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Περίληψη 

Πολλαπλά είναι τα οφέλη από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο χώρο της δημόσιας 

διοίκησης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με την παρούσα έρευνα 

διερευνήθηκαν οι στάσεις των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στο 

εσωτερικό των δημοσίων υπηρεσιών της Ελλάδας. Για τις ανάγκες της ποσοτικής 

έρευνας κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο βάσει ενός εννοιολογικού πλαισίου το 

οποίο αποτελείται από δέκα μεταβλητές : χρήση, υλικοτεχνική υποδομή, ασφάλεια, 

αξιοπιστία, παροχή υπηρεσιών, χρήση ηλεκτρονικού αρχείου, εκπαίδευση, 

διαλειτουργικότητα – επικοινωνία, αποδοτικότητα και μελλοντικές προοπτικές. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 341 δημόσιοι υπάλληλοι από συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες 

της Ελλάδας που κάνουν χρήση των ΤΠΕ. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε 

με την κατασκευή online ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου από 16/04/2018 έως 14/05/2018. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με 

την καταχώρηση των ερωτηματολογίων, με τη χρήση Η/Υ, στο SPSS. Λόγω της χρήσης 

για πρώτη φορά ενός ερωτηματολογίου, διαπιστώθηκε με στατιστικούς ελέγχους, η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα του. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

αναμφίβολα οι ΤΠΕ αποτελούν το εργαλείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μέσω 

των ΤΠΕ όσοι απασχολούνται σε δημόσιες δομές μπορούν να επικοινωνούν, να 

συνεργάζονται, να εκπαιδεύονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με αξιοπιστία, 

προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες μειώνοντας τη 

δημόσια δαπάνη. Ωστόσο υπήρχε μια επιφυλακτική στάση ως προς την ασφάλεια των 

προσωπικών δεδομένων. Διαπιστώθηκε ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να δημιουργήσει 

στο μέλλον νέες προοπτικές. Μάλιστα ήδη ένα μεγάλο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων, 

κάνει υπηρεσιακή χρήση τους, που ξεπερνά το μισό της εβδομαδιαίας απασχόλησης 

τους. Οι στατιστικοί έλεγχοι των αποτελεσμάτων έδειξαν ότι υπάρχει ομοιογένεια στις 

απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων βάσει των δημογραφικών τους στοιχείων. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά : ΤΠΕ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government), Ηλεκτρονική 

Διακίνηση Εγγράφων, Ψηφιακή Υπογραφή, Αξιοπιστία, Ασφάλεια, Προσωπικά 

Δεδομένα, Εκπαίδευση. 
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Abstract 

The benefits from the exploitation of the Information and Communication Technologies 

(ICT) are multiple in the field of public administration in the context of e-Government. 

In the present research, the attitudes of State Employees concerning the utilization of 

ICT inside the Public Services of Greece were investigated. For the needs of the 

quantitative research a questionnaire was constructed based on a conceptual framework 

which is comprised of ten variables: utilization, logistics infrastructure, security, 

reliability, services, use of electronic archive, education, interoperability- 

communication, efficiency and future prospects. 341 State Employees from particular 

Public Services in Greece, that use the ICT, joined the research. The conduct of the 

research was carried out by means of an online questionnaire that was constructed and 

later delivered through Email from the 16/04/2018 to the 14/05/2018. The data 

elaboration was achieved with the use of the SPSS program on the online 

questionnaires. Because of the first time using a questionnaire, the reliability and 

validity was ascertained with statistical checks. The results of the research showed that 

the ICT are undoubtedly a tool of e-Government. Through ICT everyone who is 

employed in Public Services can communicate, co-operate, get educated and interact 

with each other with reliability, in order to offer quality services for the citizens while 

lessening the government expenses. However, there was a cautious attitude concerning 

personal data security. It was noted that the use of ICT can create new prospects for the 

future. In fact, a considerable percentage of public servants is already doing business 

use of ICT that exceeds half of their weekly working activity. The statistical checks of 

the results showed that there is homogeneity in the views of the Public Employees 

based on their demographics.  

 

 

 

 

Key words: ICT, e-Government, Electronic Document Circulation, Digital Signature, 

Reliability, Security, Personal Data, Education. 
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Εισαγωγή 

Επικοινωνία μπορεί να οριστεί ως μια διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ 

πομπού και δέκτη. Η σωστή επικοινωνία στη δημόσια διοίκηση συμβάλλει στην 

αποδοτική λειτουργία αυτής και στην ποιότητα της εξυπηρέτησης των πολιτών. Ο 

παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας των φορέων της δημόσιας διοίκησης μεταξύ τους, 

αλλά και με τους πολίτες δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Η ταχεία και 

συνεχόμενη ανάπτυξη των ΤΠΕ, ωθεί τη δημόσια διοίκηση να αποκτήσει ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν την «Ηλεκτρονική Διοίκηση» (Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης [ΥΠΕΣΔΔΑ], 2003).  

Πρώτα παραδείγματα εφαρμογών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι 

το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής υπογραφής βάσει της οποίας έχουν διευρυνθεί οι κατηγορίες εγγράφων 

που μπορούν να διακινηθούν ηλεκτρονικά. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε δημόσιες 

δομές μπορούν, μέσω των ΤΠΕ, να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν, να συνεργαστούν 

με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και να επικοινωνούν με τους πολίτες, γρήγορα και 

οικονομικά. Επιπλέον η ηλεκτρονική διαχείριση και αρχειοθέτηση των διοικητικών 

εγγράφων, επιτρέπει την ταξινόμηση και αναζήτηση αυτών με πολλούς τρόπους 

συμβάλλοντας θετικά στη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. 

Οι αλλαγές και η αλματώδη εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού, επιτρέπουν και ευνοούν τη 

διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μέσω του 

διαδικτύου. Νέες εφαρμογές με πολλές δυνατότητες έχουν προκύψει τα τελευταία 

χρόνια και συνεχώς προστίθενται καινούργιες.   

Στην έρευνα του ο Παπαδόπουλος (2007) αναφέρει ότι, από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σκοπό 

τη βελτίωση των παροχών πληροφοριών και υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

Στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας, το e-Government μπορεί να θεωρηθεί η 

επανάσταση στην παραδοσιακή διακυβέρνηση. Η πρωτοβουλία e-Europe της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Νοέμβριο του 1999, στοχεύει να εξασφαλίσει ότι όλοι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών για να αποκομίσουν από αυτές το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. 
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Πολλαπλά είναι τα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Βελτιώθηκε ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας με τη δημόσια 

διοίκηση και εντός της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών 

με μικρότερο κόστος λειτουργίας του δημοσίου τομέα (Λαζακίδου, 2016,  σ. 15).  

Ο Τσιανίκας (2016) στη διπλωματική του εργασία, ύστερα από έρευνα που 

πραγματοποίησε και περιελάμβανε την ανάλυση καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης παγκοσμίως, αναφέρει ότι στα πλαίσια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης υπάρχουν πολλές παρόμοιες υπηρεσίες σε διαφορετικές χώρες. 

Παρατήρησε ότι η ανάγκη για ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ακόμα μεγαλύτερη σε 

χώρες με υπερπληθυσμό στις οποίες όμως λείπει η τεχνογνωσία και η τεχνολογία. 

Εντούτοις η πλειονότητα των υπηρεσιών που ερευνήθηκαν εμφανίζουν πολλά 

περιθώρια εξέλιξης με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη εφαρμογή των υπηρεσιών 

αυτών στην καθημερινότητα μας (σ. 66,67). 

Αποτελέσματα δύο Μελετών Περίπτωσης (Microsoft Ολλανδίας και Ελλάδας),  που 

υλοποίησε η Ρούσσου (2013), στη διπλωματική της εργασία με θέμα «Διερεύνηση των 

μεθόδων εργασιακής απασχόλησης και τάσεις που δημιουργούνται από τη χρήση των 

ΤΠΕ : Από την τηλεργασία στην εργασία βάσει δραστηριοτήτων», έδειξαν ότι στη 

σύγχρονη ψηφιακή εποχή παρατηρείται μετάβαση σε νέα μοντέλα εργασίας με 

σημαντικά οφέλη. Μια νέα γενιά εργαζομένων έχει εισέλθει στο χώρο της εργασίας, με 

διαφορετικές ιδέες και αξίες. Οι ΤΠΕ στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής οικονομίας 

συντελούν στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος τόσο στον ιδιωτικό, όσο και 

στο δημόσιο τομέα. 

Γενικότερα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας, οι έρευνες δείχνουν ότι η χρήση των 

ΤΠΕ στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προσφέρει πολλαπλά οφέλη, σε 

επίπεδο επικοινωνίας, συνεργασίας και παροχής υπηρεσιών τόσο στο εσωτερικό της 

δημόσιας διοίκησης όσο και προς τους πολίτες. 

Η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει τη χρήση των ΤΠΕ, σε θέματα που 

αφορούν την εκπαίδευση και την επικοινωνία από τους φορείς του δημοσίου τομέα, 

καθώς και να εξετάσει τις στάσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Εστιάζει σε θέματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους δημοσίους 

υπαλλήλους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έγινε βιβλιογραφική μελέτη, 
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κατασκευή ερωτηματολογίου, έρευνα και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, με σκοπό να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση του 

θέματος. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας αφορούν τη βελτίωση και απλοποίηση της 

παροχής υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου τομέα με τη χρήση των ΤΠΕ με 

αξιοπιστία και ασφάλεια. Επίσης διερευνάται κατά πόσο συμβάλλει η χρήση των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση, επικοινωνία, συνεργασία των δημοσίων υπαλλήλων και στην αύξηση 

της αποδοτικότητας του δημοσίου τομέα με μείωση της δημόσιας δαπάνης. 

Κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου θέματος αποτελεί η προσωπική μου εμπειρία της 

χρήσης των ΤΠΕ σε δημόσιες υπηρεσίες. Θεωρώ ότι στη σημερινή εποχή είναι ένα 

πολύ επίκαιρο θέμα, που συνεχώς εξελίσσεται και ερευνάται, με σκοπό να εξυπηρετεί 

τόσο την εκπαίδευση όσων υπηρετούν σε δημόσιες δομές, όσο και την επικοινωνία 

μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και των 

πολιτών. Επίσης κάθε δημόσιος υπάλληλος, ακόμα και ο εκπαιδευτικός πέρα του 

παιδαγωγικού του έργου, θα πρέπει να διαθέτει και διοικητικές γνώσεις, προκειμένου 

να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του. Επιπλέον 

προσφέρεται η δυνατότητα ποσοτικής έρευνας με στόχο να εκτιμηθούν οι στάσεις και 

οι αντιλήψεις, όσων εργάζονται σε δημόσιες δομές σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ σε 

θέματα εκπαίδευσης, επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Στην βιβλιογραφία στα θέματα τα οποία δίνεται έμφαση, σχετικά με τις ΤΠΕ, είναι η 

επικοινωνία και η αλληλεπίδραση των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και η εξυπηρέτηση 

των πολιτών και πολύ λιγότερο ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των δημοσίων 

υπαλλήλων. Αυτό λοιπόν που παρουσιάζει ενδιαφέρον, στην παρούσα εργασία, είναι η 

διερεύνηση των στάσεων των δημοσίων υπαλλήλων τόσο σε θέματα επικοινωνίας όσο 

και εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Με την παρούσα έρευνα θα εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα που θα 

συντελέσουν τόσο στη βελτίωση της χρήσης, όσο και στην πιθανή σχεδίαση νέων 

εφαρμογών μέσω των ΤΠΕ, ώστε να αποτελούν αξιόλογο και λειτουργικό εργαλείο της 

δημόσιας διοίκησης. 
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Η παρούσα εργασία είναι χωρισμένη σε τρία μέρη, το θεωρητικό πλαίσιο, το 

ερευνητικό πλαίσιο και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αναλυτικά η δομή της είναι 

η εξής :  

Το πρώτο μέρος αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο, όπου παρουσιάζονται οι 

βιβλιογραφικές πηγές και αποτελείται από την εισαγωγή, τέσσερα κεφάλαια (1
ο
, 2

ο
 3

ο
 

και 4
ο
) και συμπεράσματα. Στο 1

Ο
 κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή από την 

παραδοσιακή δημόσια διοίκηση στην ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση με τη χρήση των 

ΤΠΕ. Στο 2
Ο
 κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος της χρήσης των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση 

και ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών. Επίσης γίνεται αναφορά του 

νομοθετικού πλαισίου που αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Στο 3
Ο
 

κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καινοτομίες και 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Στο 4
Ο
 κεφάλαιο αναφέρονται τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ 

στη δημόσια διοίκηση. Γίνεται αναφορά σε θέματα εκπαίδευσης, επικοινωνίας, 

διαλειτουργικότητας, συνεργασίας καθώς και στους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση 

των ΤΠΕ. 

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο ερευνητικό πλαίσιο, όπου παρουσιάζεται η 

διεξαγωγή της έρευνας και τα αποτελέσματα της και αποτελείται από την εισαγωγή και 

δυο κεφάλαια (5
Ο 

και 6
Ο
 ). Στο 5

Ο
 κεφάλαιο αναφέρεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της 

έρευνας, η διατύπωση υποθέσεων και η διεξαγωγή της έρευνας. Στο 6
ο
 κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας έπειτα από την επεξεργασία των 

δεδομένων με την καταχώρηση των ερωτηματολογίων με τη χρήση Η/Υ στο SPSS. 

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας και 

αποτελείται από την εισαγωγή και δυο κεφάλαια (7
ο
 και 8

ο
 ). Στο 7

ο
 κεφάλαιο γίνεται 

συζήτηση των ευρημάτων που προσδιορίζουν το προφίλ των ερωτώμενων και των 

ευρημάτων που ερμηνεύουν τις ερευνητικές υποθέσεις. Στο 8
ο
 κεφάλαιο αναφέρονται 

τα συμπεράσματα της εργασίας, η καινοτομία της, τα οφέλη της, τα ερωτήματα που 

προκύπτουν, οι περιορισμοί της έρευνας και οι προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.    
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Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το άρθρο 5Α
 

(Δικαίωμα στην πληροφόρηση) του Συντάγματος της 

Ελλάδας : 

Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 

διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται 

ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων του 

άρθρου 9 (Άσυλο της κατοικίας), άρθρου 9Α (Προστασία προσωπικών 

δεδομένων) και άρθρου 19 (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης και 

επικοινωνίας). (σ. 22) 

Η σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών υπηρεσιών, όπου απαιτείται η φυσική 

παρουσία των προσώπων, από τα ψηφιακά προϊόντα και τις τεχνολογίες, αποτελεί 

ουσιαστικά την Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση, γνωστή και ως «Ψηφιακή 

Επανάσταση». Η Ψηφιακή Επανάσταση ήταν ήδη σε εξέλιξη από τη δεκαετία του 

1950, τα χαρακτηριστικά της όμως έγιναν αντιληπτά τη δεκαετία του 1990. Τη δεκαετία 

του 2010, αυξάνεται η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό στις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι οι ΤΠΕ 

αποτελούν τη κύρια ενισχυτική δύναμη αύξησης της παραγωγικότητας (Στειακάκης, 

2013).  

Σύμφωνα με το μοντέλο των Koh και Prybutok (2003), οι εφαρμογές του διαδικτύου 

χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες : α) Μέσο Πληροφόρησης, β) Συναλλαγές και 

γ) Διαδικασίες.   

Για τον ορισμό της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government), συναντούμε στην 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία ένα πλήθος ορισμών, ερμηνειών και απόψεων. Τον 

Σεπτέμβριο 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως «τη 

χρήση των ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση που συνοδεύεται από οργανωτικές αλλαγές και 

νέες δεξιότητες, των δημοσίων λειτουργών με σκοπό τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών 

προς τους πολίτες, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημοσίων 

πολιτικών».  
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Οι ΤΠΕ αποτελούν το εργαλείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου οι 

δημόσιοι λειτουργοί να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επιπλέον η 

χρήση των ΤΠΕ από τους δημοσίους φορείς εξασφαλίζει την επικοινωνία, εκπαίδευση 

και συνεργασία μεταξύ τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1.1   Παραδοσιακή Δημόσια Διοίκηση 

Οι δημόσιες υπηρεσίες όπως Υπουργεία, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπηρεσίες Υγείας λειτουργούν με βάση το γραφειοκρατικό 

πρότυπο οργάνωσης. Ο M. Weber αντιλαμβάνεται τη γραφειοκρατία ως ένα μηχανισμό 

εξουσίας και αποτελεσματική μέθοδο άσκησης ελέγχου (Σπακούρη, 2008, σ. 3).  

Παλαιότερα δεν υπήρχε πρόσβαση σε πληροφορίες που υπήρχαν σε δημόσιες 

υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα οι δημόσιες υπηρεσίες να μην μπορούν να ελεγχθούν, να 

μην υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και οι πολίτες να 

εξυπηρετούνται μετά από μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία η οποία 

απαιτούσε πάντα και την φυσική τους παρουσία. Σήμερα χάρη στις ΤΠΕ, τα δεδομένα 

των δημοσίων υπηρεσιών διατίθενται διαδικτυακά προς όφελος τόσο των δημοσίων 

λειτουργών όσο και των πολιτών. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

ερευνητικούς σκοπούς και να αποτελέσουν τη βάση μιας σύγχρονης αναπτυξιακής 

υποδομής (Βασιλείου, Γεωργής, 2013, σ. 34). Με τη χρήση των ΤΠΕ τα δεδομένα των 

δημοσίων υπηρεσιών διατίθενται ηλεκτρονικά 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την 

εβδομάδα (Carroll, 2005). 

Η Κωνσταντακοπούλου (2016) αναφέρει ότι «η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν είναι 

απλώς η ψηφιοποίηση υπαρχουσών πληροφοριών και υπηρεσιών ώστε να είναι 

διαθέσιμες στο διαδίκτυο, αλλά πρόκειται για τον επανασχεδιασμό των κρατικών 

διαδικασιών και διοικητικών δομών με στόχο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών»  

(σ. 13). 

Στον παρακάτω πίνακα 1.1.1 παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ της Παραδοσιακής 

Δημόσιας Διοίκησης και της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης :  
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Πίνακας  1.1.1 : Διαφορές ανάμεσα στην Ηλεκτρονική και Παραδοσιακή Διακυβέρνησης 

                           (Wei, Junsha & Yiqiang, 2009, σ. 186). 

Κατηγορίες Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση 

Παραδοσιακή 

Διακυβέρνηση  

Υπάρχουσες Φόρμες  Εικονικές Φόρμες στο 

Διαδίκτυο 

Κανονικές Φόρμες 

Στυλ Γραφείου Δίχως Γεωγραφικούς 

Περιορισμούς 

Πρόσωπο με Πρόσωπο 

Δομή Οργανισμού Δομή Διαδικτύου Ιεραρχική Δομή μέσω 

Πυραμίδας 

Τρόποι 

Αποτελεσματικότητας 

Διοίκηση 

Αποκεντροποίησης  

Διοίκηση Κεντροποίησης  

Πρόγραμμα Επεξεργασίας Ψηφιακή Υπογραφή κ.λπ. Επίσημη Σφραγίδα, 

Υπογραφή κ.λπ. 

Κέντρο Εργασίας Κέντρο Εξυπηρέτησης και 

Καθοδήγησης  

Κέντρο Διοίκησης, 

Ελέγχου και Έγκρισης  

Κύρια Μέθοδος 

Επικοινωνίας 

Διαδικτυακές 

Συνεδριάσεις, Συζητήσεις 

κ.λπ. 

 

Κυρίως Συνεδριάσεις  

Συμμετοχή στη Λήψη 

Αποφάσεων 

Συνεργασία Εσωτερικής 

και Εξωτερικής 

Κυβέρνησης  

Κυρίως Συγκεντρωμένη 

Μέσα στην Κυβέρνηση 

 

 

1.2   Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Διεθνώς 

Η ανάγκη για νέες και καινοτόμες μορφές δημόσιας διακυβέρνησης, διεθνώς σε 

κοινωνίες των αναπτυγμένων χωρών, οδήγησε στην εμφάνιση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (Πομπόρτσης, 2005). 

Σύμφωνα με μια έκθεση του Κέντρου Δημοσίων Πολιτικών του Πανεπιστημίου Brown 

στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άϊλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση της Ταϊβάν βαθμολογήθηκε ως πρώτη ανάμεσα σε 198 χώρες το 2002. 
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Αυτό γίνεται φανερό από την ευρεία χρήση των δυο ηλεκτρονικών εφαρμογών από 

τους πολίτες της Ταϊβάν, το Σύστημα Συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων «Online 

Tax Filing» και το Σύστημα Πληρωμών «Payment System» (Huang, Siau & Wei, 2005, 

σ. 421). 

Μέσω έρευνας που διεξήχθη από Αμερικανούς ερευνητές σε συνεργασία με τοπικούς 

ανά πόλη συνεργάτες τους, απέδειξε ότι η Σεούλ, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η 

Νέα Υόρκη και η Σαγκάη είναι η πέντε κορυφαίες μεγαλουπόλεις  παγκοσμίως που 

παρέχουν στους πολίτες τους ευκαιρίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο Καναδάς, 

όντας μια εξαιρετικά προοδευμένη κοινωνία δημιούργησε στα μέσα του 1990 με 

παρότρυνση του Υπουργείου Βιομηχανίας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με το όνομα 

«Connecting Canadians» που στόχος της ήταν να φέρει τη χρήση των ψηφιακών 

τεχνολογιών σε όλους τους Καναδούς πολίτες. Η ίδια η κυβέρνηση στις 12 Οκτωβρίου 

1999 τονίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητες της, διατύπωσε ότι στόχος της 

ήταν μέχρι το 2004, όλοι οι Καναδοί πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται 

από μόνοι τους, όλων των ειδών τις κυβερνητικές πληροφορίες και υπηρεσίες 

διαδικτυακά από τον τόπο και κατά το χρόνο που οι ίδιοι θα επιλέξουν (Norris, 2007).  

Έρευνα της Accenture σε συνεργασία με το Oxford Economics έδειξε ότι η Ολλανδία 

κατέχει τον τίτλο της πιο «ώριμης» ψηφιακής αγοράς, σε επίπεδο διακυβέρνησης, 

οικονομίας και κοινωνίας. Ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι ΗΠΑ, στην τρίτη θέση η 

Σουηδία, στην τέταρτη θέση η Νότιο Κορέα και στην Πέμπτη θέση η Μεγάλη 

Βρετανία. Τη δεκάδα ανά τον κόσμο συμπληρώνουν η Φιλανδία, η Αυστρία, η 

Αυστραλία, η Γερμανία και η Κίνα. Η αξιολόγηση έγινε βάσει των δεδομένων του 

δείκτη Digital Density Index, όπου μεταξύ άλλων εξετάζεται και η ψηφιακή ετοιμότητα 

του Δημοσίου (Λαζακίδου, 2016, σ.103). 

Σε έρευνα του Ζαχαρία (2015) που αφορούσε τη διερεύνηση μορφών ψηφιακής 

ανισότητας μεταξύ 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φάνηκε η ψηφιακή ανισότητα 

μεταξύ των «πλούσιων» βόρειων χωρών έναντι των «φτωχών» νότιων χωρών και ότι 

αυτή συμβαδίζει απόλυτα με την οικονομική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο της κάθε 

χώρας. Οι Βόρειες χώρες έχουν συμπεριλάβει, δεξιότητες σχετικά με τη χρήση των 

ΤΠΕ στην εκπαίδευση τους, επειδή θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικό μέρος της 

μάθησης και της επαγγελματικής αποκατάστασης των ανθρώπων. Η παγκόσμια 
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οικονομία συνδέεται άμεσα με την ψηφιακή ανισότητα, γι’ αυτό και κρίνεται 

απαραίτητη η ανάγκη για τον περιορισμό και ελάττωση της. 

 

1.3   Σχέδια Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Οι ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990, επενδύοντας σημαντικά στις νέες τεχνολογίες 

εμφάνισαν πρόοδο στο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και 

παραγωγικότητας σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Η «eEurope – Κοινωνία των 

Πληροφοριών για όλους», ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έγινε 

αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 2000, 

με σκοπό να επωφεληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αλλαγές που συνεπάγεται η 

κοινωνία των πληροφοριών. Να γίνει λοιπόν η Ευρώπη η πιο δυναμική και 

ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, μια οικονομία βασισμένη στη γνώση 

(Αποστολάκης, Λουκής & Χάλαρης, 2008).  

Σχέδια δράσης e-Europe  που στηρίζουν την παραπάνω στρατηγική είναι αρχικά το     

e-Europe 2002 που εγκρίθηκε το 2000 και αναγνώρισε το διαδίκτυο ως το κυριότερο 

μέσο της κοινωνίας της πληροφορίας. Το σχέδιο e-Europe 2002 έφερε μεγάλες αλλαγές 

και αύξησε τον αριθμό των χρηστών του διαδικτύου.  Στη συνέχεια με το e-Europe 

2005, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης, κατέστη κεντρικός 

στόχος η δημιουργία νέων υπηρεσιών, όπως online δημόσιες υπηρεσίες, ηλεκτρονική 

μάθηση, ηλεκτρονική υγεία και ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ακολούθησε η πρωτοβουλία 

i2010 που περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: την αγορά, τις επενδύσεις και την 

ποιότητα ζωής (Παπαδόπουλος, 2007). 

Το e-Government RTD 2020 είναι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να 

προσδιορίσει τα κρίσιμα θέματα στο χώρο της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης μέχρι 

το 2020. Το e-Government RTD 2020 στοχεύει με βάση τις ΤΠΕ, να αναλύσει την 

διαδικασία μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης (Καραθανάση, 2017,σ. 91). 
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1.4    Διαδικτυακές Πύλες (portals) 

Πολλές κυβερνήσεις με σκοπό να βελτιώσουν δημοσιεύσεις κυβερνητικών δεδομένων 

έχουν θέσει σε λειτουργία διαδικτυακές πύλες (portals), μέσω των οποίων μοιράζονται 

τα δεδομένα τους με τον υπόλοιπο κόσμο ως «Ανοιχτά Δεδομένα»  (open data). Τα 

Ανοιχτά Δεδομένα διατίθενται στο κοινό χωρίς περιορισμούς και επιτρέπεται η νόμιμη, 

δωρεάν επαναχρησιμοποίηση τους. Η πρώτη κυβέρνηση που δημιούργησε μια τέτοια 

διαδικτυακή πύλη ήταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), το 

«data.gov».  Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες κυβερνήσεις (Βασιλείου & 

Γεωργής, 2013). 

Παρακάτω παρατίθενται, πίνακας 1.4.1, με τις κυριότερες Κυβερνητικές Διαδικτυακές 

Πύλες παγκοσμίως (e-Government portals) : 

Πίνακας  1.4.1 : Ενδεικτικές Διαδικτυακές Πύλες Παγκοσμίως (Δρογκάρης, 2013, σ. 16). 

Χώρα Διαδικτυακή Πύλη Σύνδεσμος  

Αυστραλία Government Portal www.australia.gov.au 

 

Αυστρία Government Information 

Portal 

http://help.gv.at 

 

Γαλλία Service-Public Portal www.service-public.fr 

 

Γερμανία Service Portal of the 

Federal Government 

www.bund.de 

 

Ελβετία Government Information 

& Links 

www.ch.ch 

 

Ελλάδα  Διαδικτυακή Πύλη Ερμής www.ermis.gov.gr 

 

ΗΠΑ U.S. Government’ s 

Official web portal 

www.firstgov.gov 

 

Ηνωμένο Βασίλειο UK Government On-Line www.gov.uk 

 

Καναδάς Government of Canada 

Portal 

www.canada.gc.ca 

 

Νέα Ζηλανδία Government Portal www.newzealand.govt.nz 

 

Ολλανδία Integrated Government 

Portal 

www.overheid.nl 

 

Ταϊβάν Taiwan Government Entry 

Point 

www.taiwan.gov.tw 

 

Χονγκ Κονγκ Hong Kong Government 

Services 

www.gov.hk 

 

 

http://www.australia.gov.au/
http://help.gv.at/
http://www.service-public.fr/
http://www.bund.de/
http://www.ch.ch/
http://www.ermis.gov.gr/
http://www.firstgov.gov/
http://www.gov.uk/
http://www.canada.gc.ca/
http://www.newzealand.govt.nz/
http://www.overheid.nl/
http://www.taiwan.gov.tw/
http://www.gov.hk/
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Με τις κυβερνητικές διαδικτυακές πύλες επιτυγχάνεται η φυσική λειτουργία των 

δημοσίων υπηρεσιών όλο το 24ωρο. Κάθε πολίτης μπορεί να κάνει χρήση οποιαδήποτε 

δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον αυτή διαθέτει διαδικτυακή πύλη, οποιαδήποτε στιγμή της 

ημέρας και όχι μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, χωρίς 

επιπλέον να χρειαστεί να μετακινηθεί.  

Σε έρευνα της Μπαλάκου (2011) έγινε παρουσίαση του προγράμματος Pivot της 

Microsoft, σχετικά με κυβερνητικές διαδικτυακές πύλες, όπου έδειξε ότι το Pivot 

επιτρέπει στον χρήστη να απεικονίσει και να ταξινομήσει δυναμικά πολλά δεδομένα 

και να λειτουργήσει σαν ένας κοινός browser. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ  

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

2.1   Ο Ανασχεδιασμός των Δημοσίων Υπηρεσιών στην Ελλάδα 

Η μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Κοινωνία της Πληροφορίας 

στην Ελλάδα, ξεκίνησε το 1994, με την υποστήριξη των Κοινοτικών Πλαισίων 

Στήριξης (ΚΠΣ) (Markellos, Markellou, Panayiotaki & Stergianeli, 2007). 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση ουσιαστικά σημαίνει και «Μετασχηματισμό – 

Ανασχεδιασμό» των δημοσίων διαδικασιών. Αρχικά οι παροχές της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης περιορίζονταν, στο να δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

πληροφορίες του δημοσίου τομέα και να παρέχουν, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 

τη δυνατότητα έκφρασης γνώμης για θέματα που αφορούν τη Κυβέρνηση 

(Πομπόρτσης, 2005). 

Πρωταρχικός στόχος των πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να παρέχει 

στους πολίτες ένα αποτελεσματικό μέσο αλληλεπίδρασης με τις υπηρεσίες του 

δημοσίου τομέα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στην ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών σε θέματα διακυβέρνησης μέσω της χρήσης του διαδικτύου (UN και ASPA, 

2002). 

Με την πάροδο του χρόνου οι απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων με την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, γίνονται περισσότερες και πιο σύνθετες. Αυτό οφείλεται τόσο στην 

εξέλιξη των ΤΠΕ, που αποτελούν το εργαλείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όσο 

και από τις προσδοκίες των φορέων του δημοσίου τομέα και των πολιτών.  

Η χρήση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των 

εγγράφων έχει ως στόχους τόσο την υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων στη 

σύνθεση των διοικητικών πράξεων όσο και στην ανανέωση του νομικού πλαισίου 

(Λιάρος 2011, σ. 29). 

Όπως επισημαίνουν οι Hammer & Champy (2001), «Η πραγματική δύναμη των ΤΠΕ 

δεν είναι ότι μπορούν να κάνουν τις παλαιές διαδικασίες να λειτουργήσουν καλύτερα, 
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αλλά ότι δίνουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα να σπάσουν τους παλαιούς κανόνες 

και να δημιουργήσουν νέους τρόπους εργασίας» (σ. 94). 

Ενδεικτικά αναφέρεται : 

 Η κατασκευή Ιστοσελίδων που να υποστηρίζουν τη δημόσια διοίκηση.   

 Η χρηματοδότηση της υλοποίησης των δράσεων που στηρίζουν τον 

ανασχεδιασμό. 

 Η συνεργασία μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης.  

 Η προμήθεια εξοπλισμού που να υποστηρίζει τη χρήση των ΤΠΕ. 

 Η κατάλληλη εκπαίδευση υπαλλήλων και στελεχών της δημόσιας διοίκησης.  

Εκτός από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σημαντικές προόδους γίνονται στον τομέα 

και της κινητής διακυβέρνησης (mobile computing). Η εμφάνιση των ολοένα 

σύγχρονων κινητών συσκευών εμπνέουν τους προγραμματιστές για καινοτόμες ιδέες 

υπηρεσιών κινητής διακυβέρνησης. Οι χρήστες κινητών συσκευών έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης ανεξαρτήτως της ώρας και της τοποθεσίας που 

βρίσκονται και λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα που αφορούν υπηρεσίες κινητής 

διακυβέρνησης ανά πάσα στιγμή. Η κινητή διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει ώστε οι 

δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν περισσότερο παραγωγικές και να προσφέρουν υπηρεσίες 

με ανοιχτό και διαφανή τρόπο (Χαρισμιάδου, 2015). 

Η είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας ερμηνεύεται συχνά από τους εργαζόμενους ως 

ένα ακόμα βάρος στο εργασιακό περιβάλλον, επειδή απαιτείται η επανεκπαίδευση των 

υπαλλήλων στις νέες ψηφιακές μορφές παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μεγαλύτερης ηλικίας δεν κάνουν χρήση ΤΠΕ 

στον εργασιακό τους χώρο αλλά και έξω απ’ αυτόν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι χρειάζεται 

να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε όλο το φάσμα της ιεραρχίας από τους Διευθυντές, 

Προϊσταμένους των δημοσίων υπηρεσιών μέχρι τους υπαλλήλους και να γίνουν 

συμμέτοχοι στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (Τζήκος, 2007). 

Γίνεται σαφές ότι όλο το εγχείρημα υλοποίησης ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης με τη χρήση των ΤΠΕ, δεν είναι απλό, απαιτεί επιστημονική κατάρτιση, 
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χρόνο, κόστος και την αρμονική συνεργασία τόσο των δημοσίων υπαλλήλων της ίδιας 

υπηρεσίας όσο και με τους δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.  

Όπως αναφέρει και ο Πλέσσας (2009) η τεχνολογική ανασυγκρότηση στις δημόσιες 

υπηρεσίες είναι αναγκαία και εφικτή, αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις, όσο και από τους εργαζόμενους. Πρέπει η δημόσια διοίκηση να 

γίνει πιο αποτελεσματική και αποδοτική, με την απλούστευση των διαδικασιών, τον 

περιορισμό των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των 

δημοσίων φορέων με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Δεν υπάρχει μια παγκόσμια αποδεκτή τυποποίηση, ενός μοντέλου «Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης», αλλά εξαρτάται από τους στόχους και τις περιοχές που θεωρεί ως 

υψηλής προτεραιότητας κάθε κοινωνία και κάθε δημόσια διοίκηση καθώς και από τη 

διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων αυτής (Πομπόρτσης, 2005). 

 

2.2   Υλικοτεχνική Υποδομή 

Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι στενά συνδεδεμένες με την χρήση των ΤΠΕ. 

Βάση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το 

ιντερνέτ καθώς και κάποια λογισμικά που εξυπηρετούν συναλλαγές μεταξύ των 

υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών.  

Οποιαδήποτε διακοπή συνδέσεων στο διαδίκτυο σημαίνει και την παροδική διακοπή 

παροχής υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συνδέονται άμεσα με τη 

χρήση του internet. 

Επομένως τα δίκτυα επικοινωνίας καθώς και τα λογισμικά πακέτα, συμβάλλουν 

σημαντικά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο χώρο της δημόσιας 

διοίκησης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 

2.3    Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της νόμους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Κάποια λοιπόν δεδομένα που υπάρχουν σε δημόσιες υπηρεσίες δεν δημοσιεύονται 
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προκειμένου να προστατευτεί η ιδιωτικότητα των πολιτών και για λόγους εθνικής 

ασφάλειας.  

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα 

άτομο, όπως προσωπικά στοιχεία, φυσικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, 

δραστηριότητες και συνήθειες της προσωπικής του ζωής (Καλλονιάτης, 2011, σ. 19). 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν ενόψει της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως έχει θεσπιστεί 

σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50Α/10-4-1997) «Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Η χρήση ψηφιακών υπογραφών 

σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ 125Α/25-6-2001) «Προσαρμογή στην Οδηγία 

99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου σχετικά με το 

κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 

2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

Προδιαγραφές που θωρακίζουν την Ασφάλεια και την Εγκυρότητα των Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών, σύμφωνα με τους Αποστολάκης, Λουκής & Χάλαρης (2008) : 

 Εμπιστευτικότητα μεταξύ των συναλλασσόμενων 

Για να μην υπάρχει ο κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων, θα 

πρέπει μόνο ο αποδέκτης να μπορεί να διαβάσει το μήνυμα του 

αποστολέα. 

 Ακεραιότητα του διοικητικού εγγράφου 

Να μην υπάρχουν τυχόν αλλοιώσεις ή αλλαγές του μηνύματος από 

τρίτους και το μήνυμα να παραληφθεί από τον αποδέκτη στην ακέραια 

μορφή που έχει αποσταλεί από τον αποστολέα. 

 Αυθεντικότητα και πιστοποίηση του δημόσιου φορέα 

Δυνατότητα ταυτοποίησης της αυθεντικότητας του μηνύματος από τον 

αποδέκτη ώστε να μπορεί να πιστοποιήσει τον φορέα που το έχει 

αποστείλει.  
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  Μη αποποίηση ευθυνών από τους συναλλασσόμενους 

Δικλείδες ασφαλείας όπου να πιστοποιούν και να μην αναιρούν την 

ηλεκτρονική συναλλαγή μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη του 

μηνύματος. (σ. 205, 206) 

Όπως αναφέρει ο Ράπτης (2016) «οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να 

προξενήσουν και οικονομικές ζημιές, λόγω διακοπής της λειτουργίας των 

πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών, αλλά και μέσω της αλλοίωσης ή και 

της απώλειας εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών ή άλλων δεδομένων» (σ. 57). Για 

την αποφυγή απειλών και τη σωστή αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη 

Δημόσια Διοίκηση, αναφέρει ο Δρογκάρης (2013) «απαιτείται η μελέτη και η 

εφαρμογή μηχανισμών και μεθοδολογιών ασφάλειας, ικανών να εγγυηθούν την 

αυθεντικότητα της ψηφιακής ταυτότητας των συναλλασσομένων, την ακεραιότητα και 

την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου κάθε συναλλαγής καθώς και τη μη-αποποίηση 

συμμετοχής και ολοκλήρωσης της συναλλαγής» (σ. 165). 

 

2.4    Υφιστάμενη Κατάσταση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

2.4.1 Εθνικό Τυπογραφείο  

Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού της δημόσιας διοίκησης με την χρήση των ΤΠΕ 

εντάσσεται και η Ψηφιοποίηση και Δημοσίευση της Υφιστάμενης Νομοθεσίας και 

Νομολογίας. Το 1997-2000 ξεκινά να εφαρμόζεται από το Εθνικό Τυπογραφείο 

ψηφιοποίηση περιεχομένου του συνόλου των Φύλλων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και η ηλεκτρονική έκδοση αυτών στο διαδικτυακό τόπο 

http://www.et.gr. Το 2005-2006 προστίθεται προηγμένη ψηφιακή υπογραφή στα ΦΕΚ. 

Το Εθνικό Τυπογραφείο, εικόνα 2.4.1.1, αποτελεί σήμερα διοικητική και τεχνική 

μονάδα γραφικών τεχνών του δημοσίου και υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης. 

 

 

 

http://www.et.gr/
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Εικόνα 2.4.1.1 : Αρχική διαδικτυακή σελίδα Εθνικού τυπογραφείου http://www.et.gr 

 

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται νομοθετήματα και πράξεις σύμφωνα 

με τα άρθρα 5, 6 και 7 του Ν. 3469/2006 (Α΄131). Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως 

αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία 

της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και 

την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν.  

 

2.4.2 Νομοθεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα 

Παλιότερα δεν υπήρχε διάθεση φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε 

ηλεκτρονική μορφή. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έπρεπε να απευθυνθεί  στην εκάστοτε 

υπηρεσία ή απευθείας στο Εθνικό Τυπογραφείο για να αναζητήσει την έντυπη μορφή 

των ΦΕΚ που τον ενδιέφερε. Αυτό απαιτούσε την φυσική παρουσία του πολίτη στις 

http://www.et.gr/
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δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να καταναλώνει χρόνο και να έχει κάποιο κόστος 

για τον ίδιο. Κάποιες φορές μπορεί να μην ήταν εφικτό να εξυπηρετηθεί λόγω 

καθυστέρησης έκδοσης του ΦΕΚ ή και ακόμα καθυστέρησης μεταφοράς του ΦΕΚ στην 

υπηρεσία στην οποία απευθυνόταν.  

Η μη ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ, δυσχέραινε την λειτουργία των δημοσίων 

υπηρεσιών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να προβούν στην διεκπεραίωση 

διοικητικών πράξεων, έπρεπε να αναζητήσουν και να έχουν στην κατοχή τους, σε 

έντυπη μορφή ΦΕΚ που εκδίδονταν από το εθνικό τυπογραφείο. Αυτό απαιτούσε : 

 Χρόνο στην αναζήτηση των ΦΕΚ. 

 Κόστος στη μεταφορά των ΦΕΚ. 

 Κόστος αναπαραγωγής – εκτύπωσης ΦΕΚ. 

 Απασχόληση εργατικού δυναμικού για την μεταφορά και την αναπαραγωγή 

ΦΕΚ. 

 Διάθεση μεγάλων αρχείων στις υπηρεσίες για αρχειοθέτηση ΦΕΚ με σκοπό την 

μελλοντική αναζήτηση και χρήση τους. 

Έτσι λοιπόν σήμερα με τη δημοσίευση όλων των ΦΕΚ στην ιστοσελίδα του Εθνικού 

Τυπογραφείου, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μέσω των 

ΤΠΕ, νομοθετήματα και πράξεις που έχουν δημοσιευθεί, προκειμένου να προβούν σε 

διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας 2.4.2.1 με Νόμους (Ν.), Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ), 

Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑΠ) και Αποφάσεις, με χρονολογική σειρά (από την 

αρχαιότερη στη νεότερη) που έχουν δημοσιευθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορούν 

θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 
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Πίνακας 2.4.2.1 : Νομοθεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 

Διάταξη – Αριθμός  Αντικείμενο Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής  

 

Ν. 2672/1998 

(ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) 

«Οικονομικοί πόροι 

της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και 

άλλες διατάξεις» 

Άρθρο 14 

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα 

(τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο) 

 

 

 

 

Ν. 2749/1999 

(ΦΕΚ 233Α/04-11-1999) 

«Κύρωση της 

Συμφωνίας για την 

οικονομική εταιρική 

σχέση, τον πολιτικό 

συντονισμό και τη 

συνεργασία μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των 

Κρατών Μελών της, 

αφ’ ενός, και των 

Ηνωμένων 

Πολιτειών του 

Μεξικού, αφ’ 

ετέρου» 

 

 

 

 

 

Άρθρο 20 

 

Η κοινωνία των πληροφοριών 

 

 

 

 

 

 

ΠΔ 150/2001 

(ΦΕΚ 125Α/25-06-2001) 

 

 

 

«Προσαρμογή στην 

Οδηγία 99/93/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου 

σχετικά με το 

κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές 

υπογραφές» 

1. Με το παρόν Διάταγμα προσαρμόζεται η 

ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13
ης

 

Δεκεμβρίου 1999 «Σχετικά με το κοινοτικό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (EEL 

13/19.1.2000) στο εξής: Οδηγία. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος 

δεν θίγουν διατάξεις που, αναφορικά με τη 

σύναψη και την ισχύ συμβάσεων ή εν γένει 

τη σύσταση νομικών υποχρεώσεων, 

επιβάλλουν τη χρήση ορισμένου τύπου, ούτε 
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διατάξεις για την αποδεικτική ή άλλη χρήση 

εγγράφων ή διατάξεις με τις οποίες 

απαγορεύεται να διακινούνται και να 

καθίστανται γνωστά έγγραφα ορισμένων 

κατηγοριών και δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

 

 

 

ΠΔ 342/2002 

(ΦΕΚ 284Α/22-11-2002) 

«Διακίνηση 

εγγράφων με 

ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο μεταξύ 

των δημοσίων 

υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ 

αυτών και φυσικών ή 

νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου 

και ενώσεων» 

 

Άρθρο 1 

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο με υποχρεωτική ψηφιακή 

υπογραφή 

Άρθρο 2 

Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο χωρίς ψηφιακή υπογραφή 

Άρθρο 3 

Ορισμοί – Έννομες Συνέπειες των 

ηλεκτρονικών υπογραφών 

Άρθρο 4 

Πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης 

 

Αποφάσεις 2512οικ./2006 

(ΦΕΚ 1654Β/10-11-2006) 

«Κύρωση 

Κανονισμού 

Πιστοποίησης της 

Αρχής Πιστοποίησης 

του Ελληνικού 

Δημοσίου» 

 

Ψηφιακή υπογραφή/Προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή 

 

Ν. 3731/2008 

(ΦΕΚ 263Α/23-12-2008) 

«Αναδιοργάνωση της 

δημοτικής 

αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών 

θεμάτων 

αρμοδιότητας 

Υπουργείου 

Εσωτερικών» 

 

 

Άρθρο 26  

Αυτοματοποίηση Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 

από τη Διοίκηση 
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Ν. 3844/2010 

(ΦΕΚ 63Α/03-05-2010) 

«Προσαρμογή της 

ελληνικής 

νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2006/123 του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου 

σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά και 

άλλες διατάξεις» 

 

 

Άρθρο 9 

 (Άρθρο 8 Οδηγίας 2006/123)  

Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών 

 

 

 

 

 

Ν. 3979/2011 

(ΦΕΚ 138Α/16-06-2011) 

 

 

 

 

«Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις» 

α) Η αναγνώριση του δικαιώματος των 

φυσικών προσώπων και των νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής 

Ν.Π.Ι.Δ.) να επικοινωνούν και να 

συναλλάσσονται με τους φορείς του 

δημόσιου τομέα με χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (εφεξής 

ΤΠΕ) και 

β) Η ρύθμιση της χρήσης των ΤΠΕ από τους 

φορείς του δημόσιου τομέα εντός του 

πλαισίου και για τις ανάγκες της λειτουργίας 

τους και την υποστήριξη της άσκησης των 

αρμοδιοτήτων και συναλλαγών τους. 

 

 

 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 

(ΦΕΚ 1317Β/23-04-2012) 

 

 

 

«Ρυθμίσεις για το 

Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο Έγγραφο» 

Η παρούσα Υπουργική Απόφαση αφορά τα 

έγγραφα που συντάσσονται, εκδίδονται ή 

διακινούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες και 

φορείς του Δημόσιου Τομέα με τη χρήση 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, με τους περιορισμούς και τις 

διακρίσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999. 

Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση 

ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις 
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διαδικασίες έκδοσης των ηλεκτρονικών 

δημοσίων εγγράφων, το κύρος και την 

αποδεικτική ισχύ τους, την πρόσβαση σε 

αυτά, τη διακίνησή τους καθώς και τα 

πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μορφής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

 

 

 

 

 

 

ΥΑΠ/Φ.40.4/163 

(ΦΕΚ 401Β/22-02-2013) 

«Ρυθμίσεις για α) τη 

διαδικασία και τον 

τρόπο ηλεκτρονικής 

επιβεβαίωσης της 

λήψης και της 

ασφαλούς 

χρονοσήμανσης, β) 

τις προδιαγραφές και 

τα πρότυπα του 

συστήματος νια τη 

γνωστοποίηση 

εγγράφων σε φυσικά 

πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. 

με χρήση ΤΠΕ και γ) 

την ηλεκτρονική 

διακίνηση εγγράφων 

μεταξύ φορέων του 

δημόσιου τομέα και 

των φυσικών 

προσώπων ή ΝΠΙΔ» 

 

 

 

 

Με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται 

οι διαδικασίες και ο τρόπος ηλεκτρονικής 

επιβεβαίωσης της λήψης εγγράφων και της 

ασφαλούς χρονοσήμανσης, οι προδιαγραφές 

και τα πρότυπα του συστήματος για τη 

γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά 

πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και η 

ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ 

φορέων του δημόσιου τομέα και των 

φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ 

 

 

 

 

ΠΔ 25/2014 

(ΦΕΚ 44Α/25-02-2014) 

 

 

  «Ηλεκτρονικό 

Αρχείο και 

Ψηφιοποίηση 

εγγράφων» 

Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή 

σε ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα και 

αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή φορέων 

του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου 

3979/2011 (Α΄ 138), ανεξαρτήτως αν 

χρησιμοποιείται ειδικό πληροφοριακό 
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σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και 

αποθήκευσης εγγράφων, με την επιφύλαξη 

των προϋποθέσεων, των όρων και των 

περιορισμών που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία ως προς την πρόσβαση 

στα έγγραφα (άρθρο 5 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας), την περαιτέρω 

χρήση των πληροφοριών του δημόσιου 

τομέα (Ν. 3448/2006), την επεξεργασία και 

προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) και τις διατάξεις 

του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας, ο 

οποίος κυρώθηκε με τη Φ.120/11/143542/Σ. 

2016/26.6.2008 απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας (Β΄ 1369). 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. 4316/2014 

(ΦΕΚ 270Α/24-12-2014) 

 

 

 

 

 

 

«Ίδρυση 

παρατηρητηρίου 

άνοιας, βελτίωση 

περιγεννητικής 

φροντίδας, ρυθμίσεις 

θεμάτων 

αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υγείας 

και άλλες διατάξεις» 

Στο άρθρο 67, παρ. 8.α., αναφέρει ότι η παρ. 

10 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α' 131), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παρ. 

2 του ν. 3979/2011 (Α' 138), αντικαθίσταται 

ως εξής: «10. Οι φορείς αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά, με χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, στο Εθνικό 

Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση κείμενα 

μαζί με το σύνολο των εγγράφων που είναι 

στοιχεία του κειμένου και δημοσιεύονται, 

όπως παραρτήματα, πίνακες ή 

σχεδιαγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι το 

σύνολο των προς δημοσίευση κειμένων και 

των ανωτέρω εγγράφων φέρει προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν 

πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς 

καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά στο 

Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δημοσίευση 
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κείμενα και τα ανωτέρω έγγραφα, τα οποία 

κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά 

και σε ψηφιακή μορφή μαζί με βεβαίωση του 

αρμόδιου φορέα αποστολής ότι κάθε 

ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή 

απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε 

περίπτωση που το προς δημοσίευση κείμενο 

δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή 

από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα 

αποστολής, ότι το ηλεκτρονικό αρχείο 

αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης 

έκδοσης, επιστρέφεται στο φορέα αποστολής 

αδημοσίευτο. Τα κείμενα που δημοσιεύονται 

στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) γίνονται δεκτά και με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 14 του ν. 

2672/1998 (Α' 290). 

 

 

ΠΔ 28/2015  

(ΦΕΚ 34Α/23-03-2015) 

«Κωδικοποίηση 

διατάξεων για την 

πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» 

 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο διατάξεων 

 

 

Ν. 4325/2015 

(ΦΕΚ 47Α/11-05-2015) 

«Εκδημοκρατισμός 

της Διοίκησης − 

Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και 

Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση 

αδικιών και άλλες 

διατάξεις» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ − 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ − 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
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Αποφάσεις  

23204/13-07-2015 

(ΦΕΚ 1475Β/14-07-2015) 

 

 

«Καθορισμός 

Οργανικών 

Μονάδων για την 

Παροχή Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης της 

Αρχής Πιστοποίησης 

του Ελληνικού 

Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» 

Ορίζει την ΚΕΕΕ ως "Αρχή Εγγραφής" για 

τη διαχείριση των αιτημάτων των μελών των 

κατά τόπους Επιμελητηρίων της χώρας, με 

κύρια αρμοδιότητα την υποστήριξη των 

σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης της 

Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 

Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Επιπλέον, τα κατά 

τόπους Επιμελητήρια της χώρας ορίζονται 

ως "Εντεταλμένα Γραφεία", τα οποία θα 

εποπτεύονται από την ΚΕΕΕ (Αρχή 

Εγγραφής) για την παροχή υπηρεσιών 

πιστοποίησης, μέσα από την Εθνική Πύλη 

Δημόσιας Διοίκησης ERMIS. 

 

 

 

 

 

Ν. 4440/2016 

(ΦΕΚ 224Α/02-12-2016) 

«Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας στη 

Δημόσια Διοίκηση 

και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, 

υποχρεώσεις των 

προσώπων που 

διορίζονται στις 

θέσεις των άρθρων 6 

και 8 του N. 

4369/2016, 

ασυμβίβαστα και 

πρόληψη των 

περιπτώσεων 

σύγκρουσης 

συμφερόντων και 

λοιπές διατάξεις» 

 

 

 

 

Άρθρο 24 

 

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και 

διακίνησης διοικητικών πράξεων και 

εγγράφων στο δημόσιο τομέα 
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2.4.3 Διαύγεια  

Σύμφωνα με το άρθρο 1 και 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010), από τον 

Οκτώβριο 2010, όλες οι αποφάσεις πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών 

οργάνων, αναρτώνται από τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης, στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια», στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr,  Εικόνα 

2.4.3.1. Εξαιρούνται οι πράξεις που αφορούν την εθνική άμυνα και τα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα. 

 

Εικόνα 2.4.3.1 : Αρχική διαδικτυακή σελίδα Προγράμματος Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr 

 

Αντικείμενο του Ν. 3861/2010 είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών 

για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας, στα πλαίσια της διαφάνειας, νόμων, 

προεδρικών διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται από κυβερνητικά, διοικητικά και 

αυτοδιοικητικά όργανα στο διαδίκτυο.  

Οι διοικητικές πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια, υπογράφονται 

ψηφιακά από το σύστημα Διαύγεια και αποκτούν έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος αποτελείται από κεφαλαία γράμματα και αριθμούς. Ο 

ΑΔΑ αποτελεί την ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και είναι ένας μοναδικός 

https://diavgeia.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης της στην 

εφαρμογή Διαύγεια. Αναγράφεται στο πάνω και δεξί μέρος του διοικητικού εγγράφου, 

όπου αναφέρεται η ένδειξη «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», Εικόνα 2.4.3.2. 

Οποιοσδήποτε εφ’ όσον γνωρίζει τον ΑΔΑ μπορεί να αναζητήσει διαδικτυακά το 

έγγραφο.  

 

 

Εικόνα 2.4.3.2 : Παράδειγμα διοικητικού εγγράφου με αναγραφή του ΑΔΑ. 

 

Κάθε διοικητική πράξη αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησης της στο Διαύγεια, εκτός 

από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στην διαδικτυακή σελίδα του προγράμματος Διαύγεια, έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες 

να ενημερωθούν για διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από δημόσιους φορείς για 

θέματα που τους ενδιαφέρουν. Εκτός όμως από τους πολίτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι 
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μπορούν να ενημερώνονται για διοικητικές πράξεις που τους αφορούν και είναι 

απαραίτητες προκειμένου να προβούν σε διεκπεραίωση άλλων διοικητικών πράξεων, 

χωρίς απαραίτητα να χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τους δημόσιους φορείς από τους 

οποίους εκδίδονται και να διατηρήσουν σε ηλεκτρονική μορφή κάθε είδους διοικητική 

πράξη.  

Στο άρθρο 23 του Ν. 4210/2013, ενισχύονται θεσμικά με την ανάρτηση τους στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από τους φορείς του 

δημοσίου τομέα. Πολίτες και δημόσιοι υπάλληλοι αρκεί με την επίκληση του ΑΔΑ της 

διοικητικής πράξης, καθώς και άλλων σύνθετων αναζητήσεων (Θέμα Απόφασης, 

Φορέας, Υπογράφων, Είδος Απόφασης, Θεματική Ενότητα κλπ.) να επικαλεσθούν και 

να κάνουν χρήση των πράξεων χωρίς να απαιτείται η επικύρωση τους. 

Η πρόσβαση μέσω των ΤΠΕ, σε πράξεις που έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα 

Διαύγεια, εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη στους δημοσίους υπαλλήλους. Πιο σημαντικά 

οφέλη μπορούμε να αναφέρουμε, την διεκπεραίωση υποθέσεων χωρίς να χρειάζεται να 

διακινούνται τα αναρτημένα έγγραφα σε έντυπη μορφή, την εξοικονόμηση χρόνου και 

την εξασφάλιση ενός ηλεκτρονικού αρχείου, που είναι πιο εύχρηστο στη χρήση του και 

την μεταφορά του. Επίσης δεν απαιτείται φυσικός χώρος για την αποθήκευση του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

3.1   Καινοτομίες στη Δημόσια Διοίκηση 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1388/05-02-2018 (ΑΔΑ: 78ΣΝ465ΧΘ0-ΨΑΕ) εγκύκλιο 

του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), 

με θέμα: «Ενημέρωση για πλήρη εφαρμογή κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Διακίνησης Εγγράφων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης – Υποχρεώσεις των 

Φορέων», προσδιορίζεται ότι οι φορείς του δημοσίου τομέα θα πρέπει να διακινούν τα 

έγγραφα τους ηλεκτρονικά με χρήση προηγμένων ψηφιακών υπογραφών το αργότερο 

έως 31-12-2018. 

 

3.1.1 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΥΠΕΣΔΔΑ) (2003), «Στα πλαίσια της Αυτοματοποίησης Γραφείου αναπτύχθηκαν 

εξειδικευμένες εφαρμογές για τη διαχείριση των εγγράφων που ονομάζονται 

Συστήματα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εγγράφων. Ένα τέτοιο σύστημα είναι και το 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, το οποίο μπορεί να είναι απλό ή σύνθετο».  

Το ΥΠΕΣΔΔΑ με εγκύκλιο του (ΔΙΑΔΠ3753/19-2-01), έθεσε στόχο, την 

αντικατάσταση του χειρόγραφου συστήματος πρωτοκόλλου με το ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα έως το Σεπτέμβριο του 2001. 

Τα έγγραφα μπορεί να εισέλθουν ηλεκτρονικά σε μια υπηρεσία, οπότε εισάγονται 

απευθείας στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Τα έγγραφα που εισέρχονται δια χειρός, 

εισάγονται σε σαρωτές, όπου αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή και αφού 

πρωτοκολληθούν μπορούν να διανεμηθούν ηλεκτρονικά στους αποδέκτες.   
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3.1.2 Ηλεκτρονική Διαχείριση – Αρχειοθέτηση Εγγράφων 

Η ηλεκτρονική Διαχείριση – Αρχειοθέτηση Εγγράφων αποτελεί συνέχεια της 

εφαρμογής του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μέσα σε ένα αποκλειστικά 

ηλεκτρονικό περιβάλλον διακίνησης, διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων. 

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλος όγκος εγγράφων (εισερχόμενα – εξερχόμενα) που 

διακινούνται στις δημόσιες υπηρεσίες και σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χώρο 

αποθήκευση τους, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων.  

Η χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου εξασφαλίζει : 

 Την αρχειοθέτηση εγγράφων ως προς οποιοδήποτε από τα στοιχεία τους και την 

εύκολη αναζήτηση – ανάκτηση αυτών. Είναι πιο εύχρηστο. 

 Την εύκολη μεταφορά των αρχείων χωρίς να καταλαμβάνουν φυσικό χώρο. Το 

χάρτινο χάος μετατρέπεται σε οργανωμένη και λειτουργική πληροφορία. 

 Την εύκολη και ταχεία πρόσβαση σε έγγραφα από οπουδήποτε, οποτεδήποτε 

και οποιαδήποτε συσκευή. 

 Την αποθήκευση, μεταφορά και χρήση σε ψηφιοποιημένη μορφή. 

 Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών. 

 Τη μείωση του κόστους διακίνησης των εγγράφων. 

 Τη μείωση του χρόνου διακίνησης των εγγράφων. 

 

3.1.3 Ψηφιακή Υπογραφή 

Τα ψηφιακά έγγραφα που διακινούνται, τόσο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, όσο και 

μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών για να έχουν ισχύ θα πρέπει να φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Τα ψηφιακά έγγραφα υπογράφονται ηλεκτρονικά από τους 

αρμόδιους.  Η ηλεκτρονική υπογραφή υποκαθιστά την ιδιόχειρη και είναι νομικά 
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δεσμευτική όσο και η φυσική, φτάνει να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις όπως 

αυτές περιγράφονται στη νομοθεσία περί ψηφιακών υπογραφών.  

Εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το ΠΔ 150/2001 (Α’ 125) 

«Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές», η 

«ηλεκτρονική υπογραφή» επέχει τη θέση της ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο 

ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό 

που δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ). 

 

Εικόνα 3.1.3.1 : Αρχική διαδικτυακή σελίδα ΑΠΕΔ http://www.aped.gov.gr 

 

Σύμφωνα με τη ιστοσελίδα http://www.aped.gov.gr (2018), Εικόνα 3.1.3.1, « η Αρχή 

Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες 

και στους δημοσίους υπαλλήλους να εκδώσουν δωρεάν προσωπικά ψηφιακά 

πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης».   

Η διαδικασία για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής, από πολίτες και δημοσίους 

υπαλλήλους περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα http://www.aped.gov.gr  και 

είναι η παρακάτω : 

http://www.aped.gov.gr/
http://www.aped.gov.gr/
http://www.aped.gov.gr/
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1. Προμήθεια Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)  

Πρόκειται είτε για ειδική συσκευή, εικόνα 3.1.3.2, (σε μορφή έξυπνης κάρτας ή 

usb token) ή για κεντρική διάταξη εξ αποστάσεως δημιουργίας ψηφιακής 

υπογραφή. 

 

 

Εικόνα 3.1.3.2 : ΑΔΔΥ σε μορφή έξυπνης κάρτας ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

 

2. Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ  

Στην ιστοσελίδα http://www.aped.gov.gr, υπάρχει ειδικό εγχειρίδιο όπου 

περιγράφονται λεπτομερώς τα βήματα για την «Ηλεκτρονική Υποβολή 

Αιτήματος Έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών». 

 

3. Μετάβαση σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  

Πραγματοποιείται ταυτοποίηση με την επίδειξη κάποιου εγγράφου. Οι πολίτες 

μπορούν να επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο. Για τους δημοσίους 

http://www.aped.gov.gr/
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υπαλλήλους απαιτείται εξουσιοδότηση από την υπηρεσία του στην οποία 

υπάγεται. 

4. Προετοιμασία του Υπολογιστή 

Αφορούν την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών των Αρχών 

Πιστοποίησης και Χρονοσήμανσης και τον περιηγητή Internet Explorer. 

5. Εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων 

Θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των οδηγών (drivers) της ΑΔΔΥ που έχει 

προμηθευτεί ο τελικός χρήστης. 

6. Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού 

Στην ιστοσελίδα http://www.aped.gov.gr, υπάρχει ειδικό εγχειρίδιο όπου 

περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ο 

χρήστης προκειμένου να εκδώσει τα ψηφιακά πιστοποιητικά του. Η έκδοση 

ψηφιακών πιστοποιητικών είναι δυνατή μόνο με τη χρήση Internet Explorer     

8-10. 

Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής αποτελεί βασικό σημείο αξιοπιστίας των 

συναλλαγών μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων 

και πολιτών. Η δημιουργία ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης, αποτελεί τη βασική 

συνιστώσα της ασφαλούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Επίσης η χρήση της ψηφιακής 

υπογραφής συμβάλλει στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, με 

αποτέλεσμα τη ταχύτερη και χωρίς κόστος διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων. 

 

3.1.4 Συστήματα Εξαγωγής Μισθοδοσίας  

Παλιότερα η μισθοδοσία εξαγόταν χειρόγραφα από το τμήμα μισθοδοσίας του 

εκάστοτε τμήματος προσωπικού κάθε δημόσιας υπηρεσίας, με την πρόοδο της 

τεχνολογίας η εποπτεία εξαγωγής μισθοδοσίας του προσωπικού υπολογιζόταν με τα 

πληροφοριακά συστήματα. Βάσει έρευνας προκύπτει ότι όλα τα πληροφοριακά 

συστήματα μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των οργανισμών και να 

συμβάλλουν θετικά στη λήψη βέλτιστων αποφάσεων από τη διοίκηση (Μελέτης, 2016). 

http://www.aped.gov.gr/
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3.2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα  

Οι πολίτες έχοντας πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, έχουν τη δυνατότητα να 

εξυπηρετηθούν, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν σε κάποια δημόσια υπηρεσία. 

Πρόκειται για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βρίσκονται υπό την εποπτεία ενός 

υπουργείου και η εξυπηρέτηση των πολιτών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας 3.2.1, με ηλεκτρονικές διευθύνσεις παροχής υπηρεσιών 

της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα.  

 

Πίνακας 3.2.1 : Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Εποπτεία 

Υπουργείου 

Αντικείμενο - 

Υπηρεσίες 

Σκοπός  

 

 

https://www.e-prescription.gr 

 

 

 

  

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 (ΥΠΕΚΑΑ) 

 

 

Ηλεκτρονική 

Συνταγογράφηση 

Ηλεκτρονική 

καταχώριση και 

εκτέλεση ιατρικών 

συνταγών και 

παραπεμπτικών ιατρικών 

εξετάσεων 

 

 

https://www.amka.gr 

 

 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 (ΥΠΕΚΑΑ) 

 

Αριθμός 

Μητρώου 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ) 

Είναι ουσιαστικά η 

ταυτότητα εργασίας και 

ασφάλισης κάθε 

εργαζόμενου, 

συνταξιούχου και 

προστατευόμενου μέλους 

της οικογένειάς τους στη 

χώρα μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

 

 

 

 

 

Συμβάλλει στον 

εκσυγχρονισμό και στην 

αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και τις 

https://www.e-prescription.gr/
https://www.amka.gr/
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https://aplo.yeka.gr 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  

(ΥΠΕΚΑΑ) 

 

 

Ψηφιακές 

υπηρεσίες Μιας 

Στάσης - ΑΠΛΟ 

επιχειρήσεις, καθώς και 

στην 

αποτελεσματικότερη 

χάραξη δημόσιων 

πολιτικών για την 

εργασία, την κοινωνική 

ασφάλιση και την 

κοινωνική προστασία 

 

 

http://www.efka.gov.gr 

Υπουργείο 

Εργασίας, 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης και 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

 (ΥΠΕΚΑΑ) 

 

Ενιαίος Φορέας 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ) 

Ενοποίηση όλων των 

ασφαλιστικών φορέων σε 

έναν νέο, σύγχρονο, 

αποτελεσματικό, Ενιαίο 

Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

 

 

 

 

https://www.ependyseis.gr 

 

 

 

Υπουργείο 

Οικονομίας και 

Ανάπτυξης  

(ΥΠΟΙΑΝ) 

 

 

 

Πληροφοριακό 

Σύστημα 

Κρατικών 

Ενισχύσεων 

Ενημέρωση των 

επιχειρήσεων σχετικά με 

τις ενισχύσεις προς 

επενδυτικά σχέδια 

δηλαδή τον Επενδυτικό 

Νόμο και τις ενισχύσεις 

προς Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις που 

υλοποιούνται στο 

πλαίσιο των 

συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων. 

Παράλληλα, 

αποτελώντας την είσοδο 

σε Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων, παρέχει τη 

δυνατότητα 

https://aplo.yeka.gr/
http://www.efka.gov.gr/
https://www.ependyseis.gr/
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ηλεκτρονικής υποβολής 

και διαχείρισης των 

επενδυτικών σχεδίων 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr 

 

 

 

Υπουργείο 

Οικονομίας και 

Ανάπτυξης  

(ΥΠΟΙΑΝ) 

 

 

 

Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων 

Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) 

Ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα, 

το οποίο περιλαμβάνει 

όλα τα αναγκαία στοιχεία 

για την υποβολή 

αιτημάτων, τον 

προγραμματισμό, την 

έγκριση, τη διαδικασία 

προκήρυξης, ανάθεσης, 

σύναψης και εκτέλεσης 

δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία 

 

 

 

http://www.ermis.gov.gr 

 

 

Υπουργείο 

Εσωτερικών 

(ΥΠΕΣ) 

 

 

Εθνική Πύλη 

Δημόσιας 

Διοίκησης  

Αποτελεί την Κεντρική 

Διαδικτυακή Πύλη της 

δημόσιας διοίκησης, 

παρέχοντας στους 

πολίτες και τις 

επιχειρήσεις 

πληροφόρηση και 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

 

 

http://www.eopyy.gov.gr 

 

Υπουργείο 

Υγείας 

(ΥΠΥΓ) 

Εθνικός 

Οργανισμός 

Παροχής 

Υπηρεσιών 

Υγείας 

(ΕΟΠΥΥ) 

 

Παροχή υπηρεσιών 

υγείας από έναν ενιαίο 

εθνικό φορέα 

 

 

 

Υπουργείο  

Υπηρεσία 

«Ηλεκτρονικών 

Δυνατότητα δωρεάν 

«κλεισίματος» ραντεβού 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ermis.gov.gr/
http://www.eopyy.gov.gr/
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http://rdv.ehealthnet.gr 

 

 

 

Υγείας 

(ΥΠΥΓ) 

Ραντεβού – 

eRDV»  

e-Ραντεβού 

σε όλες τις μονάδες 

ΠΕΔΥ και στα 

περισσότερα Κέντρα 

Υγείας 

 

 

http://www.digitalplan.gov.gr 

Υπουργείο 

Ψηφιακής 

Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών 

και Ενημέρωσης  

(ΥΨΗΠΤΕ) 

Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ τομέα 

Τεχνολογίας 

Πληροφορικής 

και 

Επικοινωνιών 

(ΕΔΟΤΠΕ) 

Υποστήριξη του 

Υπουργείου Ψηφιακής 

Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης καθώς και 

των φορέων που 

εποπτεύονται από αυτό 

 

http://www.gsis.gr 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

(ΥΠΟΙΚ) 

Φόρος 

Εισοδήματος 

Υποβολή φορολογικών 

δηλώσεων μέσω της 

εφαρμογής TAXISnet 

 

 

http://www.syzefxis.gov.gr 

Υπουργείο 

Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης 

και 

Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  

(ΥΔΜΗΔ) 

 

Εθνικό Δίκτυο 

Δημόσιας 

Διοίκησης  

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

 

Επιδιώκεται η ανάπτυξη 

και ο εκσυγχρονισμός 

της τηλεπικοινωνιακής 

υποδομής του Δημόσιου 

Τομέα 

 

 

 

http://www.ncris.gov.gr 

 

 

Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων  

(ΥΔΔΑΔ) 

 

 

 

Εθνικό Ποινικό 

Μητρώο (ΕΠΜ) 

 

Παρέχει πληροφόρηση 

για θέματα  ποινικού 

μητρώου των υπηρεσιών 

ποινικού μητρώου των 

Εισαγγελιών 

Πρωτοδικών της χώρας 

και του Αυτοτελούς 

Τμήματος Ποινικού 

Μητρώου της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του 

Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, καθώς 

http://rdv.ehealthnet.gr/
http://www.digitalplan.gov.gr/
http://www.gsis.gr/
http://www.syzefxis.gov.gr/
http://www.ncris.gov.gr/
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επίσης και για τους 

τρόπους και τις 

διαδικασίες που 

απαιτούνται προκειμένου 

να εκδοθεί αντίγραφο 

ποινικού μητρώου 

 

 

 

 

 

http://www.opengov.gr 

 

 

 

 

 

Υπουργείο 

Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

(ΥΠΔΑ) 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες του 

OpenGov 

Η ανοικτή διακυβέρνηση 

συνδυάζει πολιτικά και 

τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά. 

Βασίζεται σε ένα πλαίσιο 

πολιτικών αρχών όπως η 

διαφάνεια, η 

διαβούλευση, η 

λογοδοσία και η 

αποκέντρωση. Σε ό,τι 

αφορά την τεχνολογία η 

ανοικτή διακυβέρνηση 

αξιοποιεί εφαρμογές και 

εργαλεία ανοικτού 

κώδικα. Στόχος είναι η 

δημιουργία καλών 

πρακτικών που θα 

καθιερωθούν ως τρόπος 

διακυβέρνησης. Στο 

επίκεντρο της ανοικτής 

διακυβέρνησης είναι οι 

ανάγκες των πολιτών για 

πληροφόρηση, για 

αξιοκρατία και για 

συμμετοχή στη 

διαδικασία διαμόρφωσης 

των αποφάσεων 

http://www.opengov.gr/
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Όλα τα υπουργεία στην Ελλάδα καθώς και η πλειοψηφία των δημοσίων υπηρεσιών 

διαθέτουν διαδικτυακές πύλες. Στις ιστοσελίδες των δημοσίων αυτών υπηρεσιών 

μπορούν τόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όσο και οι πολίτες να ενημερωθούν σχετικά με 

την διοικητική οργάνωση, την έκδοση των διοικητικών τους πράξεων, ανακοινώσεις 

και δελτία τύπου. Επίσης υπάρχει δυνατότητα για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

 

3.3 Ψηφιακές Πόλεις 

Καινοτόμες δραστηριότητες μέσω των ΤΠΕ που εξυπηρετούν τομείς της δημόσιας 

διοίκησης στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι και η δημιουργία των 

ψηφιακών πόλεων. Στις ψηφιακές πόλεις οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

λειτουργία των πόλεων, βελτιώνοντας τις παροχές υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Η έννοια της ψηφιακής πόλης ξεκίνησε από το 1994 και το 2000 στη Βαρκελώνη 

πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση, όπου συμμετείχαν σχεδόν 500 πόλεις, με 

σκοπό τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου ψηφιακών πόλεων. Ορισμένες από τις 

παροχές των ψηφιακών πόλεων αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών, γεφύρωση του 

χάσματος μεταξύ πολιτών και πολιτικών, εξοικείωση πολιτών με ΤΠΕ και δυνατότητες 

οικονομικής ανάπτυξης (Αποστολάκης, Λουκής & Χάλαρης, 2008). 

Ο Καρύδας (2007), αναφέρει ότι «οι εικονικές/δυνητικές πόλεις (virtual cities) 

αποτελούν μια ιδιαίτερα προηγμένη μορφή αστικής έκφρασης, επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του διαδικτύου» (σ.141). 

 

3.3.1 e-trikala 

Η πρώτη ψηφιακή πόλη της Ελλάδας είναι τα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

http://www.e-trikala.gr το γραφείο e-trikala από το 2004, παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες 

μέσω των ΤΠΕ για όλους τους πολίτες. Υπάρχουν υποδομές και παρέχονται υπηρεσίες 

για τους πολίτες κάθε ηλικίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας που αφορούν τις 

συναλλαγές, την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση καθώς και πληροφορίες με τοπικό και 

τουριστικό περιεχόμενο. Στις 8 Απριλίου 2008, εξελίχθηκε σε e-trikala Α.Ε., με το 99% 

http://www.e-trikala.gr/
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του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει στο Δήμο Τρικκαίων και το υπόλοιπο 1% στο 

Εμπορικό Επιμελητήριο Τρικάλων. 

Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 ανακοινώθηκαν από τον οργανισμό Intelligent Community 

Forum, οι 7 έξυπνες πόλεις του κόσμου για το 2018. Οι 7 έξυπνες πόλεις προέρχονται 

από κοινότητες τεσσάρων εθνών. Έτσι λοιπόν είναι τρεις κοινότητες από την Ταϊβάν, 

δύο κοινότητες από τον Καναδά, μια κοινότητα από την Αυστραλία και  μια κοινότητα 

από τη Φιλανδία (Intelligent Community Forum, 2018).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ  

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4.1 Εκπαίδευση Δημοσίων Λειτουργών σε θέματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης   

Υπάρχει ψηφιακό χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των ηλικιών (χρηστών), φύλων 

(άνδρας - γυναίκα), όσο και των ομάδων που παρουσιάζουν μεγάλες εισοδηματικές 

ανισότητες. Η εκπαίδευση στην χρήση της τεχνολογίας είναι το στοιχείο – κλειδί για 

την βελτίωση του ψηφιακού χάσματος (Booz Allen Hamilton, 2002, p. 87).  

Προκειμένου οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν χρήση ΤΠΕ απαιτείται η σωστή και 

άρτια επιμόρφωσής τους, μέσω της οργάνωσης προγραμμάτων και δράσεων 

εξοικείωσης με τη χρήση των ΤΠΕ, αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων Ψηφιακού 

Γραμματισμού (ΨΓ). Η εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα αποτελεί μία από τις 

θεμελιώδεις δεξιότητες που συνδέεται άμεσα με την ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ. 

 

4.1.1 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  

Στο ΠΔ 57/2007 (ΦΕΚ 59Α/14-03-2007), αναφέρεται η «Κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα http://www.ekdd.gr (2018), εικόνα 4.1.1.1, το ΕΚΔΔΑ 

ιδρύθηκε το 1983, πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και 

υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

http://www.ekdd.gr/
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Εικόνα 4.1.1.1 : Αρχική διαδικτυακή σελίδα ΕΚΔΔΑ http://www.ekdd.gr  

 

Στην οργανωτική διάρθρωση του ΕΚΔΔΑ, περιλαμβάνονται τρεις Εκπαιδευτικές - 

Επιστημονικές Μονάδες, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 

διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι εκπαιδευτικές - Επιστημονικές Μονάδες είναι : 

- Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), για την 

προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών σύγχρονης διοικητικής αντίληψης. 

 - Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 

της δημόσιας διοίκησης, υλοποιώντας επιμορφωτικές δράσεις. 

- Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ), για τον εκσυγχρονισμό του 

δημόσιου τομέα. 

http://www.ekdd.gr/
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Τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ στην πλειοψηφία τους διεξάγονται δια 

ζώσης. Μεταξύ των επιμορφωτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβάνονται και 

προγράμματα τηλεκπαίδευσης (εξ αποστάσεως) ή και μεικτής εκπαίδευσης (δια ζώσης 

σε συνδυασμό με εξ αποστάσεως).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1.1.2 : Δικτυακός τόπος ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

http:/port.ekdd.gr 

 

Στα πλαίσια των εξ αποστάσεως προγραμμάτων οι δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται 

μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ΕΚΔΔΑ με τη χρήση των ΤΠΕ. Πρόκειται για ένα 

δικτυακό τόπο ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, όπως περιγράφεται παραπάνω 

(Εικόνα 4.1.1.2).  

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την απομάκρυνση των 

δημοσίων υπαλλήλων από τις θέσεις εργασίας τους. Επίσης επειδή πρόκειται για 

ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, μπορούν τα εγγεγραμμένα μέλη, οπουδήποτε 

οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή, με τους προσωπικούς τους κωδικούς να 

εισέλθουν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, να ενημερωθούν με το σχετικό υλικό των 

μαθημάτων που παρακολουθούν και να παραδώσουν εργασίες. Παρέχεται λοιπόν η 

http://www.ekdd.gr/
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δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να εκπαιδευτούν σε θέματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. 

 

4.1.2 Δημόσιες Βιβλιοθήκες  

Οι ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες μέσω του διαδικτύου, αναλαμβάνουν όλο και 

περισσότερες πρωτοβουλίες οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων που 

συνεισφέρουν στη δια βίου μάθηση (Μπαλαπανίδου, 2015). Οι δημόσιες βιβλιοθήκες 

παρέχουν πληθώρα πληροφοριών, τόσο σε έντυπη μορφή όσο και ηλεκτρονική. Κάθε 

δημόσιος υπάλληλος έχει τη δυνατότητα μέσω των ΤΠΕ να κάνει χρήση αυτού του 

υλικού προκειμένου να ενημερωθεί σε θέματα που τον αφορούν. 

 

4.2 Επικοινωνία – Διαλειτουργικότητα - Συνεργασία  

Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τη χρήση των ΤΠΕ προωθείται ο 

διαμοιρασμός γνώσης στο εσωτερικό του δημόσιου τομέα, με ένα περιεκτικό και 

παραγωγικό τρόπο. 

Η Οργανωτική Διαλειτουργικότητα σύμφωνα με την Κύρωση Πλαισίου Παροχής 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(ΠΗΔ), αφορά «την εναρμόνιση των διαδικασιών για την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ 

διαφορετικών φορέων που επιδιώκουν ανταλλαγή πληροφοριών και έχουν διαφορετικές 

εσωτερικές δομές και διαδικασίες. Η εναρμόνιση των διαδικασιών επίσης στοχεύει 

στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των χρηστών» (Αριθ. 

ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, 2012, σ. 3). 

Οι φορείς της δημόσιας διοίκησης μεριμνούν μέσω του θεσμού της αυτεπάγγελτης 

αναζήτησης δικαιολογητικών για την απεμπλοκή των αιτούντων από την ολοκλήρωση 

ενδιάμεσων υπηρεσιών που απαιτούνται για την παροχή των τελικών υπηρεσιών 

(Κοινωνία της Πληροφορίας [ΚτΠ], 2008, σ. 48).  Αυτό προϋποθέτει την καλή 

συνεργασία των φορέων της δημόσιας διοίκησης μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών. 
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Σύμφωνα με την Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2013), το 

πλαίσιο που αφορά την ανάπτυξη της Στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες με : 

1. Επίκεντρο την Πληροφορία  

Χρήση ανοιχτών δεδομένων τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν και να 

διαμοιρασθούν με τρόπο που είναι πολύ πιο χρήσιμος και κατανοητός για τον 

αποδέκτη της πληροφορίας. 

2. Κοινή Πλατφόρμα  

Συνεργασία ανάμεσα στις δομικές και λειτουργικές μονάδες του κράτους, 

προκειμένου να υπάρχει μείωση κόστους και χρόνου των συναλλαγών και να 

διασφαλιστεί συνοχή και αξιοπιστία πληροφοριών. 

3. Επίκεντρο τον τελικό χρήστη 

Προσβάσιμες ποιοτικές πληροφορίες και υπηρεσίες σε πολίτες, επιχειρήσεις 

και στελέχη των δημοσίων φορέων, οποιαδήποτε στιγμή εκείνος τις 

χρειάζεται. 

4. Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα 

Λαμβάνονται τα μέγιστα δυνατά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ασφαλής συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών από εσκεμμένες επιθέσεις ή 

τυχαίες παραβιάσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας . (σ. 4) 

 

4.3 Ψηφιακό Χάσμα – Κίνδυνοι 

Με τον όρο «Ψηφιακό Χάσμα» ή αλλιώς «Ψηφιακός Αποκλεισμός», επιτυγχάνεται να 

καθοριστεί η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στους «έχοντες» και «μη έχοντες» 

δυνατότητα πρόσβασης στις ΤΠΕ (Στειακάκης, 2013, σ.187).  

Η αποκλειστική παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την δημόσια διοίκηση μπορεί να 

οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό μιας ορισμένης ομάδας δημοσίων υπαλλήλων 
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αλλά και πολιτών που συναλλάσσονται με το δημόσιο. Πρόκειται για ευπαθής ομάδες 

ανθρώπων που δεν τους επιτρέπει να κάνουν χρήση των ΤΠΕ : 

 H οικονομική τους κατάσταση  

 Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

 Η ηλικία 

 Οι συνήθεις δραστηριότητες τους  

Για την αποφυγή λοιπόν του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει η Δημόσια 

Ηλεκτρονική Διοίκηση να φέρει τα χαρακτηριστικά της Δημοκρατικής Διοίκησης και 

να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και συμμετοχής όλων των πολιτών (Αποστολάκης, 

2005, σ. 5).  

 

4.4 Γενικά Οφέλη της Χρήσης των ΤΠΕ στο Πλαίσιο της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

Τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς το 

δημόσιο τομέα και τους χρήστες, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Gallo, Giove, Millard, Kåre, & Thaarup, 2014) αναφέρονται παρακάτω : 

Οφέλη για το δημόσιο τομέα 

 Άμεσα οφέλη 

Περιλαμβάνουν όλα τα οφέλη κόστους (χρημάτων) που προκύπτουν από 

εξοικονόμηση χρόνου, μεγαλύτερα έσοδα λόγω της μείωσης του αριθμού 

συναλλαγών και της βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων. 

 

 Έμμεσα οφέλη 

Περιλαμβάνονται όλα τα οφέλη που συνδέονται με την καλύτερη παροχή 

υπηρεσιών και την ενίσχυση της διαδικασίας αποφάσεων. 
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Οφέλη για τους χρήστες 

 Άμεσα οφέλη 

Περιλαμβάνουν όλα τα οφέλη κόστους (χρημάτων) και χρόνου, λόγω της 

μείωσης των συναλλαγών με τη φυσική παρουσία των χρηστών. 

 

 Έμμεσα οφέλη 

Περιλαμβάνονται όλα τα οφέλη που σχετίζονται με τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. (σ.34-35) 
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Συμπεράσματα 

Οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η χρήση των 

οποίων συνετέλεσε στον ανασχεδιασμό των δημοσίων διαδικασιών. Η συνεχιζόμενη 

εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός των ΤΠΕ επηρεάζει θετικά την πορεία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπάρχει διαφάνεια, 

εγκυρότητα των διοικητικών πράξεων και αξιοπιστία των συναλλαγών. Παρακάτω 

περιγράφονται τα ειδικά οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τη χρήση των 

ΤΠΕ: 

Δημόσιες Υπηρεσίες  

 Εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων με εκπαιδευτικά προγράμματα εξ 

αποστάσεως. 

 Άμεση επικοινωνία μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα. 

 Άμεση επικοινωνία μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης και των 

πολιτών. 

 Άμεση ενημέρωση δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών με την ανάρτηση στο 

διαδίκτυο των διεκπεραιωμένων διοικητικών πράξεων. 

 Αξιοποίηση των δημοσίων δεδομένων για καινοτόμες ιδέες.  

 Πρόσβαση σε διάφορες πηγές που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση διοικητικών 

πράξεων. 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών του δημοσίου τομέα. 

 Απλοποίηση διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης.  

 Ευελιξία της δημόσιας διοίκησης.  

 Ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών. 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. 

 Επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.  

 Βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών. 

 Συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. 

 Αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. 

 Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.  

 Λειτουργική διαχείριση ψηφιακών δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.  

 Μείωση του κόστους της δημόσιας διοίκησης.  
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 Πρόσβαση σε έγγραφα από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε 

συσκευή. 

 

Πολίτες  

 Άμεση εξυπηρέτηση και επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες. 

 Πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα – Διαφάνεια. 

 Βελτίωση παροχών. 

 Απλοποίηση συναλλαγών. 

 Μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.  

 Συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων που 

αφορούν την δημόσια διοίκηση (www.opengov.gr). 

 Εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση τους. 

 Ενίσχυση της δημοκρατίας. 

 Μείωση μετακινήσεων – εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως.  

 

Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα κρίνεται αναγκαίο να συνεργαστούν, ώστε να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, ανταλλάσοντας 

αυτοματοποιημένα δεδομένα και πληροφορίες.   

Η τηλεργασία, η ηλεκτρονική υγεία και η ηλεκτρονική μάθηση, αποτελούν ενδεικτικές 

άλλα και πολύ σημαντικές υπηρεσίες της χρήση των ΤΠΕ, από τη δημόσια διοίκηση. 

Ωστόσο γίνεται εμφανές ότι με την χρήση των ΤΠΕ, ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέας 

μορφής προβλήματα, όπως είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα και το αποκαλούμενο 

«ψηφιακό χάσμα». Η πολιτεία λοιπόν οφείλει να προστατεύσει και να βοηθήσει τους 

πολίτες να αξιοποιήσουν την ψηφιακή επανάσταση κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο με 

την υλοποίηση στοχευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων για δημοσίους 

υπαλλήλους και πολίτες.  

 

 

 

http://www.opengov.gr/
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B΄ Μέρος 

Ερευνητικό Πλαίσιο 
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Εισαγωγή 

Προκειμένου να μελετηθεί το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

διεξήχθη ποσοτική έρευνα με εργαλείο ένα κατασκευασμένο πρότυπο ερωτηματολόγιο 

που να καλύπτει τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας. Πεδίο έρευνας της εργασίας 

αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι της δημόσιας διοίκησης που κάνουν χρήση ΤΠΕ ή έχουν 

γνώση της χρήσης των ΤΠΕ στο χώρο της εργασίας τους.  

Πραγματοποιήθηκε «προέλεγχος» και «έρευνα πιλότος» του ερωτηματολογίου. 

Διεξήχθη Διαδικτυακή Έρευνα χρησιμοποιώντας μια Φόρμα Google. Συγκεντρώθηκε 

ένας ικανοποιητικός αριθμός 341 ερωτηματολογίων και στη συνέχεια καταχωρήθηκαν 

τα ερωτηματολόγια για στατιστική ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση Η/Υ στο 

SPSS (ολοκληρωμένο στατιστικό πακέτο windows). 

Η έρευνα ανέδειξε τα οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ εντός των δημοσίων υπηρεσιών και 

των πολιτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

5.1 Διατύπωση Υποθέσεων 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ειδικά τα τελευταία χρόνια η χρήση των ΤΠΕ από 

τους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Η χρήση των ΤΠΕ, αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που 

συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. 

Βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης που αναφέρεται στο πρώτο μέρος του 

θεωρητικού πλαισίου, προκύπτουν οι παρακάτω υποθέσεις.  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση σύμφωνα με τις απόψεις των δημοσίων 

υπαλλήλων μπορεί να : 

Υπόθεση 1η : Επηρεάσει τη δομή της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης σε 

διοικητικές διαδικασίες (χρήση) και υλικοτεχνική υποδομή. Έλεγχος αυτών ως προς τη 

μεταβλητή «Υπαλληλική Ιδιότητα». 

Υπόθεση 2η : Διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών και την αξιοπιστία των 

διοικητικών πράξεων. Έλεγχος αυτών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. 

Υπόθεση 3η : Βελτιώσει και να απλοποιήσει την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς 

του δημοσίου τομέα και να μειώσει τη δημόσια δαπάνη (αποδοτικότητα). Έλεγχος 

αυτών ως προς τη μεταβλητή «Υπαλληλική Ιδιότητα». 

Υπόθεση 4η : Συμβάλλει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας 

διοίκησης. Έλεγχος αυτών ως προς τη μεταβλητή «Ηλικία». 

Υπόθεση 5η : Ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των δημοσίων υπηρεσιών και την 

επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Έλεγχος αυτών ως προς τη 

μεταβλητή «Επίπεδο Εκπαίδευσης». 

Υπόθεση 6η : Να δημιουργήσει στο μέλλον νέες προοπτικές. Έλεγχος αυτών ανάμεσα 

σε άνδρες και γυναίκες. 
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5.2 Μεθοδολογία της Έρευνας 

5.2.1 Ποσοτική Έρευνα  

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή διεξήχθη ποσοτική έρευνα με την κατασκευή 

ενός δομημένου ερωτηματολογίου και χρήση κλειστών ερωτήσεων και τις 

προτεινόμενες απαντήσεις. Συμπεριλαμβάνεται και μια ερώτηση ανοιχτού τύπου η 

οποία θα αναλυθεί στο τέλος με ποιοτικό τρόπο. Εργαλείο της ποσοτικής έρευνας 

αποτελεί το ερωτηματολόγιο. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται για πρώτη 

φορά.  

Η επιλογή της ποσοτικής έρευνας έγινε βάση των ερευνητικών ζητουμένων (υποθέσεις) 

που έπρεπε να προσεγγιστούν ποσοτικά. Αποσκοπεί στο να μετρήσουμε το πόσο και το 

πόσοι συμφωνούν ή διαφωνούν με μια συγκεκριμένη άποψη. Καταγράφει τις απόψεις 

των εργαζομένων σε συγκεκριμένες δημόσιες δομές, στην Ελλάδα, ώστε τα 

αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν γενικεύσιμα και ακριβέστερα.  

Η ανοιχτού τύπου ερώτηση παρατίθεται στο τέλος του κυρίως μέρους του 

ερωτηματολογίου, ώστε να μπορούν οι ερωτώμενοι να αναφέρουν παρατηρήσεις που 

θα ήταν σημαντικές για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Η προσθήκη ανοιχτού τύπου ερώτησης συμπληρώνει την ποσοτική έρευνα και δίνει τη 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράσουν απόψεις και ερωτήματα που δεν 

διατυπώνονται στο περιεχόμενο του δομημένου ερωτηματολογίου. Παρ’ όλα αυτά η 

ερώτηση δεν αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο του ερωτηματολογίου, επειδή κάτι τέτοιο θα 

ωθούσε τους ερωτώμενους να απαντήσουν κάπως βιαστικά και πιεσμένα. Εξάλλου θα 

αναλυθεί με ποιοτικό τρόπο και επομένως δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων.    

 

5.2.2 Οι Ερωτώμενοι της Έρευνας 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε μια συγκεκριμένη σειρά ερωτήσεων 

και να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους στις καταφατικές προτάσεις που έχουν 

διατυπωθεί και μόνο αυτές, οι οποίες αποτελούν υποχρεωτικό πεδίο της συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου. Εκτός από μια ερώτηση ανοιχτού τύπου που όπως 
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προαναφέρθηκε και παραπάνω θα αναλυθεί με ποιοτικό τρόπο και η απάντηση της δεν 

είναι υποχρεωτική. 

Όσοι απαντούν δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε οποιουδήποτε είδους 

επεξεργασία μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου. Στο εισαγωγικό κείμενο δίνονται 

τα στοιχεία της ερευνήτριας ώστε όποιος από τους ερωτώμενους επιθυμεί να 

επικοινωνήσει, για τυχόν διευκρινίσεις, να ενημερωθεί για την πορεία της έρευνας και 

τα αποτελέσματα αυτής. 

Οι ερωτώμενοι είναι υπάλληλοι που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες και κάνουν 

χρήση ΤΠΕ ή έχουν γνώση της χρήσης των ΤΠΕ σε θέματα που αφορούν τη δημόσια 

διοίκηση. Επιλέχθηκαν να συμμετέχουν υπάλληλοι συγκεκριμένων δημοσίων 

υπηρεσιών και ειδικοτήτων εντός και εκτός Θεσσαλονίκης με σκοπό την παραγωγή 

δεικτών και μετρήσεων που μπορούν να γενικευτούν και να αντικατοπτρίζουν την όσο 

δυνατή ακριβή άποψη των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα. Πολλοί εκ των οποίων 

συνέβαλαν μάλιστα στην προώθηση της έρευνας με μεγάλη ευχαρίστηση. Ο συνολικός 

αριθμός των ερωτώμενων της έρευνας ανέρχεται στους 341 υπαλλήλους που 

εργάζονται σε δομές της δημόσιας διοίκησης. 

 

5.2.3 Κατασκευή Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε παράλληλα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση και 

συγγραφή της εργασίας (από 20/07/2017 έως 26/03/2018) και η σειρά των ερωτήσεων 

ακολουθεί τη σειρά του θεωρητικού μέρους της εργασίας αυτής. Η κατασκευή του έγινε 

βάση πενταβάθμιας κλίμακας Likert, με πέντε τιμές απαντήσεων : «Διαφωνώ 

απόλυτα», «Διαφωνώ», «Ούτε συμφωνώ, Ούτε διαφωνώ», «Συμφωνώ», «Συμφωνώ 

απόλυτα». Σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2015) «οι κλίμακες Likert είναι κλίμακες 

συμφωνίας του ερωτώμενου με μία άποψη. Για να κατασκευάσουμε μια τέτοια κλίμακα 

διατυπώνουμε καταφατικά μια πρόταση και ζητάμε από τον ερωτώμενο να δηλώσει το 

βαθμό συμφωνίας του στην πρόταση που διατυπώσαμε» (σελ. 109). 

Κατά την κατασκευή του ερωτηματολογίου προέκυψε πληθώρα ερωτήσεων και στο 

τέλος έγινε μια επιλογή αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της 

έρευνας και να είναι απλές και κατανοητές από τους ερωτώμενους. Γενικά η 
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επεξεργασία της δομής, της μορφής και του περιεχομένου του ερωτηματολογίου 

συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια συγγραφής του θεωρητικού μέρους αυτής της 

εργασίας. 

Αρχικά έγινε η σύνθεση ενός θεωρητικού πλαισίου, μιας σειράς εννοιών που 

συνδέονται μεταξύ τους με κάποιες σχέσεις (εννοιολόγηση) και στη συνέχεια 

ακολούθησε η κατασκευή του ερωτηματολογίου υιοθετώντας κατάλληλες κλίμακες που 

μετρούν τα χαρακτηριστικά της κάθε έννοιας (λειτουργικοποίηση). 

 

Εικόνα 5.2.3.1 : Μεταβλητές Ερωτηματολογίου 

 

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται δέκα βασικές μεταβλητές (εικόνα 5.2.3.1), μια 

εξαρτημένη και εννέα ανεξάρτητες που υποδηλώνουν τα οφέλη και τις συνέπειες της 

χρήσης των ΤΠΕ από τους φορείς του δημοσίου τομέα. Οι μεταβλητές αυτές μετρούν 

τις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με : τη Χρήση των ΤΠΕ, την 

Υλικοτεχνική Υποδομή των Δημοσίων Υπηρεσιών, την Ασφάλεια των Συναλλαγών, 

την Αξιοπιστία της Επικοινωνίας, την Παροχή Υπηρεσιών από τους Δημοσίους 

Υπαλλήλους, τη Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου, την Εκπαίδευση των Δημοσίων 
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Υπαλλήλων, τη Διαλειτουργικότητα – Επικοινωνία μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών, 

την Αποδοτικότητα των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις Μελλοντικές Προοπτικές της 

χρήσης των ΤΠΕ. Στις δέκα βασικές μεταβλητές εμπεριέχονται συνολικά τριάντα δυο 

στοιχεία (μεταβλητές). 

 

5.2.3.1  Μεταβλητές  

Χρήση : βασικό εργαλείο (μέσο), ανασχεδιασμός δημοσίων διαδικασιών, πορεία 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

Υλικοτεχνική Υποδομή : τηλεπικοινωνιακές υποδομές, εξειδικευμένη κατάρτιση, 

λογισμικά πακέτα 

Ασφάλεια : προστασία προσωπικών δεδομένων, προσωπικός κωδικός πρόσβασης 

Αξιοπιστία : ψηφιακή υπογραφή, εγκυρότητα διοικητικών πράξεων, δημοσίευση 

διοικητικών πράξεων – προσβασιμότητα 

Παροχή Υπηρεσιών : βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών, απλοποίηση συναλλαγών, 

διαφάνεια 

Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου : εύχρηστο, φορητότητα, αποθήκευση - αρχειοθέτηση, 

πρόσβαση 

Εκπαίδευση : δεξιότητες, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναβάθμιση ανθρώπινου 

δυναμικού 

Διαλειτουργικότητα – Επικοινωνία :  ισότιμη πρόσβαση, εναρμόνιση διοικητικών 

διαδικασιών, συνεργασία, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών  

Αποδοτικότητα : χρόνος, κόστος, μείωση ανθρώπινου δυναμικού 

Μελλοντικές Προοπτικές : παροχή υπηρεσιών χωρίς μετακίνηση, κοινωνικός 

αποκλεισμός, ψηφιακή κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων, ψηφιακή κατάρτιση πολιτών 
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5.2.3.2  Η Δομή του Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο περιέχει 41 ερωτήσεις (βλ. παράρτημα 1.1). Η δομή του 

ερωτηματολογίου περιγράφεται παρακάτω : 

 Εισαγωγικό κείμενο όπου αναφέρεται το θέμα της έρευνας, η ιδιότητα της 

ερευνήτριας, ο σκοπός της έρευνας και τα οφέλη αυτής. Αναφέρεται η 

εμπιστευτικότητα και ανωνυμία των απαντήσεων και διευκρινίζεται ότι θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, ώστε οι συμμετέχοντες να 

μπορούν να απαντήσουν με ειλικρίνεια προκειμένου τα αποτελέσματα της 

έρευνας να έχουν αξία. Δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

επικοινωνήσουν με την ερευνήτρια για τυχόν διευκρινίσεις, για την πορεία και 

τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Κυρίως Ερωτηματολόγιο που με τη σειρά του αποτελείται από τρία τμήματα: 

 Εισαγωγικές Ερωτήσεις πρόκειται για 3 ερωτήσεις που αφορούν τα 

γενικότερα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου σχετικά με το θέμα της 

έρευνας. Αφορούν το χρόνο χρήσης ΤΠΕ.  

 Κυρίως Μέρος (πυρήνα του ερωτηματολογίου) πρόκειται για 32 

καταφατικές προτάσεις (μεταβλητές) που έχουν άμεση σχέση με το θέμα της 

έρευνας, είναι σαφείς και σύντομες. Αφορούν τις συνέπειες και τα 

αποτελέσματα της χρήσης των ΤΠΕ. Τον πυρήνα του ερωτηματολογίου 

συμπληρώνει στο τέλος μια (1) ανοιχτού τύπου ερώτηση. 

 Δημογραφικά Στοιχεία πρόκειται για 5 ερωτήσεις που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά του ίδιου του ερωτώμενου. Αφορούν το φύλο, την ηλικία, 

το επίπεδο εκπαίδευσης, την υπαλληλική ιδιότητα και τα χρόνια 

προϋπηρεσίας. 

Στο ερωτηματολόγιο διευκρινίζεται ο όρος ΤΠΕ, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι ικανοί 

να απαντήσουν. Επίσης στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο οι δημόσιοι υπάλληλοι 

καλούνται να τοποθετηθούν και σε θέματα εκπαίδευσης μέσω των ΤΠΕ που αφορούν 

την υπηρεσιακή τους εργασία. Αυτός ήταν και ο λόγος να κατασκευαστεί το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να εκτιμηθούν οι απόψεις των δημοσίων 

υπαλλήλων και σε θέματα υπηρεσιακής τους εκπαίδευσης.  
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5.2.4 Προέλεγχος και Έρευνα Πιλότος 

Πριν δοθεί το ερωτηματολόγιο προς την τελική συμπλήρωση, ελέγχθηκε από δύο 

καθηγητές (από 27/03/2018 έως 12/04/2018). Τον επιβλέποντα καθηγητή της εν λόγω 

εργασίας κυρίως για το περιεχόμενο του και από έναν ειδικό καθηγητή βάση του 

γνωστικού του αντικειμένου και της εμπειρίας του για τη δομή και τη μορφή του. 

Ακολούθησαν οι απαραίτητες διορθώσεις.  

Στην συνέχεια ακολούθησε μια πιλοτική έρευνα (έρευνα πιλότος), με μη πιθανοτική 

δειγματοληψία, όπου συμπληρώθηκαν 30 ερωτηματολόγια (από 12/04/2018 έως 

15/04/2018). Προέκυψαν αλλαγές στο περιεχόμενο κυρίως των εισαγωγικών 

ερωτήσεων, με σκοπό να καλύπτουν το φάσμα όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης 

από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν έγινε εξαγωγή αρχικών δεικτών αξιοπιστίας, 

συντελεστής α του Cronbach ίσος με 0,891, που είναι μια αποδεκτή τιμή μεγαλύτερη 

του 0,70 που δηλώνει αξιοπιστία. Εξετάστηκε και η δομική εγκυρότητα του 

ερευνητικού εργαλείο. 

Στον προέλεγχο συμμετείχαν δημόσιοι υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων του φιλικού 

μου περιβάλλοντος που έκαναν χρήση των ΤΠΕ στο χώρο της εργασίας τους.  

Ενδεικτικά οι διορθώσεις που έγιναν και αφορούσαν τη δομή και το περιεχόμενο ήταν : 

- Προσθήκη της επιλογής «Καθόλου» στις πρώτες τρεις (3) εισαγωγικές 

ερωτήσεις.  

- Προσθήκη της ανοιχτής ερώτησης «Αναφέρετε παρατηρήσεις που θα ήταν 

σημαντικές για τη διεξαγωγή της έρευνας», χωρίς να είναι υποχρεωτική, με τη 

δυνατότητα απάντησης μακροσκελούς κειμένου.  

Με αποτέλεσμα οι ερωτήσεις να απευθύνονται ακόμα και στους νεοδιόριστους 

δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης τους δημοσίους υπαλλήλους που μπορεί να διαθέτουν 

την γνώση της χρήσης των ΤΠΕ, αλλά παρόλα αυτά να μην κάνουν χρήση ΤΠΕ, είτε 

λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους, είτε επειδή η υπηρεσία τους δεν διαθέτει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό.  

Πολλές διορθώσεις των ερωτήσεων προέκυψαν κατά τον προέλεγχο, στην προσπάθεια 

να προσαρμοστεί το ερωτηματολόγιο σε συγκεκριμένο προφίλ δημοσίων υπαλλήλων. 
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Έτσι λοιπόν καθώς γινόταν η αποστολή του ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα, παράλληλα γινόταν προσπάθεια εάν οι ερωτήσεις κάλυπταν το προφίλ των 

δημοσίων υπαλλήλων που εκείνη τη στιγμή αντιπροσώπευαν. Ακολούθησαν οι 

απαραίτητες τελικές πλέον διορθώσεις ώστε το ερωτηματολόγιο να ολοκληρωθεί και να 

λάβει την τελική του μορφή για να αποσταλεί στην συνέχεια στους ερωτώμενους. 

 

5.2.5 Διεξαγωγή Διαδικτυακής Έρευνας 

Όταν το ερωτηματολόγιο που αποτελεί το εργαλείο της ποσοτικής έρευνας πήρε την 

τελική του μορφή, κατασκευάστηκε ένα online ερωτηματολόγιο (εικόνα 5.2.5.1), 

χρησιμοποιώντας μια Φόρμα Google, της μορφής : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ZiLnu57mRRntI1MO7ZyKe1v6abMa

HAMEU-jj-yAOMI5yVg/viewform?usp=sf_link 

 

Εικόνα 5.2.5.1 : Ερωτηματολόγιο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ZiLnu57mRRntI1MO7ZyKe1v6abMaHAMEU-jj-yAOMI5yVg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3ZiLnu57mRRntI1MO7ZyKe1v6abMaHAMEU-jj-yAOMI5yVg/viewform?usp=sf_link
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Επιλέχθηκε η διαδικτυακή δειγματοληπτική έρευνα, επειδή υποστηρίζει το θέμα της 

έρευνας που είναι η χρήση των ΤΠΕ, υπήρχε άμεση, γρήγορη και ταυτόχρονη 

επικοινωνία με τους ερωτώμενους καλύπτοντας μεγάλο αριθμό δημοσίων υπηρεσιών 

εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Επιπλέον καθ’ όλη τη διάρκεια συλλογής των 

ερωτηματολογίων μπορούσε να ελεγχθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων και να 

υπολογιστούν στατιστικά αποτελέσματα.   

 

5.2.6  Δειγματοληψία 

Πραγματοποιήθηκε συστηματική δειγματοληψία. Αρχικά δημιουργήθηκε μια μεγάλη 

λίστα με τον εν δυνάμει πληθυσμό της έρευνας που διαμορφώθηκε βάσει ενός 

δειγματοληπτικού πλαισίου που αφορούσε τη χρήση των ΤΠΕ. Ζητήθηκαν λίστες 

υπαλλήλων με ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις γραμματείες συγκεκριμένων δημοσίων 

υπηρεσιών και η αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε χωριστά για τον κάθε 

υπάλληλο. Σε ορισμένες υπηρεσίες η αποστολή του ερωτηματολογίου έγινε μέσω της 

κεντρικής τους γραμματείας. 

Πραγματοποιήθηκε προσωπική επικοινωνία με φιλική προσέγγιση, δια ζώσης ή μέσω 

email και social media με τους περισσότερους ερωτώμενους πριν από την αποστολή 

του υπερσυνδέσμου (link) του ερωτηματολογίου. Οι ερωτώμενοι ενημερώνονταν 

σχετικά με το θέμα και το σκοπό της έρευνας, ώστε να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν και η ειλικρίνεια τους, ενδεχομένως, να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο. 

Υπήρχε διαρκής επικοινωνία και υπενθύμιση της έρευνας με τους ερωτώμενους και 

δινόταν οι απαραίτητες διευκρινίσεις όπου ζητούνταν. Τα ερωτηματολόγια 

συμπληρώθηκαν από διοικητικούς υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών που 

επιλέχθηκαν. Η έρευνα διήρκησε 4 εβδομάδες από 16/04/2018 έως 14/05/2018. 

Συγκεντρώθηκαν 341 ερωτηματολόγια. Στην έρευνα συμμετείχαν 125 άνδρες και 216 

γυναίκες.   
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5.2.7 Επεξεργασία Δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με την καταχώρηση των ερωτηματολογίων με τη 

χρήση Η/Υ στο SPSS (ολοκληρωμένο στατιστικό πακέτο windows). Δεν υπήρχε η 

περίπτωση των «missing values» (ελλείπουσες τιμές). Σε κάθε ερωτηματολόγιο 

απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις επειδή αποτελούσαν υποχρεωτικό πεδίο. Εκτός από 

μια ερώτηση ανοιχτού τύπου που θα εξαιρεθεί από τη στατιστική επεξεργασία και θα 

αναλυθεί με ποιοτικό τρόπο και η απάντηση της δεν αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο στο 

ερωτηματολόγιο. 

Προηγήθηκε προβολή απαντήσεων των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από 

την Φόρμα Google, σε ένα υπολογιστικό φύλλο (excel). Ακολούθησε κωδικοποίηση 

των απαντήσεων σύμφωνα πάντα με την κωδικοποίηση των στοιχείων του 

ερωτηματολογίου που έχουν εισαχθεί στο SPSS. Έγινε εισαγωγή των στοιχείων από το 

υπολογιστικό φύλλο (excel), στο SPSS, ώστε να γίνει η στατιστική ανάλυση. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η συνολική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας - συνοχής του 

ερωτηματολογίου, υπολογίστηκε το α του Cronbach, των εισαγωγικών ερωτήσεων (3 

στοιχείων) και  του κυρίως μέρους του ερωτηματολογίου (32 στοιχείων). Το α του 

Cronbach βρέθηκε ίσο με 0,903, που είναι μια αποδεκτή τιμή μεγαλύτερη του 0,70, που 

δηλώνει αξιοπιστία. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας – 

συνοχής, των εισαγωγικών ερωτήσεων και ανά ενότητα των μεταβλητών του 

ερωτηματολογίου (βλ. Κεφάλαιο 6). 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν και αφορούσαν την στατιστική επεξεργασία των 

δεδομένων του ερωτηματολογίου, προκειμένου να απαντηθούν οι υποθέσεις της 

έρευνας, ήταν  οι εξής :  

 Συντελεστής α του Cronbach (αξιοπιστία). 

 Έλεγχος της μονοδιαστατικότητας PCA  (εγκυρότητα).  

 Transform (κατασκευή ενιαίων μεταβλητών του κυρίως ερωτηματολογίου).  

 Έλεγχος Χ
2 

 (συσχετίσεις ποιοτικών μεταβλητών των δημογραφικών στοιχείων). 

 Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης r του Pearson (συσχετίσεις ποσοτικών 

μεταβλητών του κυρίως ερωτηματολογίου). 
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 Απλή παλινδρόμηση (προσδιορισμός ενός γραμμικού μοντέλου που δείχνει πως 

επηρεάζει μια ανεξάρτητη μεταβλητή, μια εξαρτημένη μεταβλητή που είναι η 

«χρήση»). 

 Πίνακες συχνοτήτων. 

 Πίνακες διπλής εισόδου (συνάφειας). 

 Μέσους όρους. 

 Τυπικές αποκλίσεις. 

 Έλεγχο κανονικότητας. 

 test : Mann-Whitney U (σύγκριση ποιοτική- δύο κατηγοριών και ποσοτική 

μεταβλητή). 

 test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) (σύγκριση ποιοτική-πάνω από 

δύο κατηγορίες και ποσοτική μεταβλητή). 

 

5.2.8 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Προκειμένου να επιλεγεί και να μελετηθεί το θέμα της παρούσας εργασίας, 

προηγήθηκε αναζήτηση και συγκέντρωση υλικού καθ' όλη τη διάρκεια συγγραφής της 

εργασίας : 

 Σε καταλόγους βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικά και σε φυσική μορφή) 

 Σε βάσεις δεδομένων 

 Στο διαδίκτυο 

Αναζητήθηκαν κυρίως νεότερες δημοσιευμένες πηγές σχετικές με το θέμα της 

εργασίας, όπως βιβλία, άρθρα, περιοδικά, εργασίες και ιστοσελίδες. Αξιολογήθηκαν και 

μελετήθηκαν σε βάθος οι σχετικές πηγές ώστε να αναπτυχθεί και να τεκμηριωθεί 

επαρκώς το θεωρητικό μέρος της εργασίας αυτής.  

Η καινοτομία της έρευνας έγκειται στο γεγονός της χρήσης για πρώτη φορά ενός 

ερωτηματολογίου όπου μέσω αυτού θα αξιολογηθεί πέραν των οφελών των ΤΠΕ και η 
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εκπαίδευση μέσω των ΤΠΕ των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης. Τα συμπεράσματα 

που θα εξαχθούν, θα συντελέσουν στη βελτίωση και σχεδίαση νέων εφαρμογών μέσω 

των ΤΠΕ, ώστε να αποτελούν ένα χρηστικό εργαλείο της δημόσιας διοίκησης και θα 

δώσουν το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Στο κεφάλαιο 6
ο
 παρατίθενται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας που έχει 

διεξαχθεί και αφορά τις στάσεις των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα τη δεδομένη 

χρονική στιγμή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

6.1 Αποτελέσματα Έρευνας 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν 

μετά από την επεξεργασία των δεδομένων στο SPSS. Αρχικά ελέγχθηκε η αξιοπιστία 

και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε ως «εργαλείο» της 

ποσοτικής έρευνας. Στη συνέχεια ακολουθεί στατιστική επεξεργασία των δεδομένων 

βάση των ερευνητικών υποθέσεων και γίνονται σχόλια «πρώτου επιπέδου», χωρίς την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να 

εξαχθούν αποτελέσματα αναφέρονται στο 5
ο
 κεφάλαιο (5.2.7 Επεξεργασία δεδομένων). 

Η εργασία διερευνά εάν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές της έρευνας. 

Παρουσιάζονται πίνακες, γραφήματα και σχήματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και 

έχουν συνάφεια με το θεωρητικό πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας, ενώ τα μη βασικά 

δεδομένα παρουσιάζονται στο παράρτημα. 

 

6. 2  Αξιοπιστία  

Όπως αναφέρει ο Ζαφειρόπουλος (2015) «η αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου ή μιας 

κλίμακας ορίζεται ως ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας και συνέπειας του εργαλείου 

μέτρησης» (σ. 133). 

Αρχικά ελέγχθηκε η συνολική αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας – συνοχής, των 

εισαγωγικών ερωτήσεων (3 μεταβλητές) και  του κυρίως μέρους του ερωτηματολογίου 

(32 μεταβλητές). Ο έλεγχος έγινε βάση του συντελεστή α του Cronbach. Το α του 

Cronbach βρέθηκε ίσο με 0,903, που είναι μια αποδεκτή τιμή μεγαλύτερη του 0,70, που 

δηλώνει αξιοπιστία, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας – συνοχής, των 

εισαγωγικών ερωτήσεων και ανά ενότητα των μεταβλητών του ερωτηματολογίου 

σύμφωνα με τη διατύπωση υποθέσεων της έρευνας που αναφέρονται στην αρχή του 5
ου 

 

Κεφαλαίου (5.1 Διατύπωση Υποθέσεων). Οι τιμές αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 
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σύμφωνα με το συντελεστή α του Cronbach, κυμάνθηκαν από 0,738 έως 0,832 (πίνακας 

6.2.1). Οι τιμές του συντελεστή α του Cronbach, ήταν μεγαλύτερες του 0,70, είναι 

αποδεκτές και δηλώνουν αξιοπιστία.     

 

Πίνακας 6.2.1 : Συντελεστής α του Cronbach ανά ενότητα. 

Μεταβλητές Συντελεστής  

α του Cronbach 

Στοιχεία 

Ερωτηματολογίου 

Σύνολο  

Ερωτηματολογίων 

 

Εισαγωγικές Ερωτήσεις (Ε1, 

Ε2, Ε3) 

 

Χρήση (Ε4_1, Ε4_2, Ε4_3) 

Υλικοτεχνική Υποδομή (Ε5_1, 

Ε5_2, Ε5_3)   

Χρήση Ηλεκτρονικού 

Αρχείου (Ε9_1, Ε9_2, Ε9_3, 

Ε9_4)         

 

Ασφάλεια (Ε6_1, Ε6_2)        

Αξιοπιστία (Ε7_1, Ε7_2, 

Ε7_3) 

 

Παροχή Υπηρεσιών (Ε8_1, 

Ε8_2, Ε8_3) 

Αποδοτικότητα (Ε12_1, 

Ε12_2, Ε12_3) 

 

Εκπαίδευση (Ε10_1, Ε10_2, 

Ε10_3) 

Διαλειτουργικότητα – 

Επικοινωνία (Ε11_1, Ε11_2, 

Ε11_3, Ε11_4)  

Μελλοντικές Προοπτικές  
(Ε13_1, Ε13_2, Ε13_3, Ε13_4)                   

 

0,815 

 

 

 

 

0,832 

 

 

 

 

 

0,738 

 

 

 

0,820 

 

 

 

 

 

 

0,753 

3 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

11 

341 

 

 

 

 

341 

 

 

 

 

 

341 

 

 

 

341 

 

 

 

 

 

 

341 

 

 
 
 
 

6. 3  Εισαγωγικές Ερωτήσεις 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (6.2 Αξιοπιστία), η τιμή αξιοπιστίας των εισαγωγικών 

ερωτήσεων, σύμφωνα με το συντελεστή α του Cronbach είναι 0,815, μεγαλύτερη του 

0,70, επομένως είναι αποδεκτή και δηλώνει αξιοπιστία. 
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6.3.1 Πίνακες Συχνοτήτων 

Στο σχήμα 6.3.1.1 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση «Πόσο καιρό κάνετε χρήση των ΤΠΕ 

για θέματα που αφορούν την υπηρεσία σας;», στο σύνολο των ερωτηθέντων (341 

άτομα), 277(81,2%) άτομα απάντησαν «πάνω από 4 χρόνια», 30(8,8%) άτομα 

απάντησαν «2-4 χρόνια»,  28(8,2%) άτομα απάντησαν «λιγότερο από 2 χρόνια» και 

ένας πολύ μικρός αριθμός, 6(1,8%) άτομα απάντησαν «καθόλου». 

 

 
Σχήμα 6.3.1.1 : Πόσο καιρό κάνετε χρήση των ΤΠΕ για θέματα που αφορούν την υπηρεσία 

σας; 

Στο σχήμα 6.3.1.2 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση «Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των 

ΤΠΕ την ημέρα για θέματα που αφορούν την υπηρεσία σας;», στο σύνολο των 

ερωτηθέντων (341 άτομα), 168(49,3%) άτομα απάντησαν «πάνω από 4 ώρες», 

105(30,8%) άτομα απάντησαν «1-4 ώρες», 58(17%) άτομα απάντησαν «λιγότερο από 1 

ώρα» και ένας πολύ μικρός αριθμός, 10(2,9%) άτομα απάντησαν «καθόλου». 

6 

28 
30 

277 

Συχνότητα 
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Σχήμα 6.3.1.2 : Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των ΤΠΕ την ημέρα για θέματα που αφορούν την 

υπηρεσία σας; 

Στο σχήμα 6.3.1.3 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση «Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των 

ΤΠΕ την εβδομάδα για θέματα που αφορούν την υπηρεσία σας;», στο σύνολο των 

ερωτηθέντων (341 άτομα), 154(45,2%) άτομα απάντησαν «πάνω από 20 ώρες», 

101(29,6%) άτομα απάντησαν «8-20 ώρες», 79(23,2%) άτομα απάντησαν «λιγότερο 

από 8 ώρες» και ένας πολύ μικρός αριθμός, 7(2,1%) άτομα απάντησαν «καθόλου». 

 

Σχήμα 6.3.1.3 : Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των ΤΠΕ την εβδομάδα για θέματα που αφορούν 

την υπηρεσία σας; 

 

10 

58 

105 

168 

Συχνότητα 

7 

79 

101 

154 

Συχνότητα 
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6. 4  Δημογραφικά Στοιχεία  

Τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων της έρευνας, αφορούν το φύλο, την 

ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, την υπαλληλική ιδιότητα και τα χρόνια προϋπηρεσίας 

στο δημόσιο.    

Το σύνολο των ατόμων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα ήταν 341 άτομα και το 

χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η απασχόληση τους σε δομές της δημόσιας 

διοίκησης. 

Οι ερωτώμενοι της έρευνας είναι κυρίως γυναίκες, σε ποσοστό 63,3%(216 γυναίκες), 

από ηλικία κυρίως 41-50 ετών, σε ποσοστό 48,4%(165 άτομα) και λιγότερο 61-70 

ετών, σε ποσοστό 2,3%(8 άτομα). Ο αριθμός των ανδρών είναι 125 άτομα, σε ποσοστό 

36,7%.  

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της έρευνας 

είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτερης εκπαίδευσης ΑΤΕΙ/ΑΕΙ, σε ποσοστό 48,4%(165 

άτομα), ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό αυτών με επαγγελματική εκπαίδευση ΙΕΚ, 

5%(17 άτομα). Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι υφιστάμενοι 80,9% (276 

άτομα), έναντι ενός μικρού ποσοστού αυτών με την υπαλληλική ιδιότητα του διευθυντή 

5,6% (19 άτομα). Τα χρόνια προϋπηρεσίας είναι κυρίως 11 – 20 χρόνια, σε ποσοστό 

53,1%(181 άτομα), ενώ πολύ μικρό ποσοστό εμφανίζουν όσοι έχουν 41 – 50 χρόνια 

0,6%(2 άτομα). Τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων της έρευνας 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 6.4.1). 

Πίνακας 6.4.1 : Δημογραφικά στοιχεία της έρευνας. 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρας  125 36,7 

Γυναίκα 216 63,3 

Σύνολο 341 100 

Ηλικία   

20 - 30 26 7,6 

31 - 40 80 23,5 

41 - 50 165 48,4 

51 - 60 62 18,2 

61 - 70 8 2,3 

Σύνολο 341 100 

Επίπεδο Εκπαίδευσης   

Λύκειο 28 8,2 

Επαγγελματική Εκπαίδευση ΙΕΚ 17 5,0 
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Ανώτερη Εκπαίδευση ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 165 48,4 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 131 38,4 

Σύνολο 341 100 

Υπαλληλική Ιδιότητα   

Διευθυντής 19 5,6 

Προϊστάμενος 46 13,5 

Υφιστάμενος 276 80,9 

Σύνολο 341 100 

Χρόνια Προϋπηρεσίας   

1 Μήνα – 10 Χρόνια 98 28,7 

11 Χρόνια – 20 Χρόνια 181 53,1 

21 Χρόνια – 30 Χρόνια 42 12,3 

31 Χρόνια – 40 Χρόνια 18 5,3 

41 Χρόνια – 50 Χρόνια 2 0,6 

Σύνολο 341 100 

 

6.4.1  Συσχετίσεις Ποιοτικών Μεταβλητών Δημογραφικών Στοιχείων 

Οι υποθέσεις είναι : 

Η0 : Το φύλο και η ηλικία είναι ανεξάρτητα. 

H1  :  Το φύλο και η ηλικία είναι εξαρτημένα. 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.4.1.1 παρατηρούμε ότι τόσο οι γυναίκες 50,9% (110 άτομα), 

όσο και οι άνδρες 44,0% (55 άτομα) εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά στην ηλικία     

41 – 50  ετών. Επίσης εφόσον το p=0,002<0,05, απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε 

την Η1 και μπορούμε να πούμε ότι το φύλο και η ηλικία είναι εξαρτημένα. 

Πίνακας 6.4.1.1 : Φύλο / Ηλικία (Πίνακας συνάφειας). 

 

Ηλικία 

Σύνολο 20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 

Φύλο Άνδρας Συχνότητα 9 23 55 31 7 125 

% κατά Φύλο 7,2% 18,4% 44,0% 24,8% 5,6% 100,0% 

Γυναίκα Συχνότητα 17 57 110 31 1 216 

% κατά Φύλο 7,9% 26,4% 50,9% 14,4% 0,5% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 26 80 165 62 8 341 

% κατά Φύλο 7,6% 23,5% 48,4% 18,2% 2,3% 100,0% 

X
2 

= 16,646,  df = 4,  p = 0,002<0,05 
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Οι υποθέσεις είναι : 

Η0 : Το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεξάρτητα. 

H1  :  Το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης είναι εξαρτημένα. 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.4.1.2 παρατηρούμε ότι τόσο οι γυναίκες 50% (108 άτομα), 

όσο και οι άνδρες 45,6% (57 άτομα) εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά στο επίπεδο 

ανώτερης εκπαίδευσης ΑΤΕΙ/ΑΕΙ. Επίσης εφόσον το p=0,084>0,05, δεν μπορούμε να 

απορρίψουμε την Η0 και μπορούμε να πούμε ότι το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης 

είναι ανεξάρτητα. 

Πίνακας 6.4.1.2 : Φύλο / Επίπεδο Εκπαίδευσης (Πίνακας συνάφειας). 

 

Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Σύνολο Λύκειο 

Επαγγελματική 

Εκπαίδευση 

ΙΕΚ 

Ανώτερη 

Εκπαίδευση 

ΑΤΕΙ / ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

/ Διδακτορικό 

Φύλο Άνδρας Συχνότητα 16 4 57 48 125 

% κατά Φύλο 12,8% 3,2% 45,6% 38,4% 100,0% 

Γυναίκα Συχνότητα 12 13 108 83 216 

% κατά Φύλο 5,6% 6,0% 50,0% 38,4% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 28 17 165 131 341 

% κατά Φύλο 8,2% 5,0% 48,4% 38,4% 100,0% 

X
2 

= 6,639,  df = 3,  p = 0,084 > 0,05 

 
Οι υποθέσεις είναι : 

Η0 : Το φύλο και η υπαλληλική ιδιότητα είναι ανεξάρτητα. 

H1  :  Το φύλο και η υπαλληλική ιδιότητα είναι εξαρτημένα. 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.4.1.2 παρατηρούμε ότι τόσο οι γυναίκες 85,2% (184 άτομα), 

όσο και οι άνδρες 73,6% (92 άτομα) εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά στην 
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υπαλληλική ιδιότητα του υφισταμένου. Επίσης εφόσον το p=0,005<0,05, απορρίπτουμε 

την Η0 και δεχόμαστε την Η1 και μπορούμε να πούμε ότι το φύλο και η υπαλληλική 

ιδιότητα είναι εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 6.4.1.3 : Φύλο / Υπαλληλική Ιδιότητα (Πίνακας συνάφειας). 

 

Υπαλληλική Ιδιότητα 

Σύνολο Διευθυντής Προϊστάμενος Υφιστάμενος 

Φύλο Άνδρας Συχνότητα 13 20 92 125 

% κατά Φύλο 10,4% 16,0% 73,6% 100,0% 

Γυναίκα Συχνότητα 6 26 184 216 

% κατά Φύλο 2,8% 12,0% 85,2% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 19 46 276 341 

% κατά Φύλο 5,6% 13,5% 80,9% 100,0% 

X
2 

= 10,491,  df = 2,  p = 0,005<0,05 

 

6.5 Συνάφεια Δημογραφικών Στοιχείων και Εισαγωγικών Ερωτήσεων  

Στον πίνακα 6.5.1 παρατηρούμε τη συσχέτιση του φύλου των ερωτηθέντων με τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση «Πόσο καιρό κάνετε χρήση των ΤΠΕ για θέματα που 

αφορούν την υπηρεσία σας;». Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών 

78,4%(98 άτομα) καθώς και των γυναικών 82,9%(179 άτομα), κάνουν χρήση των ΤΠΕ 

για θέματα που αφορούν την υπηρεσία τους, για «πάνω από 4 χρόνια». 

Πίνακας 6.5.1 : Φύλο / Πόσο καιρό κάνετε χρήση των ΤΠΕ για θέματα που αφορούν την 

υπηρεσία σας; (Πίνακας συνάφειας). 

 

Πόσο καιρό κάνετε χρήση των ΤΠΕ για θέματα 

που αφορούν την υπηρεσία σας; 

Σύνολο Καθόλου 

Λιγότερο από 

2 χρόνια 

2 - 4 

χρόνια 

Πάνω από 4 

χρόνια 

Φύλο Άνδρας Συχνότητα 5 12 10 98 125 

% κατά Φύλο 4,0% 9,6% 8,0% 78,4% 100,0% 

Γυναίκα Συχνότητα 1 16 20 179 216 

% κατά Φύλο 0,5% 7,4% 9,3% 82,9% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 6 28 30 277 341 

% κατά Φύλο 1,8% 8,2% 8,8% 81,2% 100,0% 
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Στον πίνακα 6.5.2 παρατηρούμε τη συσχέτιση της ηλικίας των ερωτηθέντων με τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση «Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των ΤΠΕ την εβδομάδα 

για θέματα που αφορούν την υπηρεσία σας;». Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

ηλικίας 20-30 ετών και 61-70 ετών, κάνει χρήση «8-20 ώρες», οι ηλικίες : 31-40 

ετών(36,3%), 41-50 ετών(52,1%) και 51-60 ετών(51,6%) εμφανίζουν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά στην κατηγορία «πάνω από 20 ώρες», με μεγάλη διαφορά στις ηλικίες 41-50 

ετών και 51-60 ετών.  

 

Πίνακας 6.5.2 : Ηλικία / Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των ΤΠΕ την εβδομάδα για θέματα που 

αφορούν την υπηρεσία σας; (Πίνακας συνάφειας). 

 

Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των ΤΠΕ την εβδομάδα 

για θέματα που αφορούν την υπηρεσία σας; 

Σύνολο Καθόλου 

Λιγότερο από 

8 ώρες 8 - 20 ώρες 

Πάνω από 20 

ώρες 

Ηλικία 20 - 30 Συχνότητα 0 8 14 4 26 

% κατά 

Ηλικία 
0,0% 30,8% 53,8% 15,4% 100,0% 

31 - 40 Συχνότητα 2 21 28 29 80 

% κατά 

Ηλικία 
2,5% 26,3% 35,0% 36,3% 100,0% 

41 - 50 Συχνότητα 4 35 40 86 165 

% κατά 

Ηλικία 
2,4% 21,2% 24,2% 52,1% 100,0% 

51 - 60 Συχνότητα 1 14 15 32 62 

% κατά 

Ηλικία 
1,6% 22,6% 24,2% 51,6% 100,0% 

61 - 70 Συχνότητα 0 1 4 3 8 

% κατά 

Ηλικία 
0,0% 12,5% 50,0% 37,5% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 7 79 101 154 341 

% κατά 

Ηλικία 
2,1% 23,2% 29,6% 45,2% 100,0% 
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6. 6 Κυρίως Μέρος του Ερωτηματολογίου 

6.6.1 Χρήση 

Ο συντελεστής α του Cronbach για τη Χρήση είναι ίσος με 0,824 που είναι μια τιμή 

αποδεκτή (>0,70), που δηλώνει αξιοπιστία, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Με την 

Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA) μετά από Varimax περιστροφή, φαίνεται η πρώτη 

κύρια συνιστώσα να έχει υψηλές φορτίσεις με τρεις αρχικές μεταβλητές (από 0,701 έως 

0,769) που αναφέρονται στη «Χρήση», έτσι όπως έχουν χωριστεί λόγω της θεματικής 

τους ομοιότητας στο ερωτηματολόγιο. Η πρώτη συνιστώσα δεν συσχετίζεται υψηλά με 

τις άλλες μεταβλητές. 

Ο πίνακας 6.6.1.1 παρουσιάζει τις συχνότητες, τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι «συμφωνούν 

απόλυτα» σε μεγαλύτερο βαθμό πως «οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για τους 

φορείς της Δημόσιας Διοίκησης», σε ποσοστό 61,6% (210 άτομα) (Μ=4,54, Τ.Α=0,68) 

και ακολούθως πως «ο εκσυγχρονισμός των ΤΠΕ επηρεάζει θετικά την πορεία της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» σε ποσοστό 60,1% (205 άτομα) (Μ=4,53, Τ.Α=0,67). 

Ενώ μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που διαφωνούσαν ως προς τις τρεις 

μεταβλητές. 

 

Πίνακας 6.6.1.1 : Χρήση / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – Τυπικές Αποκλίσεις. 

Χρήση 1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για 

τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. 

(Ε4_1) 

3 

(0,9%) 

3 

(0,9%) 

10 

(2,9%) 

115 

(33,7%) 
210 

(61,6%) 

4,54 0,68 

Η χρήση των ΤΠΕ από τους φορείς του 

Δημοσίου Τομέα συνετέλεσε στον 

ανασχεδιασμό των δημόσιων 

διαδικασιών. 

(Ε4_2) 

 

2 

(0,6%) 

 

6 

(1,8%) 

 

36 

(10,6%) 

 

156 

(45,7%) 

 

141 

(41,3%) 

 

4,26 

 

0,76 

Ο εκσυγχρονισμός των ΤΠΕ επηρεάζει 

θετικά την πορεία της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

(Ε4_3) 

2 

(0,6%) 

3 

(0,9%) 

12 

(3,5%) 

119 

(34,9%) 
205 

(60,1%) 

4,53 0,67 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 
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Συσχέτιση μεταβλητών Ε4_1, Ε4_2 και Ε4_3. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε4_1, Ε4_2 και Ε4_3. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.1.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε4_1 και την Ε4_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,582) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε4_1 και την Ε4_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,645) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε4_2 και την Ε4_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,614) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

Πίνακας 6.6.1.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε4_1, Ε4_2, Ε4_3. 

Χρήση                                

(Pearson Correlation) 

Ε4_1 Ε4_2 

Ε4_2 0,582**  

Ε4_3 0,645** 0,614** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 

6.6.2  Υλικοτεχνική Υποδομή 

Ο πίνακας 6.6.2.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με την Υλικοτεχνική Υποδομή των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι 

«συμφωνούν» σε μεγαλύτερο βαθμό πως «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με τη χρήση 

των ΤΠΕ απαιτεί εξειδικευμένη κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων», σε ποσοστό 

51,6% (176 άτομα). Καθώς και στις υπόλοιπες μεταβλητές οι ερωτώμενοι φαίνεται να 

συμφωνούν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό. Μέσος όρος 4,30 στη μεταβλητή Ε5_3. Ενώ 

μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που διαφωνούσαν ως προς τις τρεις μεταβλητές. 
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Πίνακας 6.6.2.1 : Υλικοτεχνική Υποδομή / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – Τυπικές 

Αποκλίσεις. 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Ε5_1, Ε5_2 και Ε5_3. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε5_1, Ε5_2 και Ε5_3. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.2.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε5_1 και την Ε5_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,351) είναι 

χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε5_1 και την Ε5_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,452) είναι 

χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε5_2 και την Ε5_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,465) είναι 

χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

Πίνακας 6.6.2.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε5_1, Ε5_2, Ε5_3. 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

(Pearson Correlation) 

Ε5_1 Ε5_2 

Ε5_2 0,351**  

Ε5_3 0,452** 0,465** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

Υλικοτεχνική Υποδομή 1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι 

στενά συνδεδεμένες με την ποιότητα 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

(Ε5_1) 

3 

(0,9%) 

10 

(2,9%) 

30 

(8,8%) 
154 

(45,2%) 

144 

(42,2%) 

4,26 0,80 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με τη 

χρήση των ΤΠΕ απαιτεί εξειδικευμένη 

κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. 

(Ε5_2) 

3 

(0,9%) 

19 

(5,6%) 

43 

(12,6%) 
176 

(51,6%) 

100 

(29,3%) 

4,03 0,85 

Το είδος των λογισμικών πακέτων 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

(Ε5_3) 

2 

(0,6%) 

6 

(1,8%) 

19 

(5,6%) 
174 

(51%) 

140 

(41,1%) 
4,30 0,71 
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Πίνακας 6.6.2.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Υλικοτεχνική Υποδομή. 

 b β t p 

 Σταθερός όρος 2,117  11,336 0,000 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 
0,555 0,564 12,585 0,000 

R
2 

= 0,318 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Υλικοτεχνική Υποδομή (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

 

6.6.3  Ασφάλεια 

Ο πίνακας 6.6.3.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με την Ασφάλεια της χρήσης των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι 

«συμφωνούν» σε μεγαλύτερο βαθμό πως «Η δημιουργία ενός προσωπικού κωδικού 

πρόσβασης σε κάθε δημόσιο υπάλληλο συμβάλλει στην προσωποποιημένη και 

επώνυμη συναλλαγή μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου Τομέα», σε ποσοστό 54,5% 

(186 άτομα) (Μ=3,98, Τ.Α=0,84). Ενώ μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που 

διαφωνούσαν ως προς τις δύο μεταβλητές. 

 

Πίνακας 6.6.3.1 : Ασφάλεια / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – Τυπικές Αποκλίσεις 

Ασφάλεια 1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Στην παρούσα κατάσταση στο πλαίσιο 

της χρήσης των ΤΠΕ στη Δημόσια 

Διοίκηση υπάρχει προστασία 

προσωπικών δεδομένων. 

(Ε6_1) 

 

8 

(2,3%) 

 

58 

(17%) 

 

152 

(44,6%) 

 

109 

(32%) 

 

14 

(4,1%) 

 

3,18 

 

0,85 

Η δημιουργία ενός προσωπικού 

κωδικού πρόσβασης σε κάθε δημόσιο 

υπάλληλο συμβάλλει στην 

προσωποποιημένη και επώνυμη 

συναλλαγή μεταξύ των Φορέων του 

Δημοσίου Τομέα. 

(Ε6_2) 

 

6 

(1,8%) 

 

12 

(3,5%) 

 

51 

(15%) 

 

186 

(54,5%) 

 

86 

(25,2%) 

 

3,98 

 

0,84 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 
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Συσχέτιση μεταβλητών Ε6_1 και  Ε6_2. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε6_1 και Ε6_2. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.3.2, παρατηρούμε ότι ανάμεσα στην  Ε6_1 και την Ε6_2         

ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,308) είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός 

σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.3.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε6_1, Ε6_2. 

Ασφάλεια                        

(Pearson Correlation) 

Ε6_1 

Ε6_2 0,308** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 

Πίνακας 6.6.3.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Ασφάλεια. 

 b β t p 

 Σταθερός όρος 3,373  20,326 0,000 

Ασφάλεια ,299 0,336 6,563 0,000 

R
2 

= 0,113 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Ασφάλεια (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

 

6.6.4  Αξιοπιστία 

Ο συντελεστής α του Cronbach για την Αξιοπιστία είναι ίσος με 0,727 που είναι μια 

τιμή αποδεκτή (>0,70) που δηλώνει αξιοπιστία.  

Ο πίνακας 6.6.4.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με την Αξιοπιστία στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι 

ερωτώμενοι «συμφωνούν» σε μεγαλύτερο βαθμό πως «ο εκσυγχρονισμός των ΤΠΕ 

επηρεάζει θετικά την πορεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» σε ποσοστό 54% (184 

άτομα), με μεγάλα ποσοστά συμφωνίας και στις άλλες δύο μεταβλητές. Μέσος όρος 

4,32 στη μεταβλητή Ε7_3.  Ενώ μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που διαφωνούσαν 

ως προς τις τρεις μεταβλητές. 
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Πίνακας 6.6.4.1 : Αξιοπιστία / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – Τυπικές Αποκλίσεις 

Αξιοπιστία  1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Η χρήση της «ψηφιακής υπογραφής» 

αποτελεί  βασικό σημείο αξιοπιστίας των 

συναλλαγών. 

(Ε7_1) 

4 

(1,2%) 

15 

(4,4%) 

68 

(19,9%) 
172 

(50,4%) 

82 

(24%) 

3,92 0,85 

Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης διασφαλίζεται η 

εγκυρότητα των διοικητικών πράξεων. 

(Ε7_2) 

4 

(1,2%) 

14 

(4,1%) 

67 

(19,6%) 
184 

(54%) 

72 

(21,1%) 

3,90 0,82 

Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων 

και η ηλεκτρονική πρόσβαση αυτών από 

τους δημοσίους υπαλλήλους συμβάλλει 

θετικά στη διεύρυνση διεκπεραίωσης 

θεμάτων της Δημόσιας Διοίκησης 

(δηλαδή οι υπάλληλοι μπορούν να 

αναζητήσουν διαδικτυακά πλέον 

διοικητικές πράξεις και να τις 

χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 

προβούν σε έκδοση άλλων διοικητικών 

πράξεων). 

(Ε7_3) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5 

(1,5%) 

 

 

 

 

24  

(7%) 

 

 

 

 

169 

(49,6%) 

 

 

 

 

143 

(41,9%) 

 

 

 

 

4,32 

 

 

 

 

0,67 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Ε7_1, Ε7_2 και Ε7_3. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε7_1, Ε7_2 και Ε7_3. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.4.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε7_1 και την Ε7_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,587) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε7_1 και την Ε7_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,363) είναι 

χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε7_2 και την Ε7_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,458) είναι 

χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 
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Πίνακας 6.6.4.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε7_1, Ε7_2, Ε7_3. 

Αξιοπιστία                   

(Pearson Correlation) 

Ε7_1 Ε7_2 

Ε7_2 0,587**  

Ε7_3 0,363** 0,458** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 

Πίνακας 6.6.4.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Αξιοπιστία. 

 b β t p 

 Σταθερός όρος 2,557  13,641 0,000 

  Αξιοπιστία 0,466 0,484 10,176 0,000 

R
2 

= 0,234 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Αξιοπιστία (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

 

6.6.5  Παροχή Υπηρεσιών 

Ο συντελεστής α του Cronbach για την Παροχή Υπηρεσιών είναι ίσος με 0,811 που 

είναι μια τιμή αποδεκτή (>0,70) που δηλώνει αξιοπιστία . Με την Ανάλυση Κυρίων 

Συνιστωσών (PCA) μετά από Varimax περιστροφή, φαίνεται η έκτη κύρια συνιστώσα 

να έχει υψηλές φορτίσεις με τρεις αρχικές μεταβλητές (από 0,600 έως 0,695) που 

αναφέρονται στην «Παροχή Υπηρεσιών», έτσι όπως έχουν χωριστεί λόγω της 

θεματικής τους ομοιότητας στο ερωτηματολόγιο. Η έκτη συνιστώσα δεν συσχετίζεται 

υψηλά με τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Ο πίνακας 6.6.5.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών με τη χρήση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι 

ερωτώμενοι «συμφωνούν απόλυτα» σε μεγαλύτερο βαθμό πως «Η χρήση των ΤΠΕ 

απλοποιεί τις συναλλαγές με τους πολίτες», σε ποσοστό 48,4% (165 άτομα), με μεγάλα 

ποσοστά συμφωνίας και στις άλλες δύο μεταβλητές. Μέσος όρος 4,38 στη μεταβλητή 

Ε8_1.  Ενώ μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που διαφωνούσαν ως προς τις τρεις 

μεταβλητές. 
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Πίνακας 6.6.5.1 : Παροχή Υπηρεσιών / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – Τυπικές 

Αποκλίσεις. 

Παροχή Υπηρεσιών 1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Η χρήση των ΤΠΕ βελτιώνει την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες. 

(Ε8_1) 

2 

(0,6%) 

6 

(1,8%) 

18 

(5,3%) 

 

151 

(44,3%) 
164 

(48,1%) 

4,38 0,72 

Η χρήση των ΤΠΕ απλοποιεί τις 

συναλλαγές με τους πολίτες. 

(Ε8_2) 

- 15 

(4,4%) 

25 

(7,3%) 

136 

(39,9%) 
165 

(48,4%) 

4,32 0,79 

Η χρήση των ΤΠΕ διευκολύνει την 

πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια 

έγγραφα στο πλαίσιο της διαφάνειας. 

(Ε8_3) 

- 7 

(2,1%) 

20 

(5,9%) 
161 

(47,2%) 

153 

(44,9%) 

4,35 0,69 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Ε8_1, Ε8_2 και Ε8_3. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε8_1, Ε8_2 και Ε8_3. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.5.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε8_1 και την Ε8_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,601) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε8_1 και την Ε8_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,581) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε8_2 και την Ε8_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,593) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.5.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε8_1, Ε8_2, Ε8_3. 

Παροχή Υπηρεσιών 

(Pearson Correlation) 

Ε8_1 Ε8_2 

Ε8_2 0,601**  

Ε8_3 0,581** 0,593** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 
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Πίνακας 6.6.5.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Παροχή Υπηρεσιών. 

 b β t p 

 Σταθερός όρος 2,163  11,128 0,000 

Παροχή Υπηρεσιών 0,524 0,541 11,854 0,000 

R
2 

= 0,293 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Παροχή Υπηρεσιών (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

 

6.6.6  Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου 

Ο συντελεστής α του Cronbach για τη Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου είναι ίσος με 

0,789 που είναι μια τιμή αποδεκτή (>0,70) που δηλώνει αξιοπιστία. Με την Ανάλυση 

Κυρίων Συνιστωσών (PCA) μετά από Varimax περιστροφή, φαίνεται η δεύτερη κύρια 

συνιστώσα να έχει υψηλές φορτίσεις με τέσσερις αρχικές μεταβλητές (από 0,722 έως 

0,836) που αναφέρονται στην «Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου», έτσι όπως έχουν 

χωριστεί λόγω της θεματικής τους ομοιότητας στο ερωτηματολόγιο. Η δεύτερη 

συνιστώσα δεν συσχετίζεται υψηλά με τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Ο πίνακας 6.6.6.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου στο πλαίσιο της χρήσης των 

ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι «συμφωνούν απόλυτα» σε μεγαλύτερο βαθμό πως 

«Το ηλεκτρονικό αρχείο αποθηκεύεται πιο εύκολα επειδή δεν καταλαμβάνει φυσικό 

χώρο», σε ποσοστό 64,8% (221 άτομα), με μεγάλα ποσοστά συμφωνίας και στις άλλες 

δύο μεταβλητές. Μέσος όρος 4,60 στη μεταβλητή Ε9_3.  Ενώ μικρότερα ήταν τα 

ποσοστά αυτών που διαφωνούσαν ως προς τις τέσσερις μεταβλητές. 
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Πίνακας 6.6.6.1 : Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – 

Τυπικές Αποκλίσεις. 

Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου 1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Το ηλεκτρονικό αρχείο είναι πιο 

εύχρηστο για τους δημοσίους 

υπαλλήλους (αρχειοθέτηση εγγράφων 

και εύκολη ανάκτηση αυτών). 

(Ε9_1) 

 

- 

 

6 

(1,8%) 

 

21 

(6,2%) 

 

151 

(44,3%) 

 

163 

(47,8%) 

 

4,38 

 

0,68 

Το ηλεκτρονικό αρχείο μεταφέρεται πιο 

εύκολα. 

(Ε9_2) 

1 

(0,3%) 

2 

(0,6%) 

8 

(2,3%) 

114 

(33,4%) 
216 

(63,3%) 

4,59 0,60 

Το ηλεκτρονικό αρχείο αποθηκεύεται 

πιο εύκολα επειδή δεν καταλαμβάνει 

φυσικό χώρο. 

(Ε9_3) 

2 

(0,6%) 

3 

(0,9%) 

4 

(1,2%) 

111 

(32,6%) 
221 

(64,8%) 

4,60 0,62 

Στο ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχει 

πρόσβαση σε έγγραφα από οπουδήποτε, 

οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε 

συσκευή. 

(Ε9_4) 

 

9 

(2,6%) 

 

14 

(4,1%) 

 

44 

(12,9%) 

 

120 

(35,2%) 

 

154 

(45,2%) 

 

4,16 

 

0,98 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Ε9_1, Ε9_2,  Ε9_3 και Ε9_4. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε9_1, Ε9_2, Ε9_3 και 

Ε9_4. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.6.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε9_1 και την Ε9_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,613) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε9_1 και την Ε9_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,539) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε9_1 και την Ε9_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,365) είναι 

χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 
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 Ανάμεσα στην Ε9_2 και την Ε9_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,804) είναι 

υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε9_2 και την Ε9_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,458) είναι 

χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε9_3 και την Ε9_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,463) είναι 

χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.6.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε9_1, Ε9_2, Ε9_3, Ε9_4. 

Χρήση Ηλεκτρονικού 

Αρχείου                       

(Pearson Correlation) 

Ε9_1 Ε9_2 Ε9_3 

Ε9_2 0,613**  0,804** 

Ε9_3 0,539**   

Ε9_4 0,365** 0,458** 0,463** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 

Πίνακας 6.6.6.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου. 

 b β t p 

 Σταθερός όρος 2,573  11,018 0,000 

Χρήση  

Ηλεκτρονικού Αρχείου 
0,422 0,402 8,077 0,000 

R
2 

= 0,161 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

 

6.6.7  Εκπαίδευση 

Ο πίνακας 6.6.7.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με την εκπαίδευση στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι 
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ερωτώμενοι «συμφωνούν» σε μεγαλύτερο βαθμό πως «Η χρήση των ΤΠΕ κάνει εφικτή 

την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα εξ 

αποστάσεως.», σε ποσοστό 62,5% (213 άτομα), με μεγάλα ποσοστά συμφωνίας και στις 

άλλες δύο μεταβλητές. Μέσος όρος 4,27 στη μεταβλητή Ε10_3.  Ενώ μικρότερα ήταν 

τα ποσοστά αυτών που διαφωνούσαν ως προς τις τρεις μεταβλητές. 

 

Πίνακας 6.6.7.1 : Εκπαίδευση / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – Τυπικές Αποκλίσεις. 

Εκπαίδευση 1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Η χρήση των ΤΠΕ απαιτεί δεξιότητες 

Ψηφιακού Γραμματισμού (ΨΓ). 

(Ε10_1) 

3 

(0,9%) 

31 

(9,1%) 

76 

(22,3%) 
179 

(52,5%) 

52 

(15,2%) 

3,72 0,86 

Η χρήση των ΤΠΕ κάνει εφικτή την 

εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων 

μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα 

εξ αποστάσεως. 

(Ε10_2) 

 

2 

(0,6%) 

 

8 

(2,3%) 

 

40 

(11,7%) 

 

213 

(62,5%) 

 

78 

(22,9%) 

 

4,05 

 

0,70 

Η χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης συμβάλλει στην 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 

της Δημόσιας Διοίκησης. 

(Ε10_3) 

 

2 

(0,6%) 

 

3 

(0,9%) 

 

23 

(6,7%) 

 

186 

(54,5%) 

 

127 

(37,2%) 

 

4,27 

 

0,68 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Ε10_1, Ε10_2 και Ε10_3. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε10_1, Ε10_2 και Ε10_3. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.7.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε10_1 και την Ε10_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,309) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε10_1 και την Ε10_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,316) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 
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 Ανάμεσα στην Ε10_2 και την Ε10_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,451) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.7.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε10_1, Ε10_2, Ε10_3. 

Εκπαίδευση               

(Pearson Correlation) 

Ε10_1 Ε10_2 

Ε10_2 0,309**  

Ε10_3 0,316** 0,451** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 
Πίνακας 6.6.7.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Εκπαίδευση. 

 b β t p 

  Σταθερός όρος 2,496  11,828 0,000 

Εκπαίδευση 0,485 0,451 9,313 0,000 

R
2 

= 0,204 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Εκπαίδευση (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

 

6.6.8  Διαλειτουργικότητα - Επικοινωνία 

Ο συντελεστής α του Cronbach για τη Διαλειτουργικότητα - Επικοινωνία είναι ίσος με 

0,804 που είναι μια τιμή αποδεκτή (>0,70) που δηλώνει αξιοπιστία. Με την Ανάλυση 

Κυρίων Συνιστωσών (PCA) μετά από Varimax περιστροφή, φαίνεται η πέμπτη κύρια 

συνιστώσα να έχει υψηλές φορτίσεις με τέσσερις αρχικές μεταβλητές (από 0,630 έως 

0,873) που αναφέρονται στην «Διαλειτουργικότητα - Επικοινωνία», έτσι όπως έχουν 

χωριστεί λόγω της θεματικής τους ομοιότητας στο ερωτηματολόγιο. Η πέμπτη 

συνιστώσα δεν συσχετίζεται υψηλά με τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Ο πίνακας 6.6.8.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου στο πλαίσιο της χρήσης των 

ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι ερωτώμενοι «συμφωνούν» σε μεγαλύτερο βαθμό πως 

«Βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα με τη χρήση 
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των ΤΠΕ», σε ποσοστό 51% (174 άτομα), με μεγάλα ποσοστά συμφωνίας και στις 

άλλες δύο μεταβλητές. Μέσος όρος 3,68 στη μεταβλητή Ε11_4.   

 

Πίνακας 6.6.8.1 : Διαλειτουργικότητα - Επικοινωνία / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – 

Τυπικές Αποκλίσεις. 

Διαλειτουργικότητα-

Επικοινωνία 

1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε όλους 

τους φορείς του Δημοσίου Τομέα μέσω 

των ΤΠΕ σε θέματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

(Ε11_1) 

 

6 

(1,8%) 

 

96 

(28,2%) 

 

120 

(35,2%) 

 

92 

(27%) 

 

27 

(7,9%) 

 

3,11 

 

0,96 

Υπάρχει εναρμόνιση των διοικητικών 

διαδικασιών μεταξύ διαφορετικών 

δημόσιων υπηρεσιών με στόχο τη 

διεκπεραίωση θεμάτων της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

(Ε11_2) 

 

16 

(4,7%) 

 

85 

(24,9) 

 

104 

(30,5%) 

 

113 

(33,1%) 

 

23 

(6,7%) 

 

3,12 

 

1,01 

Βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ των 

υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα με τη 

χρήση των ΤΠΕ. 

(Ε11_3) 

7 

(2,1%) 

38 

(11,1%) 

83 

(24,3%) 
174 

(51%) 

39 

(11,4%) 

3,59 0,91 

Υπάρχει απλοποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών με τη χρήση των ΤΠΕ 

μεταξύ των υπηρεσιών της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

(Ε11_4) 

 

5 

(1,5%) 

 

29 

(8,5%) 

 

86 

(25,2%) 

 

172 

(50,4%) 

 

49 

(14,4%) 

 

3,68 

 

0,88 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Ε11_1, Ε11_2,  Ε11_3 και Ε11_4. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε11_1, Ε11_2, Ε11_3 και 

Ε11_4. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.8.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε11_1 και την Ε11_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,694) 

είναι υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε11_1 και την Ε11_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,387) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 
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 Ανάμεσα στην Ε11_1 και την Ε11_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,301) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε11_2 και την Ε11_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,498) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε11_2 και την Ε11_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,460) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε11_3 και την Ε11_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,703) 

είναι υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.8.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε11_1, Ε11_2, Ε11_3, Ε11_4. 

Διαλειτουργικότητα – 

Επικοινωνία               

(Pearson Correlation) 

Ε11_1 Ε11_2 Ε11_3 

Ε11_2 0,694**  0,498** 

Ε11_3 0,387**   

Ε11_4 0,301** 0,460** 0,703** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 

Πίνακας 6.6.8.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Διαλειτουργικότητα - Επικοινωνία. 

 b β t p 

 Σταθερός όρος 3,768  25,527 0,000 

Διαλειτουργικότητα- 

Επικοινωνία 
0,200 0,247 4,685 0,000 

R
2 

= 0,061 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Διαλειτουργικότητα - Επικοινωνία (ανεξάρτητη μεταβλητή) 
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6.6.9  Αποδοτικότητα 

Ο συντελεστής α του Cronbach για την Αποδοτικότητα είναι ίσος με 0,772 που είναι 

μια τιμή αποδεκτή (>0,70) που δηλώνει αξιοπιστία. Με την Ανάλυση Κυρίων 

Συνιστωσών (PCA) μετά από Varimax περιστροφή, φαίνεται η τρίτη κύρια συνιστώσα 

να έχει υψηλές φορτίσεις με τρεις αρχικές μεταβλητές (από 0,589 έως 0,705) που 

αναφέρονται στην «Αποδοτικότητα», έτσι όπως έχουν χωριστεί λόγω της θεματικής 

τους ομοιότητας στο ερωτηματολόγιο. Η τρίτη συνιστώσα δεν συσχετίζεται υψηλά με 

τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Ο πίνακας 6.6.9.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με την αποδοτικότητα της χρήσης των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι 

ερωτώμενοι «συμφωνούν» σε μεγαλύτερο βαθμό ότι : «Στο πλαίσιο της χρήσης των 

ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση οι διοικητικές πράξεις διεκπεραιώνονται σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα», σε ποσοστό 54,3% (185 άτομα), με μεγάλα ποσοστά συμφωνίας 

και στις άλλες δύο μεταβλητές. Μέσος όρος 4,14 στη μεταβλητή Ε12_2.  Ενώ 

μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που διαφωνούσαν ως προς τις τρεις μεταβλητές. 

 

Πίνακας 6.6.9.1 : Αποδοτικότητα / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – Τυπικές 

Αποκλίσεις. 

Αποδοτικότητα 1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στη 

Δημόσια Διοίκηση οι διοικητικές 

πράξεις διεκπεραιώνονται σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα. 

(E12_1) 

 

1 

(0,3%) 

 

21 

(6,2%) 

 

51 

(15%) 

 

185 

(54,3%) 

 

83 

(24,3%) 

 

3,96 

 

0,82 

Στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στη 

Δημόσια Διοίκηση οι διοικητικές 

πράξεις διεκπεραιώνονται με 

μικρότερο κόστος σε αναλώσιμα υλικά. 

(E12_2) 

 

4 

(1,2%) 

 

13 

(3,8%) 

 

31 

(9,1%) 

 

177 

(51,9%) 

 

116 

(34%) 

 

4,14 

 

0,82 

Στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στη 

Δημόσια Διοίκηση οι διοικητικές 

πράξεις διεκπεραιώνονται με 

μικρότερο αριθμό υπαλλήλων. 

(E12_3) 

 

6 

(1,8%) 

 

27 

(7,9%) 

 

72 

(21,1%) 

 

165 

(48,4%) 

 

71 

(20,8%) 

 

3,79 

 

0,92 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 
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Συσχέτιση μεταβλητών Ε12_1, Ε12_2 και Ε12_3. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε12_1, Ε12_2 και Ε12_3. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.9.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε12_1 και την Ε12_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,518) 

είναι υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε12_1 και την Ε12_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,528) 

είναι υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε12_2 και την Ε12_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,552) 

είναι υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.9.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε12_1, Ε12_2, Ε12_3. 

Αποδοτικότητα               

(Pearson Correlation) 

Ε12_1 Ε12_2 

Ε12_2 0,518**  

Ε12_3 0,528** 0,552** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 

Πίνακας 6.6.9.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Αποδοτικότητα. 

 b β t p 

     Σταθερός όρος 3,240  18,532 0,000 

 Αποδοτικότητα 0,304 0,355 6,987 0,000 

R
2 

= 0,126 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Αποδοτικότητα (ανεξάρτητη μεταβλητή) 
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6.6.10  Μελλοντικές Προοπτικές 

Ο πίνακας 6.6.10.1 παρουσιάζει τις συχνότητες , τα ποσοστά, τους μέσους όρους και τις 

τυπικές αποκλίσεις, αναφορικά με τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις μεταβλητές 

που σχετίζονται με τις Μελλοντικές Προοπτικές της χρήσης των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι 

ερωτώμενοι «συμφωνούν» σε μεγαλύτερο βαθμό ότι : «Η ψηφιακή κατάρτιση των 

πολιτών μπορεί να ενισχυθεί με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων», σε 

ποσοστό 57,8% (197 άτομα), με μεγάλα ποσοστά συμφωνίας και στις άλλες τρεις 

μεταβλητές. Μέσος όρος 4,18 στη μεταβλητή Ε13_3.  Ενώ μικρότερα ήταν τα ποσοστά 

αυτών που διαφωνούσαν ως προς τις τέσσερις μεταβλητές. 

 

Πίνακας 6.6.10.1 : Μελλοντικές Προοπτικές / Συχνότητα – Ποσοστά – Μέσοι όροι – Τυπικές 

Αποκλίσεις. 

Μελλοντικές Προοπτικές 1 2 3 4 5 Μ Τ.Α 

Μέσω των ΤΠΕ θα μπορούσε κάποια 

ομάδα των δημοσίων υπαλλήλων να 

προσφέρει τις υπηρεσίες τους από το 

σπίτι χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση 

τους στο χώρο της εργασίας. 

(Ε13_1) 

 

6 

(1,8%) 

 

43 

(12,6%) 

 

75 

(22%) 

 

150 

(44%) 

 

67 

(19,6%) 

 

3,67 

 

0,99 

Η αποκλειστική παροχή Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση 

θα οδηγήσει στον κοινωνικό 

αποκλεισμό των ατόμων που δεν θα 

μπορούν να κάνουν χρήση ΤΠΕ. 

(Ε13_2) 

 

7 

(2,1%) 

 

37 

(10,9%) 

 

98 

(28,7%) 

 

141 

(41,3%) 

 

58 

(17%) 

 

3,60 

 

0,96 

Η ψηφιακή κατάρτιση των δημοσίων 

υπαλλήλων απαιτεί συνεχή 

επιμορφωτικά προγράμματα. 

(Ε13_3) 

1 

(0,3%) 

9 

(2,6%) 

33 

(9,7%) 
181 

(53,1%) 

117 

(34,3%) 
4,18 0,73 

Η ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών 

μπορεί να ενισχυθεί με την υλοποίηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

(Ε13_4) 

1 

(0,3%) 

9 

(2,6%) 

38 

(11,1%) 
197 

(57,8%) 

96 

(28,2%) 

4,11 0,72 

Διαφωνώ απόλυτα=1, Διαφωνώ=2, Ούτε συμφωνώ Ούτε διαφωνώ=3, Συμφωνώ=4,  

Συμφωνώ απόλυτα=5, Μέσος όρος=Μ, Τυπική Απόκλιση=Τ.Α 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Ε13_1, Ε13_2,  Ε13_3 και Ε13_4. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Ε13_1, Ε13_2, Ε13_3 και 

Ε13_4. 
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Στον παρακάτω πίνακα 6.6.10.2, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στην  Ε13_1 και την Ε13_2 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,139) 

είναι αδύναμος θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε13_1 και την Ε13_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,238) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε13_1 και την Ε13_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,271) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε13_2 και την Ε13_3 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,288) 

είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε13_2 και την Ε13_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,178) 

είναι αδύναμος θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Ε13_3 και την Ε13_4 ο συντελεστής συσχέτισης (r = 0,509) 

είναι υψηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.10.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών Ε13_1, Ε13_2, Ε13_3, Ε13_4. 

Διαλειτουργικότητα – 

Επικοινωνία               

(Pearson Correlation) 

Ε13_1 Ε13_2 Ε13_3 

Ε13_2 0,139*  0,288** 

Ε13_3 0,238**   

Ε13_4 0,271** 0,178** 0,509** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 
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Πίνακας 6.6.10.3 : Απλή Παλινδρόμηση Χρήση / Μελλοντικές Προοπτικές. 

 b β t p 

 Σταθερός όρος 2,969  13,885 ,000 

Μελλοντικές 

Προοπτικές 
,379 ,354 6,967 ,000 

R
2 

= 0,125 

Χρήση (εξαρτημένη μεταβλητή) 

Μελλοντικές Προοπτικές (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

 

6.6.11  Συσχετίσεις μεταβλητών ανά θεματική ενότητα  

Κατασκευάστηκαν ενιαίες μεταβλητές, προσθέτοντας τις μεταβλητές που ανήκουν στην 

ίδια θεματική ενότητα και διαιρώντας το άθροισμα αυτών με τον αριθμό των 

μεταβλητών. Στον πίνακα 6.6.11.1, παρατίθενται η μεταβλητές με τους μέσους όρους 

και τις τυπικές αποκλίσεις. 

Πίνακας 6.6.11.1 : Μέσοι όροι και Τυπικές αποκλίσεις μεταβλητών. 

 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρήση 4,4428 0,60586 

Υλικοτεχνική Υποδομή 4,1935 0,61650 

Ασφάλεια 3,5821 0,68105 

Αξιοπιστία 4,0450 0,62877 

Παροχή Υπηρεσιών 4,3490 0,62551 

Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου 4,4333 0,57693 

Εκπαίδευση 4,0127 0,56375 

Διαλειτουργικότητα 

Επικοινωνία 
3,3746 0,74671 

Αποδοτικότητα 3,9619 0,70816 

Μελλοντικές Προοπτικές 3,8922 0,56615 

 

Στη μεταβλητή της Χρήσης μεγαλύτερη συχνότητα 120 άτομα (35,2%) παρατηρείται 

στη τιμή 5 και Μέσο όρο = 4,44. Στη μεταβλητή της Υλικοτεχνικής Υποδομής 

μεγαλύτερη συχνότητα 80 άτομα (23,5%) παρατηρείται στη τιμή 4,33. Στη μεταβλητή 

της Ασφάλειας μεγαλύτερη συχνότητα 111 άτομα (32,6%) παρατηρείται στη τιμή 3,50. 

Στη μεταβλητή της Αξιοπιστίας μεγαλύτερη συχνότητα 109 άτομα (32%) παρατηρείται 
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στη τιμή 4,00. Στη μεταβλητή της Παροχής Υπηρεσιών μεγαλύτερη συχνότητα 90 

άτομα (26,4%) παρατηρείται στη τιμή 4,00. Στη μεταβλητή της Χρήσης Ηλεκτρονικού 

Αρχείου μεγαλύτερη συχνότητα 72 άτομα (21,1%) παρατηρείται στη τιμή 4,00. Στη 

μεταβλητή της Εκπαίδευσης μεγαλύτερη συχνότητα 108 άτομα (31,7%) παρατηρείται 

στη τιμή 4,00. Στη μεταβλητή της Διαλειτουργικότητας - Επικοινωνίας μεγαλύτερη 

συχνότητα 52 άτομα (15,2%) παρατηρείται στη τιμή 4,00. Στη μεταβλητή της 

Αποδοτικότητας μεγαλύτερη συχνότητα 100 άτομα (29,3%) παρατηρείται στη τιμή 

4,00.  Στη μεταβλητή που μετράει τις Μελλοντικές Προοπτικές μεγαλύτερη συχνότητα 

79 άτομα (23,2%) παρατηρείται στη τιμή 4,00 (Πίνακες 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10, 2.11 βλ. Παράρτημα 2). 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Χρήσης και Υλικοτεχνικής Υποδομής. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στη Χρήση και την 

Υλικοτεχνική Υποδομή. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.11.2, παρατηρούμε ότι η συσχέτιση (r = 0,564) είναι υψηλή 

θετική και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01(**). Ειδικότερα       

p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.11.2 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών. 

Pearson Correlation Υλικοτεχνική Υποδομή 

Χρήση 0,564** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Ασφάλειας και Αξιοπιστίας. 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στη Ασφάλεια και την 

Αξιοπιστία. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.11.3, παρατηρούμε ότι η συσχέτιση (r = 0,493) είναι χαμηλή 

θετική και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01(**). Ειδικότερα       

p = 0,000. 
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Πίνακας 6.6.11.3 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών. 

Pearson Correlation Αξιοπιστία 

Ασφάλεια 0,493** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 

 

Συσχέτιση μεταβλητών Παροχής Υπηρεσιών, Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου και 

Αποδοτικότητας 

Ερώτημα : Να βρεθούν οι συντελεστές συσχέτισης ανάμεσα στην Παροχή Υπηρεσιών, τη 

Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου και την Αποδοτικότητα. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.6.11.4, παρατηρούμε ότι : 

 Ανάμεσα στη Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου και την Παροχή Υπηρεσιών ο 

συντελεστής συσχέτισης (r = 0,473) είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στη Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου και Αποδοτικότητας ο 

συντελεστής συσχέτισης (r = 0,494) είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 Ανάμεσα στην Αποδοτικότητα και την Παροχή Υπηρεσιών ο συντελεστής 

συσχέτισης (r = 0,499) είναι χαμηλός θετικός και στατιστικά σημαντικός σε 

επίπεδο σημαντικότητας 0,01(**). Ειδικότερα p = 0,000. 

 

Πίνακας 6.6.11.4 : Συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών. 

Pearson Correlation Παροχή Υπηρεσιών Χρήση Ηλεκτρονικού 

Αρχείου 

Χρήση Ηλεκτρονικού 

Αρχείου 

0,473**  

Αποδοτικότητα 0,499** 0,494** 

(*:p <0,05, **:p<0,01) 
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6.6.12  Υπαλληλική Ιδιότητα και Χρήση των ΤΠΕ 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων για τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες 

υπαλληλικής ιδιότητας.  

Έλεγχος κανονικότητας  

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 

 
Πίνακας 6.6.12.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

          Υπαλληλική Ιδιότητα 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρήση Διευθυντής 0,287 19 0,000 0,746 19 0,000 

Προϊστάμενος 0,226 46 0,000 0,808 46 0,000 

Υφιστάμενος 0,175 276 0,000 0,804 276 0,000 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

 

Στην περίπτωση μας : 

Διευθυντής (N = df = 19 < 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Προϊστάμενος (N = df = 46 < 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Υφιστάμενος (N = df = 276 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Επομένως επειδή δεν υπάρχει κανονικότητα σε όλες (τρεις) τις κατηγορίες της 

ποιοτικής μεταβλητής, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ANOVA (παραμετρικό 

έλεγχο) και θα κάνουμε μη παραμετρικό έλεγχο με test : Kruskal-Wallis 1-way 

ANOVA(k samples) για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 
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Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη χρήση 

των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη χρήση 

των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Αποτελέσματα test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) :  

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.1 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,797 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη χρήση των 

ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. Επομένως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη 

χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

 

6.6.13  Υπαλληλική Ιδιότητα και Υλικοτεχνική Υποδομή 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων για την υλικοτεχνική υποδομή των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις 

κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Έλεγχος κανονικότητας  

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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Πίνακας 6.6.13.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

                      

                   Υπαλληλική Ιδιότητα 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Statisti

c df Sig. 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Διευθυντής 0,212 19 0,024 0,863 19 0,011 

Προϊστάμενος 0,170 46 0,002 0,868 46 0,000 

Υφιστάμενος 0,162 276 0,000 0,870 276 0,000 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

 

 

Στην περίπτωση μας : 

Διευθυντής (N = df = 19 < 50) : p = 0,011 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Προϊστάμενος (N = df = 46 < 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Υφιστάμενος (N = df = 276 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Επομένως επειδή δεν υπάρχει κανονικότητα σε όλες (τρεις) τις κατηγορίες της 

ποιοτικής μεταβλητής, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ANOVA (παραμετρικό 

έλεγχο) και θα κάνουμε μη παραμετρικό έλεγχο με test : Kruskal-Wallis 1-way 

ANOVA(k samples) για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 

Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

υλικοτεχνική υποδομή των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

υλικοτεχνική υποδομή των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  
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Αποτελέσματα test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) :  

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.2 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,446 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την υλικοτεχνική 

υποδομή των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. Επομένως 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως 

προς την υλικοτεχνική υποδομή των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής 

ιδιότητας.  

 

6.6.14  Φύλο και  Ασφάλεια δημοσίων συναλλαγών 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες για την ασφάλεια που αφορούν 

τις δημόσιες συναλλαγές. 

Έλεγχος κανονικότητας 

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 

Πίνακας 6.6.14.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

         

                     Φύλο 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. 

Ασφάλεια Άνδρας 0,171 125 0,000 

 Γυναίκα 0,184 216 0,000 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 
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Στην περίπτωση μας : 

Άνδρας (N = df = 125 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Γυναίκα (N = df = 216 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Επομένως απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα), δεν 

μπορούμε να κάνουμε έλεγχο t-test (παραμετρικό έλεγχο) και θα κάνουμε μη 

παραμετρικό έλεγχο με test : Mann-Whitney U για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 

Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες 

και γυναίκες για την ασφάλεια των διοικητικών συναλλαγών. 

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες για την ασφάλεια των διοικητικών συναλλαγών. 

Αποτελέσματα test : Mann-Whitney U 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.3 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,816 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες για την ασφάλεια των διοικητικών συναλλαγών. Άρα δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες για την ασφάλεια των διοικητικών συναλλαγών. 
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6.6.15  Φύλο και  Αξιοπιστία δημοσίων συναλλαγών 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες για την αξιοπιστία των 

διοικητικών πράξεων.  

Έλεγχος κανονικότητας 

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 

Πίνακας 6.6.15.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

                Φύλο 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. 

Αξιοπιστία Άνδρας 0,207 125 0,000 

Γυναίκα 0,155 216 0,000 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας : 

Άνδρας (N = df = 125 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Γυναίκα (N = df = 216 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Επομένως απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα), δεν 

μπορούμε να κάνουμε έλεγχο t-test (παραμετρικό έλεγχο) και θα κάνουμε μη 

παραμετρικό έλεγχο με test : Mann-Whitney U για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 
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Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες 

και γυναίκες για την αξιοπιστία των διοικητικών πράξεων. 

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες για την αξιοπιστία των διοικητικών πράξεων. 

 

Αποτελέσματα test : Mann-Whitney U 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.4 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,368 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες για την αξιοπιστία των διοικητικών πράξεων. Άρα δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες για την αξιοπιστία των διοικητικών πράξεων. 

 

6.6.16  Υπαλληλική Ιδιότητα και Παροχή Υπηρεσιών 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις 

κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Έλεγχος κανονικότητας  

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
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Πίνακας 6.6.16.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

                   Υπαλληλική Ιδιότητα 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Παροχή 

Υπηρεσιών 

Διευθυντής 0,255 19 0,002 0,799 19 0,001 

Προϊστάμενος 0,260 46 0,000 0,822 46 0,000 

Υφιστάμενος 0,154 276 0,000 0,860 276 0,000 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

 

Στην περίπτωση μας : 

Διευθυντής (N = df = 19 < 50) : p = 0,001 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Προϊστάμενος (N = df = 46 < 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Υφιστάμενος (N = df = 276 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Επομένως επειδή δεν υπάρχει κανονικότητα σε όλες (τρεις) τις κατηγορίες της 

ποιοτικής μεταβλητής, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ANOVA (παραμετρικό 

έλεγχο) και θα κάνουμε μη παραμετρικό έλεγχο με test : Kruskal-Wallis 1-way 

ANOVA(k samples) για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 

Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την παροχή 

υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

παροχή υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής 

ιδιότητας. 

Αποτελέσματα test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) :  

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 



105 

 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.5 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,542 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την παροχή 

υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. 

Επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων 

υπαλλήλων ως προς την παροχή υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις 

κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

 

6.6.17 Υπαλληλική Ιδιότητα και Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων για την Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου ανάμεσα στις τρεις 

κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Έλεγχος κανονικότητας  

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 

Πίνακας 6.6.17.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

                    

                   Υπαλληλική Ιδιότητα 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρήση 

Ηλεκτρονικού 

Αρχείου 

Διευθυντής 0,288 19 0,000 0,837 19 0,004 

Προϊστάμενος 0,177 46 0,001 0,829 46 0,000 

Υφιστάμενος 0,203 276 0,000 0,840 276 0,000 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 
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Στην περίπτωση μας : 

Διευθυντής (N = df = 19 < 50) : p = 0,004 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Προϊστάμενος (N = df = 46 < 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Υφιστάμενος (N = df = 276 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Επομένως επειδή δεν υπάρχει κανονικότητα σε όλες (τρεις) τις κατηγορίες της 

ποιοτικής μεταβλητής, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ANOVA (παραμετρικό 

έλεγχο) και θα κάνουμε μη παραμετρικό έλεγχο με test : Kruskal-Wallis 1-way 

ANOVA(k samples) για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 

Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη Χρήση 

Ηλεκτρονικού Αρχείου ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη 

Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Αποτελέσματα test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) :  

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.6 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,581 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη χρήση 

ηλεκτρονικού αρχείου ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. 

Επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων 
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υπαλλήλων ως προς τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες 

υπαλληλικής ιδιότητας.  

 

6.6.18  Υπαλληλική Ιδιότητα και Αποδοτικότητα 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων για την αποδοτικότητα μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις 

κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Έλεγχος κανονικότητας  

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 
Πίνακας 6.6.18.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

 

                         

                     Υπαλληλική Ιδιότητα 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statisti

c df Sig. Statistic df Sig. 

Αποδοτικότητα Διευθυντής 0,187 19 0,078 0,915 19 0,092 

Προϊστάμενος 0,133 46 0,041 0,938 46 0,017 

Υφιστάμενος 0,163 276 0,000 0,917 276 0,000 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

 

Στην περίπτωση μας : 

Διευθυντής (N = df = 19 < 50) : p = 0,092 > 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα δεν μπορούμε 

να απορρίψουμε την Η0 (υπάρχει κανονικότητα). 

Προϊστάμενος (N = df = 46 < 50) : p = 0,017 < 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Υφιστάμενος (N = df = 276 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 
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Επομένως επειδή δεν υπάρχει κανονικότητα και στις τρεις τις κατηγορίες της ποιοτικής 

μεταβλητής, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ANOVA (παραμετρικό έλεγχο) και θα 

κάνουμε μη παραμετρικό έλεγχο με test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) 

για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 

Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

αποδοτικότητα μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας.  

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

αποδοτικότητα μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. 

Αποτελέσματα test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) :  

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.7 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,796 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

αποδοτικότητα μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. 

Επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων 

υπαλλήλων ως προς την αποδοτικότητα μέσω των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες 

υπαλληλικής ιδιότητας.  

 

6.6.19  Ηλικία και  Εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων ως προς την εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις 

πέντε ηλικιακές ομάδες. 
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Έλεγχος κανονικότητας  

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 

Πίνακας 6.6.19.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

                        Ηλικία 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Εκπαίδευση 20 - 30 0,144 26 0,173 0,955 26 0,308 

31 - 40 0,236 80 0,000 0,926 80 0,000 

41 - 50 0,143 165 0,000 0,934 165 0,000 

51 - 60 0,196 62 0,000 0,926 62 0,001 

61 - 70 0,202 8 0,200 0,884 8 0,204 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

 

Στην περίπτωση μας : 

Ηλικία 20 – 30 (N = df = 26 < 50) : p = 0,308 > 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα δεν 

μπορούμε να απορρίψουμε την Η0 (υπάρχει κανονικότητα). 

Ηλικία 31 – 40 (N = df = 80 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Ηλικία 41 – 50 (N = df = 165 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Ηλικία 51 – 60 (N = df = 62 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Ηλικία 61 – 70 (N = df = 8 < 50) : p = 0,204 > 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα δεν 

μπορούμε να απορρίψουμε την Η0 (υπάρχει κανονικότητα). 
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Επομένως επειδή δεν υπάρχει κανονικότητα και στις πέντε κατηγορίες της ποιοτικής 

μεταβλητής, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ANOVA (παραμετρικό έλεγχο) και θα 

κάνουμε μη παραμετρικό έλεγχο με test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) 

για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 

Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις πέντε ηλιακές ομάδες. 

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις πέντε ηλιακές ομάδες. 

 

Αποτελέσματα test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) :  

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.8 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,072 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την εκπαίδευση 

με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις πέντε ηλιακές ομάδες. Επομένως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την 

εκπαίδευση με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις πέντε ηλικιακές ομάδες.  

 

 

6.6.20 Επίπεδο Εκπαίδευσης και Διαλειτουργικότητας – Επικοινωνίας με 

χρήση ΤΠΕ 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη διαλειτουργικότητα - επικοινωνία με τη χρήση των 

ΤΠΕ ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα εκπαίδευσης.  
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Έλεγχος κανονικότητας  

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Πίνακας 6.6.20.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

                 

                           Επίπεδο Εκπαίδευσης 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαλειτουργικότητα 

Επικοινωνία 

Λύκειο 0,092 28 0,200 0,971 28 0,596 

Επαγγελματική 

Εκπαίδευση ΙΕΚ 
0,129 17 0,200 0,963 17 0,685 

Ανώτερη  

Εκπαίδευση ΑΤΕΙ / ΑΕΙ 
0,103 165 0,000 0,972 165 0,002 

Μεταπτυχιακό/ 

Διδακτορικό 
0,090 131 0,010 0,983 131 0,103 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

 

Στην περίπτωση μας : 

Λύκειο (N = df = 28 < 50) : p = 0,596 > 0,05 στο Shapiro-Wilk, άρα δεν μπορούμε να 

απορρίψουμε την Η0 (υπάρχει κανονικότητα). 

Επαγγελματική Εκπαίδευση ΙΕΚ (N = df = 17 < 50) : p = 0,685 > 0,05 στο Shapiro-

Wilk, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0 (υπάρχει κανονικότητα). 

Ανώτερη Εκπαίδευση ΑΤΕΙ / ΑΕΙ (N = df = 165 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο 

Kolmogorov-Smirnov, άρα απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει 

κανονικότητα). 

Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό (N = df = 131 > 50) : p = 0,010 < 0,05 στο 

Kolmogorov-Smirnov, άρα απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει 

κανονικότητα).  
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Επομένως επειδή δεν υπάρχει κανονικότητα και στις τέσσερις κατηγορίες της ποιοτικής 

μεταβλητής, δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ANOVA (παραμετρικό έλεγχο) και θα 

κάνουμε μη παραμετρικό έλεγχο με test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) 

για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 

Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη 

διαλειτουργικότητα - επικοινωνία με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις τέσσερις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη 

διαλειτουργικότητα - επικοινωνία με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις τέσσερις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Αποτελέσματα test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) :  

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.9 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,795 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη 

διαλειτουργικότητα - επικοινωνία με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις τέσσερις 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη διαλειτουργικότητα - επικοινωνία με τη 

χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στα τέσσερα επίπεδα εκπαίδευσης.    

 

6.6.21 Φύλο και Μελλοντικές Προοπτικές με χρήση ΤΠΕ 

Ερώτημα : Να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ως προς τη δημιουργία 

μελλοντικών προοπτικών με τη χρήση των ΤΠΕ.  
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Έλεγχος κανονικότητας 

Η0 : Η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

Η1 : Η μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 
Πίνακας 6.6.21.1 : Έλεγχος κανονικότητας. 

 

                         Φύλο 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Μελλοντικές 

Προοπτικές 

Άνδρας 0,154 125 0,000 0,951 125 0,000 

Γυναίκα 0,151 216 0,000 0,940 216 0,000 

 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας : 

Άνδρας (N = df = 125 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Γυναίκα (N = df = 216 > 50) : p = 0,000 < 0,05 στο Kolmogorov-Smirnov, άρα 

απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα). 

Επομένως απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1 (δεν υπάρχει κανονικότητα), δεν 

μπορούμε να κάνουμε έλεγχο t-test (παραμετρικό έλεγχο) και θα κάνουμε μη 

παραμετρικό έλεγχο με test : Mann-Whitney U για να ελέγξουμε την ομοιογένεια. 

Έλεγχος Υπόθεσης 

Η0 : Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες 

και γυναίκες ως προς τη δημιουργία μελλοντικών προοπτικών με τη χρήση των ΤΠΕ.  

Η1 : Δεν υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε 

άνδρες και γυναίκες ως προς τη δημιουργία μελλοντικών προοπτικών με τη χρήση των 

ΤΠΕ.  
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Αποτελέσματα test : Mann-Whitney U 

 αν p > 0,05 δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

 αν p < 0,05 απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Στην περίπτωση μας σύμφωνα με τον πίνακα 3.10 (βλ. παράρτημα 3) : 

p = 0,947 > 0,05, άρα δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Η0. 

Απάντηση : 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες ως προς τη δημιουργία μελλοντικών προοπτικών με τη χρήση των ΤΠΕ. Άρα 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων 

ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ως προς τη δημιουργία μελλοντικών προοπτικών με τη 

χρήση των ΤΠΕ. 

 

6.7 Επεξεργασία Ανοιχτού Τύπου Ερωτήματος με Ποιοτική 

Προσέγγιση 

Η ανοιχτού τύπου ερώτηση που συμπληρώνει την ποσοτική έρευνα, παρατίθεται στο 

τέλος του κυρίως μέρους του ερωτηματολογίου. Στο πεδίο αυτό δίνεται η δυνατότητα 

στους ερωτώμενους να αναφέρουν παρατηρήσεις που θα ήταν σημαντικές για τη 

διεξαγωγή της έρευνας. Η ερώτηση δεν αποτελεί υποχρεωτικό πεδίο του 

ερωτηματολογίου. 

Δόθηκαν συνολικά δεκαοκτώ απαντήσεις από τους 341 ερωτώμενους, οι απαντήσεις 

όπως ακριβώς διατυπωθήκαν είναι οι εξής  :  

 Επειδή η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία θα έπρεπε να ενισχυθεί η 

υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, 

που η εργασία τους, η απόδοση αυτής και ουσιαστικά το αποτέλεσμα έχει άμεση 

σχέση με την χρήση της τεχνολογίας καθώς και να εντάσσονται με πιο γρήγορους 

ρυθμούς στο σύστημα δράσης του δημοσίου τομέα κάθε μορφή τεχνολογίας που 

είναι απαραίτητη.  
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 Περισσότεροι τρόποι online συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών για την αποφυγή 

ταλαιπωρίας των πολιτών. 

 Η χρήση των ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση, αν δε συνοδεύεται από την 

υπευθυνότητα και εργατικότητα του προσωπικού, θα πέφτει στο κενό και θα 

αποτελεί μονάχα τον τίτλο ενός Υπουργείου. 

 Ενημέρωση, απλοποίηση διαδικασίας, προσβασιμότητα. 

 Έλλειψη διαλειτουργικότητας ΤΠΕ, πολύπλοκες διαδικασίες δημοσίου 

αποτυπώνονται πολύπλοκα στο ΤΠΕ. 

 Ο ρόλος των ΤΠΕ είναι καθοριστικός και εποικοδομητικός στην εκπαιδευτική 

διαδικασία!! 

 Η εκπαίδευση των υπαλλήλων θα πρέπει να είναι στοχευμένη στο αντικείμενο της 

κάθε υπηρεσίας-εργασίας και όχι με γενικότητες. 

 Πολύ συχνά το νομοθετικό πλαίσιο δε συμβαδίζει με τις ΤΠΕ. 

 Απαιτείται συνεχής επίσημη επιμόρφωση. 

 Απλοποίηση Νομικού πλαισίου. 

 Να δοθεί έμφαση στο τι ισχύει πράγματι στο δημόσιο κι όχι στο τι θεωρητικά θα 

έπρεπε να ισχύει εάν εφαρμόζονταν σωστά και ολοκληρωμένα οι ΤΠΕ. Το ιδεατό 

το γνωρίζουμε, πως θα πάμε σ’ αυτό έχει σημασία.  

 Η υποστήριξη και χρήση ΤΠΕ προϋποθέτει υψηλού επιπέδου καταρτισμένου 

ανθρώπινου δυναμικού, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας από τους 

χρήστες και επαρκή υλικοτεχνική υποδομή σε λογισμικό και hardware από το 

σύνολο του Δημόσιου Τομέα κατά κύριο λόγο.   

 Παράγοντες που συνεπικουρούν.  

 Ποια η θέση του πολίτη στην ΤΠΕ και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Κωδικός 

ταυτοποίησης για πρόσβαση του σε όλα τα δημόσια έγγραφα. 

 Να δίνεται η δυνατότητα online σύνδεσης των υπηρεσιών όλου του δημόσιου 

τομέα. 
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 Απαιτείται πάντως συνεχής επιμόρφωση ιδιαίτερες δεξιότητες από υπαλλήλους 

που κάθε αλλά παρά ικανοί είναι για κατά τέτοιο πέραν του ότι υπάρχει πλήρης 

οικονομική αδυναμία υποστήριξης τέτοιων πρακτικών στην παρούσα φάση. 

 Πρέπει να εφαρμοσθούν κριτήρια ουσιαστικής αξιολόγησης των ΔΥ μέσω της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και όχι να γίνεται αυτό το πελατειακό πάρτι. 

 internet για όλους 

 

Κατόπιν ομαδοποίησης των απαντήσεων προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες 

(διάγραμμα 6.7.1) : 

 Επιμόρφωση – Εκπαίδευση : 7 απαντήσεις 

 On line Επικοινωνία :  5 απαντήσεις 

 Σωστή Εφαρμογή Διαδικασίας ΤΠΕ : 4 

 Απλοποίηση Διαδικασίας ΤΠΕ : 2 απαντήσεις 

 Νομικό Πλαίσιο : 2 απαντήσεις  

 

 

         Διάγραμμα 6.7.1 : Κατηγοριοποίηση απαντήσεων ανοιχτού τύπου ερώτησης. 
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Εισαγωγή 

Στο Γ’ Μέρος της εργασίας εξάγονται συμπεράσματα που αφορούν τα αποτελέσματα 

της έρευνας. Αρχικά ελέγχθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, 

επειδή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και αποτελεί το εργαλείο της ποσοτικής 

έρευνας.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει των οποίων 

αξιολογείται και προσδιορίζεται το προφίλ των ερωτώμενων. Τέλος αποτυπώνονται 

συμπεράσματα βάσει των ερευνητικών υποθέσεων που αρχικά είχαν τεθεί. Συνδέονται 

τα ευρήματα της έρευνας με προηγούμενες έρευνες και το θεωρητικό μέρος της 

εργασίας. 

Αναφέρεται η καινοτομία της έρευνας, η πρακτικότητα των αποτελεσμάτων, τα οφέλη, 

προτάσεις πρακτικής εφαρμογής και τα νέα ερωτήματα που προκύπτουν. 

Επισημαίνονται περιορισμοί και αδυναμίες της έρευνας καθώς και προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

7.1 Ευρήματα που προσδιορίζουν το προφίλ των ερωτώμενων 

Επειδή όπως προαναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται 

για πρώτη φορά και αποτελεί το βασικό εργαλείο της ποσοτικής έρευνας, έγιναν 

έλεγχοι αξιοπιστίας, εγκυρότητας, συσχέτισης μεταβλητών καθώς και απλή 

παλινδρόμηση, για να ελεγχθεί ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας και συνέπειας του 

ερωτηματολογίου, ώστε να αποδειχθεί ότι μπορεί να παράγει αποτελέσματα 

απαλλαγμένα από σφάλματα μέτρησης και όσο το δυνατόν γενικεύσιμα. Αρχικά 

ελέγχθηκε ο συντελεστής α του Cronbach, που δήλωσε αξιοπιστία. Με την ανάλυση 

κυρίων συνιστωσών (PCA) για την εγκυρότητα, βρέθηκαν αρκετές από τις κύριες 

συνιστώσες να εμφανίζουν υψηλές φορτίσεις στις αρχικές μεταβλητές, έτσι όπως είχαν 

χωριστεί λόγω της θεματικής τους ομοιότητας στο ερωτηματολόγιο. Οι έλεγχοι, με το 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης r του Pearson, έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου, έτσι όπως είναι 

χωρισμένες σε θεματικές ενότητες.  

Πριν από τα ευρήματα που ανταποκρίνονται στις ερευνητικές υποθέσεις, αναφέρονται 

ευρήματα που προσδιορίζουν το προφίλ των ερωτώμενων, βάση των απαντήσεων τους, 

ώστε να υπάρχει γνώση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσίων υπαλλήλων που 

συμμετέχουν στην έρευνα και να τεκμηριώνεται πλήρως η κάθε ερευνητική υπόθεση. 

Στην έρευνα συμμετείχαν δημόσιοι υπάλληλοι που έκαναν χρήση ΤΠΕ στο χώρο της 

εργασίας τους και ένας πολύ μικρός αριθμός υπαλλήλων που ενώ είχε γνώσεις ΤΠΕ δεν 

κάνει χρήση στο χώρο της εργασίας του. Για το σκοπό αυτό αρχικά ερευνήθηκε βάση 

των εισαγωγικών ερωτήσεων και εκτιμήθηκε ο χρόνος χρήσης ΤΠΕ των υπαλλήλων, 

έτσι ώστε να μπορούν να συνεκτιμηθούν μαζί με αποτελέσματα των ερωτήσεων του 

κυρίως μέρους του ερωτηματολογίου. Από τα στατιστικά αποτελέσματα προέκυψε ότι 

μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων κάνουν χρήση των ΤΠΕ για θέματα της υπηρεσίας 

τους για περισσότερο από 4 χρόνια, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες, πάνω από 4 

ώρες την ημέρα και πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα. Γεγονός που δηλώνει ότι οι 

ερωτώμενοι έχουν την εμπειρία της χρήσης των ΤΠΕ.  
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Από τη στατιστική ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτώμενων της έρευνας είναι γυναίκες. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των ερωτώμενων είναι ηλικίας 41 – 50 ετών και ανήκουν 

στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ΑΤΕΙ/ΑΕΙ. Σύμφωνα με την υπαλληλική τους 

ιδιότητα είναι υφιστάμενοι και τα χρόνια προϋπηρεσίας τους είναι 11 – 20 χρόνια. 

Έπειτα από στατιστικούς ελέγχους συσχετίσεων διαπιστώθηκε ότι το φύλο και η ηλικία 

είναι εξαρτημένα καθώς και το φύλο με την υπαλληλική ιδιότητα. Ενώ το φύλο με το 

επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεξάρτητα.    

Στον έλεγχο συνάφειας της ηλικίας με τις εισαγωγικές ερωτήσεις διαπιστώθηκε ότι οι 

ηλικίες από 31 έως 60 ετών, σε μεγαλύτερο ποσοστό, κάνουν χρήση ΤΠΕ την 

εβδομάδα πάνω από 20 ώρες. Γνωρίζοντας ότι η εβδομαδιαία απασχόληση όσων 

εργάζονται σε δημόσιες δομές, κατά μέσο όρο, είναι 40 ώρες την εβδομάδα, 

αντιλαμβάνεται κανείς ότι πάνω από 20 ώρες σημαίνει ένα μεγάλο μέρος της 

εβδομαδιαίας υπηρεσιακής απασχόλησης. 

 

7.2 Ευρήματα που ερμηνεύουν τις ερευνητικές υποθέσεις 

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί η ισχύ ή όχι των υποθέσεων που 

αρχικά έχουν τεθεί, βάση της βιβλιογραφίας. Έτσι λοιπόν τα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν για την κάθε υπόθεση ότι : 

Υπόθεση 1
η
 : Οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμφωνούν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο 

χώρο της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να επηρεάσει τη δομή της λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης σε διοικητικές διαδικασίες και υλικοτεχνική υποδομή.  

Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε να συμφωνούν με τις ΤΠΕ να αποτελούν βασικό 

εργαλείο της δημόσιας διοίκησης που συνετέλεσε στον ανασχεδιασμό των δημοσίων 

διαδικασιών και ο εκσυγχρονισμός τους επηρεάζει θετικά την πορεία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Επίσης συμφωνούν ότι οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, η 

εξειδικευμένη κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων και τα λογισμικά πακέτα είναι 

στενά συνδεδεμένα και επηρεάζονται από την εισαγωγή των ΤΠΕ στη δημόσια 

διοίκηση.  
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Η συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση και στην υλικοτεχνική υποδομή είναι υψηλή θετική 

και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01(**). Υπάρχει ομοιογένεια 

στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την χρήση και την υλικοτεχνική 

υποδομή των ΤΠΕ ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. 

Επομένως υπάρχει συμφωνία μεταξύ της 1
ης

 ερευνητικής υπόθεσης και των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, γεγονός που ταυτίζεται και με τη βιβλιογραφία που 

αναφέρεται στο πρώτο μέρος της εργασίας. Ωστόσο καινοτομία αποτελεί ο έλεγχος 

ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. 

Υπόθεση 2
η
 : Οι δημόσιοι υπάλληλοι, φαίνεται να συμφωνούν ότι η αξιοποίηση των 

ΤΠΕ, στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των 

συναλλαγών και την αξιοπιστία των διοικητικών πράξεων.  

Πιο συγκεκριμένα τείνουν να συμφωνούν με το εάν υπάρχει προστασία προσωπικών 

δεδομένων και συμφωνούν ότι η δημιουργία ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης σε 

κάθε δημόσιο υπάλληλο συμβάλλει στην προσωποποιημένη και επώνυμη συναλλαγή 

μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα. Επίσης συμφωνούν ότι η χρήση της ψηφιακής 

υπογραφής αποτελεί βασικό σημείο αξιοπιστίας των συναλλαγών  και πως στο πλαίσιο 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διασφαλίζεται η εγκυρότητα των διοικητικών 

πράξεων καθώς και η διεύρυνση σε θέματα διεκπεραίωσης της δημόσιας διοίκησης.  

Η συσχέτιση ανάμεσα στην ασφάλεια και την αξιοπιστία είναι υψηλή θετική και 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01(**). Υπάρχει ομοιογένεια στις 

απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την ασφάλεια των διοικητικών συναλλαγών 

και την αξιοπιστία των διοικητικών πράξεων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρούμε ότι οι ερωτώμενοι σε 

μεγαλύτερο ποσοστό, κρατούν μια επιφυλακτική στάση σχετικά με την προστασία 

προσωπικών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που 

αναφέρεται στο πρώτο μέρος της εργασίας, κάθε χώρα έχει τους δικούς της νόμους για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 

μπορεί να προξενήσουν απώλειες εμπιστευτικών δεδομένων (Ράπτης, 2016). Για την 

αποφυγή απειλών και τη σωστή αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη Δημόσια 

Διοίκηση, αναφέρει ο Δρογκάρης (2013) «απαιτείται η μελέτη και η εφαρμογή 

μηχανισμών και μεθοδολογιών ασφάλειας, ικανών να εγγυηθούν την αυθεντικότητα της 
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ψηφιακής ταυτότητας των συναλλασσομένων, την ακεραιότητα και την 

εμπιστευτικότητα του περιεχομένου κάθε συναλλαγής καθώς και τη μη-αποποίηση 

συμμετοχής και ολοκλήρωσης της συναλλαγής» (σ. 165). 

Έτσι λοιπόν ενώ μπορεί να υπάρχουν νόμοι για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν αισθάνονται πλήρως ασφαλής.  Όσον αφορά την 

αξιοπιστία υπάρχει ταύτιση των αποτελεσμάτων του θεωρητικού μέρους της εργασίας 

και των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Ωστόσο καινοτομία αποτελεί ο έλεγχος ανάμεσα στο φύλο. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται κυρίως οι νόμοι προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και οι 

προδιαγραφές και λιγότερο έχουν μελετηθεί οι απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων επί 

του θέματος καθώς και ευρήματα αυτών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. 

Υπόθεση 3
η
 : Οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμφωνούν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο 

χώρο της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να βελτιώσει, να απλοποιήσει (χρήση 

ηλεκτρονικού αρχείου) την παροχή υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου τομέα και 

να μειώσει τη δημόσια δαπάνη. 

Συγκεκριμένα συμφωνούν απόλυτα ότι η χρήση των ΤΠΕ βελτιώνει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες απλοποιώντας τις συναλλαγές και 

συμφωνούν ότι η χρήση των ΤΠΕ διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια 

έγγραφα στο πλαίσιο της διαφάνειας. Συμφωνούν απόλυτα ότι το ηλεκτρονικό αρχείο 

προς όφελος της δημόσιας διοίκησης είναι εύχρηστο, μεταφέρεται εύκολα, δεν 

καταλαμβάνει φυσικό χώρο και υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε έγγραφα από 

οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Επίσης συμφωνούν ότι στο 

πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση οι διοικητικές πράξεις 

διεκπεραιώνονται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με μικρότερο κόστος σε αναλώσιμα 

υλικά και μικρότερο αριθμό υπαλλήλων. 

Η συσχέτιση ανάμεσα στην παροχή υπηρεσιών, τη χρήση ηλεκτρονικού αρχείου και 

την αποδοτικότητα είναι χαμηλή θετική και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01(**). Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων 

ως προς την παροχή υπηρεσιών, χρήση ηλεκτρονικού αρχείου και αποδοτικότητας 

ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής ιδιότητας. 
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Επομένως επιβεβαιώνεται η 3
η
 ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, γεγονός που ταυτίζεται με τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στο πρώτο μέρος 

της εργασίας και συγκεκριμένα αφορά έρευνα που διεξήχθη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Gallo, Giove, Millard, Kåre, & Thaarup, 2014), όπου αναφέρονται τα οφέλη για το 

δημόσιο τομέα και οφέλη για τους χρήστες (κεφάλαιο 4.4 της παρούσας εργασίας). 

Ωστόσο καινοτομία αποτελεί ο έλεγχος ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες υπαλληλικής 

ιδιότητας. 

Υπόθεση 4
η
 : Οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμφωνούν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο 

χώρο της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να συμβάλλει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού της. 

Συγκεκριμένα συμφωνούν ότι η χρήση των ΤΠΕ απαιτεί δεξιότητες ψηφιακού 

γραμματισμού, κάνει εφικτή την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από 

εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως και συμβάλλει στην αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. 

Παρατηρείται μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Ε10_2 και Ε10_3. 

Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων ως προς την εκπαίδευση 

με τη χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα στις πέντε ηλιακές ομάδες. 

Επομένως υπάρχει συμφωνία μεταξύ της 4
ης

 ερευνητικής υπόθεσης και των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Ωστόσο στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι : το στοιχείο – 

κλειδί για την βελτίωση του ψηφιακού χάσματος είναι η εκπαίδευση στη χρήση της 

τεχνολογίας (Booz Allen Hamilton, 2002, p. 87), δίνεται λιγότερο έμφαση στο ρόλο 

των ΤΠΕ που αφορά την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. Παρουσιάζουν λοιπόν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής υπόθεσης σε συνάρτηση 

μάλιστα με τις πέντε ηλικιακές ομάδες. 

Υπόθεση 5
η
 : Οι δημόσιοι υπάλληλοι συμφωνούν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο χώρο 

της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των δημοσίων 

υπηρεσιών και την επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. 

Συγκεκριμένα συμφωνούν ότι υπάρχει εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών 

μεταξύ διαφορετικών δημοσίων υπηρεσιών με στόχο τη διεκπεραίωση θεμάτων της 

δημόσιας διοίκησης, ότι βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του 
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δημοσίου τομέα με τη χρήση των ΤΠΕ και ότι υπάρχει απλοποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών με τη χρήση των ΤΠΕ μεταξύ των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. 

Ωστόσο τείνουν να συμφωνούν, είναι επιφυλακτικοί, ότι υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε 

όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα μέσω των ΤΠΕ σε θέματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

Παρατηρείται μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Ε11_3 και Ε11_4, όπου 

ο συντελεστής συσχέτισης είναι υψηλός θετικός. Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων ως προς τη διαλειτουργικότητα - επικοινωνία με τη χρήση των 

ΤΠΕ ανάμεσα στις τέσσερις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Επομένως υπάρχει συμφωνία μεταξύ της 5
ης

 ερευνητικής υπόθεσης και των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Ωστόσο στη βιβλιογραφία αναφέρεται η 

διαλειτουργικότητα και επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών χωρίς όμως να 

αποτυπώνονται οι απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων και να αναφέρονται 

αποτελέσματα ανάμεσα στις τέσσερις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Υπόθεση 6
η
 : Οι δημόσιοι υπάλληλοι συμφωνούν ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο χώρο 

της δημόσιας διοίκησης, μπορεί να δημιουργήσει στο μέλλον νέες προοπτικές. 

Συγκεκριμένα συμφωνούν ότι μέσω των ΤΠΕ θα μπορούσε κάποια ομάδα των 

δημοσίων υπαλλήλων να προσφέρει τις υπηρεσίες τους από το σπίτι χωρίς να 

απαιτείται η μετακίνηση τους στο χώρο της εργασίας και ότι η αποκλειστική παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση θα οδηγήσει στον κοινωνικό 

αποκλεισμό των ατόμων που δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση ΤΠΕ. Επίσης 

συμφωνούν ότι η ψηφιακή κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων απαιτεί συνεχή 

επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και η ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών μπορεί να 

ενισχυθεί με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Παρατηρείται μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών Ε13_3 και Ε13_4, όπου 

ο συντελεστής συσχέτισης είναι υψηλός θετικός. Υπάρχει ομοιογένεια στις απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ως προς τη δημιουργία 

μελλοντικών προοπτικών με τη χρήση των ΤΠΕ. 

Επομένως υπάρχει συμφωνία μεταξύ της 6
ης

 ερευνητικής υπόθεσης και των 

αποτελεσμάτων της έρευνας. Ωστόσο στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για τις 
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μελλοντικές προοπτικές της χρήσης των ΤΠΕ, χωρίς απαραίτητα να εστιάζει στις 

απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων για τη χρήση των ΤΠΕ εντός της δημόσιας 

διοίκησης. 

Από την ανοιχτού τύπου ερώτηση προκύπτει ότι κυρίως απαιτείται επιμόρφωση και 

εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων ώστε να αξιοποιηθεί η εισαγωγή των ΤΠΕ στη 

δημόσια διοίκηση. Ακολουθεί η δυνατότητα διαδικτυακής επικοινωνίας όλων των 

δημοσίων υπηρεσιών, η σωστή εφαρμογή διαδικασιών ΤΠΕ, η απλοποίηση της 

διαδικασίας ΤΠΕ και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που θα συμβαδίζει με τις 

ΤΠΕ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Ο

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

8.1   Συμπεράσματα της εργασίας 

Αναμφίβολα λοιπόν οι ΤΠΕ αποτελούν το εργαλείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τη βιβλιογραφία, όσο και από την παρούσα 

έρευνα. Μέσω των ΤΠΕ όσοι απασχολούνται σε δημόσιες δομές μπορούν να 

επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, προκειμένου να 

παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Ένα μεγάλο ποσοστό δημοσίων 

υπαλλήλων, κάνει υπηρεσιακή χρήση των ΤΠΕ, που ξεπερνά το μισό της εβδομαδιαίας 

απασχόλησης τους.  

Στην παρούσα έρευνα δίνεται έμφαση και διερευνούνται συγκεκριμένα οι απόψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση στο εσωτερικό 

κυρίως των δημοσίων υπηρεσιών. Επίσης παρουσιάζονται απόψεις σχετικά με την 

εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων με τη χρήση των ΤΠΕ, κάτι που αναφέρεται 

πολύ λιγότερο στη βιβλιογραφία. Αυτό ήταν το κίνητρο και η καινοτομία της εν λόγω 

εργασίας.  

 

8.2  Καινοτομία της έρευνας 

Για τις ανάγκες της έρευνας κατασκευάστηκε πρότυπο ερωτηματολόγιο και 

χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο μέτρησης της ποσοτικής έρευνας. Μέσω του οποίου 

καταγράφηκαν και μελετήθηκαν οι απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα 

σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ σε θέματα, χρήσης, υλικοτεχνικής υποδομής, ασφάλειας, 

αξιοπιστίας, παροχής υπηρεσιών, εκπαίδευσης, διαλειτουργικότητας - επικοινωνίας, 

αποδοτικότητας και μελλοντικών προοπτικών. Έγινε καταγραφή των απόψεων, 

στατιστική ανάλυση και έλεγχος της καθεμίας ερευνητικής υπόθεσης με μια ποιοτική 

μεταβλητή.   

Το παρόν ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε βάσει βιβλιογραφίας καθώς και 

προσωπικής εμπειρίας λόγω απασχόλησης σε δομές της δημόσιας διοίκησης. Η 
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θεματολογία των μεταβλητών του ερωτηματολογίου διατυπώθηκε με τρόπο που να 

απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε δημοσίους υπαλλήλους.  

Συμβολή λοιπόν της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των δημοσίων 

υπαλλήλων σχετικά με την εκπαίδευση τους, με τη χρήση των ΤΠΕ, χωρίς να 

απαιτείται η μετακίνηση τους και χωρίς να απουσιάζουν από το χώρο της εργασίας 

τους. Καθώς και γενικά οι απόψεις τους για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο χώρο της 

δημόσιας διοίκησης. 

 

8.3  Οφέλη της έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από αρμόδιους 

θεμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των δημοσίων υπηρεσιών, με σκοπό την 

καλύτερη αξιοποίηση και ένταξη των ΤΠΕ στο χώρο της δημόσιας διοίκησης. 

Ενισχύουν την ελληνική βιβλιογραφία σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Μπορούν να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω έρευνες. 

 

8.4  Ερωτήματα που προκύπτουν 

Ερωτήματα που προκύπτουν αφορούν κυρίως την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. Οι ερωτώμενοι έδειξαν επιφυλακτικοί με το εάν υπάρχει προστασία 

προσωπικών δεδομένων στην παρούσα κατάσταση στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ. 

Επίσης μεγάλο ήταν και το ποσοστό όσων διατήρησαν μια ουδέτερη στάση απέναντι 

στην ισότιμη πρόσβαση όλων των φορέων του δημοσίου τομέα μέσω των ΤΠΕ σε 

θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Όσον αφορά την εκπαίδευση μέσω των ΤΠΕ, οι δημόσιοι υπάλληλοι συμφώνησαν ότι 

αυτή είναι εφικτή και πως συμβάλλει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της 

δημόσιας διοίκησης. 

Προκύπτουν λοιπόν τα εξής εύλογα ερωτήματα : 
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 Υπάρχει ή όχι προστασία προσωπικών δεδομένων στην παρούσα κατάσταση 

στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ; Εάν όχι, που έγκειται το γεγονός αυτό;  

 Η ισότιμη πρόσβαση των φορέων του δημοσίου τομέα μέσω των ΤΠΕ σε 

θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθορίζεται από παράγοντες εντός ή 

εκτός της εκάστοτε υπηρεσίας;  

 Μπορεί να επιτευχθεί συστηματική εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων μέσω των 

ΤΠΕ; 

 

8.5   Περιορισμοί της έρευνας 

Οι περιορισμοί της έρευνας αφορούν κατά κανόνα τη δειγματοληψία. Καθώς η ύπαρξη 

μεγαλύτερου δείγματος θα καθιστούσε όσο το δυνατόν ακριβέστερα αποτελέσματα.  

Δεν υπήρχε η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με κάποιους από τους υπαλλήλους 

της δημόσιας διοίκησης και ενδεχομένως μπορεί κάποιοι από τους ερωτώμενους να μην 

κατανόησαν πλήρως τις ερωτήσεις. Αυτό φυσικά αφορά μόνο ένα μικρό αριθμό 

συμμετεχόντων. Το δείγμα της έρευνας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν υπήρχε η 

δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε δημόσιες υπηρεσίες. 

Στην έρευνα ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες σε σχέση με 

τους άνδρες. Στην υπαλληλική ιδιότητα ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων 

ήταν οι υφιστάμενοι έναντι των άλλων υπαλληλικών ιδιοτήτων, γεγονός που θεωρείται 

φυσιολογικό εάν λάβει κανείς υπόψη ότι εξ’ ορισμού οι υφιστάμενοι είναι περισσότεροι 

των προϊσταμένων εντός κάθε δημόσιας υπηρεσίας. 

 

8.6  Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη της χρήσης των ΤΠΕ στο πλαίσιο της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για μια καλύτερη επικοινωνία, συνεργασία και 

εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων, θα πρέπει να διεξάγονται συνεχείς έρευνες και 

μελέτες. 
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Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας και έχοντας αποκτήσει την όμορφη 

εμπειρία μιας ερευνήτριας, αξίζει να σημειωθούν οι προτάσεις που θα ωθήσουν τους 

μελλοντικούς ερευνητές να απασχοληθούν περαιτέρω με σκοπό την αύξηση της ήδη 

υπάρχουσας γνώσης.   

Συνίσταται λοιπόν : 

 H ποιοτική ερευνητική προσέγγιση του εν λόγω θέματος, ώστε τα 

αποτελέσματα να συμπληρώσουν την ποσοτική έρευνα και να αναλυθούν ακόμη 

περισσότεροι λόγοι της χρήσης των ΤΠΕ, εκτός  από συχνότητες και ποσοστά. 

 Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων μέσω 

των ΤΠΕ για θέματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, να ερευνηθεί η 

θεματολογία και ο τρόπος διεξαγωγής αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης.  

 Να ερευνηθούν οι απόψεις των πολιτών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

μέσω των ΤΠΕ. 

 Να ερευνηθεί περαιτέρω η προστασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Εδώ κάπου ολοκληρώνεται ένα όμορφο ταξίδι εξερεύνησης γνώσεων που πιθανόν να 

αποτελέσει το έναυσμα ενός άλλου ακόμη μεγαλύτερου. 
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Παράρτημα 1      

1.1 Ερωτηματολόγιο 

ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: 

 «Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (E-GOVERNMENT) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» 

(Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε υπαλλήλους που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα) 

Αγαπητή/έ  

Είμαι φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης», της κατεύθυνσης «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο πλαίσιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μου, διεξάγω έρευνα με θέμα : «Η χρήση των ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση και Επικοινωνία από τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα (E-Government) στην Ελλάδα και οι στάσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων», με επιβλέποντα τον επίκουρο 

καθηγητή κ. Νικόλαο Φαχαντίδη. Η έρευνα στοχεύει να διερευνήσει το ρόλο της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και επικοινωνία από τους φορείς του Δημοσίου Τομέα για τις 

ανάγκες της λειτουργίας τους, την υποστήριξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων και συναλλαγών τους και την αποτύπωση στάσεων και αντιλήψεων των δημοσίων υπαλλήλων. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμμετοχή σας στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου είναι καίρια. Θα διευκολύνει τη συλλογή στοιχείων, έτσι ώστε να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για την εν λόγω έρευνα που θα συντελέσουν τόσο στη 

βελτίωση της χρήσης, όσο και στην πιθανή σχεδίαση νέων εφαρμογών μέσω των ΤΠΕ, ώστε να αποτελούν αξιόλογο και λειτουργικό εργαλείο της Δημόσιας Διοίκησης. Απαντήστε 

ειλικρινά για να έχουν αξία τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Για τυχόν διευκρινίσεις ή για τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με email στη διεύθυνση:  tsavli76@gmail.com Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

για τη συνεργασία και τη διάθεση του χρόνου σας. 

Με εκτίμηση 

Η φοιτήτρια 

Μαρία Τσαβλίδου  

mailto:tsavli76@gmail.com
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Εισαγωγικές Ερωτήσεις 

(Σημειώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Πόσο καιρό κάνετε χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για θέματα που αφορούν την 

υπηρεσία σας; 

1 Καθόλου  

2 Λιγότερο από 2 χρόνια  

3 2 - 4 χρόνια  

4 Πάνω από 4 χρόνια  

Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) την ημέρα για θέματα που αφορούν την υπηρεσία 

σας; 

1 Καθόλου  

2 Λιγότερο από 1 ώρα  

3 1 - 4 ώρες  

4 Πάνω από 4 ώρες  

Πόσος είναι ο χρόνος χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) την εβδομάδα για θέματα που αφορούν την 

υπηρεσία σας; 

1 Καθόλου  

2 Λιγότερο από 8 ώρες  

3 8 - 20 ώρες  

4 Πάνω από 20 ώρες  
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Κυρίως Μέρος 

Χρήση 

(Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για 

τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.  

     

Η χρήση των ΤΠΕ από τους φορείς του 

Δημοσίου Τομέα συνετέλεσε στον 

ανασχεδιασμό των δημόσιων 

διαδικασιών. 

     

Ο εκσυγχρονισμός των ΤΠΕ επηρεάζει 

θετικά την πορεία της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.  
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Υλικοτεχνική Υποδομή 

(Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι 

στενά συνδεδεμένες με την ποιότητα της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

     

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με τη 

χρήση των ΤΠΕ απαιτεί εξειδικευμένη 

κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. 

     

Το είδος των λογισμικών πακέτων 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  
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Ασφάλεια 

(Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Στην παρούσα κατάσταση στο 

πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στη 

Δημόσια Διοίκηση υπάρχει 

προστασία προσωπικών 

δεδομένων. 

     

Η δημιουργία ενός προσωπικού 

κωδικού πρόσβασης σε κάθε 

δημόσιο υπάλληλο συμβάλλει στην 

προσωποποιημένη και επώνυμη 

συναλλαγή μεταξύ των Φορέων 

του Δημοσίου Τομέα. 
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Αξιοπιστία 

(Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Η χρήση της «ψηφιακής υπογραφής» αποτελεί  βασικό σημείο 

αξιοπιστίας των συναλλαγών. 

     

Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διασφαλίζεται η 

εγκυρότητα των διοικητικών πράξεων.  

     

Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων και η ηλεκτρονική 

πρόσβαση αυτών από τους δημοσίους υπαλλήλους συμβάλει θετικά 

στη διεύρυνση διεκπεραίωσης θεμάτων της Δημόσιας Διοίκησης 

(δηλαδή οι υπάλληλοι μπορούν να αναζητήσουν διαδικτυακά πλέον 

διοικητικές πράξεις και να τις χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 

προβούν σε έκδοση άλλων διοικητικών πράξεων). 
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Παροχή Υπηρεσιών 

 (Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 

 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Η χρήση των ΤΠΕ βελτιώνει την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες. 

     

Η χρήση των ΤΠΕ απλοποιεί τις 

συναλλαγές με τους πολίτες. 

     

Η χρήση των ΤΠΕ διευκολύνει την 

πρόσβαση των πολιτών σε δημόσια 

έγγραφα στο πλαίσιο της διαφάνειας.  
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Χρήση Ηλεκτρονικού Αρχείου 

 (Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Το ηλεκτρονικό αρχείο είναι πιο εύχρηστο για τους 

δημοσίους υπαλλήλους (αρχειοθέτηση εγγράφων και εύκολη 

ανάκτηση αυτών). 

     

Το ηλεκτρονικό αρχείο μεταφέρεται  

πιο εύκολα.  

     

  Το ηλεκτρονικό αρχείο αποθηκεύεται πιο εύκολα επειδή 

δεν καταλαμβάνει φυσικό χώρο.                                                             

     

Στο ηλεκτρονικό αρχείο υπάρχει πρόσβαση σε έγγραφα από 

οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. 
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Εκπαίδευση 

 (Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 

 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Η χρήση των ΤΠΕ απαιτεί δεξιότητες 

Ψηφιακού Γραμματισμού (ΨΓ). 

     

Η χρήση των ΤΠΕ κάνει εφικτή την εκπαίδευση 

των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από 

εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως.  

     

Η χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

συμβάλλει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.  
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Διαλειτουργικότητα - Επικοινωνία 

 (Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους φορείς του Δημοσίου Τομέα 

μέσω των ΤΠΕ σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

     

Υπάρχει εναρμόνιση των διοικητικών διαδικασιών μεταξύ διαφορετικών 

δημόσιων υπηρεσιών με στόχο τη διεκπεραίωση θεμάτων της Δημόσιας 

Διοίκησης.  

     

Βελτιώθηκε η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα με 

τη χρήση των ΤΠΕ. 

     

Υπάρχει απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με τη χρήση των ΤΠΕ 

μεταξύ των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.  
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Αποδοτικότητα 

 (Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στη Δημόσια 

Διοίκηση οι διοικητικές πράξεις διεκπεραιώνονται 

σε μικρότερο χρονικό διάστημα.  

     

Στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στη Δημόσια 

Διοίκηση οι διοικητικές πράξεις διεκπεραιώνονται 

με μικρότερο κόστος σε αναλώσιμα υλικά. 

     

Στο πλαίσιο της χρήσης των ΤΠΕ στη Δημόσια 

Διοίκηση οι διοικητικές πράξεις διεκπεραιώνονται 

με μικρότερο αριθμό υπαλλήλων. 
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Μελλοντικές Προοπτικές 

 (Σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ΚΑΘΕΜΙΑ από τις παρακάτω προτάσεις) 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε  συμφωνώ 

Ούτε διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

 απόλυτα 

Μέσω των ΤΠΕ θα μπορούσε κάποια ομάδα των δημοσίων υπαλλήλων να προσφέρει τις 

υπηρεσίες τους από το σπίτι χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση τους στο χώρο της 

εργασίας. 

     

Η αποκλειστική παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση θα 

οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων που δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση 

ΤΠΕ. 

     

Η ψηφιακή κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων απαιτεί συνεχή επιμορφωτικά 

προγράμματα. 

     

Η ψηφιακή κατάρτιση των πολιτών μπορεί να ενισχυθεί με την υλοποίηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. 
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Αναφέρετε παρατηρήσεις που θα ήταν σημαντικές για τη  

διεξαγωγή της έρευνας. 

 

 

1 
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Δημογραφικά Στοιχεία 
(Σημειώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει) 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Φύλο 

1 Άνδρας   

2 Γυναίκα   

Ηλικία 

1 20 - 30  

2 31 - 40  

3 41 - 50  

4 51 - 60  

5 61 - 70  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  

1 Γυμνάσιο  

2 Λύκειο  

3 Επαγγελματική Εκπαίδευση ΙΕΚ  

4 Ανώτερη Εκπαίδευση ΑΤΕΙ/ΑΕΙ  

5 Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό  
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(Σημειώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

(θερμή παράκληση να προωθήσετε το παρόν ερωτηματολόγιο σε γνωστά σας άτομα που εργάζονται σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, επειδή 

μεγαλύτερο δείγμα θα παράγει, αποτελέσματα, δείκτες και μετρήσεις που είναι γενικεύσιμα και όσο το δυνατό ακριβέστερα) 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας !!! 

Υπαλληλική Ιδιότητα 

1 Διευθυντής  

2 Προϊστάμενος  

3 Υφιστάμενος  

Χρόνια Προϋπηρεσίας 

 

1 
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Παράρτημα 2  

 

Πίνακας 2.1 : Πίνακας Συχνοτήτων Χρήσης. 

Χρήση Συχνότητα Ποσοστό % 

 1,00 2 0,6 

2,00 2 0,6 

2,33 1 0,3 

2,67 1 0,3 

3,00 1 0,3 

3,33 10 2,9 

3,67 22 6,5 

4,00 66 19,4 

4,33 55 16,1 

4,67 61 17,9 

5,00 120 35,2 

Σύνολο 341 100,0 

 

 

 

Πίνακας 2.2 : Πίνακας Συχνοτήτων Υλικοτεχνικής Υποδομής. 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή Συχνότητα Ποσοστό % 

 1,00 2 0,6 

1,67 1 0,3 

2,00 3 0,9 

2,67 2 0,6 

3,00 7 2,1 

3,33 13 3,8 

3,67 48 14,1 

4,00 79 23,2 

4,33 80 23,5 

4,67 54 15,8 

5,00 52 15,2 

Σύνολο 341 100,0 
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Πίνακας 2.3 : Πίνακας Συχνοτήτων Ασφάλειας. 

 

 

 

 
Πίνακας 2.4 : Πίνακας Συχνοτήτων Αξιοπιστίας. 

Αξιοπιστία Συχνότητα Ποσοστό % 

 1,33 2 0,6 

1,67 1 0,3 

2,00 1 0,3 

2,33 2 0,6 

2,67 4 1,2 

3,00 14 4,1 

3,33 33 9,7 

3,67 44 12,9 

4,00 109 32,0 

4,33 54 15,8 

4,67 32 9,4 

5,00 45 13,2 

Σύνολο 341 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφάλεια Συχνότητα Ποσοστό % 

 1,00 3 0,9 

1,50 2 0,6 

2,00 7 2,1 

2,50 17 5,0 

3,00 64 18,8 

3,50 111 32,6 

4,00 85 24,9 

4,50 43 12,6 

5,00 9 2,6 

Σύνολο 341 100,0 
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Πίνακας 2.5 : Πίνακας Συχνοτήτων Παροχής Υπηρεσιών. 

Παροχή 

Υπηρεσιών Συχνότητα Ποσοστό% 

 1,67 1 0,3 

2,00 3 0,9 

2,33 1 0,3 

2,67 5 1,5 

3,00 3 0,9 

3,33 13 3,8 

3,67 23 6,7 

4,00 90 26,4 

4,33 47 13,8 

4,67 47 13,8 

5,00 108 31,7 

Σύνολο 341 100,0 

 
 

 

Πίνακας 2.6 : Πίνακας Συχνοτήτων Χρήσης Ηλεκτρονικού Αρχείου. 

Χρήση 

Ηλεκτρονικού 

Αρχείου Συχνότητα Ποσοστό% 

 1,25 1 0,3 

2,00 1 0,3 

2,25 2 0,6 

2,50 1 0,3 

2,75 1 0,3 

3,00 1 0,3 

3,25 1 0,3 

3,50 15 4,4 

3,75 22 6,5 

4,00 72 21,1 

4,25 26 7,6 

4,50 29 8,5 

4,75 66 19,4 

5,00 103 30,2 

Σύνολο 341 100,0 
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Πίνακας 2.7 : Πίνακας Συχνοτήτων Εκπαίδευσης. 

Εκπαίδευση Συχνότητα Ποσοστό% 

 1,33 1 0,3 

2,00 1 0,3 

2,33 2 0,6 

2,67 5 1,5 

3,00 6 1,8 

3,33 42 12,3 

3,67 56 16,4 

4,00 108 31,7 

4,33 55 16,1 

4,67 35 10,3 

5,00 30 8,8 

Σύνολο 341 100,0 

 

 

 
Πίνακας 2.8 : Πίνακας Συχνοτήτων Διαλειτουργικότητας - Επικοινωνίας. 

Διαλειτουργικότητα 

- Επικοινωνία Συχνότητα Ποσοστό % 

 1,00 2 0,6 

1,50 5 1,5 

1,75 3 0,9 

2,00 8 2,3 

2,25 12 3,5 

2,50 20 5,9 

2,75 25 7,3 

3,00 51 15,0 

3,25 43 12,6 

3,50 41 12,0 

3,75 39 11,4 

4,00 52 15,2 

4,25 13 3,8 

4,50 11 3,2 

4,75 4 1,2 

5,00 12 3,5 

Σύνολο 341 100,0 
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Πίνακας 2.9 : Πίνακας Συχνοτήτων Αποδοτικότητας. 

Αποδοτικότητα Συχνότητα Ποσοστό % 

 1,00 1 ,3 

1,33 1 ,3 

1,67 2 ,6 

2,00 4 1,2 

2,33 4 1,2 

2,67 10 2,9 

3,00 14 4,1 

3,33 34 10,0 

3,67 54 15,8 

4,00 100 29,3 

4,33 39 11,4 

4,67 33 9,7 

5,00 45 13,2 

Σύνολο 341 100,0 

 

 

 

Πίνακας 2.10 : Πίνακας Συχνοτήτων Μελλοντικές Προοπτικές. 

Μελλοντικές 

Προοπτικές Συχνότητα Ποσοστό % 

 1,00 1 0,3 

2,00 2 0,6 

2,25 1 0,3 

2,50 3 0,9 

2,75 4 1,2 

3,00 20 5,9 

3,25 17 5,0 

3,50 38 11,1 

3,75 78 22,9 

4,00 79 23,2 

4,25 38 11,1 

4,50 23 6,7 

4,75 21 6,2 

5,00 16 4,7 

Σύνολο 341 100,0 
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Πίνακας 2.11 :Περιγραφικά Στατιστικά Μεταβλητών. 

 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Χρήση 4,4428 0,60586 

 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

4,1935 

 

0,61650 

 

Ασφάλεια 

 

3,5821 

 

0,68105 

 

Αξιοπιστία 

 

4,0450 

 

0,62877 

 

Παροχή Υπηρεσιών 

 

4,3490 

 

0,62551 

 

Χρήση Ηλεκτρονικού 

Αρχείου 

4,4333 0,57693 

 

Εκπαίδευση 

 

4,0127 

 

0,56375 

 

Διαλειτουργικότητα  -

Επικοινωνία 

3,3746 0,74671 

 

Αποδοτικότητα 

 

3,9619 

 

0,70816 

 

Μελλοντικές Προοπτικές 

 

3,8922 

 

0,56615 
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Παράρτημα 3 

Πίνακας 3.1 : test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) (Υπαλληλική Ιδιότητα / 

Χρήση). 

 

Πίνακας 3.2 : test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) (Υπαλληλική Ιδιότητα / 

Υλικοτεχνική Υποδομή). 

 
 

Πίνακας 3.3 : test : Mann-Whitney U (Φύλο / Ασφάλεια). 
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Πίνακας 3.4 : test : Mann-Whitney U (Φύλο / Αξιοπιστία). 

 
 

Πίνακας 3.5. : test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) ( Υπαλληλική Ιδιότητα / 

Παροχή Υπηρεσιών). 

Πίνακας 3.6 : test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) ( Υπαλληλική Ιδιότητα / Χρήση 

Ηλεκτρονικού Αρχείου). 
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Πίνακας 3.7 : test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) ( Υπαλληλική Ιδιότητα / 

Αποδοτικότητα). 
 

 
 

Πίνακας 3.8 : test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples) (Ηλικία / Εκπαίδευση). 

 
 

Πίνακας 3.9 : test : Kruskal-Wallis 1-way ANOVA(k samples)  

(Επίπεδο Εκπαίδευσης / Διαλειτουργικότητα - Επικοινωνία). 
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Πίνακας 3.10 : test : Mann-Whitney U (Φύλο / Μελλοντικές Προοπτικές). 
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6, παρ. 3 

του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 

 

 

 

 

 


