγγοοιι  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  δδεενν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείίττεε  ττοο  ΊΊννττεερρννεεττ  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  σσααςς  

μμεε  ττιιςς  δδηημμόόσσιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς;;  
((ΑΑππααννττοούύνν  όόσσοοιι  δδεενν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ΊΊννττεερρννεεττ,,  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ττοουυςς  μμεε  ττιιςς  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς,,  ΝΝ  ==  440022  άάττοομμαα))  



 - 29 -

 

 

Στα πιο κάτω διαγράμματα παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των 

ερωτηθέντων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, χρησιμοποιούν ήδη ή 

επιθυμούν, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, να χρησιμοποιήσουν ένα σημαντικό αριθμό 

υπηρεσιών, που καλύπτουν σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων από το 

δημόσιο υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
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12,9

43,6

50,2

47,2

33,1

26,6

45,1

50,1

62,5

3,2

1,4

1,1

13,2

49,6

44,7

35,2

40,6

1,5

1,5

2,3

1,5

3

1,5Φορολογικά θέματα /
φορολογικές δηλώσεις

Αναζήτηση εργασίας μέσω
των φορέων του δημοσίου

Θέματα ασφαλιστικών
ταμείων

Προσωπικά έγγραφα

Άδειες αυτοκινήτων

Αιτήσεις για οικοδομικές
άδειες

Ναι, το έχω ήδη κάνει μέσω Ίντερνετ Ναι, θα ήθελα να το κάνω μέσω Ίντερνετ
Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΣΣΥΥΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΩΩ  ΙΙΝΝΤΤΕΕΡΡΝΝΕΕΤΤ,,  22000055  
ΓΓιιαα  πποοιιαα  ααππόό  τταα  ππααρραακκάάττωω  θθέέμμαατταα  σσυυννααλλλλάάσσσσεεσσθθεε  ήήδδηη,,  ήή  θθαα  θθέέλλααττεε  

νναα  σσυυννααλλλλάάσσσσεεσσθθεε  μμέέσσωω  ΊΊννττεερρννεεττ;;  --  11  
  ((ΑΑππααννττοούύνν  όόσσοοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν,,  ήή  θθαα  ήήθθεελλαανν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ΊΊννττεερρννεεττ  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ττοουυςς  μμεε  ττιιςς  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς,,  ΝΝ  ==  225555  άάττοομμαα))  
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6,4

5,5

46,4

37,7

47,9

63,9

50

54,3

47,7

32,81,8

2,6

1,7

11,7

54,3

62

37,7

24,8

2,5

1,8

1,5

1,5

1,5

1,9Δηλώσεις στην Αστυνομία

Δημόσιες βιβλιοθήκες

Αιτήσεις και παραδόσεις
πιστοποιητικών

Εγγραφές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ

Ανακοινώσεις για αλλαγή
διεύθυνσης

Θέματα που αφορούν την
υγεία

Ναι, το έχω ήδη κάνει μέσω Ίντερνετ Ναι, θα ήθελα να το κάνω μέσω Ίντερνετ Όχι ΔΓ/ΔΑ

ΣΣΥΥΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΩΩ  ΙΙΝΝΤΤΕΕΡΡΝΝΕΕΤΤ,,  22000055  
ΓΓιιαα  πποοιιαα  ααππόό  τταα  ππααρραακκάάττωω  θθέέμμαατταα  σσυυννααλλλλάάσσσσεεσσθθεε  ήήδδηη,,  ήή  θθαα  θθέέλλααττεε  

νναα  σσυυννααλλλλάάσσσσεεσσθθεε  μμέέσσωω  ΊΊννττεερρννεεττ;;  --  22  
((ΑΑππααννττοούύνν  όόσσοοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν,,  ήή  θθαα  ήήθθεελλαανν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ΊΊννττεερρννεεττ  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ττοουυςς  μμεε  ττιιςς  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς,,  

ΝΝ  ==  225555  άάττοομμαα))  
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Τέλος στο ερώτημα για ποιες δραστηριότητες, που έχουν σχέση με τις συναλλαγές με 

τις δημόσιες υπηρεσίες, χρησιμοποίησαν το Internet τους τελευταίους 12 μήνες, οι 

ερωτηθέντες (χρήστες του Internet που το χρησιμοποιούν ή θα ήθελαν να το 

χρησιμοποιούν για συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες) το μεγαλύτερο ποσοστό 

απάντησε πως δεν είχε καμία συναλλαγή και είναι προφανώς αυτοί που θα 

επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για τους παραπάνω λόγους. Οι 

υπόλοιποι διαμοιράζονται με διάφορα ποσοστά  στις διάφορες δυνατότητες που ήδη 

δίνονται από τις ιστοσελίδες των δημοσίων υπηρεσιών, με πιο σημαντικό το ποσοστό 

που αφορά την άντληση πληροφοριών για διάφορες υποθέσεις. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΙΙΝΝΤΤΕΕΡΡΝΝΕΕΤΤ  ΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΥΥΤΤΑΑΙΙΟΟ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕΣΣ  
ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ,,  22000055  

ΓΓιιαα  πποοιιεεςς  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς,,  πποουυ  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  σσααςς  μμεε  ττιιςς  
ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήσσααττεε  ττοο  ΊΊννττεερρννεεττ  ττοουυςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς  1122  μμήήννεεςς;;  

((ΑΑππααννττοούύνν  όόσσοοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν,,  ήή  θθαα  ήήθθεελλαανν  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  ΊΊννττεερρννεεττ  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ττοουυςς  μμεε  ττιιςς  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς,,  ΝΝ  ==  225555  άάττοομμαα))  
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42,2

17,3

8,6

22,9

Λάβατε πληροφορίες από τις
ιστοσελίδες δημοσίων

υπηρεσιών

Προμηθευτήκατε αιτήσεις,
βεβαίωσεις πιστοποιητικά,

κ.λπ.

Αποστείλατε
συμπληρωμένες αιτήσεις,
βεβαιώσεις, φορολογική

δηλώση, κ.λπ.

Καμία δραστηρίοτητα ΔΓ/ΔΑ
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 
 

Στις αρχές του νέου αιώνα, οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι το Internet που είχε 

ήδη επικρατήσει στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ανάλογο 

τρόπο και από το κράτος για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης που 

ονομάστηκε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αρχικά, αυτός ο όρος συνδέθηκε με τη 

χρήση του Διαδικτύου για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών του κοινού με το 

κράτος. Για παράδειγμα, ένας πολίτης θα μπορούσε να υποβάλει τη φορολογική του 

δήλωση, απευθείας, από το σπίτι του, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του 

υπολογιστή. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως το Διαδίκτυο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί και για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες. Πολλοί άρχισαν να ομιλούν για την αναβίωση της 

αθηναϊκής δημοκρατίας. Όπως είναι γνωστό, στην αρχαία Αθήνα αναπτύχθηκε και 

άνθισε η άμεση δημοκρατία όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν στην Αγορά και 

συναποφάσιζαν για τα κοινά. Σήμερα, κατά ανάλογο τρόπο, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί μια εικονική "Αγορά" στο Διαδίκτυο, όπου οι πολίτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να διαβουλεύονται με τη διοίκησή τους ή και να ψηφίζουν για θέματα 

που τους αφορούν. 

 

 Βάσει αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση γενίκευσε τις νέες ιδέες και ορίζει ότι: 

"Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και 

των τηλεπικοινωνιών 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". 
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 Ο ορισμός αυτός καθορίζει δύο θεμελιώδεις αρχές: 

Πρώτον: Οριοθετεί τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τρεις 

συγκεκριμένους τομείς: 

• Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων  

• Βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών  

• Υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών. 

 
Δεύτερον: Συνδέει άρρηκτα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ευρύτατες 

οργανωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης.30 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

σχεδίασε και υλοποίησε τα Προγράμματα Δράσης 2002 και 2005 τα οποία, κυρίως, 

αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη εφαρμογών στα κράτη μέλη.  Το νέο πρόγραμμα 

αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και προσδιορίζει τα βασικά ορόσημα. 

 

Τα κυριότερα σημεία είναι: 

1. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο. 

 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά το 2005, θα απευθύνεται αποκλειστικά 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους: Για τη 

διαβίωση, την εργασία και την επιχειρηματικότητά τους στην Ευρώπη. Ως χρήστες 

των διοικητικών υπηρεσιών, ως φορολογούμενοι και ως συμμέτοχοι στη δημοκρατία. 

 
 Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζουν τις διαδικασίες τους από τη 

σκοπιά του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις, 

οι προτεραιότητες και οι προτιμήσεις κάθε μεμονωμένης κατηγορίας χρηστών. 

 

2. Ηλεκτρονική αναγνώριση των χρηστών και αυθεντικοποίηση των συναλλαγών. 
  

Οι επικοινωνίες και οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις 

δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα των συμβαλλόμενων 

μερών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις θεσμικές απαιτήσεις για 

τη διενέργεια νόμιμων διοικητικών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται ότι: 

                                                 
30 go-online.gr/ebusiness 
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Μέχρι το 2010, θα αναπτυχθούν συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο (online) σε 

ολόκληρη την Ευρώπη με τη βοήθεια ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουργικού 

συστήματος αναγνώρισης και αυθεντικοποίησης των συναλλαγών. 

 

3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους. 

  
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά προϊόντα θα έχουν αξία, εάν 

και μόνον εάν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε αυτά. Όλοι 

πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς γεωγραφικούς, 

οικονομικούς και πολιτισμικούς αποκλεισμούς. Το νέο ευρωπαϊκό όραμα είναι: 

Μέχρι το 2010 δεν θα υπάρχει κανένας παραμερισμένος πολίτης από την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

 

4. Αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. 

  
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία 

παραγωγικών και αποτελεσματικών δημόσιων διοικήσεων και επομένως, θα πρέπει 

σε ό,τι αφορά την: 

- Αποδοτικότητα: Μέχρι το 2010, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει να αυξήσει 

την αποδοτικότητα σε ποσά που αντιστοιχούν με το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού 

Εισοδήματος. 

- Αποτελεσματικότητα: Μέχρι το 2010, οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να διαθέτουν 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

 

5. Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. 

  
Τα κράτη πραγματοποιούν προμήθειες που αντιστοιχούν με το 15% του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να 

συνεισφέρει στη βελτίωση των διαδικασιών των δημόσιων προμηθειών. Ο στόχος 

στον τομέα αυτόν είναι: 

Μέχρι το 2010, οι κρατικές προμήθειες πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά, έτσι ώστε 

όλες οι εταιρίες να μπορούν να συμμετέχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς. 
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6. Διασυνοριακές υπηρεσίες. 

  
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση 

ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών και να 

συμβάλει στη δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης. Έτσι, το επόμενο ορόσημο είναι: 

Μέχρι το 2010, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ευρωπαϊκές διασυνοριακές εφαρμογές 

για την πρόνοια, την ανεύρεση εργασίας, την απόκτηση αδειών, την ίδρυση νέων 

εταιριών, την απόδοση του ΦΠΑ κ.λπ. 

 
 

4.1 Η Ελλάδα στη νέα προοπτική 
 

 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζει τα επόμενα 

ορόσημα και προετοιμάζει την τρίτη γενιά δράσεων για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. Δυστυχώς, η χώρα μας στο παρελθόν δεν παρακολούθησε τις 

εξελίξεις και περιορίστηκε στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών 

συστημάτων που δεν αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία και τις αρχές της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

 Τώρα, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χαράζει 

εθνική στρατηγική και δρομολογεί την πρώτη "τριλογία" έργων που θα θεμελιώσουν 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα μας. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στη 

δημιουργία ενιαίας πρόσβασης, στην τυποποίηση και ασφάλεια των συναλλαγών ως 

εξής: 

 

1. Δημιουργία εθνικής δημόσιας πύλης στο Διαδίκτυο. 

 Η πύλη θα συνδέεται με τις δημόσιες διαδικτυακές τοποθεσίες και θα 

αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για τη διενέργεια online συναλλαγών. 

 

2. Δημιουργία εθνικού συστήματος αυθεντικοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών. 

 Το σύστημα αυθεντικοποίησης θα ελέγχει την ταυτότητα των συμβαλλόμενων 

μερών και θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και νομιμότητα των online συναλλαγών. 
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3. Δημιουργία και θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Διαλειτουργικότητας. 

 Με το έργο αυτό θα αναπτυχθούν και θα θεσμοθετηθούν ενιαίοι κανόνες για 

την ηλεκτρονική επικοινωνία των δημόσιων υπηρεσιών. 

  

 Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στο χώρο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης συναντάμε τη δημιουργία των ΚΕΠ μέσω του προγράμματος 

Αριάδνη, τις προκηρύξεις των δυο μεγάλων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Σύζευξις και Police Online, το TAXISnet, τη δημιουργία του επιχειρησιακού 

προγράμματος Πολιτεία, που είχε σχεδιαστεί για να καλύψει e-ανάγκες που δεν ήταν 

επιλέξιμες από την ΚτΠ, μια προσπάθεια που δεν ολοκληρώθηκε για τη δημιουργία 

της νέας δομής της δημόσιας διοίκησης μέσω σχετικού νομοσχεδίου, τη δημιουργία 

της ΚτΠ ΑΕ κ.ά.31 

 
 

4.2 Προβλήματα προσαρμογής και ενσωμάτωσης   
 

 Σήμερα, πολλές πτυχές της παρελθούσης στρατηγικής και του σχεδιασμού για 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουν αλλάξει. Η Επιτροπή Πληροφορικής που 

δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην 

ολοκλήρωση ενός σχεδίου εθνικής επιχειρησιακής στρατηγικής με την ονομασία 

Ψηφιακή Στρατηγική. Το εν λόγω σχέδιο αφορά στη χρονική περίοδο 2007 έως και 

2013 και προτείνει, ανάμεσα σε άλλα, την υιοθέτηση της πρακτικής των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και για το χώρο της πληροφορικής. 

Είναι πάντως χαρακτηριστικό το ότι ο όρος e-government δεν είναι γνωστός στο 

μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που ούτως ή άλλως δε βλέπει και 

καμία ουσιαστική διαφορά στην επαφή του με τις δημόσιες υπηρεσίες. 

 

 Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κύρια εμπόδια 

στην υλοποίηση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι τεχνικά. 

Είναι κοινωνικά και πολιτισμικά. Το e-government πρέπει να ακολουθείται από 

αλλαγές στην οργάνωση, τη φιλοσοφία και τη δομή των δημόσιων υπηρεσιών. 

Απαιτεί εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και των πολιτών, αντιμετώπιση 
                                                 
31 ό.π. 



 - 37 -

πλήθους θεσμικών ζητημάτων, σημαντική διείσδυση του διαδικτύου. Όλα αυτά τα 

εμπόδια στην εξάπλωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να λυθούν άμεσα 

και η αρχή καλό θα ήταν να γίνει με την αντιμετώπιση της άγνοιας των πολιτών, που 

στην παρούσα φάση ελάχιστη γνώση έχουν γύρω από το τι σημαίνει Κοινωνία της 

Πληροφορίας, τι αλλαγές θα φέρει στην καθημερινότητά τους το e-government, τι 

είναι το πρόγραμμα Αριάδνη ή το πρόγραμμα Θησέας.32 

 
Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ) στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση απαιτεί κατανόηση από πλευράς στελεχών και πολιτών των 

δυνατοτήτων που προσφέρονται, αναδιοργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών και 

εφαρµογή ευρείας τεχνογνωσίας. Η µεγαλύτερη πρόκληση όµως είναι να προσεγγίσει 

ακόµα περισσότερο ο πολίτης τις νέες τεχνολογίες και να εξοικειωθεί µε τη χρήση 

τους.  

  

 Για τη μετάβαση από τη σημερινή κατάσταση σ' ένα μοντέλο ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης οι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας είναι τέσσερις: Ο πρώτος είναι 

η ύπαρξη οργανωμένων διαδικασιών εκ µέρους αυτού που θα παρέχει την 

ηλεκτρονική υπηρεσία (κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισµοί, κλπ). Η εµπειρία 

έχει δείξει ότι η εισαγωγή και χρήση ΤΠΕ σε οργανισµούς µε καλά προσδιορισµένες 

διοικητικές δομές και διαδικασίες βελτίωσε τη λειτουργία τους, όμως απέφερε 

µάλλον πενιχρά αποτελέσματα σε όσους δεν είχαν καλή εσωτερική οργάνωση και 

διαδικασίες. 

 
 Δεύτερος παράγων είναι το εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα κληθεί να 

υποστηρίξει τα πληροφοριακά συστήματα, που θα διαχειριστούν και θα 

εξυπηρετήσουν τα αιτήματα των πολιτών. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν είναι 

πάντα εύκολη υπόθεση, καθώς τις περισσότερες φορές χρειάζεται να δημιουργηθούν 

κι άλλες ευνοϊκές συνθήκες, π.χ. κίνητρα για την αποδοχή των νέων τεχνολογιών εκ 

µέρους τους. 

 
Η χρήση ώριμων τεχνολογιών και ανοικτών προδιαγραφών/προτύπων 

εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα (interoperability) ανάμεσα στα πληροφοριακά 

                                                 
32 ό.π. 
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συστήματα και την επαναχρησιµοποίησή τους (reusability), αποτελούν τον τρίτο 

σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. 

 
 Τελευταίος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός παράγων είναι η ύπαρξη ψηφιακά 

εγγράµµατων πολιτών, που θα αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Τα τελευταία 

χρόνια, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, 

δραστηριοποιούνται εθελοντικοί σύλλογοι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, κυρίως µέσω της ενημέρωσης και την 

αλληλοϋποστήριξη. Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και στη χώρα µας, µε ανάπτυξη 

σημαντικών πρωτοβουλιών, πολλές από τις οποίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη 

δημιουργία κοινοτήτων "ψηφιακώς διασυνδεδεμένων" χρηστών των νέων 

τεχνολογιών και στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού 

Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ) οι ποιο γνωστές είναι η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux 

Ελλάδας (http://www.hellug.gr/), Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet 

(http://www.eexi.gr), το Ασύρματο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Αθηνών 

(http://www.awmn.gr) και ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος 

(http://www.grc.gr).33 

 

4.3 Στρατηγική έως το 2010 
 
 Το Μάιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδρίασε στη Λισσαβόνα και 

προετοίμασε το σχέδιο δράσης της ΕΕ ως το 2010, το οποίο και έγινε γνωστό ως 

"Στρατηγική της Λισσαβόνας". Οι στόχοι όσο απλοί και αν ακούγονταν, τόσο 

δύσκολοι ήταν στην ουσία τους. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, άνοδος της 

παραγωγικότητας, βελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προσώπου, ελαχιστοποίηση 

του κοινωνικού αποκλεισμού. Πίσω από όλους αυτούς τους στόχους βρίσκονταν και 

βρίσκεται η τεχνολογία, για αυτό και τον Ιούνιο του 2000, στη Φέιρα, ανακοινώθηκε 

η πρωτοβουλία eEurope - με χρονικό ορίζοντα το 2002 αρχικά και έπειτα το 2005 - 

που χαρτογραφούσε την τεχνολογική στρατηγική της ΕΕ.  Μετά και από τα 

απογοητευτικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων αξιολογήσεων της e-πορείας της, η ΕΕ 

αποφάσισε να αλλάξει σελίδα και πρόθεμα στη στρατηγική της, και έτσι το "e" 

αντικαταστάθηκε από το "i" και η νέα στρατηγική ονομάστηκε i2010. 

                                                 
33 www.open-source.gr / Πολίτες και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση - Η περίπτωση της Εκπαίδευσης, 
άρθρο του Θ.Καρούνου, Προϊστάµενου ∆ιαχειριστικής Αρχής ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
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 Αποχαιρετώντας, λοιπόν, το πρόθεμα "e", η ΕΕ παρουσίασε τη στρατηγική 

i2010 που κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την αγορά, τις επενδύσεις και 

την ποιότητα ζωής. Το πρόθεμα i περιλαμβάνει τρεις ερμηνείες. 

H πρώτη ερμηνεία-στόχος ("internal market for information services") αφορά 

στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου για την ΚτΠ, όπου η τεχνογνωσία και 

η τεχνολογία θα διαχέονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και θα αξιοποιούνται από όλους 

τους πολίτες.  

 

Η δεύτερη ερμηνεία-στόχος ("investment in ICT innovation for 

competitiveness") επικεντρώνεται στο ζήτημα των επενδύσεων για την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αφορά κυρίως στην 

άνοδο της ανταγωνιστικότητας τόσο των κρατών-μελών όσο και συνολικά της ΕΕ.  

 

H τρίτη και τελευταία ερμηνεία-στόχος ("inclusion and better quality of life") 

αφορά στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες, 

καθώς και στην αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού με όχημα 

πάντα την ΚτΠ. 

 

Πέραν των ενδιάμεσων αξιολογήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της 

ΚτΠ και των διάφορων μετρήσεων που διενεργεί η ΕΕ, απογοητευτικά είναι και τα 

αποτελέσματα διάφορων μελετών αναφορικά με τη διείσδυση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει η έρευνα "User Satisfaction and 

Usage Survey of eGovernment services" (Έρευνα για τη χρήση και την ικανοποίηση 

των χρηστών από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2003 και του 2004 σε 17 χώρες, υπό την 

αιγίδα του τμήματος eGovernment της ΕΕ, ο μέσος όρος των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών με το δημόσιο στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ του 5 με 10% των 

συνολικών συναλλαγών. Επί της ουσίας, λοιπόν, το 90% των συναλλαγών της 

κυβέρνησης με πολίτες και επιχειρήσεις, που είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και 

μέσω Διαδικτύου, γίνονται τελικά μέσω των παραδοσιακών διαύλων επικοινωνίας, 

δηλαδή δημόσιες υπηρεσίες, γκισέ και ουρές. 
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 Βέβαια, αυτός ο μέσος όρος δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική e-εικόνα των 

διαφόρων κρατών μελών. Για παράδειγμα η χώρα μας - η οποία ούτως ή άλλως σε 

ό,τι αφορά σε τεχνολογικά ζητήματα έχει "κλείσει" την τελευταία θέση - κινείται σε 

χαμηλότερα επίπεδα, ενώ και η Γερμανία δεν έχει να επιδείξει σημαντικά 

επιτεύγματα στο χώρο του e-government. Φωτεινές εξαιρέσεις αποτελούν η Ιρλανδία, 

η Δανία, η Νορβηγία και η Αγγλία, όπου παρατηρείται αυξημένη χρήση των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες, γεγονός που αποδίδεται 

στη μεγαλύτερη διείσδυση του Internet στις χώρες αυτές, στην καλή e-οργάνωση του 

δημόσιου τομέα τους, αλλά και στις κλιματολογικές συνθήκες που συχνά 

δυσκολεύουν σημαντικά την επίσκεψη ενός πολίτη σε κάποια δημόσια υπηρεσία. 

 

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στη Νορβηγία, 

ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω δικτυακής 

πλατφόρμας το 2003, ανήλθε στις 1,1 εκατ. δηλώσεις, δηλαδή στο 35% του συνόλου 

των δηλώσεων που υποβλήθηκαν στη χώρα (3,1 εκατ. δηλώσεις), ενώ στη Δανία το 

ανάλογο ποσοστό άγγιξε το 31%, 404 χιλ. δηλώσεις επί του συνόλου των 1,3 εκατ. 

φορολογικών δηλώσεων. Ο μικρότερος αριθμός φορολογικών δηλώσεων που 

υποβλήθηκαν μέσω του Internet, συναντάται στο Βέλγιο, καθώς μόλις το 1% των 

Βέλγων φορολογουμένων επέλεξαν την ηλεκτρονική οδό υποβολής, ενώ και στη 

Γερμανία μόνον το 4% των φορολογουμένων δεν επισκέφθηκε τις κατά τόπους 

εφορίες. Από την άλλη πλευρά, αξίζει να αναφέρουμε ότι το επιχείρημα των 

κλιματολογικών συνθηκών καταρρίπτεται από τους Ισπανούς που, παρότι δεν έχουν 

να αντιμετωπίσουν τα χιόνια των Βορείων, το 2003 υπέβαλαν τη φορολογική τους 

δήλωση online σε ποσοστό 14%. 

 

 Τα παραπάνω ποσοστά βέβαια δεν πρέπει να παρερμηνευθούν, καθώς 

αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και όχι στην 

ύπαρξή τους αυτή καθαυτή. Αν ρίξουμε μια ματιά στην ηλεκτρονική ετοιμότητα των 

διάφορων κρατών-μελών, θα δούμε ότι η Ελλάδα αποτελεί μια από τις ελάχιστες 

χώρες που δεν διαθέτουν κυβερνητικό portal. Συνήθως τα κράτη δημιουργούν ένα 

ηλεκτρονικό "one-stop-shop", όπου τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις μπορούν 

πολύ εύκολα να εντοπίσουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Αξίζει, βέβαια, να 

συμπληρώσουμε ότι το πρώτο βήμα για την "ελληνική κυβερνητική πύλη" 

προσφάτως ολοκληρώθηκε, με ειδική κυβερνητική απόφαση που κάνει λόγο για τη 
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"Δημιουργία εθνικής δημόσιας πύλης στο Διαδίκτυο η οποία θα λειτουργεί ως 

'υπηρεσία μιας στάσης' και θα αποτελεί το κύριο σημείο για την πρόσβαση στις 

πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα της δημόσιας διοίκησης". 

 

Η ΕΕ για να μπορεί να μετρά την πρόοδο των κρατών-μελών στο χώρο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δημιούργησε διάφορους δείκτες, ενώ σε συνεννόηση 

με τα ίδια τα κράτη προχώρησε στη δημιουργία μιας λίστας με 20 βασικές δημόσιες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες - 12 προς τους πολίτες και 8 προς τις επιχειρήσεις. 

 

Προς πολίτες 

 Φόρος εισοδήματος: δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωμή  

 Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας συμπεριλαμβανομένης αίτησης για εργασία σε 

φορείς του δημοσίου  

 Πιστοποιητικά (γεννήσεων, γάμου): αίτηση και αποστολή  

 Αίτηση για κοινωνικά επιδόματα  

 Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.)  

 Άδεια αυτοκινήτου  

 Οικοδομικές άδειες  

 Δήλωση στην αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής)  

 Χρήση δημόσιων βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικοί κατάλογοι, μηχανές 

αναζήτησης)  

 Εγγραφές σε σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και αιτήσεις για απολυτήρια 

και πτυχία  

 Ανακοινώσεις αλλαγής κατοικίας  

 Υπηρεσίες σχετικές με θέματα υγείας (π.χ. λίστες αναμονής στα νοσοκομεία) 

 

 

Προς επιχειρήσεις 

 Φόρος εισοδήματος/εργοδοτική εισφορά: πληρωμή, εγγραφή  

 Δημοτικός φόρος: δήλωση, ειδοποίηση, πληρωμή  

 ΦΠΑ: εγγραφή, δήλωση, πληρωμή  

 Σύσταση εταιρίας  

 Υποβολή πληροφοριών σε στατιστικά γραφεία  

 Άδειες εξαγωγών  
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 Άδειες σχετικές με το περιβάλλον  

 Δημόσιες προμήθειες. 

 

Παράλληλα, θέλοντας να εξετάσει και το ποσοστό "'ηλεκτρονικοποίησης" των 

υπηρεσιών - για παράδειγμα άλλο είναι να παρέχεται η σελίδα μιας αίτησης 

ηλεκτρονικά και άλλο να μπορεί και να κατατεθεί ηλεκτρονικά - η ΕΕ υιοθέτησε μια 

μέθοδο που είχε αναπτύξει η ολλανδική κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία, κάθε 

υπηρεσία ανάλογα με το βαθμό της ηλεκτρονικής της ωρίμανσης μπορεί να 

καταταχθεί στα 4 παρακάτω στάδια: 

Πρώτο στάδιο: Απλή παροχή πληροφοριών .  

Δεύτερο στάδιο: Αλληλεπίδραση (για παράδειγμα το "κατέβασμα" αιτήσεων).  

Τρίτο στάδιο: Αλληλεπίδραση "διπλής κατεύθυνσης" (η αίτηση επεξεργάζεται άμεσα 

και το αίτημα κατατίθεται ηλεκτρονικά).  

Τέταρτο στάδιο: Συναλλαγές (το αίτημα ικανοποιείται ηλεκτρονικά ή μια πληρωμή 

ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά). 

 

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι δεν γίνεται όλες οι υπηρεσίες να φθάσουν το 

τέταρτο στάδιο. Για παράδειγμα, η έκδοση διαβατηρίου μπορεί να φθάσει μέχρι το 

τρίτο, αφού το διαβατήριο αυτό καθαυτό θα πρέπει να περάσει ο πολίτης 

αυτοπροσώπως να το παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πλέον ολοκληρωμένη ελληνική 

ηλεκτρονική δημόσια υπηρεσία είναι το TAXISnet, που πλέον βρίσκεται και σε φάση 

αναβάθμισης. Η ηλεκτρονική δραστηριότητα των περισσότερων δημόσιων 

οργανισμών αφορά μόνο στην παροχή πληροφοριών μέσω των web σελίδων τους, αν 

και, κατά μέσο όρο, τελικά η χώρα μας βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο του 

ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικής ωρίμανσης. 

 

 Σε αυτήν τη δεύτερη θέση μάς ανεβάζουν εκτός του TAXISnet, το site του 

ΟΑΕΔ με την υπηρεσία ηλεκτρονικής εύρεσης εργασίας, το ΙΚΑnet και το site του 

Εθνικού Τυπογραφείου. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η φιλοσοφία 

της ΕΕ, που ακόμα και την παροχή πληροφοριών ηλεκτρονικά, κάποιες φορές την 

αποδέχεται ως ηλεκτρονική υπηρεσία. Για παράδειγμα, η πληροφόρηση που δίνεται 

μέσω του site των ΚΕΠ προσμετράται από την Κοινότητα ως ηλεκτρονική υπηρεσία. 
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 Αξίζει να σημειώσουμε πάντως ότι, πέραν των υποχρεώσεών μας περί 

δαπανών και απορροφήσεων του επιχειρησιακού προγράμματος για την ΚτΠ, ως το 

2008 οφείλουμε να έχουμε σε χρήση τουλάχιστον 10 από τις συνολικά 20 βασικές 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΕ.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 go-online.gr/ebusiness 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 

 

5.1 Προγραμματισμός και στόχοι για την περίοδο 2000-2006 
 

 Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δημιουργεί 

νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής.  Η 

ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για 

ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωμένων 

υπηρεσιών στον πολίτη. Παράλληλα δημιουργούν μία νέα οικονομία βασισμένη στη 

γνώση, και αναβαθμίζουν το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού.  

 

 Στην ανάπτυξη της ΚτΠ κύριο ρόλο διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας και οι 

μηχανισμοί της αγοράς. Ο ρόλος του κράτους παραμένει σημαντικός αλλά επικεντρώνεται 

στην προώθηση προσαρμογών στην οικονομία και την κοινωνία, στην επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών στην 

ψηφιακή εποχή. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη εφαρμογή του Ε.Π. διαδραματίζουν, 

επίσης, νέοι τρόποι συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η συμμετοχή 

της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση της ΚτΠ. 

 

 Μεγάλες δυνατότητες για αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ εμφανίζονται, στις αρχές 

του 21ουαι., στη δημόσια διοίκηση, στα σχολεία και στους χώρους εργασίας. Παρά τις 

σημαντικές προσπάθειες και κεφάλαια που έχουν καταβληθεί, η ελληνική δημόσια 

διοίκηση χαρακτηρίζεται από, σχετικά, μικρό αριθμό εγκατεστημένων συστημάτων, με 

έμφαση σε διαχειριστικά συστήματα σε βάρος συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης 

και προσφοράς υπηρεσιών προς τον πολίτη. Το 2000 υπήρχαν  περίπου 15 σταθμοί 

εργασίας ανά 100 υπαλλήλους, ενώ οι κεντρικές υπηρεσίες όλων σχεδόν των υπουργείων 

και των κρατικών νομικών προσώπων συντηρούσαν  σελίδες στο Διαδίκτυο. Ένας 

αυξανόμενος αριθμός υπαλλήλων είχε  πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το 2000 

είχαν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσπάθειες αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού 
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με προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, αλλά αυτές δεν επαρκούν για τις νέες 

ανάγκες που δημιουργούνται στην ΚτΠ. 

 

Η στρατηγική για την περίοδο αυτή στηρίζεται πάνω σε μερικές βασικές αρχές: 

• Δημοκρατία και ατομικές ελευθερίες: Η ΚτΠ πρέπει να ενισχύει τις δημοκρατικές 

διαδικασίες και να διαφυλάσσει τα δικαιώματα των πολιτών, 

• Ίσες ευκαιρίες και αλληλεγγύη: Η ΚτΠ πρέπει να δίνει σε όλους τους πολίτες 

πρόσβαση στις ευκαιρίες, τη γνώση και τις αγορές που παρέχουν οι νέες 

τεχνολογίες και να είναι αλληλέγγυα σε όσους δεν καταφέρουν να ενταχθούν. 

 

Πρώτος γενικός στόχος είναι «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής». Αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του 

πολίτη μέσα από παρεμβάσεις σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η Δημόσια 

Διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις αφορούν, 

κυρίως, στην ένταξη σε παραγωγική λειτουργία στους παραπάνω τομείς 

ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, που συμβάλλουν στη 

βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό 

χρόνο στη Δημόσια Διοίκηση. 

 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου τίθενται πιο ειδικοί στόχοι: 

1. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: χρήση ΤΠΕ για 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, 

βελτίωση της ποιότητας ζωής με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία και 

την πρόνοια, στο περιβάλλον και στις μεταφορές. Καθώς και η ανάπτυξη 

εφαρμογών και υποδομών του Κτηματολογίου  

2. Επικοινωνίες: στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις 

ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε απομακρυσμένες περιοχές για 

παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος και σημείων πρόσβασης για 

τους πολίτες. 

Οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2, δηλαδή Εξυπηρέτηση του πολίτη και 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία  της 

Πληροφορίας αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας σημαντικών τομέων της Δημόσιας Διοίκησης, ορθολογικότερη 
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διαχείριση των πόρων και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών 

παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης των δημοσίων πληροφοριών, δημιουργική 

αξιοποίηση και συνεχή βελτίωση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού. 

Τα αποτελέσματα γι’ αυτή την περίοδο αναμενόταν να είναι τα εξής: 

1. Αριθμός Ηλεκτρονικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών στους Πολίτες, με την 

ολοκλήρωση του προγράμματος από αμελητέο σε 10.  

2. Βελτίωση της αναλογίας Η/Υ ανά 100 δημόσιους υπαλλήλους από 20 σε 50 

(διοικητικοί υπάλληλοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον υποχρεωτική 

εκπαίδευση).*  Ποσοστό διασυνδεδεμένων Δημοσίων Υπηρεσιών: Υπουργεία, από 

75% σε 100%, Νομαρχίες, από 2% σε 100%, Δήμοι, από 0,2% σε 100%   

3. Ποσοστό Καταρτιζομένων Δημ. Υπαλλήλων με ειδική και εξειδικευμένη 

κατάρτιση εφαρμογής ΤΠΕ που ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους προς σύνολο 

δημοσίων υπαλλήλων, από  0% σε  12%.  

4. Ποσοστό Δημοσίων Νοσοκομείων που εξοπλίζονται από 22% σε 100%. 

5. Ποσοστό Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας που εξοπλίζονται από 0% σε 

100%.  

6. Ποσοστό καταρτιζομένων στις ΤΠΕ στον τομέα της υγείας που ολοκλήρωσαν την 

κατάρτισή τους ως προς το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα, από αμελητέο σε 

15%.  

7. Ποσοστό επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που αξιοποιεί τηλεματικές 

υποδομές υγείας για υποστήριξη, πρόβλεψη, διάγνωση και θεραπεία, σε  15%.  

 

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για ηλεκτρονική κυβέρνηση για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη  εφαρμογών που προάγουν την 

εξυπηρέτηση μέσω του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, η χρήση ΤΠΕ για 

απλοποίηση και επανακαθορισμό διαδικασιών και επικοινωνίας εντός και μεταξύ 

δημοσίων υπηρεσιών σε όλη τη δημόσια διοίκηση, η ηλεκτρονική δικτύωση των 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό 
                                                 
* Είναι Διαρθρωτικός Δείκτης που επηρεάζεται μόνο έμμεσα από το ΕΠ ΚτΠ, καθώς το 
Πρόγραμμα εστιάζει  κυρίως σε υπηρεσίες. 
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επίπεδο, οι απαιτούμενες για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων εγκαταστάσεις, 

καθώς και η διευκόλυνση της διεπαφής της Δημόσιας Διοίκησης με τον πολίτη και τις 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους εξής τομείς:  

• στο δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα,  

• στην κοινωνική ασφάλιση,  

• στον τομέα της δικαιοσύνης,  

• στην περιφερειακή ανάπτυξη και διοίκηση, 

• στη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. άδειες, πιστοποιητικά), 

• στον τομέα των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης έκτακτων 

περιστατικών.35 

 

5.2 Η Κοινωνία Της Πληροφορίας 
 

5.2.1  Εξυπηρέτηση του Πολίτη 
  

 Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ο σύμμαχος του πολίτη και της 

επιχείρησης στη σχέση του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι συναλλαγές με το Δημόσιο 

γίνονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας απλούστερες και πιο γρήγορες, μέσα από 

τον προσωπικό υπολογιστή, το σπίτι ή το γραφείο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών  (ΚΕΠ).  

 

Αριάδνη: Σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους 

πολίτες" 

 Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Ε.Π. "ΚτΠ", που αφορά την εξυπηρέτηση 

του πολίτη, είναι το έργο "Αριάδνη". Αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας και 

της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από τις δημόσιες υπηρεσίες 

της χώρας, ενώ σηματοδοτεί τη συνεργασία της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς υλοποιείται μέσω κεντρικών και αποκεντρωμένων δράσεων. 

 Αποτελεί δηλαδή ένα συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων, όπως η ηλεκτρονική 

διάθεση του Οδηγού του Πολίτη, το κέντρο κλήσης 1564, το πρόγραμμα Αστερίας, η 

                                                 
35 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
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δημιουργία One-Stop Shops, η ψηφιοποίηση εντύπων, η απλοποίηση διοικητικών 

διαδικασιών κ.ά.  

Μέσω του συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνεται περιορισμός της αναγκαιότητας 

αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες, εφόσον τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) καθίστανται το μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη 

με το κράτος, για όλες τις διοικητικές του υποθέσεις.  

 

Στόχος είναι ο κάθε πολίτης, και κυρίως εκείνος που βρίσκεται μακριά από τα 

διοικητικά κέντρα, να έχει έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες που 

ισχύουν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και να έχει τη δυνατότητα 

να λαμβάνει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αυτών. 

  
 Ταυτόχρονα, στόχος είναι ο πολίτης να διευκολυνθεί στις συναλλαγές του με 

το Δημόσιο, με όσο το δυνατόν μικρότερες μετακινήσεις και κάνοντας χρήση των 

δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Ωστόσο, ακόμη και οι πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες δεν 

αποκλείονται, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν μέσα από 

δημόσιες δομές πρόσβασης αλλά και να εξυπηρετηθούν μέσω τηλεφώνου ή 

προσωπικής επαφής. 

 

 Βασική λειτουργία του προγράμματος ΑΡΙΑΔΝΗ είναι η οργάνωση, 

ανανέωση και ο εμπλουτισμός της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή 

μορφή, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ταξινόμησή της σε δικτυωμένες και 

υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων, που θα είναι προσπελάσιμες μέσω Διαδικτύου. 

 

 Οι διοικητικές πληροφορίες και τα δεδομένα (π.χ. ψηφιοποιημένα έντυπα) 

είναι προσπελάσιμα από τον πολίτη με τους εξής τρόπους:  

• Μέσω τηλεφώνου  

• Μέσω Internet  

• Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 Τα Γραφεία ΑΡΙΑΔΝΗ – Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ 

εγκαθίστανται στους δήμους και τις νομαρχίες της χώρας. Τα ΚΕΠ, εκτός από 
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σημεία εξυπηρέτησης του πολίτη, αποτελούν ταυτόχρονα και σημεία δημόσιας 

πρόσβασής του στο Internet.  

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη: 

• Συλλογή, οργάνωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία της δημόσιας 

πληροφορίας και εισαγωγή της στον κεντρικό δικτυακό τόπο, καθώς επίσης 

και ο σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων διοικητικών πληροφοριών 

και εντύπων από συγκεκριμένη ομάδα (μέχρι σήμερα έχουν συλλεχθεί, 

αξιολογηθεί και ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 2.000 διαδικασίες, 900 από 

τις οποίες έχουν πιστοποιηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις και 

διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ).  

• Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση 

κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του πολίτη (μέσω του τετραψήφιου 

αριθμού κλήσης 1564, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερες από 4.500.000 

κλήσεις έως σήμερα).  

• Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και λειτουργία 

κεντρικού δικτυακού τόπου για την εξυπηρέτηση του πολίτη, στο οποίο 

περιλαμβάνεται: 

o  Εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη κεντρικού κόμβου 

 πληροφόρησης, στον οποίο θα καταχωρείται όλη η πληροφορία που 

 θα διατίθεται προς εξυπηρέτηση του κοινού.  

o Δημιουργία και λειτουργία κεντρικού δικτυακού τόπου, για να είναι          

 δυνατή η άντληση των πληροφοριών από το Internet.  

o Υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση μηχανής αναζήτησης του   

 κεντρικού δικτυακού τόπου.  

o Εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη κόμβου, ο οποίος θα 

 παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

o Εγκατάσταση και λειτουργία IP δικτύου διασύνδεσης των Κέντρων 

 Εξυπηρέτησης Πολιτών.  
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o Συντονισμός, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των 

 Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - Τεχνική υποστήριξη – Help-Desk 

 (το οποίο εξυπηρετεί περισσότερες από 4.000 τηλεφωνικές κλήσεις το 

 μήνα). 

• Διαδικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης http://www.kep.gov.gr/, η οποία 

δέχεται μηνιαίως περισσότερες από 9.000.000 επισκέψεις.  

• Ενιαίο ιδεατό ιδιωτικό IP δίκτυο (VPN) διασύνδεσης των ΚΕΠ. Μέχρι 

σήμερα, έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 1.014 ΚΕΠ. 

Με τη χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν διοικητικές πληροφορίες και 

δεδομένα σε τέσσερις μορφές: 

Υπηρεσίες πληροφόρησης 

 Εξασφαλίζονται κυρίως μέσω της δικτυακής πύλης http://www.kep.gov.gr/, 

όπου οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν επικαιροποιημένη λίστα δικαιολογητικών 

(«Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούμενων δικαιολογητικών») ανά κατηγορία 

αιτήματος, για την έκδοση των αδειών / πιστοποιητικών και τη χορήγηση των 

επιδομάτων που δικαιούνται. Links με όλες τις δικτυακές πύλες κρατικών φορέων 

κ.λπ. (υπουργεία, ΙΚΑ, ΟΓΑ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.). 

Υπηρεσίες επικοινωνιών και αλληλεπίδρασης 

 Εξασφαλίζονται μέσω παροχής υπηρεσίας e-mail, όπου οι πολίτες μπορούν να 

υποβάλλουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις, αλλά και μέσω χρήσης του 

κόμβου FAQ. Περαιτέρω οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

ψηφιοποιημένα έντυπα, απαραίτητα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματός τους (π.χ. 

αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, αίτηση για χορήγηση 

ληξιαρχικής πράξης γάμου κ.ο.κ.). 

Υπηρεσίες συναλλαγής 

 Εξασφαλίζονται με την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων από τους πολίτες για 

τα διάφορα θέματα που τους απασχολούν (όχι μόνο λαμβάνουν το έντυπο της 

αίτησης από το Διαδίκτυο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το αποστείλουν στην 
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αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρονικά, χωρίς να μετακινηθούν από το σπίτι ή το γραφείο 

τους). 

Υπηρεσίες συνδυαζόμενες 

 
 Εξασφαλίζονται κυρίως από την ολοκλήρωση ενός αιτήματος του πολίτη από 

τα ΚΕΠ, χωρίς αυτός να χρειαστεί να επισκεφθεί την αρμόδια ή τις αρμόδιες 

δημόσιες υπηρεσίες. Το αίτημά του δηλαδή ολοκληρώνεται στο ΚΕΠ το οποίο 

επισκέπτεται, αφού αυτό επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι 

ο πολίτης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι η έκδοση 

αντιγράφων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία ο πολίτης 

λαμβάνει άμεσα, μετά από αίτηση στο ΚΕΠ της επιλογής του, χωρίς καμία 

μετακίνησή του στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 

 Είναι φανερό ότι τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην καλύτερη 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης όσο και σε οφέλη για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.  

Οφέλη για τον Πολίτη 

• Βελτιωμένη ποιότητα πληροφοριών για τους πολίτες.  

• Ισότιμη πρόσβαση πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες τοπικού, 

νομαρχιακού ή κεντρικού επιπέδου.  

• Παροχή ενός μεγάλου και σύνθετου συνόλου πληροφοριών με φιλικό τρόπο.  

• Δυνατότητα προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός σημείου 

πρόσβασης.  

• Δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές.  

• Εξοικονόμηση χρημάτων από μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται 

αναγκαίες.  

• Ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση. 

Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση 

• Δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού χρηστών.  

• Εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, μέσα από τη χρήση φθηνότερων μέσων 

για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των πολιτών (συγκριτικά με το ισχύον 
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σύστημα, που απαιτεί τη συντήρηση και στελέχωση μεγάλων τηλεφωνικών 

κέντρων).  

• Ηλεκτρονική επικοινωνία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης (κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΤΑ, 

ΚΕΠ, άλλα υπουργεία, νομαρχίες κ.λπ.).36 

 

5.2.2  Υπηρεσία του Πολίτη 

  

 Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία του πολίτη με τις υπηρεσίες του 

Δημοσίου, η Κοινωνία της Πληροφορίας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε 

τέσσερις μορφές:  

• Ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών από τα υπουργεία, τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα για θέματα 

δικαιολογητικών, αδειών, πιστοποιητικών, σημεία επικοινωνίας κ.λπ.  

• Ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες, μέσω νέων 

ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) προκειμένου να 

λύνονται ταχύτερα τυχόν απορίες τους  

• Ηλεκτρονική λήψη αιτήσεων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του σπιτιού ή 

του γραφείου για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ.  

• Ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών με το Δημόσιο, χωρίς ταλαιπωρία 

και απώλεια χρόνου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δυνατότητας 

υποβολής φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ (μέσω του taxisnet), η πληρωμή 

λογαριασμών, ο έλεγχος της πορείας αιτημάτων, η έκδοση πιστοποιητικών 

κ.λπ. από τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που προκύπτουν από τα 

υπό υλοποίηση έργα του ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και θα ισχύσουν με την 

επιτυχή ολοκλήρωση των έργων: 

                                                 
36 http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/idiotes/pshfiakes/citizen.htm/ 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη 
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 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αποτελούν τα «ενιαία» σημεία 

επικοινωνίας και συναλλαγής του κράτους με τον πολίτη σε κάθε δήμο, εφόσον 

περίπου 800 υπηρεσίες είναι πιστοποιημένες ώστε να διεκπεραιώνονται διοικητικά 

από τα ΚΕΠ, περιορίζοντας την αναγκαιότητα της αυτοπρόσωπης φυσικής παρουσίας 

του πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες φορολογίας 

 Οι πολίτες από τους χώρους κατοικίας και εργασίας, χωρίς καμία φυσική 

μετακίνηση, χωρίς περιορισμούς υπηρεσιακού ωραρίου, μπορούν να διεκπεραιώσουν 

τις φορολογικές συναλλαγές τους (π.χ. υποβολή - έλεγχος - εκκαθάριση 

συγκεντρωτικών καταστάσεων – μισθοδοσίες, υποβολή - έλεγχος - εκκαθάριση 

δηλώσεων Φ.Μ.Υ., υποβολή - έλεγχος - εκκαθάριση περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, 

υποβολή - έλεγχος - εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος). 

Πιστοποιητικά αστικής και δημοτικής κατάστασης 

 Ο πολίτης αποκτά άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν θέματα 

αστικής και δημοτικής κατάστασης (οικογενειακής κατάστασης, ατομικό γενικής 

χρήσης, για έκδοση δελτίου ταυτότητας, ταυτοπροσωπίας γενικής χρήσης, 

πλησιέστερων συγγενών, αποβιώσαντος, στρατολογίας, βεβαίωση για εκλογικό 

κατάλογο, εκλογικό, μεταδημότευσης, σχολικό, μόνιμης κατοικίας, για έκδοση 

διαβατηρίου κ.λπ.), ενώ θα μπορεί να λαμβάνει μέσω ΚΕΠ και μέσω ΥΠΕΣΔΔΑ το 

σύνολο των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ΟΤΑ. Άμεση πρόσβαση σε 

πληροφορίες που αφορούν θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης, τα οποία 

κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για την σχέση του με την πολιτεία.  

 Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των σύγχρονων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ανωτέρω λειτουργικές περιοχές (ή τομείς) της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των αιτημάτων που έχει θέσει στον αντίστοιχο 

τομέα, ενώ θα καταθέτει τα αιτήματα του ηλεκτρονικά, με δέσμευση για υποβολή 
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των δικαιολογητικών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, στο βαθμό που 

αυτό καθίσταται δυνατό από το υπάρχον νομικό και θεσμικό πλαίσιο. 

 Κατάθεση αιτήματος ηλεκτρονικά, με δέσμευση για υποβολή των 

δικαιολογητικών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, στο βαθμό που αυτό 

καθίσταται δυνατό από το υπάρχον νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Κάποιες από τις 

υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι η έκδοση οικοδομικής άδειας, έκδοση 

πιστοποιητικού υγείας, η σύσταση νέων εταιρειών, άδειες επαγγελματιών, έκδοση 

άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λπ. 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων με τα επιμελητήρια 

 Οι πολίτες - επιχειρήσεις θα μπορούν μέσω ΚΕΠ, από όποιο σημείο της 

Ελλάδος επιθυμούν, να διεκπεραιώσουν ολοκληρωμένα τις συναλλαγές τους με το 

επιμελητήριο στο οποίο ανήκουν. Θα μπορούν με ένα απλό τηλέφωνο ή με τη 

μετάβασή τους στο κοντινότερο σε αυτούς ΚΕΠ να εξυπηρετήσουν τις σχετικές 

ανάγκες τους και να λαμβάνουν επιχειρηματική πληροφόρηση, χωρίς να 

αναγκάζονται σε άσκοπες μετακινήσεις. 

      Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 

 Βελτίωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης αντιγράφου ποινικού μητρώου, 

από τον τυπικό χρόνο των 10-15 ημερών, σε λιγότερο από μια ημέρα.  

Ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις στρατολογικές υπηρεσίες 

 Με την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στις 

στρατολογικές υπηρεσίες, επιτυγχάνεται ταχεία εξυπηρέτηση των νέων, με μείωση 

των μετακινήσεων και εξοικονόμηση χρόνου, καθώς μέσω ενός μόνο σημείου 

πρόσβασης δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές και 

κεντρικές αρχές και ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν στρατολογικές υπηρεσίες.  

 Ο ομογενειακός Ελληνισμός, μέσω του Διαδικτύου, αποκτά ένα έγκυρο portal 

στρατολογικής ενημέρωσης και διασύνδεσης με το μητροπολιτικό κέντρο, ενώ θα 

μειωθεί σημαντικά ο χρόνος εξυπηρέτησης συνταξιούχων, όσον αφορά την 

ηλεκτρονική αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας.  
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Ηλεκτρονικές συναλλαγές με την Ελληνική Αστυνομία 

 Η Ελληνική Αστυνομία, με την εφαρμογή καινούριας πληροφοριακής και 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής, βασικά επιδιώκει τη βελτίωση των παρεχομένων 

υπηρεσιών στον πολίτη, εφόσον προσδοκά να εξασφαλίσει μείωση του χρόνου 

εξυπηρέτησης και αύξηση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι πληροφορίες όπως η καταγγελία κλοπής οχήματος, που χρήζουν 

άμεσης καταχώρησης (μέχρι τώρα διαβιβάζονται με συμβατικό τρόπο - τηλέτυπο, 

φαξ κ.λπ.- με καθυστέρηση μέχρι και 24 ώρες, αρκετό χρόνο για την μεταφορά του 

οχήματος εκτός συνόρων της χώρας) πλέον θα καταχωρούνται άμεσα, με αποτέλεσμα 

τη σημαντική αύξηση του ποσοστού ανευρέσεων των κλαπέντων οχημάτων. 

Επιπλέον, ο πολίτης θα μπορεί πλέον να ζητά και να λαμβάνει άμεσα τις σχετικές 

βεβαιώσεις, άδειες, πιστοποιητικά κ.λπ. από οποιαδήποτε υπηρεσία της Ελληνικής 

Αστυνομίας εξυπηρετείται καλύτερα, χωρίς να απαιτείται, όπως συμβαίνει σήμερα, 

να μεταβεί στην υπηρεσία στην οποία δήλωσε την κλοπή ή απώλεια. 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ειδικού ληξιαρχείου 

 Περιλαμβάνουν ενημέρωση του πολίτη μέσω του Διαδικτύου για θέματα της 

αρμοδιότητας του ειδικού ληξιαρχείου που τον αφορούν, όπως απαιτούμενα 

δικαιολογητικά και αιτήσεις για χορήγηση αντιγράφων Ληξιαρχικής Πράξης. 

Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης37 

 Τα αποτελέσματα του έργου πρόκειται να έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στον 

τρόπο λειτουργίας φορέων ΑμΕΑ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο όσο 

και σε άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ήδη εμπλέκονται ή θα 

χρειαστεί να εμπλακούν στη σχεδίαση, υλοποίηση και προώθηση λογισμικού και 

υπηρεσιών που να είναι καθολικά προσβάσιμες.   

 

                                                 
37 http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/idiotes/pshfiakes/default111.htm/ 

Υπηρεσία του Πολίτη 
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5.2.3 Υπηρεσίες Υγείας 

 Ο χώρος της υγείας αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς 

παρέμβασης για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

υγείας, που επιταχύνουν την αναζήτηση δεδομένων για ασθένειες και ιστορικό 

παθήσεων, με νέες εφαρμογές διάγνωσης και νέα τεχνολογικά μέσα, η Κοινωνία της 

Πληροφορίας υποστηρίζει με έμπρακτο τρόπο την πρόβλεψη, διάγνωση και 

θεραπεία.38 

 

5.2.4 Πρόγραμμα «Σύζευξις» 
 

 Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και 

ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα. Πρόκειται 

για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να 

καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με  Τηλεφωνία 

(τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία 

υπολογιστών - Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση). 

 Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, 

με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων 

τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των 

πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο. 

 Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και 

τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Καλύπτει το σύνολο της 

Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Αναφέρεται σε Φορείς 

του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές 

τηλεφωνικές συνδέσεις αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες 

φωνής, δεδομένων και εικόνας. Στόχος είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της 

                                                 
38 http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/idiotes/pshfiakes/health.htm/ Υγεία 
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Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο για τρία χρόνια χωρίς κανένα κόστος θα προσφέρει 

στους φορείς που εντάσσονται σε αυτό υπηρεσίες όπως : 

• Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και φωνής περί των 2000 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης  

• Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

• Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ Υπηρεσίες 

καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λ.π) σε όλους τους φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης 

• Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 

• Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης) 

• Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης 

• Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες 

τις συνδεδεμένες Υπηρεσίες. 

 

Στους στόχους του έργου εντάσσονται και: 

• Η ενοποιημένη αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, 

μέσω αυτοματοποιημένων και φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων 

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με τις Ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

• Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες 

έχουν ως πηγή Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα. 

• Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες οι οποίες 

απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέα, με τελικό στόχο την παροχή 

υπηρεσιών μιας στάσης.39 

 

 

 

 

 

                                                 
39 www.syzefxis.gov.gr 
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II. Β΄ ΜΕΡΟΣ :ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

6 Ταυτότητα της έρευνας 

6.1 Στόχοι της έρευνας 
 Η έρευνα διεξήχθη με τη μέθοδο της απάντησης σε ερωτηματολόγιο, το οποίο 

δομήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τους εξής στόχους: 

1. Κατ’ αρχήν το γενικότερο στόχο που αφορά στις θετικές και αρνητικές 

επιδράσεις των νέων τεχνολογιών στις σχέσεις υπηρεσιών δημόσιας 

διοίκησης και πολιτών. 

2. Το κατά πόσο ο Έλληνας πολίτης θεωρεί καλύτερη την παροχή υπηρεσιών 

από τις δημόσιες υπηρεσίες σήμερα με την υφιστάμενη χρήση της νέας 

τεχνολογίας. 

3. Αν επιθυμεί τη διεύρυνση και επέκταση της χρήσης της νέας τεχνολογίας από 

τη δημόσια διοίκηση για τη βέλτιστη εξυπηρέτησή του. 

4. Αν εμπιστεύεται τη νέα τεχνολογία για τη συναλλαγή του με τις δημόσιες 

υπηρεσίες και αν τη χρησιμοποιεί. 

5. Πώς επιθυμεί να εξυπηρετείται από τη δημόσια διοίκηση. 

 

 

6.2  Κατασκευή ερωτηματολογίου 
  

Το ερωτηματολόγιο40 αποτελείται από δύο βασικά τμήματα. Στο πρώτο τμήμα 

οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε δημογραφικά στοιχεία, όπως είναι το 

φύλο και η ηλικία, τα οποία εξυπηρετούν στη δημιουργία ομαδοποίησης των 

απαντήσεων, επεξεργασίας τους και εξαγωγής συμπερασμάτων με βάση τις 

επιμέρους ομάδες (i.e. ανά φύλο και ηλικία). Ο διαχωρισμός που έγινε στον τομέα 

της ηλικίας διαιρεί το δείγμα σε τρεις ομάδες, στις ηλικίες μεταξύ 18 και 30 ετών, 

από 30 έως 45 ετών και από 45 ετών και πάνω. Η επιλογή αυτή έγινε, διότι κρίθηκε 

ότι αυτές οι ομάδες έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη σχέση τους 

με τη νέα τεχνολογία. 

 Το δεύτερο τμήμα περιλαμβάνει δέκα ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι     

ερωτήσεις ένα(1) έως τέσσερα(4) και η ερώτηση έξι(6)περιστρέφονται γύρω από το 
                                                 
40 Παρατίθεται στο Παράρτημα 
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θέμα της εξυπηρέτησης του πολίτη, όπως διαμορφώνεται με την υφιστάμενη χρήση 

της νέας τεχνολογίας και αν είναι δυνατόν να βελτιωθεί -κατά την κρίση των 

ερωτηθέντων πολιτών- με την ευρύτερη χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών 

που αυτό παρέχει. Οι ερωτήσεις πέντε(5) και επτά(7) επικεντρώνονται στο τι είδους 

υπηρεσίες επιθυμούν οι ερωτηθέντες να παρέχονται ηλεκτρονικά από τα δημόσια 

διοίκηση και ποιος τρόπος εξυπηρέτησης είναι προτιμητέος. Τέλος οι ερωτήσεις 

οκτώ(8), εννέα(9) και δέκα(10) αποτυπώνουν την σχέση των ερωτηθέντων με τη νέα 

τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα με την κατοχή υπολογιστή και τη χρήση του 

διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 Οι απαντήσεις που έπρεπε να δοθούν ήταν:  

α) επιλογή άρνησης ή κατάφασης (Ναι/Όχι) 

β) επιλογή απάντησης μεταξύ τριών δυνατοτήτων 

γ) επιλογή μιας απάντησης από διαβαθμισμένη κλίμακα πέντε επιλογών 

(πολύ/αρκετά/μέτρια/λίγο/καθόλου)  

 Για την κατασκευή του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκαν οι αρχές που έχει 

θέσει ο J. Nielsen, σύμφωνα με τις οποίες ένα ερωτηματολόγιο πρέπει να έχει βάθος 

ερωτήσεων, πληρότητα, ανεξαρτησία στις ερωτήσεις, ισορροπία και να είναι απλό, 

κατανοητό και όχι χρονοβόρο.  Ως προς την επιλογή των απαντήσεων 

χρησιμοποιήθηκε μερικώς η κλίμακα Likert.41 

 

6.3 Μεθοδολογία της έρευνας 
 
 Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου. 

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε Έλληνες πολίτες της περιοχής Θεσσαλονίκης 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2005-2006, και πιο συγκεκριμένα στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών Αμπελοκήπων και Θεσσαλονίκης. Συνολικά διανεμήθηκαν 

34 ερωτηματολόγια σε άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω. Στην επιλογή του 

δείγματος επιδιώχθηκε να υπάρξει ισορροπία ως προς το φύλο και την ηλικία, δηλαδή 

έχουμε ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, και 12 

πολίτες ηλικίας 18 έως 30, 11 πολίτες ηλικίας 30 έως 45 και 11 πολίτες 45 και άνω, 

όπως φαίνεται και στον πίνακα παρακάτω. 

 

                                                 
41 www.ionio.gr/~sarantos/tab375/slides/hci8.ppt 
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Πίνακας 1: Κατανομή δείγματος ανά ηλικία 

ΗΛΙΚΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ 

18-30 12 

30-45 11 

45 και άνω 11 

ΣΥΝΟΛΟ 34 

 

Η ποσοστιαία κατανομή του δείγματος ανά ηλικία είναι η εξής: 

 

Σχήμα 1 

Κατανομή δείγματος ανά ηλικία

18-30
36%

30-45
32%

45 & άνω
32% 18-30

30-45
45 & άνω

 
 
Η διακύμανση στα ποσοστά είναι μικρή. Έχουμε ίδιο ποσοστό συμμετοχής στις 

ηλικίες  30 έως 45 και 45 και άνω, ενώ υπάρχει ένα μικρό  προβάδισμα στις ηλικίες 

μεταξύ 18 έως 30 ετών. Όπως προαναφέρθηκε, επιδιώχθηκε να υπάρχει ισορροπία 

στην συμμετοχή των ομάδων του δείγματος. 

 

Κατανομή του δείγματος ανά ηλικία και φύλο 
 
 Οι άνδρες που απάντησαν σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα και στο γράφημα: 

 
 

ΑΝΔΡΕΣ 
18-30 30-45 45 & άνω 

6 5 6 
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Σχήμα 2 

6

5

6

4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4
5,6
5,8

6

18-30 30-45 45 & άνω

ΑΝΔΡΕΣ

Κατανομή ανά ηλικία και φύλο

 
 
 
Αντίστοιχα για τις γυναίκες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ο ακόλουθος 

πίνακας και το γράφημα δείχνουν την κατανομή. 

 

 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

18-30 30-45 45 & άνω 
6 6 5 
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Σχήμα 3 

6 6

5

4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4
5,6
5,8

6

18-30 30-45 45 & άνω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Κατανομή ανά ηλικία και φύλο

 
Παρατηρούμε κι εδώ, δηλαδή στην κατανομή ανά φύλο και ηλικία την ίδια ισορροπία 

στη συμμετοχή των ομάδων. 

 

 

7 Ανάλυση ερωτηματολογίου 
 

7.1 Ερώτηση 1 
 Η διατύπωση της πρώτης ερώτησης είναι η εξής: «Θεωρείτε ότι η χρήση της 

νέας τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα 

εξυπηρέτησης του πολίτη;».  Οι δυνατότητες απάντησης σ’ αυτό το ερώτημα ήταν 

δύο, κατάφαση και άρνηση. 

 

Τα συνολικά αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και στο 

γράφημα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΝΑΙ 33 
ΟΧΙ 1 
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Σχήμα 4 

Συνολικά αποτελέσματα

ΝΑΙ
97%

ΟΧΙ
3%

ΝΑΙ ΟΧΙ
 

 

Είναι χαρακτηριστικά τα συνολικά αποτελέσματα της πρώτης ερώτησης, αφού η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 97%, απάντησε καταφατικά στην 

ερώτηση. 

 

 Στην κατανομή των απαντήσεων ανά ηλικιακή κατηγορία, τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα και στο γράφημα: 

 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ Ποσοστό 
% ΟΧΙ Ποσοστό 

% 
18-30 12 100% 0 0% 
30-45 11 92% 1 8% 
45 & άνω 10 100% 0 0% 
Σύνολο 33 97% 1 3% 
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             Σχήμα 5 

12

0

11

1

10
0

9
9,5
10

10,5
11

11,5
12

Αριθμός 
απαντήσεων

18-30 30-45 45 & άνω

Ηλικία

Θεωρείτε ότι η χρήση νέας τεχνολογίας στη 
δημόσια διοίκηση βελτίωσε σημαντικά την 

ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη;

ΟΧΙ
ΝΑΙ

 
 
 
 
 Παρατηρούμε πως σε ποσοστό 100% οι ηλικίες μεταξύ 18-30 ετών και 45 

ετών και άνω απαντούν καταφατικά στο ερώτημα, ενώ οι ηλικίες από 30 έως 45 ετών 

κατά 92%. 

 

 Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και στο γράφημα: 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ 
Ποσοστό

% 
ΟΧΙ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 17 100% 0 0% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 16 97% 1 3% 

ΣΥΝΟΛΟ 33 97% 1 3% 
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Σχήμα 6 

17

0

16

1

0
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4
6
8

10
12
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16
18

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Απαντήσεις ανά φύλο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 
Οι άνδρες απαντούν κατά 100% καταφατικά ενώ οι γυναίκες κατά 97%. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει ως προς το ερώτημα μια συνολική επιδοκιμασία από τη 

μεριά των πολιτών. Θεωρείται συντριπτικά ότι η χρήση της νέας τεχνολογίας 

βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες. 

 

7.2 Ερώτηση 2 
 Το δεύτερο ερώτημα ζητά από τους ερωτηθέντες να απαντήσουν καταφατικά 

ή αρνητικά στο εάν πρέπει να δίνεται από τη δημόσια διοίκηση η δυνατότητα να 

εξυπηρετείται ο πολίτης μέσω του Internet. Τα συνολικά αποτελέσματα φαίνονται 

στον πίνακα και στο γράφημα παρακάτω: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΝΑΙ 29 

ΟΧΙ 5 

ΣΥΝΟΛΟ 34 
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   Σχήμα 7 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ / 2η Ερώτηση

85%

15%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 

Τα συνολικά αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης είναι κατά ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό υπέρ της εξυπηρέτησης μέσω διαδικτύου. Το 85% των ερωτηθέντων 

απάντησαν καταφατικά, ενώ ένα 15% απάντησε αρνητικά. 

 

 Η κατανομή ανά ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα 

και στο γράφημα: 

 

 
ΗΛΙΚΙΕΣ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
ΝΑΙ 

 
Ποσοστό 

 
% 

 
ΟΧΙ 

 
Ποσοστό 

 
% 

 
18-30 

 
10 

 
83% 

 
2 

 
17% 

 
30-45 

 
9 

 
81% 

 
2 

 
19% 

 
45 & άνω 

 
10 

 
90% 

 
1 

 
10% 

 
Σύνολο 

 
29 

 
85% 

 
5 

 
15% 
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Σχήμα 8 
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18-30ετών 30-45ετών 45ετών & άνω

Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 

Παρατηρούμε στις απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία ότι υπάρχει μια 

επιφυλακτικότητα της ίδιας περίπου τάξεως σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, αφού 

ένας μικρός αριθμός των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά στο ερώτημα. Η συντριπτική 

όμως πλειοψηφία σε όλες τις ηλικίες απαντά καταφατικά, πράγμα το οποίο δείχνει ότι 

η εξυπηρέτηση μέσω του διαδικτύου είναι δημοφιλής τρόπος εξυπηρέτησης σε όλες 

τις ηλικίες. 

   

Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ 
Ποσοστό 

% 
ΟΧΙ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 16  94 % 1  6% 

ΓΥΝΑΙΚΕ

Σ 
13   76% 4   24% 

ΣΥΝΟΛΟ 29  85% 5  15% 
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Σχήμα 9 
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ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Απαντήσεις ανά φύλο

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 

Στις απαντήσεις ανά φύλο παρατηρούμε τον αριθμό των αρνητικών 

απαντήσεων να είναι μεγαλύτερος  στις γυναίκες, άρα και μεγαλύτερη 

επιφυλακτικότητα παρατηρείται στις γυναίκες, ενώ κατά πολύ μικρότερη στους 

άνδρες. Η αποδοχή όμως είναι υψηλή και στα δύο φύλα. 

 

7.3  Ερώτηση 3 
 
 Στο τρίτο ερώτημα οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν αν πιστεύουν 

πως η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του Internet θα δίνει τη δυνατότητα να 

προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

 Τα συνολικά αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και στο 

γράφημα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΝΑΙ 13 

ΟΧΙ 21 

ΣΥΝΟΛΟ 34 
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Σχήμα 10 

Συνολικά αποτελέσματα-Ερώτηση 3

ΝΑΙ
38%

ΟΧΙ
62%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
Αν και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι υπέρ της χρήσης του διαδικτύου για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, εν τούτοις διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

μεγάλη δυσπιστία ως προς το ζήτημα της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, αφού το 62% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι θα διασφαλίζεται με 

κάποιο τρόπο η προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Η κατανομή   ανά    ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα και 

στο γράφημα: 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ Ποσοστό 
% ΟΧΙ Ποσοστό 

% 
18-30 5  42% 7  58% 
30-45 5  45% 6 5% 

45 & άνω 3  27% 8  73% 
Σύνολο 13  38% 21  62% 
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Σχήμα 11 
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Στις απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό αρνητικών απαντήσεων και άρα το μεγαλύτερο ποσοστό δυσπιστίας 

παρουσιάζεται στις ηλικίες μεταξύ 45 ετών και πάνω, ενώ στις δύο άλλες ηλικιακές 

κατηγορίες  το ποσοστό αρνητικών απαντήσεων κυμαίνεται περίπου στο ίδιο ύψος, 

55% για τις ηλικίες από 30 έως 45 και 58% για τις ηλικίες από 18 έως 30. 

 
Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ 
Ποσοστό 

% 
ΟΧΙ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 6   35% 11  65% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 7   41% 10   59% 

ΣΥΝΟΛΟ 13  38% 21  62% 
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 Σχήμα 12 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
 
 Στην κατανομή ανά φύλο δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στις αρνητικές 

απαντήσεις. Οι άνδρες φαίνονται να είναι περισσότερο δύσπιστοι ως προς τα 

ζητήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, αφού το ποσοστό ανέρχεται στο 

65%, ενώ το αντίστοιχο των γυναικών ανέρχεται σε 59%. 

 

7.4  Ερώτηση 4 
 
 Η τέταρτη ερώτηση είναι η εξής: «Εάν η δημόσια διοίκηση παρέχει υπηρεσίες 

μέσω του Internet και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η 

ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών;» 

 

Τα συνολικά αποτελέσματα στο ερώτημα καταγράφονται στον ακόλουθο 

πίνακα και στο γράφημα: 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΝΑΙ 32 

ΟΧΙ  2 

ΣΥΝΟΛΟ 34 
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Σχήμα 13 

Συνολικά αποτελέσματα - Ερώτηση 4

32
94%

2
6%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

    
 
 Στα συνολικά αποτελέσματα παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων, ήτοι το 94%, απαντά καταφατικά και άρα θεωρεί ότι θα 

εξυπηρετείται ταχύτερα ο πολίτης μέσω των νέων ηλεκτρονικών μέσων. 

 

Η κατανομή   ανά    ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα 

και στο γράφημα: 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ Ποσοστό 
% ΟΧΙ Ποσοστό 

% 
18-30 12   100% 0   0% 
30-45 10  91% 1  9% 

45 & άνω  10 91% 1  9% 
Σύνολο 32  94% 2 6% 
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  Σχήμα 14 

12

0

10

1

10

1

0

2

4

6

8

10

12

18-30ετών 30-45ετών 45ετών & άνω

Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία-Ερώτηση 4

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 

Στις απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία παρατηρούμε ότι το μικρό ποσοστό 

δυσπιστίας εντοπίζεται στις κατηγορίες 30 έως 45 ετών και 45 ετών & άνω. 

 

Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ 
Ποσοστό 

% 
ΟΧΙ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 17  100% 0 0% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15 88% 2  12% 

ΣΥΝΟΛΟ 32 94%  2  6% 
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Στις απαντήσεις ανά φύλο βλέπουμε ότι οι άνδρες απαντούν καταφατικά με το 

συντριπτικό ποσοστό του 100%, ενώ το μικρό ποσοστό δυσπιστίας εμφανίζεται μόνο 

στις γυναίκες, ήτοι 12%. 

 

7.5 Ερώτηση 5 
 

Οι ερωτηθέντες καλούνται σ’ αυτό το ερώτημα να επιλέξουν ποιες θεωρούν 

πως πρέπει να είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Internet. Μπορούν  να 

επιλέξουν μεταξύ τριών απαντήσεων, των εξής:  

Α. Γενικές πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των δημοσίων υπηρεσιών. 

Β. Λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα και ζητήματα που αφορούν τον πολίτη στη 

συναλλαγή του με τη δημόσια διοίκηση. 

Γ. Πλήρης εξυπηρέτηση του πολίτη(πληροφορίες και διεκπεραίωση των υποθέσεών 

του). 
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Τα συνολικά αποτελέσματα στο ερώτημα καταγράφονται στον ακόλουθο 

πίνακα και στο γράφημα: 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

Α 4  

Β 4 

Γ 26  

ΣΥΝΟΛΟ 34 

 

Σχήμα 16 
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Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων, το 76%, επιθυμεί πλήρη 

εξυπηρέτηση μέσω του διαδικτύου, ενώ ένα 24% επιθυμεί μερική εξυπηρέτηση, ήτοι 

τις άλλες δύο επιλογές. 
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Η κατανομή   ανά    ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα και 

στο γράφημα: 

  

 ΗΛΙΚΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

    Α  Ποσοστό  
 %  Β  Ποσοστό 

 %  Γ  Ποσοστό 
 % 

 18-30  1  8%  2    17%  9     75% 
 30-45  3  27%  0    0%  8       73% 

 45 & άνω  0  0%  2    18%   9    82% 

  Σύνολο  4  12%  4    12%  26   76% 
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Στις απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό επιλογής της Γ απάντησης βρίσκεται στην τρίτη ηλικιακή κατηγορία, 

δηλαδή από 45 ετών και άνω, ενώ στις άλλες ηλικιακές κατηγορίες το ποσοστό 

κυμαίνεται μεταξύ 73% και 75%. Ένα ποσοστό της τάξης του 27% επιλέγει την Α 

απάντηση στην ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 45 ετών. 
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Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Α 
Ποσοστό 

% 
Β 

Ποσοστό 

% 
Γ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 1 6%  1   6%  15  88% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3 18%  3  18%  11   65% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 12%  4   12%   26   76% 
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Στις απαντήσεις ανά φύλο βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιλογής της 

Γ απάντησης το έχουμε στους άνδρες, ήτοι 88%, ενώ οι γυναίκες το επιλέγουν κατά 

65%. Στις γυναίκες έχουμε ως εκ τούτου και τα μεγαλύτερα ποσοστά επιλογής των 

άλλων δύο απαντήσεων με ποσοστό 18% περίπου για την κάθε απάντηση. 
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7.6  Ερώτηση 7 
  

 Στην έβδομη ερώτηση του ερωτηματολογίου οι ερωτηθέντες καλούνται να 

επιλέξουν μεταξύ τριών επιλογών ποιο τρόπο εξυπηρέτησης του πολίτη επιθυμούν. 

Οι δυνατότητες επιλογής είναι οι εξής:  

Α. Αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (χρήση Internet – ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

Β. Με τον παραδοσιακό τρόπο (χειρόγραφη εξυπηρέτηση) 

Γ. Με συνδυασμό της χρήσης της νέας τεχνολογίας και του παραδοσιακού τρόπου 

εξυπηρέτησης. 

 

Τα συνολικά αποτελέσματα στο ερώτημα καταγράφονται στον ακόλουθο 

πίνακα και στο γράφημα: 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

Α 5  

Β 3  

Γ 26  

ΣΥΝΟΛΟ 34 

 

Σχήμα 19 

Συνολικά αποτελέσματα - Ερώτηση 7

5
15%

3
9%

26
76%

Α
Β
Γ

 
 



 - 79 -

Το 76% των απαντήσεων επέλεξε την Γ απάντηση, δηλαδή τον συνδυασμό 

χρήσης της νέας τεχνολογίας και του παραδοσιακού τρόπου εξυπηρέτησης, ενώ ένα 

15% επέλεξε την αποκλειστική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και ένα 9% επέλεξε 

τον παραδοσιακό τρόπο εξυπηρέτησης. 

 

 

Η κατανομή   ανά    ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα 

και στο γράφημα: 

  

 ΗΛΙΚΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

   Α  Ποσοστό  
 %  Β  Ποσοστό 

 %  Γ  Ποσοστό 
 % 

 18-30   1   8%   1    8%  10     83% 
 30-45  0    0%   1    9%  10      91% 

 45 & άνω  4    36%   1     9%  6      55% 

 Σύνολο  5    15%   3     9%  26    76% 
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Παρατηρούμε ότι σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες η συντριπτική προτίμηση 

αφορά στην τρίτη απάντηση, τη συνδυαστική χρήση νέας τεχνολογίας και 

παραδοσιακού τρόπου εξυπηρέτησης. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνουν τα αποτελέσματα 
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στην τρίτη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή από 45ετών και πάνω, διότι ένα πολύ 

σημαντικό ποσοστό, το 36% επιθυμεί αποκλειστική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 Α 
Ποσοστό 

% 
Β 

Ποσοστό 

% 
Γ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 3  18% 1    6% 13    76% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2  12%  2  12% 13     76% 

ΣΥΝΟΛΟ 5  15% 3    9% 26       76% 
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Το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 76% επιλέγει τη Γ απάντηση και στα δύο φύλα. 

Παρατηρείται αυξημένο ποσοστό επιλογής της Α απάντησης στους άνδρες, δηλαδή 

18% των ανδρών επιθυμεί εξυπηρέτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.  

 

 Ως συνολική εκτίμηση έχουμε να σημειώσουμε ότι βέβαια την κατά 

συντριπτική πλειοψηφία προτίμηση των ερωτηθέντων συγκεντρώνει η τρίτη 
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απάντηση, δηλαδή οι ερωτηθέντες προτιμούν τη συνδυαστική χρήση της νέας 

τεχνολογίας και του παραδοσιακού τρόπου εξυπηρέτησης. 

 

7.7 Ερώτηση 6 
 
 Η ερώτηση αυτή ζητά να απαντηθεί κατά πόσο η δημόσια διοίκηση έχει 

προχωρήσει στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τον 

πολίτη. Οι δυνατότητες επιλογής απάντησης, που δίνονται είναι πέντε, οι εξής: πολύ, 

αρκετά, μέτρια, λίγο, καθόλου. 

 
 Τα συνολικά αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το 

γράφημα: 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ποσοστό 

Πολύ 3 9%  

Αρκετά  7 21% 

Μέτρια 14 41% 

Λίγο 10 29% 

Καθόλου 0 0%  

ΣΥΝΟΛΟ 34  
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι το 41%, 

θεωρεί πως η δημόσια διοίκηση έχει υιοθετήσει σε μέτριο βαθμό τη νέα τεχνολογία. 

Βέβαια το ποσοστό αυτό δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία του δείγματος, αλλά 

είναι ενδεικτικό της κυριαρχούσας άποψης για το θέμα. Ένα σημαντικό ποσοστό, 

δηλαδή το 29% θεωρεί πως έχει προχωρήσει αρκετά. Ένα άλλο επίσης σημαντικό 

ποσοστό, το 21%, θεωρεί πως έχει προχωρήσει λίγο. Ένα μικρό ποσοστό, το 9%, 

θεωρεί πως έχει προχωρήσει πολύ. Ενώ κανείς δεν επιλέγει την απάντηση καθόλου. 

Μαζί οι απαντήσεις «Αρκετά» και «Πολύ» συγκεντρώνουν ένα 38%, το οποίο δεν 

είναι ευκαταφρόνητο, ως προς το ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών βλέπει 

θετικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα. 

 

Η κατανομή   ανά    ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα και 

στο γράφημα: 

 

 ΗΛΙΚΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

   Πολύ 
  

 Αρκετά
  

 Μέτρια 

     

 Λίγο 
   
    Καθόλου    

 18-30  0  0%  4  33%  5  41,5%  3    25 
%  0    

0%

 30-45  1  9%  3  27%  5   45%  2    18 
%  0       

0%

  45 & άνω 
 2  18% 

 0 
 0% 

 4   36%  5 
   

46%  0 
   

0%

 Σύνολο  3  9%  7  21%  14   41%  10     
29%  0   

0%
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Στις απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία παρατηρούμε ότι τη μεγαλύτερη 

προτίμηση συγκεντρώνει η απάντηση «Μέτρια» στις ηλικιακές κατηγορίες από 18 

έως 30 ετών με 41,5% και από 30 έως 45 ετών με ποσοστό 45%. Στην ηλικιακή 

κατηγορία από 45 ετών και άνω το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση 

«Λίγο» με 46%. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην κατηγορία από 18 έως 30 ετών 

επιλέγεται σ’ ένα σημαντικό ποσοστό 33% η επιλογή «Αρκετά». Επίσης αίσθηση 

κάνει η επιλογή της απάντησης «Πολύ» από την κατηγορία από 45 ετών και άνω. 

Στην κατάτμηση σε ηλικίες παρατηρείται ότι οι δύο πρώτες ηλικιακές κατηγορίες 

θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό πως η δημόσια διοίκηση έχει προχωρήσει σε μέτριο 

βαθμό, ενώ η τρίτη ηλικιακή κατηγορία  θεωρεί πως έχει προχωρήσει λίγο. 
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Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΛΟ 

 ΑΝΔΡΕΣ 
Ποσοστό 

% 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Ποσοστό 

% 

Πολύ 1 6% 2 12% 

Αρκετά 4 23,5% 3 18% 

Μέτρια 8 47% 6 35% 

Λίγο 4 23,5% 6 35% 

Καθόλου 0 0% 0 0% 
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Στην κατανομή ανά φύλο παρατηρούμε ότι επιλέγουν την απάντηση 

«Μέτρια» με αυξημένο ποσοστό  -47%- οι άνδρες, ενώ με μικρότερο ποσοστό -35%- 

οι γυναίκες. Οι άνδρες επιλέγουν τις απαντήσεις «Μέτρια» και «Αρκετά» με ίδιο 

ποσοστό, 23,5%. Οι γυναίκες επιλέγουν την απάντηση «Λίγο» με υψηλό ποσοστό, 

ήτοι 35%, ενδεικτικό του βαθμού μη ικανοποίησης. Ο βαθμός ικανοποίησης είναι 

ίδιος και για τους άνδρες και τις γυναίκες, διότι η επιλογή των απαντήσεων «Αρκετά» 

και «Πολύ» έχει σχεδόν το ίδιο συνολικό ποσοστό και στις δύο κατηγορίες. Υπάρχει 

ένα προβάδισμα στις γυναίκες ως προς το μέγιστο βαθμό ικανοποίησης, δηλαδή την 
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επιλογή της απάντησης «Πολύ», αφού το ποσοστό επιλογής είναι 12% στις γυναίκες 

και 6% στους άνδρες. 

 

7.8 Ερώτηση 8 
  Στην όγδοη ερώτηση οι ερωτηθέντες απαντούν στο αν πιστεύουν ότι 

μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει με ευκολία τις δυνατότητες που του δίνει η νέα 

τεχνολογία (χρήση Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για να εξυπηρετηθεί καλύτερα 

από τη δημόσια διοίκηση. 

 

 Τα συνολικά αποτελέσματα στο ερώτημα καταγράφονται στον ακόλουθο 

πίνακα και στο γράφημα: 

 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΝΑΙ 12  

ΟΧΙ 22  

ΣΥΝΟΛΟ 34 
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Είναι ενδεικτική η απάντηση στην ερώτηση αυτή, διότι ένα κατά πλειοψηφία 

υψηλό ποσοστό, δηλαδή το 65%, απαντά «Όχι» στο ερώτημα. Οι απαντήσεις στο 

ερώτημα αυτό έρχονται σε αντίφαση με το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες επιθυμούν τη 

χρήση της νέας τεχνολογίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ 

συγχρόνως κρίνουν ότι οι πολίτες δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη νέα 

τεχνολογία. 

 
Η κατανομή   ανά    ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα 

και στο γράφημα: 

 ΗΛΙΚΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

   ΝΑΙ  Ποσοστό 
 %  ΟΧΙ  Ποσοστό 

 % 
 18-30  7   58%  5    42% 
 30-45  2  18%  9   82% 

 45 & άνω  3   27%  8   73% 
 Σύνολο  12    35%  22   65% 
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Παρατηρούμε ότι στην κατηγορία από 18 έως 30 ετών το μεγαλύτερο 

ποσοστό, ήτοι το 58%, απαντά καταφατικά στην ερώτηση. Πολύ χαρακτηριστικές 

είναι οι απαντήσεις των άλλων κατηγοριών, όπου το ποσοστό των αρνητικών 
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απαντήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό, δηλαδή 82% των ηλικιών από 30 έως 45 ετών και 

73% των ηλικιών από 45 ετών και άνω. 

 

Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ 
Ποσοστό 

% 
ΟΧΙ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 7 41% 10 59% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5 29% 12  71% 

ΣΥΝΟΛΟ 12 35% 22  65% 
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Στις απαντήσεις ανά φύλο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το υψηλότερο 

ποσοστό αρνητικών απαντήσεων έχουμε στις γυναίκες, ήτοι 71%, ενώ το αντίστοιχο 

των ανδρών ανέρχεται στο 59%. 
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7.9 Ερώτηση 9 
  

 Στην ένατη ερώτηση οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν εάν έχουν ή 

όχι υπολογιστή στο σπίτι τους. 

 

Τα συνολικά αποτελέσματα στο ερώτημα καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα και 

στο γράφημα: 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΝΑΙ 26  

ΟΧΙ  8  

ΣΥΝΟΛΟ 34 

 
 
 
 
 
 
Σχήμα 28 

Συνολικά αποτελέσματα - Ερώτηση 9

26
76%

8
24%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 

Πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι το 76% των ερωτηθέντων έχουν υπολογιστές 

στο σπίτι τους, ποσοστό που μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα υψηλό. 
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Η κατανομή   ανά    ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα και 

στο γράφημα: 

 

 ΗΛΙΚΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

   ΝΑΙ  Ποσοστό 
 %  ΟΧΙ  Ποσοστό 

 % 
 18-30  9   75%  3    25% 
 30-45  9  82%  2   18% 

 45 & άνω  8   73%  3   27% 
 Σύνολο  26        76%  8   24% 

 

Σχήμα 29 
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Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία - Ερώτηση 9

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 

 
Πολύ υψηλά τα ποσοστά κατοχής υπολογιστή και στις τρεις ηλικιακές 

κατηγορίες με μέγιστο το 82% στην κατηγορία από 30 έως 45 ετών. 

 
 Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ 
Ποσοστό 

% 
ΟΧΙ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 13 76% 4 24% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13 76% 4 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 26 76% 8   24% 
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Σχήμα 30 
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Απαντήσεις ανά φύλο - Ερώτηση 9

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
 

Ενδεικτική είναι η ίση κατανομή των απαντήσεων ανά φύλο, και οι αρνητικές 

και οι θετικές. Τα ποσοστά είναι ίδια με το σύνολο του δείγματος. 

 

7.10 Ερώτηση 10 
 Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, οι ερωτηθέντες καλούνται να 

απαντήσουν εάν χρησιμοποιούν το Internet με άνεση. 

 

 Τα συνολικά αποτελέσματα στο ερώτημα καταγράφονται στον ακόλουθο 

πίνακα και στο γράφημα: 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΝΑΙ 14  

ΟΧΙ 20    

ΣΥΝΟΛΟ  34 
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Σχήμα 31 

Συνολικά αποτελέσματα - Ερώτηση 10

14
41%

20
59%

ΝΑΙ
ΟΧΙ

 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν χρησιμοποιεί 

με άνεση το Internet, δηλαδή το 59%. Επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ευκαταφρόνητο και το 41% των ερωτηθέντων που χρησιμοποιεί το Internet με άνεση. 

 

Η κατανομή   ανά    ηλικιακή κατηγορία καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα και 

στο γράφημα: 

 

 ΗΛΙΚΙΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

   ΝΑΙ  Ποσοστό 
 %  ΟΧΙ  Ποσοστό 

 % 
 18-30  8   67%   4   33% 
 30-45  4  36%   7  64% 

 45 & άνω  2   18%   9   82% 
 Σύνολο  14        41%  20   59% 
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Σχήμα 32 
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστική η ανάλυση ανά ηλικιακή κατηγορία, καθώς 

παρατηρούμε ότι το ποσοστό αρνητικών απαντήσεων στο ερώτημα είναι χαμηλό 

στην πρώτη κατηγορία των 18 έως 30 ετών, δηλαδή 33%, ενώ γίνεται υψηλό στις 

επόμενες κατηγορίες, δηλαδή 64% στην κατηγορία των 30 έως 45 ετών και  82% 

στην κατηγορία των 45 ετών και άνω. 

 

Οι απαντήσεις ανά φύλο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και το γράφημα: 

 

ΦΥΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑΙ 
Ποσοστό 

% 
ΟΧΙ 

Ποσοστό 

% 

ΑΝΔΡΕΣ 6 35% 11 65% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8 47% 9 53% 

ΣΥΝΟΛΟ 14 41% 20  59% 
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  Σχήμα 33 
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Στην ανάλυση ανά φύλο βλέπουμε πως το ποσοστό αρνητικών απαντήσεων 

στους άνδρες είναι χαρακτηριστικά υψηλότερο, δηλαδή 65%, από αυτό των γυναικών 

που φθάνει το 53%. 

 

  

8 Γενικά συμπεράσματα έρευνας 
 

Από το σύνολο της έρευνας προκύπτουν τα εξής πολύ ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα: 

 Κατ’ αρχήν από το σύνολο των απαντήσεων συνάγεται ότι ο πολίτης 

εκτιμά και επικροτεί ιδιαιτέρως τη χρήση της νέας τεχνολογίας από τη 

δημοσία διοίκηση γενικά για την καλύτερη λειτουργία της, αλλά 

περισσότερο και ειδικότερα στο ζήτημα της διεκπεραίωσης των 

υποθέσεων των πολιτών.  

 Στα ερωτήματα αν η χρήση της νέας τεχνολογίας βελτίωσε σημαντικά την 

ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη, αν πρέπει να δίνεται από τη δημόσια 

διοίκηση η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω του Internet και 

αν θα βελτιωθεί  η ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, 

εφόσον η δημόσια διοίκηση παρέχει υπηρεσίες μέσω του Internet και του 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι καταφατικές απαντήσεις ανέρχονται 

αντίστοιχα στα 97%, 85% και 94%, ενδεικτικά της ενθουσιώδους 

αποδοχής της νέας τεχνολογίας ως προς το εξεταζόμενο ζήτημα. Η 

αποδοχή αυτή οφείλεται στο ότι ο πολίτης έχει διαπιστώσει στις 

καθημερινές τους συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση τη βελτίωση στη 

διεκπεραίωση των υποθέσεών του εξαιτίας στης χρήσης της νέας 

τεχνολογίας.  

 Οι πολίτες επιθυμούν η δημόσια διοίκηση να προχωρήσει περισσότερο 

στην υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας, αφού το 41% διαπιστώνει ότι η 

δημόσια διοίκηση έχει προχωρήσει μέτρια, ενώ το 29% θεωρεί πως έχει 

προχωρήσει λίγο σε αντίθεση με το υπόλοιπο 21% και 9% που θεωρεί 

πως έχει προχωρήσει αντίστοιχα αρκετά και πολύ. 

 Καχυποψία παρατηρείται ως προς το ζήτημα της ασφάλειας των 

δεδομένων κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο, αφού το 

62% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά στο σχετικό ερώτημα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το υψηλότερο ποσοστό αρνητικότητας 

εντοπίζεται στις ηλικίες από 45 ετών και άνω, και επίσης στους άνδρες 

περισσότερο από τις γυναίκες. 

 Στο ερώτημα για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την εξυπηρέτηση 

από τη δημόσια διοίκηση σε σχέση με την υιοθέτηση της νέας 

τεχνολογίας  παρατηρούμε ότι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, το 76%, 

επιθυμεί πλήρη εξυπηρέτηση μέσω του διαδικτύου, δηλαδή να δίνονται 

στον πολίτη όλες οι πληροφορίες  για τις αρμοδιότητες και τις δράσεις 

των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς επίσης να διεκπεραιώνονται όλες οι 

υποθέσεις μέσω του διαδικτύου. Χαρακτηριστικό είναι ότι την απάντηση 

αυτή επιλέγει το 82% των ηλικιών από 45 ετών και άνω, το 88% των 

ανδρών και το 76% των γυναικών. Επίσης το 76% του συνόλου των 

ερωτηθέντων επιθυμεί να διατηρηθεί και ο παραδοσιακός τρόπος 

εξυπηρέτησης ταυτόχρονα με την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού τρόπου 

εξυπηρέτησης.  Την απάντηση αυτή επιλέγει και το  91% των ηλικιών 

από 30 έως 45 ετών και το 83% των ηλικιών από 18 έως 30 ετών.   Από 

τις απαντήσεις αυτές συνάγεται και το μερικότερο συμπέρασμα ότι στις 

μεγαλύτερες ηλικίες έχει αμβλυνθεί σημαντικά ή και έχει παύσει ο φόβος 

προς τις νέες τεχνολογίες. 
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         Οι ερωτηθέντες διαπιστώνουν ότι υπάρχει δυσκολία από τη μεριά 

των πολιτών να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει η νέα 

τεχνολογία και ως εκ τούτου αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων που δίνονται από τη δημόσια διοίκηση μέσω της 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Αυτό πιστεύει το 65% των ερωτηθέντων, 

περισσότερο οι γυναίκες από τους άνδρες και περισσότερο οι ηλικίες από 

30 και πάνω.  Άρα ενώ επιθυμούν εκτεταμένη χρήση της νέας 

τεχνολογίας, θεωρούν πως οι πολίτες δεν δύνανται να έχουν εύκολα 

πρόσβαση σ’ αυτές τις δυνατότητες. Διαπιστώνεται έτσι το χάσμα μεταξύ 

της προόδου που συντελείται στον τομέα της νέας τεχνολογίας και της 

αργής υιοθέτησής της από τους αποδέκτες, στην προκειμένη περίπτωση 

από τους πολίτες. 

 Τέλος, ένα πολύ υψηλό ποσοστό από τους ερωτηθέντες κατέχει 

υπολογιστή, το 76%, αλλά χρησιμοποιεί το Internet με άνεση το 41%. 

Πολύ υψηλά ποσοστά αρνητικών απαντήσεων εντοπίζονται στις ηλικίες 

από 30 ετών και πάνω, το υψηλότερο δε  ποσοστό, 82%, στις ηλικίες από 

45 ετών και πάνω. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνδρες (65%) έχουν 

ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αρνητικών απαντήσεων σε σχέση με τις 

γυναίκες(53%). Επομένως το πρόβλημα δυσκολίας στη χρήση της νέας 

τεχνολογίας εντοπίζεται στις μεγαλύτερες ηλικίες περισσότερο από ότι 

στις μικρότερες και στους άνδρες περισσότερο από ότι στις γυναίκες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

Πίνακας 1 

 2002 2003 2004 2005

EU (25 countries) : : 43 48

EU (15 countries) 39 43 46 53

Euro-zone 36 40 44 50

Belgium : : : 50

Czech Republic : 15 19 19

Denmark 56 64 69 75

Germany 46 54 60 62

Estonia : : 31 39

Greece 12 16 17 22

Spain : 28 34 36

France 23 31 34 :

Ireland : 36 40 :

Italy 34 32 34 39

Cyprus 24 29 53 32

Latvia 3 : 15 31

Lithuania 4 6 12 16

Luxembourg 40 45 59 65

Hungary : : 14 22

Malta : : : :

Netherlands 58 61 65 78

Austria 33 37 45 47

Poland 11 14 26 30

Portugal 15 22 26 31

Slovenia : : 47 48

Slovakia : : 23 23



 - 100 -

Finland 44 47 51 54

Sweden : : : 73

United Kingdom 50 55 56 60

Bulgaria : : 10 :

Croatia : : : :

Former Yugoslav Republic of   Macedonia : : 11 :

Romania : : 6 :

Turkey : : 7 :

Iceland : : 81 84

Norway : 60 60 64

United States : 55 : :

Japan 49 54 56 :

Canada 51 55 : :

(:) Not available 
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Πίνακας 2  

Α.                      2003/         2004/       2005 

 All Individuals 

EU (25 countries) : 38 43

EU (15 countries) 38 41 46

Euro-zone 34 37 43

Belgium : : 53

Czech Republic 20 25 26

Denmark 64 70 73

Germany 44 50 54

Estonia : 45 54

Greece 14 17 18

Spain 29 31 35

Ireland 25 27 31

Italy 25 26 28

Cyprus : 28 26

Latvia : 27 36

Lithuania 20 26 30

Luxembourg 48 59 63

Hungary : 21 34

Netherlands : : 74

Austria 36 46 49

Poland : 22 29

Portugal 22 25 28

Slovenia : 33 40

Slovakia : 40 43

Finland 58 63 :

Sweden 69 75 76
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United Kingdom 46 49 54

Bulgaria : 13 :

Romania : 10 :

Turkey : 11 :

Iceland 75 77 81

Norway 66 68 

 

 

 Β.                             2003/  2004/     2005 

Males, 16 to 74 years old 

EU (25 countries) : 42 48

EU (15 countries) 42 46 52

Euro-zone 39 42 48

Belgium : : 58

Czech Republic 23 28 29

Denmark 68 73 75

Germany : (u) 55 62

Estonia : 45 57

Greece 18 21 22

Spain 33 36 40

Ireland 26 28 30

Italy 30 31 34

Cyprus : 33 28

Latvia : 28 37

Lithuania : 26 30

Luxembourg 54 70 76

Hungary : 24 34

Netherlands : : 79

Austria 42 53 54

Poland : 24 31

Portugal : (u) 27 31
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Slovenia : 36 42

Slovakia : 44 47

Finland 60 63 :

Sweden 74 78 80

United Kingdom 50 55 61

Bulgaria : 15 :

Romania : 11 :

Turkey : 16 :

Iceland 77 79 82

Norway 73 73 80

 

 

Γ .                                          2003       2004      2005 

 Females, 16 to 74 years old 

EU (25 countries)  : 33 38

EU (15 countries)  33 36 40

Euro-zone  29 32 37

Belgium  : : 48

Czech Republic  17 22 23

Denmark  60 66 71

Germany  : (u) 44 47

Estonia  : 44 51

Greece  11 14 15

Spain  26 27 30

Ireland  23 26 32

Italy  20 20 23

Cyprus  : 23 24

Latvia  : 27 36

Lithuania  : 25 29

Luxembourg  43 49 51

Hungary  : 19 33
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Netherlands  : : 68

Austria  31 39 43

Poland  : 21 28

Portugal  : (u) 23 25

Slovenia  : 31 39

Slovakia  : 36 39

Finland  56 63 :

Sweden  64 73 72

United Kingdom  43 43 47

Bulgaria  : 12 :

Romania  : 9 :

Turkey  : 6 :

Iceland  72 75 79

Norway  59 63 67

(:)  Not available 

(u)  Unreliable or uncertain data 
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Πίνακας 3 

Α. 

 2003 2004

   All (10 employed persons or more)

EU (25 countries) : 89

EU (15 countries) 86 90

Euro-zone 87 90

Belgium 91 96

Czech Republic 88 90

Denmark 97 97

Germany 95 94

Estonia : 90

Greece 88 87

Spain 82 87

France 83 :

Ireland 86 92

Italy 83 87

Cyprus : 82

Latvia : 74

Lithuania : 81

Luxembourg 85 90

Hungary : 78

Malta 90 :

Netherlands 86 88

Austria 89 94

Poland : 85

Portugal 70 77

Slovenia : 93

Slovakia : 71
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Finland 97 97

Sweden 95 96

United Kingdom 80 87

Bulgaria : 62

Romania : 52

Iceland 97 :

Norway 88 86

 

 

Β.                                           2003           2004 

Small enterprises (10-49 employed 

persons) 

EU (25 countries)  : 87

EU (15 countries)  84 88

Euro-zone  85 89

Belgium  90 95

Czech Republic  85 88

Denmark  96 97

Germany  94 93

Estonia  : 89

Greece  86 86

Spain  79 86

France  80 :

Ireland  83 90

Italy  81 86

Cyprus  : 79

Latvia  : 70

Lithuania  : 77

Luxembourg  83 88

Hungary  : 75
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Malta  88 :

Netherlands  84 87

Austria  87 93

Poland  : 81

Portugal  66 73

Slovenia  : 91

Slovakia  : 67

Finland  97 97

Sweden  94 95

United Kingdom  77 84

Bulgaria  : 57

Romania  : 45

Iceland  97 :

Norway  87 84

 

 

 Γ.                                               2003          2004 

Medium enterprises (50-249 employed 

persons) 

EU (25 countries)  : 97

EU (15 countries)  95 97

Euro-zone  96 97

Belgium  98 99

Czech Republic  97 97

Denmark  99 99

Germany  98 99

Estonia  : 96

Greece  96 97

Spain  93 95

France  94 :

Ireland  96 98
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Italy  96 96

Cyprus  : 98

Latvia  : 91

Lithuania  : 91

Luxembourg  93 96

Hungary  : 87

Malta  97 :

Netherlands  94 95

Austria  98 99

Poland  : 98

Portugal  87 95

Slovenia  : 98

Slovakia  : 91

Finland  100 99

Sweden  100 99

United Kingdom  94 97

Bulgaria  : 77

Romania  : 67

Iceland  99 :

Norway  96 94

  

 

Δ.         2003                   2004 

Large entreprises (250 employed 

persons or more) 

EU (25 countries)  : 99

EU (15 countries)  99 99

Euro-zone  99 99

Belgium  98 99

Czech Republic  99 99

Denmark  99 100
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Germany  98 100

Estonia  : 98

Greece  97 100

Spain  99 99

France  99 :

Ireland  99 100

Italy  98 98

Cyprus  : 100

Latvia  : 96

Lithuania  : 99

Luxembourg  99 94

Hungary  : 97

Malta  100 :

Netherlands  97 97

Austria  100 100

Poland  : 100

Portugal  98 100

Slovenia  : 100

Slovakia  : 98

Finland  100 99

Sweden  100 100

United Kingdom  99 99

Bulgaria  : 94

Romania  : 90

Iceland  100 :

Norway  99 96

(:) Not available 
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Πίνακας 4 

 

 2002 2003 2004

EU (25 countries) : : 41

EU (15 countries) 36 45 49

Belgium 25 35 35

Czech Republic : : 30

Denmark 61 72 58

Germany 35 40 47

Estonia : : 63

Greece 32 32 32

Spain 40 40 55

France 35 45 50

Ireland 50 56 50

Italy 35 45 53

Cyprus : : 25

Latvia : : 5

Lithuania : : 40

Luxembourg 5 15 20

Hungary : : 15

Malta : : 40

Netherlands 21 26 32

Austria 20 68 72

Poland : : 10

Portugal 32 37 40

Slovenia : : 45

Slovakia : : 15

Finland 50 61 67

Sweden 67 67 74
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United Kingdom 33 50 59

Bulgaria : : :

Croatia : : :

Romania : : :

Turkey : : :

Iceland 28 28 50

Norway 35 47 56

Switzerland : : 6

United States : : :

Japan : : :

(:) Not available 
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Πίνακας 5 

 2002 2003 2004 2005

EU (25 countries) : : : 22

EU (15 countries) : : : 25

Euro-zone : : : 24

Belgium : : : 18

Czech Republic : : 7 5

Denmark 37 40 44 : (c)

Germany 17 26 33 : (u)

Estonia : : 20 31

Greece : : 8 7

Spain : : : :

France : : : :

Ireland : : 14 18

Italy : : : 14

Cyprus : : 11 11

Latvia : : 13 13

Lithuania : 7 10 12

Luxembourg 16 28 45 46

Hungary : : 16 18

Malta : : : :

Netherlands : : : 46

Austria 11 20 21 29

Poland : : 13 13

Portugal : : 13 14

Slovenia : : 13 19

Slovakia : : 25 27

Finland 34 40 45 47
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Sweden 42 44 39 52

United Kingdom : 21 22 24

Bulgaria : : 5 :

Croatia : : : :

Romania : : : :

Turkey : : 6 :

Iceland : 56 58 55

Norway : 43 37 52

United States : 23 : :

Japan : 18 : :

(:)  Not available 

(c) Confidential 

(u) Unreliable or uncertain data 
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Πίνακας 6 

  2003 2004 2005

EU (25 countries)  : 52 57

EU (15 countries)  : 49 56

Euro-zone  : 51 58

Belgium  : 60 61

Czech Republic  : 75 79

Denmark  75 85 87

Germany  35 36 44

Estonia  : 84 70

Greece  : 77 81

Spain  44 50 55

France  : : :

Ireland  : 69 76

Italy  : 65 73

Cyprus  : 35 40

Latvia  : 40 35

Lithuania  : 65 72

Luxembourg  65 71 : (u)

Hungary  : 35 67

Malta  : : :

Netherlands  41 47 57

Austria  81 74 75

Poland  : 74 64

Portugal  : 57 58

Slovenia  : 47 72

Slovakia  : 47 57

Finland  89 91 91
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Sweden  89 92 80

United Kingdom  29 33 39

Bulgaria  : 38 :

Croatia  : : :

Romania  : 31 :

Turkey  : : :

Iceland  97 : :

Norway  65 69 84

United States  : : :

Japan  : : :

(:)  Not available 

(u) Unreliable or uncertain data 
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Πίνακας 7 

Α. 

 2002 2003 2004 2005

 For obtaining information from public authorities web sites

EU (25 countries) : : 21.2 20.7

EU (15 countries) : 20.6 24.1 22.9

Euro-zone : : : 22.2

Belgium : : : 15.9

Czech Republic : 3.4 3.1 3.3

Denmark 35.1 39.4 42.5 : (c)

Germany 14.0 23.3 31.3 : (u)

Estonia : : 14.2 29.0

Greece 3.5 6.1 7.2 4.7

Spain : 19.5 22.0 22.5

Ireland : 9.6 11.4 14.4

Italy : : : 13.0

Cyprus : : 10.4 10.9

Latvia : : 12.1 12.2

Lithuania : 6.0 8.9 11.3

Luxembourg 14.9 25.0 35.6 38.2

Hungary : : 14.9 15.1

Netherlands 11.6 14.7 17.2 40.7

Austria 7.9 14.4 17.6 24.9

Poland : : 11.9 10.7

Portugal 3.9 9.7 10.3 11.8

Slovenia : : 11.7 17.6

Slovakia : : 20.9 23.7
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Finland 31.4 38.5 43.3 44.6

Sweden 40.0 41.1 35.8 48.7

United Kingdom 6.4 18.8 19.5 22.1

Bulgaria : : 3.9 :

Romania : : 2.5 :

Turkey : : 5.7 :

Iceland : 48.9 55.7 50.3

Norway : 43.4 37.3 46.4

 

 

 Β.                          2002    2003     2004     2005 

 For downloading official forms

EU (25 countries) : : 9.8 10.5

EU (15 countries) : 10.3 11.1 11.3

Euro-zone : : : 11.6

Belgium : : : 7.6

Czech Republic : 1.0 2.2 2.4

Denmark 11.4 15.1 16.4 : (c)

Germany 6.9 12.1 13.6 : (u)

Estonia : : 14.3 17.5

Greece 0.3 2.0 2.8 1.8

Spain : 10.2 11.6 12.5

Ireland : 6.6 8.7 11.8

Italy : : : 9.1

Cyprus : : 3.5 4.8

Latvia : : 4.2 4.9

Lithuania : 3.2 5.7 6.6

Luxembourg 4.9 16.7 28.8 32.0

Hungary : : 6.9 12.3

Netherlands : : : 21.8

Austria 5.2 10.6 13.9 11.1
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Poland : : 5.6 5.7

Portugal 0.5 5.3 7.6 8.3

Slovenia : : 7.0 9.5

Slovakia : : 12.9 13.5

Finland 11.8 16.1 13.2 21.5

Sweden 23.1 23.1 20.2 30.7

United Kingdom : 7.5 6.9 7.1

Bulgaria : : 3.4 :

Romania : : 0.7 :

Turkey : : 2.7 :

Iceland : 41.2 30.0 29.3

Norway : 22.5 18.2 23.8

 

 

Γ.                           2002         2003             2004        2005 

For sending filled forms 

EU (25 

countries) 
 : : 5.6 5.5

EU (15 

countries) 
 : 6.0 6.3 6.0

Euro-zone  : : : 5.7

Belgium  : : : 4.4

Czech 

Republic 
 : 0.4 1.4 1.4

Denmark  13.8 13.7 13.9 : (c)

Germany  3.3 6.7 6.9 : (u)

Estonia  : : 13.1 16.6

Greece  1.1 2.8 2.4 3.2

Spain  6.4 5.7 6.7 6.0

Ireland  : 4.9 6.3 9.2

Italy  : : : 3.6
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Cyprus  : : 1.4 1.7

Latvia  : : 3.6 5.0

Lithuania  : 3.0 5.5 5.6

Luxembourg  4.9 10.9 21.2 18.7

Hungary  : : 4.0 7.3

Netherlands  : : : :

Austria  3.1 5.4 8.1 12.3

Poland  : : 3.5 2.6

Portugal  0.5 5.2 7.6 9.0

Slovenia  : : 2.9 : (u)

Slovakia  : : 4.9 6.5

Finland  4.3 8.8 9.9 11.2

Sweden  11.4 11.5 11.3 21.4

United 

Kingdom 
 : 4.1 3.4 4.8

Bulgaria  : : 2.6 :

Romania  : : 1.1 :

Turkey  : : 1.4 :

Iceland  : 39.4 18.7 19.9

Norway  : 13.2 8.5 20.6

(:)  Not available 

(c) Confidential 

(u) Unreliable or uncertain data 
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Πίνακας 8 

Α. 

 2003 2004 2005

   For obtaining information 

EU (25 countries) : 45 51

EU (15 countries) 44 43 50

Euro-zone 46 45 51

Belgium 59 49 57

Czech Republic 77 68 73

Denmark 62 : 81

Germany 30 34 37

Estonia : 78 66

Greece 69 61 72

Spain 40 48 52

Ireland 56 60 64

Italy 68 50 66

Cyprus : 35 39

Latvia : 38 32

Lithuania : 63 67

Luxembourg 61 64 : (u)

Hungary : 34 63

Malta 76 : :

Netherlands 37 43 52

Austria 64 53 57

Poland : 57 52

Portugal 46 51 52

Slovenia : 46 69
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Slovakia : 42 50

Finland 86 88 88

Sweden 85 90 78

United Kingdom 26 31 37

Bulgaria : 36 :

Romania : 29 :

Iceland 85 : :

Norway 52 56 75

 

 Β.                           2003         2004          2005 

 For obtaining forms 

EU (25 countries) : 41 50

EU (15 countries) 38 40 49

Euro-zone 40 42 50

Belgium 40 42 44

Czech Republic 56 55 65

Denmark 54 : 77

Germany 28 28 36

Estonia : 73 62

Greece 55 58 69

Spain 37 45 51

Ireland 45 54 64

Italy 54 50 64

Cyprus : 24 23

Latvia : 33 30

Lithuania : 60 69

Luxembourg 53 63 : (u)

Hungary : 31 61

Malta 55 : :

Netherlands 33 39 51

Austria 73 68 69
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Poland : 47 47

Portugal 38 47 53

Slovenia : 43 61

Slovakia : 41 51

Finland 78 84 87

Sweden 83 87 77

United Kingdom 20 27 34

Bulgaria : 27 :

Romania : 22 :

Iceland 73 : :

Norway 47 53 71

  

Γ.                                            2003            2004         2005 

 For returning filled in forms 

EU (25 countries)  : 29 33

EU (15 countries)  23 26 31

Euro-zone  26 29 33

Belgium  25 26 33

Czech Republic  22 24 32

Denmark  35 : 56

Germany  14 17 24

Estonia  : 54 50

Greece  57 45 56

Spain  26 32 35

Ireland  24 32 42

Italy  35 35 29

Cyprus  : 11 9

Latvia  : 15 15

Lithuania  : 30 52

Luxembourg  25 26 : (u)
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Hungary  : 23 35

Malta  36 : :

Netherlands  23 27 44

Austria  42 47 41

Poland  : 68 60

Portugal  43 50 52

Slovenia  : 36 45

Slovakia  : 18 16

Finland  55 61 71

Sweden  40 53 48

United Kingdom  8 11 19

Bulgaria  : 9 :

Romania  : 12 :

Iceland  63 : :

Norway  23 40 59

(:)  Not available 

(u) Unreliable or uncertain data 
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Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της 
έρευνάς μας για την συγγραφή  διπλωματικής εργασίας στο ΔΠΜΣ του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σας ευχαριστούμε για την πρόθυμη συμμετοχή σας.  
 
 
 
(Βάλτε Χ στο τετράγωνο της απάντησης που επιλέγετε) 
 
ΦΥΛΟ 
 
ΑΡΡΕΝ      ΘΗΛΥ 
 

 
 
 
ΗΛΙΚΙΑ 
 
18-30          30-45         45 & άνω 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
1. Θεωρείτε ότι η χρήση της νέας τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση βελτίωσε 

σημαντικά την ποιότητα εξυπηρέτησης του πολίτη; 
 
ΝΑΙ        ΟΧΙ 
 

 
2. Θεωρείτε πως πρέπει να δίνετε από τη δημόσια διοίκηση η δυνατότητα να 

εξυπηρετείται ο πολίτης μέσω του Internet; 
 

ΝΑΙ       ΟΧΙ  
  

 
3. Πιστεύετε πως η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω του Internet  θα δίνει τη 

δυνατότητα να προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;   
 
ΝΑΙ        ΟΧΙ 
  

http://www.uom.gr/index.php
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4. Εάν  η δημόσια διοίκηση παρέχει υπηρεσίες μέσω του Internet και του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η ταχύτητα 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών;  
ΝΑΙ       ΟΧΙ  
  

 
5. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Internet πρέπει να είναι: 

(βάλτε Χ δίπλα στην απάντηση που επιλέγετε) 
 
Α. Γενικές πληροφορίες για τις αρμοδιότητες των δημοσίων υπηρεσιών. 
 
Β. Λεπτομερείς πληροφορίες για θέματα και ζητήματα που αφορούν τον 
πολίτη στην συναλλαγή του με τη δημόσια διοίκηση.  
 
Γ. Πλήρης εξυπηρέτηση του πολίτη (πληροφορίες και διεκπεραίωση των 
υποθέσεών του). 

 
6. Πόσο πιστεύετε ότι η δημόσια διοίκηση έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση της 

νέας τεχνολογίας, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη;  
    
      Πολύ      Αρκετά       Μέτρια        Λίγο        Καθόλου 
         
 
7. Θα θέλατε η εξυπηρέτηση του πολίτη να γίνεται: 

(Βάλτε ένα Χ δίπλα στην απάντηση που επιλέγετε) 
 
Α. Αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (χρήση Internet – ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο). 
 
Β. Με τον παραδοσιακό τρόπο (χειρόγραφη εξυπηρέτηση). 
 
Γ. Με συνδυασμό της χρήσης της νέας τεχνολογίας και του παραδοσιακού 
τρόπου εξυπηρέτησης. 

 
8. Πιστεύετε ότι μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει με ευκολία τις δυνατότητες 

που του δίνει η νέα τεχνολογία ( χρήση Internet, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
για να εξυπηρετηθεί καλύτερα από τη δημόσια διοίκηση;  
ΝΑΙ        ΟΧΙ  

  
 

9. Έχετε υπολογιστή στο σπίτι σας;                                                                                                       
      ΝΑΙ        ΟΧΙ  
  
 
10. Χρησιμοποιείται το Internet με άνεση;  

ΝΑΙ          ΟΧΙ 
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