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         Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τους  ανθρώπους  που  με  στήριξαν  αλλά  και  

με  στερήθηκαν  προκειμένου  να  υλοποιηθεί  η  συγγραφή  αυτής  της  

Διπλωματικής  Εργασίας. Για  τον  επιβλέποντα  Καθηγητή  μου  κ. Γιώργο  

Πιπερόπουλο  θέλω  να  αναφέρω  ότι  τον  ευχαριστώ  θερμά  για  την  παρότρυνση, 

την  υποστήριξη  αλλά  και  την  υπομονή  που  είχε  μαζί  μου.   
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         To  κύριο  και  μείζον  πρόβλημα  της  Ελληνικής  Δημόσιας  

Διοίκησης  παραμένει  το  χαμηλό  επίπεδο  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  

των  ατόμων  που  τη  στελεχώνουν. Η  υιοθέτηση  και  ο  ενστερνισμός  

των  αρχών  ενός  πολιτισμού  εξυπηρέτησης  του  Πολίτη  αποτελεί, 

κατά  συνέπεια, μεγάλο  στρατηγικό  στόχο  για  την  Ελληνική  Δημόσια  

Διοίκηση. 

 
 
 
 
                                                                Νικηφόρος  Διαμαντούρος 
                                                              Ευρωπαίος  Διαμεσολαβητής 
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1o ΜΕΡΟΣ 
   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ 

 
 
 
 

Περίληψη 
 

 
 
 
        Ο  όρος  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση (eGovernment)  χρησιμοποιείται  για  να  

περιγράψει  τη  χρησιμοποίηση  της  τεχνολογίας  στην  υποστήριξη  των  

λειτουργιών  της  Δημόσιας  Διοίκησης. Σε  αυτή  τη  Διπλωματική  Εργασία  

χρησιμοποιείται  σε  συνάρτηση  με  τον  ανθρώπινο  παράγοντα  δηλ.  τους  

Δημοσίους  Υπαλλήλους, οι  οποίοι  και  θα  κληθούν  να  την  υλοποιήσουν  στην  

καθημερινή  τους  εργασία. 

         Η  εργασία  αποτελείται  από  δύο  μέρη. Στο  πρώτο  μέρος  (βιβλιογραφικό)  

δίνεται  ο  ορισμός  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, δίνονται  οι  προϋποθέσεις  

για  την  ύπαρξή  της  καθώς  και  τα  οφέλη  που  προκύπτουν  για  τους  Πολίτες  

και  τις  επιχειρήσεις  από  την  εφαρμογή  της. Επίσης  γίνεται  μια  καταγραφή  της  

διεθνούς  εμπειρίας  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  αλλά  και  της  Ελληνικής  

πραγματικότητας  και  των  προοπτικών  της  στο  άμεσο  μέλλον. 

         Στο  δεύτερο  μέρος  (ερευνητικό)  αναλύονται  τα  αποτελέσματα  της  

εμπειρικής  έρευνας  που  έγινε  με  τη  συμπλήρωση  ερωτηματολογίου. Η  έρευνα  

έγινε  σε  υπαλλήλους  της  Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας &  Θράκης  στην  

πόλη  της  Κομοτηνής  και  σκοπό  της  είχε  να  αποτυπώσεις  τις   στάσεις  των  

μονίμων  Δημοσίων  Υπαλλήλων  μπροστά  στα  νέα  δεδομένα  που  φέρνει  η   

Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  στη  χώρα  μας.       
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 Εισαγωγή    
 

 

 

         Στις αρχές του νέου αιώνα, οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι το Διαδίκτυο             

(Internet) που είχε ήδη επικρατήσει στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί με ανάλογο τρόπο και από το κράτος για την εξυπηρέτηση των 

Πολιτών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο 

μοντέλο δημόσιας διοίκησης που ονομάστηκε Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση 

(eGovernment). Αυτός ο όρος συνδέθηκε με τη χρήση του Διαδικτύου για τη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών του κοινού με το κράτος. Για παράδειγμα, ένας 

Πολίτης θα μπορούσε να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, απευθείας, από το 

σπίτι του, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του υπολογιστή. Η  παροχή  δημοσίων  

υπηρεσιών με  τις  μεθόδους  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  αποτελεί  στόχο  

των  σημερινών  κυβερνήσεων  προς  την  κατεύθυνση  της  βελτίωσης  της  

επικοινωνίας  και  της  ποιότητας  της  εξυπηρέτησης  του  Πολίτη. Ως  τώρα,  οι  

υποδομές  του  Δημοσίου  σε  τεχνολογίες  πληροφορικής  αφορούσαν  στην  

εσωτερική  χρήση  των  συστημάτων  μέσα  στα  επιμέρους  τμήματα  και  τις  

υπηρεσίες. Τώρα, πλέον, οι  κυβερνήσεις  μπορούν  να  επεκτείνουν  τις  υποδομές  

τους  στην  ευρύτερη  κοινωνία,  έτσι  ώστε  οι  πρωταρχικές  αξίες  της  ψηφιακής  

εποχής – “ γρηγορότερα, καλύτερα, φθηνότερα  και  με  μεγαλύτερη  ευκολία  

πρόσβασης ”  –  να  μπορούν  να  εφαρμοσθούν  και  στις  Δημόσιες  Υπηρεσίες.    
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Ορισμός   της  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  (eGovernment).  
 
 

 

Είναι  η  χρησιμοποίηση  της  τεχνολογίας  στην  υποστήριξη των  

λειτουργιών  της  Δημόσιας  Διοίκησης. Είναι  ένας  γενικός  όρος  για  υπηρεσίες  

που  βασίζονται  στο  Διαδίκτυο (Internet) και  χρησιμοποιούνται  από  τοπικές, 

πολιτειακές  και  ομοσπονδιακές  κυβερνήσεις. Αποτελεί  το  νέο  μοντέλο  που  θα  

επαναπροσδιορίσει  τη  σχέση  μεταξύ  κυβερνώντων  και  Πολιτών. Η  τεχνολογία  

βοηθά  καταλυτικά  τις  Δημόσιες  Υπηρεσίες, ώστε  αυτές  να  βελτιώσουν  τον  

τρόπο  με  τον  οποίο  λειτουργούν  και  να  διαθέσουν  πραγματικά  χρήσιμες  

υπηρεσίες  στους  Πολίτες. 

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

"Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση σε συνδυασμό 
με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη 
βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και 
την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών". 
 

Ο ορισμός αυτός καθορίζει δύο θεμελιώδεις αρχές: 

Πρώτον: Οριοθετεί τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τρεις 

συγκεκριμένους τομείς: 

• Εξυπηρέτηση των Πολιτών και των επιχειρήσεων 

• Βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών 

• Υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών. 

Δεύτερον:  Συνδέεται άρρηκτα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ευρύτατες 

οργανωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης. 
         Πράγματι, σήμερα οι κυβερνήσεις δηλώνουν ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

δεν περιορίζεται στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, αλλά αποτελεί το πιο 

σημαντικό εργαλείο για μια ευρεία διοικητική μεταρρύθμιση όπου οι νέες τεχνολογίες 

διαδραματίζουν ένα νέο ρόλο. 
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         Στην  εργασία  μας  θα  χρησιμοποιήσουμε  τον  όρο  ηλεκτρονική  

διακυβέρνηση  (eGovernment)  για  τον  καθορισμό  όλων  των  μεταρρυθμιστικών  

προσπαθειών  που  σε  μικρότερο  ή  μεγαλύτερο  βαθμό  στοχεύουν  στην  αλλαγή  

στις  σχέσεις  Κράτους – Πολίτη. Η  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  δεν  αφορά  μόνο  το  

στενά  οριζόμενο  δημόσιο  τομέα. Είναι  κάτι  ευρύτερο. Μπορεί  να  περιλάβει  την  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση, μη  κυβερνητικές  οργανώσεις (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, 

οργανώσεις προστασίας  των  ατομικών  δικαιωμάτων, συνδικαλιστικές  οργανώσεις 

κ.ά.)  και  γενικά  οποιαδήποτε  δράση  κοινωφελούς  χαρακτήρα. Ο τρόπος 

εξυπηρέτησης  βασίζεται  στoν  επανασχεδιασμό  των  διαδικασιών  πρόσβασης  και  

επικοινωνίας  με  το  Δημόσιο, μέσα  από  την  αξιοποίηση  των  τεχνολογιών  του  

Διαδικτύου, των  κέντρων  τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης  (call  centers)  και  της  

αμφίδρομης  τηλεόρασης 

 

Υπηρεσίες  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
 

Η  Ηλεκτρονική  διακυβέρνηση (e-Government)  παρουσιάζει  τρία  (3)  είδη  

σχέσεων  (βλέπε  διάγραμμα   A, σελ. 9  ):    

 

1. Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση (Government-to-Government  G2G). 

 

    Aποτελεί  στην  ουσία  τον  πυρήνα  της ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης. 

Αναφέρεται  στις  σχέσεις  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  των  δημοσίων  οργανισμών.   

Περιλαμβάνει  ένα  αρκετά  ευρύ  φάσμα  θεμάτων, που  ποικίλλουν  από  το  πώς  

συνδέονται  οι  πολίτες  με  την  ηλεκτρονική  κυβέρνηση  μέχρι  το  πως  θα  

αναβαθμιστούν  η  ποιότητα  και  η  αποδοτικότητα  των  συναλλαγών  τους  με  

αυτήν.  

 

2. Κυβέρνηση-προς-Πολίτη (Government-to-Citizens  G2C).     

 
 Aναφέρεται  στη  σχέση  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  των  δημόσιων  

οργανισμών  και  των  πολιτών. Ασχολείται  με  τη  διαχείριση  των  σχέσεων  με  

τους  πολίτες. Εντοπίζεται  κυρίως  σε  θέματα  νομοθεσίας  και  δημοκρατίας. 
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3. Κυβέρνηση-προς-επιχειρήσεις (Government-to-Business G2B). 

 

 Aναφέρεται  στη  σχέση  μεταξύ  δημόσιων  οργανισμών  και  ιδιωτικών  

επιχειρήσεων. Ασχολείται  κυρίως  με  την  ενδυνάμωση  της  συνεργασίας  μεταξύ  

των  επιχειρήσεων  και  της κυβέρνησης  σε  ζητήματα  όπως  κοινές  

δραστηριότητες, διαδικασίες  και  πρακτικές. Οι συνεργασίες  αυτές  μπορούν  να  

εκτελούνται  τόσο  σε  εθνικό  όσο  και  σε  διεθνές  επίπεδο.         

 
 
 
 
 

ιάγραμμα  Α :    Oι  εννιά  (9)  αλληλεπιδράσεις  αρχής (πάροχοι  υπηρεσιών  και  

 
 
 
Δ
παραλήπτες  υπηρεσιών )  μεταξύ  πολιτών, κυβερνήσεων  και  επιχειρήσεων. 
ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα  www.go-online.gr 
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Είδη  υπηρεσιών  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης   

         Όπου  έχει  εφαρμοστεί  η  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση, έχει  δώσει  απάντηση  

Ο  Κύκλος  των  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  θα  πρέπει  να  

    -    Ηλεκτρονική  συμπλήρωση  και  αποστολή  αιτήσεων. 

ροσωπικών   

  

  

rement) 

ν  

 

         Θα  ήταν  σκόπιμο  να  δούμε  πως  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ε.Ε.)  

ια  τους  πολίτες 

1. Φόρος εισοδήματος: δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωμή 

ια εργασία σε 

3. εων, γάμου): αίτηση και αποστολή 

δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) 

 
  

στην  πρόκληση  για  παροχή  υπηρεσιών  υψηλής  ποιότητας  προς  τους  πολίτες. 

Οι  πολίτες  δηλώνουν  πιο  ευχαριστημένοι  αφού  μπορούν  όχι  μόνο  να  

εξυπηρετούνται  καλύτερα  και  σε  μικρότερο  χρονικό  διάστημα  αλλά  και  

πληρέστερα,  με  την  εύκολη  πλέον  διασταύρωση  στοιχειών  μεταξύ  των  

κυβερνητικών  υπηρεσιών. Οι   υπηρεσίες  που  παρέχονται  με  τη  χρησιμοποίηση  

ηλεκτρονικών  μέσων  είναι  υψηλότερης  ποιότητας, έχουν  μικρότερο  κόστος  για  

τον  Πολίτη –  σε  χρόνο  και  σε  χρήμα – και  εδραιώνουν  σχέσεις  αμοιβαίας  

εμπιστοσύνης  μεταξύ  Πολιτών  και  Κράτους. 

         

          

περιλαμβάνει  τουλάχιστον  τα  ακόλουθα: 

 

  

      -    Ηλεκτρονικές  εγγραφές  στα  δημόσια  αρχεία  νέων  π

           δεδομένων  (π.χ. γεννήσεων, περιουσιακών  στοιχείων, γάμων κ.λ.π.)

           καθώς  και  στοιχείων  που  αφορούν τις  ιδιωτικές  επιχειρήσεις. 

- Ηλεκτρονικές οικονομικές  δοσοληψίες  με  το  δημόσιο  και  τους

- Ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί  π.χ. ηλεκτρονικές  προμήθειες (e-procu

- Στήριξη  μέσα  από  «προσωπικό   ηλεκτρονικό  φάκελο» υπηρεσιώ

κοινωνικής  ασφάλισης, υγείας και  πρόνοιας.     

δημιούργησε  μια  λίστα  με  είκοσι (20) βασικές δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες – 

δώδεκα (12) για τους πολίτες και οχτώ (8) για τις επιχειρήσεις. 

 

Γ

2. Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας συμπεριλαμβανομένης αίτησης γ

φορείς του δημοσίου 

Πιστοποιητικά (γεννήσ

4. Αίτηση για κοινωνικά επιδόματα 

5. Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, 

6. Άδεια αυτοκινήτου 

7. Οικοδομικές άδειες 
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8. Δήλωση στην αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής) 

, μηχανές αναζήτησης) 

11. εις αλλαγής κατοικίας 

ίας (π.χ. λίστες αναμονής στα νοσοκομεία) 

 

ια  τις επιχειρήσεις 

ατος/εργοδοτική εισφορά: πληρωμή, εγγραφή 

ριών σε στατιστικά γραφεία 

 το περιβάλλον 

         Παράλληλα, κάθε υπηρεσία ανάλογα με το βαθμό της ηλεκτρονικής της 

• Πρώτο στάδιο: Απλή παροχή πληροφοριών . 

μα το "κατέβασμα" αιτήσεων). 

 

• νοποιείται ηλεκτρονικά ή μια 

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

            

9. Χρήση δημόσιων βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικοί κατάλογοι

10. Εγγραφές σε σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και αιτήσεις για απολυτήρια 

και πτυχία 

Ανακοινώσ

12. Υπηρεσίες σχετικές με θέματα υγε

 

Γ

1. Φόρος εισοδήμ

2. Δημοτικός φόρος: δήλωση, ειδοποίηση, πληρωμή 

3. ΦΠΑ: εγγραφή, δήλωση, πληρωμή 

4. Σύσταση εταιρίας 

5. Υποβολή πληροφο

6. Άδειες εξαγωγών 

7. Άδειες σχετικές με

8. Δημόσιες προμήθειες. 

ωρίμανσης μπορεί να καταταχθεί στα τέσσερα (4) παρακάτω στάδια: 

• Δεύτερο στάδιο: Αλληλεπίδραση (για παράδειγ

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

άμεσα και το αίτημα κατατίθεται ηλεκτρονικά). 

Τέταρτο στάδιο: Συναλλαγές (το αίτημα ικα

πληρωμή ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά). 

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

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

αυτοπροσώπως να το παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία. 
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Οι  αρχές  για  επιτυχή  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση 

1) Καθολική  και  αυτοτελής  πρόσβαση 

  για  όλους  τους  «πελάτες»  

 

) Πολλαπλά  κανάλια  επικοινωνίας 

Ο  «πελάτης»  θα  πρέπει  να  μπορεί  να  επιλέξει  αν  θα  χρησιμοποιήσει τις  

3) Εξυπηρέτηση  ανεξαρτήτως  τόπου   και  χρόνου – καθολική  υπηρεσία. 

 Όλες  οι  υπηρεσίες  που  μπορούν  να  «μετασχηματιστούν» σε  

 

)Ολοκληρωμένες  υπηρεσίες – ομογένεια  υποδομής. 

Οι  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  θα  πρέπει  να  βασίζονται  σε  

 
 
 
 

 
Θα  πρέπει  να  υπάρχει  ισότιμη  πρόσβαση

του  συστήματος. Δεν  είναι  απαραίτητο μάλιστα  να  γνωρίζουν  πως  είναι  

οργανωμένη  η  δημόσια  διοίκηση, τι  κάνει  η  κάθε  συγκεκριμένη  υπηρεσία  

ή  ποιοι  από  τους  υπαλλήλους  χειρίζονται  τα  θέματα  που  τους  αφορούν. 

 

2

 

υπηρεσίες  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  ή  τον  παραδοσιακό  τρόπο  

επικοινωνίας  με  τη  δημόσια  διοίκηση  και, αν  ναι, με  ποιον από  τους  

δυνατούς  τρόπους  (Διαδίκτυο, κέντρα  τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης, 

αμφίδρομη  τηλεόραση). 

 

 

ηλεκτρονικές  θα  πρέπει  να  είναι  διαθέσιμες  ανεξαρτήτως  τόπου  και  

χρόνου, στη  μορφή  καθολικής  υπηρεσίας. Παράλληλα, θα  πρέπει  να  

προωθήσει  το  κατάλληλο  νομικό  πλαίσιο, όπου  είναι  αναγκαίο, ειδικά  για  

τη  διακρίβωση  της  ταυτοπροσωπίας.  

 

4

 

μια  ολοκληρωμένη  πλατφόρμα  παροχής  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών. Η  

πλατφόρμα  θα  πρέπει  να  διαθέτει  «κοινές»  διαδικασίες  και  τεχνολογίες  

που  μπορούν  να  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  με  ασφαλή  και  

ομογενοποιημένο  τρόπο. Οι  εφαρμογές  λογισμικού  και  η  επεξεργασία  

δεδομένων  θα  πρέπει  να  υποστηρίζουν  την  ενιαία  πρόσβαση  στις  

υπηρεσίες  πάνω  σε  κοινά  πρωτόκολλα  επικοινωνίας  και  πρότυπα  
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συστημάτων  μεταξύ  των  διαφόρων  υπηρεσιών. Σκοπός  είναι  η  αποφυγή  

της  πολλαπλής  επεξεργασίας  και  συλλογής  των  ίδιων  δεδομένων  και  η  

χρήση  κοινών  λύσεων , π.χ. σε  θέματα  ηλεκτρονικών  πληρωμών  και  

διαγωνισμών. Οι  υπηρεσίες  θα  πρέπει  να  παρουσιάζονται  με  έναν  

ομογενοποιημένο  τρόπο  «προς  τα  έξω».Η  διασταύρωση  της  

πληροφορίας  είναι  βασικό  σκέλος  των  ολοκληρωμένων  υπηρεσιών  και  

οδηγεί  στην  ελαχιστοποίηση  του  κόστους. Για  το  σκοπό  αυτό  πρέπει  να  

υπάρχει  ενοποιημένη  προσέγγιση, που  να  περιλαμβάνει  και  τα  όποια  

νομικά  και  διοικητικά  θέματα  αφορούν  στην  επεξεργασία  δεδομένων  

προσωπικού  χαρακτήρα. 

 

5)   πρόσβαση  στην  πληροφορία  - αμεσότητα  στη  διαβίβαση   

Οι  νέες  τεχνολογίες  και  η  αξιοποίησή  τους  στις  σχέσεις  με  τη  δημόσια  

 

Εύκολη

παραπόνων. 

 

διοίκηση  θα  προσφέρουν  ευκολότερη, πιο  αξιόπιστη  και  φερέγγυα  

πρόσβαση  στις  διοικητικές  πληροφορίες, καθώς  και  ευκολία  στην  

αποστολή  και  την  εξυπηρέτηση  παραπόνων. Προς  το  σκοπό  αυτό  

είναι  απαραίτητο  ένα  πολυεπίπεδο  σύστημα  επικοινωνίας  που  

βασίζεται  σε  μια  «πύλη  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης (government 

portal)»  και σε  ένα  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  υπηρεσιών  με  συμμετοχή  

όλων  των  φορέων  του ευρύτερου  δημόσιου  τομέα. Πιο  συγκεκριμένα, 

θα  πρέπει  να  αναπτυχθούν  πρότυπα  επικοινωνίας  που  θα  επιτρέπουν  

στις  ίδιες  υπηρεσίες  και  πληροφορίες  να  είναι  διαθέσιμες  μέσα  από  τα  

ίδια  κανάλια. Τα  πρότυπα  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  τρόπους  

ταξινόμησης  των  υπηρεσιών  και  πληροφοριών  με  τέτοιον  τρόπο, ώστε  

να  είναι  προσπελάσιμες  από  άτομα  με  διαφορετικές  δεξιότητες  και  

γνώσεις. Είναι  απαραίτητο  να  καταγράφονται  συνεχώς  οι  ανάγκες  των  

χρηστών  των  υπηρεσιών  και  η  ικανοποίηση  τους  αναφορικά  με  την  

ευκολία  πρόσβασης. Είναι  επίσης  σημαντικό  να  καταγράφονται  

παράμετροι  όπως  χρόνος, τόπος, κανάλι  επικοινωνίας, κόστος, δεξιότητες 

κ.λ.π. ώστε  να  υπάρχει  απόλυτη  βεβαιότητα  για  το  ότι  οι  υπηρεσίες  

καλύπτουν  τις  ανάγκες  των  χρηστών. 
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6) υμμετοχή – Ανοιχτή επικοινωνία 

Με  τη  βοήθεια  της  νέας  τεχνολογίας  θα  επιτρέπεται  η  συνεχής  

 

7) Ταυτοπροσωπία (Authentication)  και  προστασία  των  προσωπικών   

          

  βοήθεια  των  σύγχρονων  τεχνολογιών  ασφάλειας  είναι   

              ς   

ς   

ηστών  

 

Σ

 

επικοινωνία  και  διαβούλευση  μεταξύ  κυβέρνησης, πολιτών και  

επιχειρήσεων. Έτσι, οι  μεν  πολίτες  θα  είναι καλύτερα   πληροφορημένοι  

και  συνεπώς  θα  έχουν  νέες  δυνατότητες  συμμετοχής  στα  κοινά, οι  δε  

επιχειρήσεις  θα  μπορούν  να  αναπτυχθούν  χάρη  στη  γρήγορη  και  

αξιόπιστη  ενημέρωση. Με  τη  δημοσιοποίηση  των  πληροφοριών  που  

αφορούν  στον  πολίτη  και  τις  επιχειρήσεις  μέσω  του  Διαδικτύου  ή  της  

αμφίδρομης  τηλεόρασης, επιτυγχάνεται  η  ευκολία  στην  ανεύρεση  των  

σχετικών  πληροφοριών  και  παράλληλα  υποστηρίζεται  το  βασικό  

δικαίωμα  πρόσβασης  στην  πληροφόρηση. Επίσης, θα  μπορούν  να  

αναπτυχθούν  συστήματα  που  θα  δέχονται  και  θα  διεκπεραιώνουν  

αιτήματα  και  παράπονα  από  το  κοινό, ενώ  θα  προσφέρουν  

συμβουλευτικές  υπηρεσίες  τόσο  σε  πολίτες  και  επιχειρήσεις  όσο  και  

ανάμεσα  στις  υπηρεσίες  και  τους  χρήστες  του  συστήματος. 

δεδομένων  (Privacy). 

           

    Mε  τη

    δυνατή η  αυξημένη  προστασία  της  επιχειρηματικής  πληροφορία

                   και  των  προσωπικών  δεδομένων. Υπάρχουν  πολλές  μέθοδοι, όπω

                   π.χ., οι  βιομετρικές, οι  οποίες  στηρίζονται  σε  βιολογικά   

                   χαρακτηριστικά  που  επιτρέπουν  την  ταυτοποίηση  των  χρ

                  (βιομετρική).                 
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Τα  οφέλη  από  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση 

       Η  ποιοτική  εξυπηρέτηση  του  Πολίτη  αποτελεί  πλέον  μια  από  τις  βασικές  

ση ν  τ

 Ανοικτό και διεπόμενο από διαφάνεια Δημόσιο  Τομέα 

ση) 

ατόν καλύτερα τα 

      

  Στόχος  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  πρέπει  να  είναι  η  αποκόμιση  

σφέρουν  στην  Κυβέρνηση  

πόκρισης  προς  τους  Πολίτες : Mέσω  του  νέου  

• αξιοπιστία, συνέπεια,  

•   

 
 
 
  

προτεραιότητες  της  Πολιτείας,  με  τις  Τεχνολογίες  της  Πληροφορικής  και  των  

Τηλεπικοινωνιών, να  καλούνται  να  παίξουν  ένα  σημαντικό  και   υποστηρικτικό  

ρόλο  στην  προσπάθεια  αυτή. Η  αναβάθμιση  στον  τρόπο  λειτουργίας  των  

Οργανισμών  αλλά  και  στον  τρόπο  επικοινωνίας  των  Πολιτών  με  αυτούς, είναι  

βασική  προϋπόθεση  για  μια  σύγχρονη  Δημόσια  Διοίκηση.  Η Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση καταρχήν διευκολύνει την επίτευξη καλύτερης και 

αποτελεσματικότερης διοίκη ς. Παραδείγματα περιλαμβάνου  τον τομέα ων 

δημόσιων προμηθειών ή την διαδικασία ίδρυσης μίας εταιρείας. Όμως η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση προσφέρει στο Δημόσιο Τομέα τη  δυνατότητα  να διατηρήσει και να 

ενισχύσει την ορθή διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης που συνεπάγεται: 

 

 Δημόσιο τομέα στην υπηρεσία όλων (καθολική πρόσβα

 Παραγωγικό Δημόσιο Τομέα που να αξιοποιεί όσο το δυν

χρήματα των φορολογουμένων.  

       

στρατηγικών, διοικητικών  και  λειτουργικών  οφειλών. 

         1. Στρατηγικά  οφέλη  είναι  αυτά  που  προ

στρατηγικά  πλεονεκτήματα   έναντι  της  παραδοσιακής  λειτουργικής  μορφής  

διακυβέρνησης. Αυτά  είναι  : 

• Βελτίωση  της  αντα

μοντέλου  θα  βελτιωθούν  οι  σχέσεις  της  Πολιτείας  με  τους  Πολίτες  και  

η  αποτελεσματικότητα  των  συναλλαγών  μαζί  τους. 

Αύξηση  της  ικανοποίησης  των  Πολιτών : Ταχύτητα, 

ευελιξία  και  ταυτόχρονα  τυποποίηση  αυξάνουν  την  εμπιστοσύνη  και  την  

ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  προς  τους  Πολίτες. 

Βελτίωση  συνεργασιών :  H  υιοθέτηση  ενός  μοντέλου  ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης  από  μια  κυβέρνηση  θα  γίνει  στο  μέλλον  επιτακτική  

ανάγκη  που  θα  προβάλλεται  από  τις  άλλες  κυβερνήσεις  που  το  έχουν  

υιοθετήσει, και  από  την  πίεση  των  Πολιτών  που  θα  επιθυμούν  την  
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ταχύτατη  διεκπεραίωση  των  συναλλαγών  τους  με  την  Πολιτεία  από  

οποιοδήποτε  μέρος. 

  

         2. Διοικητικά  οφέλη  είναι  αυτά  που  σχετίζονται  με  την  αναβάθμιση  

των  εσωτερικών  δομών  διαχείρισης  των  κυβερνητικών  διαδικασιών. Αυτά  

είναι : 

• Μείωση  κόστους :  Τα  οφέλη  εντοπίζονται  στη  μείωση  κόστους  

επικοινωνίας  και  συναλλαγών  και  στην  εξοικονόμηση  των  

ανθρωπίνων  πόρων. 

• Μείωση  του  χρόνου  ανταπόκρισης  στα  αιτήματα  των  Πολιτών : To 

ηλεκτρονικό  κανάλι  επιταχύνει  τις  διαδικασίες  και  παρέχει 

πληροφόρηση   σε  σύντομο  χρόνο. 

• Υποστήριξη  νέων  συνεργασιών :  To  μοντέλο  της  ηλεκτρονικής  

διακυβέρνησης  επιτρέπει  την  υποστήριξη  συνεργασιών  στις  

Δημόσιες  Υπηρεσίες, δημοπρασίες  προμηθειών  και  εκποίησης  

αγαθών  on-line, ανταλλαγή  πληροφοριών  μεταξύ  των  κρατών  κ.λ.π. 

 

 

              3. Λειτουργικά  οφέλη  είναι  αυτά  που  αφορούν  αποκλειστικά  στη  

λειτουργία  της  Πολιτείας, και  είναι : 

•     Αναβάθμιση  της  εικόνας  :  H  Πολιτεία  πλέον  αποκτά  ένα  σύγχρονο  

πρόσωπο,  ένα  πρόσωπο  που  πρεσβεύει  όσα  αυτή  υπόσχεται, με  τα  

έργα  και  τις  επενδύσεις  στους  τομείς  της  Πληροφορικής  και  των  

Τηλεπικοινωνιών. 

•     Βελτίωση  στην  πρόσβαση, στη  χρήση  και  στην  αξιοποίηση  των  

πληροφοριών :  Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  θα  είναι  περισσότερο  

προσιτές, αποτελεσματικές  και  συνεπείς, και  η   λειτουργικότητά  τους  

δεν  θα  εξαρτάται  άμεσα  από  το  γνωστικό  επίπεδο  των  χρηστών. 

•    Αυτοματοποίηση  διαδικασιών, ολοκλήρωση  υπηρεσιών : Θα  υλοποιηθεί  

στην  πράξη  η  άμεση  παροχή  σύνθετων  υπηρεσιών, για  τις  οποίες  

πριν  έπρεπε  να  συνεργαστούν  περισσότερες  από  μια  Δημόσιες  

Υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  οι  υπηρεσίες  μιας  στάσης 

(one stop shop). 
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   Παραδείγματα  ωφελειών  από  την  Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση 

         Από σειρά ερευνών που έχει διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

διαπιστώνεται ότι η μετάβαση από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική μορφή 

λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών επιφυλάσσει μια σειρά ευεργετημάτων για 

τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και το κράτος. Στο  διάγραμμα Β που ακολουθεί  

βλέπουμε τον  χρόνο (σε  λεπτά)  που εξοικονομείται  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  

(Ε.Ε.) όταν  η  συναλλαγή  γίνεται  ηλεκτρονικά.   

ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ) ΠΟΥ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ  Ε.Ε. ΟΤΑΝ  ΕΧΟΥΜΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
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ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΔΕΙΑ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ.

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΑΔΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ  &  ΓΑΜΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΕ  ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΑΛΛΑΓΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Φ.Π.Α.

ΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΤΑ  ΜΗΤΡΩΑ  ΝΕΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 ΛΕΠΤΑ
 

  Διάγραμμα   Β :  Χρόνος  που  εξοικονομείται  στην  Ε.Ε. όταν  η  συναλλαγή  
γίνεται            ηλεκτρονικά   
ΠΗΓΗ : Euro stat , 2005.   
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         Κάθε Ευρωπαίος πολίτης που εξυπηρετείται από κάποια δημόσια υπηρεσία 

ηλεκτρονικά κερδίζει το 80% του χρόνου που κατά μέσο όρο θα δαπανούσε εάν 

πήγαινε ο ίδιος να κάνει τη δουλειά του στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σύμφωνα με  

έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής ο μέσος χρόνος που κερδίζει κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε κάθε 

ηλεκτρονική συναλλαγή με δημόσιους φορείς είναι 69 λεπτά και κάθε επιχείρηση 61 

λεπτά. Εξίσου σημαντικά είναι τα οικονομικά μεγέθη. Με κάθε ηλεκτρονική δήλωση 

ΦΠA εξοικονομούνται κατ’ άτομο 10 ευρώ, ενώ το κέρδος  εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει 

κατά πολύ το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, όταν το σύστημα επεκταθεί στο 70% 

περίπου των δηλώσεων. Kι αν η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος αφορά εξίσoυ 

τους χρήστες και τους παροχείς υπηρεσιών (δηλ. τις Δημόσιες Υπηρεσίες), υπάρχει 

μια σειρά ευεργετημάτων μόνο για τους χρήστες. Σε αυτές συγκαταλέγονται η 

ευελιξία (ο χρήστης έχει πρόσβαση στην υπηρεσία από το σπίτι του όλο το 24ωρο) 

και η γρηγορότερη απάντηση από τις υπηρεσίες. 

         Μεταξύ των είκοσι (20) υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί από την E.E. να 

προσφέρονται ηλεκτρονικά, τις οποίες  έχουμε δει , η σημαντικότερη πρόοδος έχει 

σημειωθεί στις έξι. Αυτές είναι: 

    - Δήλωση φόρου εισοδήματος: Στη Νορβηγία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το 35% 

των δηλώσεων, ενώ στη Γερμανία μόλις το 4%. Παρ’ όλα αυτά, το γερμανικό «Taxis» 

(www.elster.de) θεωρείται ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση, αφού και το 

εκκαθαριστικό αποστέλλεται ηλεκτρονικά. O μέσος χρήστης κερδίζει 71 λεπτά ανά 

συναλλαγή. ‘Όπως εκτιμάται, σε λίγα χρόνια θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά το 80 - 

90% των δηλώσεων.  

     - Δήλωση ΦΠA: H χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής ΦΠA 

είναι η Δανία (45%) (www.toldskat.dk). Συνολικά  οι Δανοί εξοικονομούν ετησίως 

μόνο από την ηλεκτρονική υποβολή του ΦΠA 137 εργάσιμα χρόνια.Όταν η 

ηλεκτρονική υποβολή ΦΠA φτάσει στο 80% των συνολικών υποβολών τον χρόνο, το 

κέρδος για τις επιχειρήσεις θα ανέλθει σε 230 εκατ. ευρώ. 
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     - Εγγραφή νέας επιχείρησης: Με κάθε ηλεκτρονική εγγραφή επιχείρησης 

εξοικονομούνται 75 λεπτά. Επιπλέον, κάθε χρόνο εξοικονομούνται 2,2 εκατ. ευρώ, 

μόνον από τους λίγους παροχείς αυτής της υπηρεσίας. Oταν το ποσοστό αυτό 

αυξηθεί από 5% που είναι σήμερα σε 30%, τότε οι επιχειρήσεις  θα εξοικονομούν 

ετησίως 68 εκατ. ευρώ. Στη Φινλανδία, όλες οι νέες επιχειρήσεις καταχωρίζονται 

ηλεκτρονικά.  

    -  Δημόσιες προμήθειες: Το σύστημα δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε 

επίπεδο E.E. και γι’ αυτό ευθύνονται οι δημόσιες υπηρεσίες των περισσοτέρων 

κρατών - μελών. Εξαίρεση αποτελούν η Αυστρία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η 

Γερμανία. Στη Φινλανδία, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεκπεραιώνεται το 

99% των δημόσιων προμηθειών και λειτουργεί εξίσου δημόσιος και ιδιωτικός 

παροχέας. 

   - Δημόσιες βιβλιοθήκες: Σε όσες βιβλιοθήκες δίνεται η δυνατότητα να λάβει ο 

χρήστης ηλεκτρονικά τον αιτούμενο τίτλο από τους καταλόγους, το ποσοστό χρήσης 

είναι υψηλό (50%). Σε κάθε συναλλαγή εξοικονομούνται κατά μέσο όρο 81 λεπτά, 

χρόνος που αντιστοιχεί σε συνολικά 1.021 χρόνια εργασίας για τα κράτη - μέλη που 

διαθέτουν το σύστημα. 

  - Εγγραφή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Tα περισσότερα πανεπιστήμια 

παρέχουν ηλεκτρονικά μόνο την αίτηση και η υπόλοιπη διαδικασία εγγραφής γίνεται 

με παραδοσιακό τρόπο. Κάποια πανεπιστήμια προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες 

για εγγραφή σε μεταπτυχιακά τμήματα σπουδών ή επιτρέπουν την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εγγραφής ηλεκτρονικά, άλλα απαντούν ηλεκτρονικά σε αιτήσεις για 

εγγραφή σε προγράμματα. Κατά μέσο όρο η ηλεκτρονική εγγραφή για 

πανεπιστημιακές σπουδές εξοικονομεί 75 λεπτά για κάθε χρήστη, ενώ ο χρόνος που 

δαπανούν οι υπηρεσίες των πανεπιστημίων σ’ αυτές τις διαδικασίες περιορίζεται 

κατά 40%. Υποδειγματικά λειτουργεί το Εθνικό Ισπανικό Πανεπιστήμιο σπουδών εξ 

αποστάσεως (www.uned.es/webuned/home.htm).  
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     Διεθνής  κατάσταση 
 

         H  Δημόσια Διοίκηση σήμερα προσπαθεί από τη μια πλευρά να παραμείνει ως 

ένας  από  τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις 

χώρες  του  Κόσμου. Από την άλλη πλευρά τα κράτη  προσπαθούν  να περιορίσουν 

τους χρηματικούς πόρους που προορίζονται για τη  Δημόσια  Διοίκηση. Ως μοναδική 

λύση για το συνταίριασμα αυτών των δύο αναγκών έχει βρεθεί η μετάβαση των 

λειτουργιών και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης από την παραδοσιακή σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

        Όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει  εκπονηθεί μία σημαντική 

μελέτη. Είναι από τον ΟΗΕ με τίτλο “Από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην 

Ηλεκτρονική  Προσβασιμότητα” (Global e-Government Readiness Report 2005: From 

E-Government to  E-Inclusion, UN 2005). Η έρευνα, η οποία ενσωματώνεται στην 

μελέτη, ορίζει ένα σημαντικό δείκτη :  την ετοιμότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

(E-Government Readiness Index) που ορίζεται ως «η ικανότητα του δημοσίου τομέα 

να χρησιμοποιεί  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  &  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να παρέχει 

στο κοινό υψηλής στάθμης πληροφόρηση και εργαλεία επικοινωνίας για την 

υποστήριξη της ανθρώπινης ανάπτυξης»  η αλλιώς ως η online παροχή 

κυβερνητικών προϊόντων και υπηρεσιών συνδυασμένη με την τηλεπικοινωνιακή 

υποδομή και την δημόσια εκπαίδευση μια  χώρας.  

Στον Πίνακα Α (σελ.21) εμφανίζεται η παγκόσμια κατάταξη ανάλογα με την 

ετοιμότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στον  Πίνακα  Β (σελ.21)  έχουμε  την 

Ευρωπαϊκή κατάταξη ανάλογα με την ετοιμότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Παρατηρούμε  ότι  η  Ελλάδα  βρίσκεται  σε  ένα  μεσαίο  επίπεδο  όσον  αφορά  την  

ετοιμότητα  για  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση. Έτσι  η  χώρα  μας  είναι  35η  στην  

Παγκόσμια  κατάταξη  σε  σύνολο  182  χωρών – μελών  του  Ο.Η.Ε.  και   23η  στην  

Ευρωπαϊκή  κατάταξη  σε  σύνολο  42  Ευρωπαϊκών  κρατών. Το γενικό 

συμπέρασμα πάντως είναι ότι η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σήμερα 

αντικατοπτρίζει  
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Πίνακας Α 
Παγκόσμιος Δείκτης Ετοιμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2005 

Κατάταξη Χώρα Δείκτης 
1. Η.Π.Α. 0.9062 
2. Δανία 0.9058 
3. Σουηδία 0.8983 
4. Ηνωμένο  Βασίλειο 0.8777 
5. Δημοκρατία της Κορέας 0.8727 

6.  Αυστραλία 0.8679 
7. Σιγκαπούρη 0.8503 
8. Καναδάς 0.8425 
9. Φινλανδία 0.8231 
10.  Νορβηγία 0.8228 
……………   
25. Ιταλία 0.6794 
……………    
35. Ελλάδα 0.5921 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Β 
Ευρωπαϊκός Δείκτης Ετοιμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2005 

Κατάταξη Χώρα Δείκτης 
1. Δανία 0.9058 
2. Σουηδία 0.8983 
3. Ηνωμένο  Βασίλειο 0.8777 
4. Φινλανδία 0.8231 
5. Νορβηγία 0.8228 

6.  Γερμανία 0.8050 
7. Ολλανδία 0.8021 
8. Ισλανδία 0.7794 
9. Αυστρία 0.7602 
10.  Ελβετία 0.7548 
……………   
16. Ιταλία 0.6794 
……………    
23. Ελλάδα 0.5921 
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περισσότερο την κληρονομιά ικανοτήτων σε υποδομή, ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς 

και σε θεσμούς και πολιτικές παρά την αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων να 

αδράξουν νέες ευκαιρίες στον τεχνολογικό τομέα για να στηρίξουν μεταβολές με 

στόχο την ανθρώπινη ανάπτυξη. Επίσης διαφαίνεται ότι στη διεθνή διαμάχη από την 

μία μεριά της άποψης ότι οι ΤΠΕ έχουν την δύναμη να αλλάξουν θεσμούς, δομές και 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα έναντι αυτής που θέλει τους θεσμούς, τις δομές και 

τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να μπορούν να υιοθετούν και να απορροφούν 

τις νέες τεχνολογίες χωρίς να υφίστανται σημαντικές μεταβολές υπερτερεί η δεύτερη.   

 

 

Τι  γίνεται  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

 

               Στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση είχαμε την πρωτοβουλία eEurope - με χρονικό 

ορίζοντα το 2002 αρχικά και έπειτα το 2005 - που χαρτογραφούσε την τεχνολογική 

στρατηγική της ΕΕ. Το  2005 όμως μετά και από τα απογοητευτικά αποτελέσματα 

των ενδιάμεσων αξιολογήσεων της πορείας της, η ΕΕ αποφάσισε να αλλάξει σελίδα 

και πρόθεμα στη στρατηγική της, και έτσι το "e" αντικαταστάθηκε από το "i" και η 

καινούρια στρατηγική της από εδώ και έπειτα ονομάστηκε   i2010. 

         Αποχαιρετώντας, λοιπόν, το πρόθεμα "e", η ΕΕ παρουσίασε τη στρατηγική 

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

την ποιότητα ζωής. Το πρόθεμα i περιλαμβάνει τρεις ερμηνείες: 

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

στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου για την Κοινωνία της 

Πληροφορία (ΚτΠ), όπου η τεχνογνωσία και η τεχνολογία θα διαχέονται με 

μεγαλύτερη ταχύτητα και θα αξιοποιούνται από όλους τους πολίτες. 

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

competitiveness") επικεντρώνεται στο ζήτημα των επενδύσεων για την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αφορά 

κυρίως στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας τόσο των κρατών-μελών όσο και 

συνολικά της ΕΕ. 
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• H τρίτη και τελευταία ερμηνεία-στόχος ("inclusion and better quality of life") 

αφορά στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους 

πολίτες, καθώς και στην αντιμετώπιση των φαινόμενων κοινωνικού 

αποκλεισμού με όχημα πάντα την ΚτΠ. 

         Πέραν των ενδιάμεσων αξιολογήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της 

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

αποτελέσματα διάφορων μελετών αναφορικά με τη διείσδυση της ηλεκτρονικής 

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

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

των χρηστών από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), που 

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

αιγίδα του τμήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ο μέσος όρος των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δημόσιο στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ του 5 με 

10% των συνολικών συναλλαγών. Επί της ουσίας, λοιπόν, το 90% των συναλλαγών 

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

και μέσω Διαδικτύου, γίνονται τελικά μέσω των παραδοσιακών διαύλων 

επικοινωνίας, δηλ. με την φυσική  παρουσία των  Πολιτών στις  Δημόσιες Υπηρεσίες. 

         Βέβαια, αυτός ο μέσος όρος δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα των 

διαφόρων κρατών μελών. Για παράδειγμα η Ελλάδα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, 

ενώ και η Γερμανία δεν έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στο χώρο αυτό. 

Φωτεινές εξαιρέσεις αποτελούν η Ιρλανδία, η Δανία, η Νορβηγία και η Αγγλία, όπου 

παρατηρείται αυξημένη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από 

τους πολίτες, γεγονός που αποδίδεται στη μεγαλύτερη διείσδυση του Internet στις 

χώρες αυτές, στην καλή οργάνωση του Δημόσιου τομέα τους, αλλά και στις 

κλιματολογικές συνθήκες που συχνά δυσκολεύουν σημαντικά την επίσκεψη ενός 

πολίτη για οποιαδήποτε υπόθεση σε κάποια Δημόσια υπηρεσία. 

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

αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω δικτυακής 

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

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

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

φορολογικών δηλώσεων. Ο μικρότερος αριθμός φορολογικών δηλώσεων που 
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υποβλήθηκαν μέσω του Internet, συναντάται στο Βέλγιο, καθώς μόλις το 1% των 

Βέλγων φορολογουμένων επέλεξαν την ηλεκτρονική οδό υποβολής, ενώ και στη 

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

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

κλιματολογικών συνθηκών καταρρίπτεται από τους Ισπανούς που, παρότι δεν έχουν 

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

δήλωση online σε ποσοστό 14%. 

   

Το  παράδειγμα  της  Ιταλίας 

 

         Η  Ιταλία   κατέχει  την  25η  θέση   στην  Παγκόσμια  κατάταξη  και  την  16η  

θέση  στην  Ευρωπαϊκή  κατάταξη σύμφωνα  με  τους  Πίνακες  Α  και  Β. Η  Θέση  

της  Ιταλίας  είναι  σαφώς  καλύτερη  από  τη  θέση  της  χώρας  μας(35η  και  23η  

αντίστοιχα).  Χρήσιμο είναι να  δούμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην  Ιταλία 

κατά τη μετάβασή τους στην ηλεκτρονική κοινωνία. Στην Ιταλία, το 50% περίπου της 

Δημόσιας Διοίκησης της χώρας (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες, Κέντρα 

Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λπ.) λειτουργεί ηλεκτρονικά (τόσο οι υπηρεσίες μεταξύ τους, 

όσο και οι υπηρεσίες με τους πολίτες).Το πρώτο εμπόδιο που συνάντησαν  κατά την 

εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση ήταν η νοοτροπία 

των Δημοσίων Υπαλλήλων γύρω από την οργάνωση της δουλειάς τους και ιδιαίτερα 

η αδυναμία τους να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο δουλειάς.Πολλές ήταν 

επίσης οι δυσκολίες που συνάντησαν οι σχεδιαστές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

κατά την απλοποίηση της γραφειοκρατικής δομής της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή 

την απάλειψη περιττών διαδικασιών, όπως εγκρίσεις, υπογραφές, εμφάνιση των 

ίδιων δικαιολογητικών πολλές φορές, κλπ.  

 Αυτή  τη  στιγμή  η  Ιταλία  έχει  δύο  Πύλες στο  Διαδίκτυο. Η μία  αφορά  

τους  Πολίτες (Italia.gov.it) (Εικόνα Α, σελ. 25 )  και  η  άλλη  τις  επιχειρήσεις 

(Impresa.gov.it)(Εικόνα  Β, σελ. 25 ). 
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Εικόνα  Α :  Η  δικτυακή  πύλη  Italia.gov.it   που  εξυπηρετεί  ηλεκτρονικά τους 
Ιταλούς  Πολίτες. 
 

 
Εικόνα  Β :  Η  δικτυακή  πύλη  Impresa.gov.it   που  εξυπηρετεί   ηλεκτρονικά τις 
Ιταλικές επιχειρήσεις. 
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Η  Δημόσια  Διοίκηση  στην  Ελλάδα 

         Είναι γνωστό ότι η ελληνική Δημόσια Διοίκηση χαρακτηρίζεται από 

γραφειοκρατική δομή, μεγάλο αριθμό εργαζομένων, αλλά και έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού. Η έλλειψη κινήτρων, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής κατάρτισης, ο απαρχαιωμένος ηλεκτρονικός και κτιριακός 

εξοπλισμός, καθώς και η ανυπαρξία αντικειμενικών συστημάτων αξιολόγησης 

προσωπικού καθιστούν τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου μηχανισμού έργο δύσκολο. 

Η ρουτίνα των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η σύγκρουση των εργασιακών ρόλων 

και οι στρεβλώσεις στο σύστημα κατανομής αρμοδιοτήτων επιδεινώνουν τα 

προβλήματα και αποδυναμώνουν την ψυχολογία των εργαζομένων. 

         Γενικά, η κακή εργασιακή ψυχολογία έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση 

αρνητισμού για σημαντικές αλλαγές, όπως η ανάληψη νέων καθηκόντων και 

ευθυνών, η μεταβολή των εργασιακών συνηθειών και ρουτινών, η ανατροπή 

απαρχαιωμένων κεκτημένων που αποτελούν τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό 

κ.λπ. Η είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας σε ένα τέτοιο περιβάλλον συχνά 

ερμηνεύεται από τους εργαζομένους ως ένα ακόμη βάρος το οποίο προστίθεται στην 

ήδη αυξημένη δυσαρέσκεια για τα ισχύοντα στο εργασιακό περιβάλλον. Υπό αυτό το 

πρίσμα, ο εκσυγχρονισμός των εργασιακών σχέσεων, η καθιέρωση ευέλικτων 

μηχανισμών διοίκησης και οργάνωσης, η επανεκπαίδευση των υπαλλήλων στις νέες 

ψηφιακές μορφές παροχής υπηρεσιών μετατρέπονται σε εχθρούς της καθεκυστηίας 

τάξης και συγκαταλέγονται στην κατηγορία εκείνων των αλλαγών που ο 

παραδοσιακός Έλληνας εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα έχει «εκπαιδευθεί» να 

αποφεύγει. Όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η λειτουργία των παραδοσιακών 

τεχνικών παράλληλα με τις ψηφιακές, τόσο ενισχύεται η αντίδραση προς κάθε 

αλλαγή, δρώντας ως σημαντικό αντικίνητρο μετάβασης από μία μορφή εργασίας, 

που είναι σε όλους οικεία, σε μία νέα που απαιτεί επιπλέον προσπάθεια. 

         Με την  εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών  αυξάνεται  η σημασία που 

αποδίδεται στο ρόλο του ατόμου ως παραγωγικής εισροής στο οικονομικό 

περιβάλλον του 21ου αιώνα και επιβάλλεται ο εμπλουτισμός των μηχανισμών 

διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού, δεδομένου ότι η παραγωγικότητα, η ευελιξία και οι δεξιότητες αποτελούν 

σημεία-κλειδιά για τον εργαζόμενο του μέλλοντος. Έτσι  η  μόνη  μέθοδος είναι  η 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό θα επιτευχθεί με την 

εισαγωγή νέων συστημάτων διοίκησης και οργάνωσης, τεχνικών εκπαίδευσης και 
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ανάπτυξης εργαζομένων, καθώς και με την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας 

παροχής υπηρεσιών. Βέβαια  απαιτείται  και  στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης 

και των «παράπλευρων απωλειών» που προκαλεί η ψηφιακή επανάσταση, αλλά και 

των επιμέρους ζητημάτων που αναδεικνύονται από τη γοργή διείσδυση των νέων 

τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε καίρια ζητήματα 

κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η προστασία της «ιδιωτικότητας» (privacy) και των 

πνευματικών δικαιωμάτων, η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης και αξιοποίησης 

των υπηρεσιών του Διαδικτύου, η αντιμετώπιση του «ψηφιακού χάσματος» και  η 

παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

Οι  αιτίες  αυτής  της  κατάστασης 

 Όλα αυτά  συμβαίνουν διότι: 

- Στην Ελλάδα πιστεύεται ότι ο λεγόμενος «ιστοχώρος» συνιστά απλά απεικόνιση της 

εσωτερικής γραφειοκρατίας των υπηρεσιών. Mπαίνει, λοιπόν, στην ιστοσελίδα μιας  

Δημόσιας  Υπηρεσίας  το οργανόγραμμα μιας Υπηρεσίας και θεωρείται ότι έτσι έχει 

ικανοποιηθεί το αίτημα της μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. ‘Όμως δεν 

ενδιαφέρει τον  Πολίτη το πώς είναι διαρθρωμένη μια υπηρεσία. Τον ενδιαφέρει να 

έχει απαντήσεις στα ερωτήματά του. 

- Στις Δημόσιες  Υπηρεσίες ζητούν και αγοράζουν ακριβούς εξοπλισμούς που δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή δεν τους είναι απαραίτητοι. 

- Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων Διευθυντές, Τμηματάρχες και 

ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης δεν γνωρίζουν επί της ουσίας τι σημαίνει 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όταν έρχονται αντιμέτωποι με το σύστημα 

«ηλεκτρονικοποίησης» των διαδικασιών, απαντούν  ότι  δεν μπορούν  να  το  

εφαρμόσουν. 

- Στους χώρους εργασίας του  Δημοσίου υπάρχει σοβαρή υστέρηση σε ανθρώπινο 

δυναμικό. Eως πρόσφατα (2004), στους διαγωνισμούς που προκηρύσσονταν για 

πρόσληψη στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση ή στις αξιολογήσεις των στελεχών κανείς 

δεν  ήταν  απαραίτητο να αποδείξει ότι ξέρει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

- Oι εταιρείες πληροφορικής παράγουν λογισμικά ή  ηλεκτρονικά προγράμματα 

κακής ποιότητας και οι Δημόσιες  Υπηρεσίες προσπαθούν να εισάγουν συστήματα 

πληροφορικής χωρίς να έχουν πριν αναδιοργανωθεί εσωτερικά. 
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Έλληνες  Πολίτες   και  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες 

         Μια πολύ  σημαντική  παράμετρο αφορά τη ζήτηση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών από τους πολίτες. Διαπιστώθηκε ότι όσο πιο ποιοτικές είναι οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται ηλεκτρονικά τόσο μεγαλύτερη είναι και η ζήτησή τους από τους 

πολίτες. Αυτός  είναι και ένας  σημαντικός  λόγος που αρκετοί Έλληνες  Πολίτες δεν  

επιλέγουν  την  διεκπεραίωση  των  υποθέσεων  τους  μέσω  Διαδικτύου. Σύμφωνα  

με  έρευνα  της  Εθνικής  Στατιστικής  Υπηρεσίας της  Ελλάδας  (Ε.Σ.Υ.Ε.) για  το 

2006 (Διάγραμμα Γ , σελ. 28 )  οι  Έλληνες  Πολίτες  δεν  χρησιμοποιούν  τις  

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  μέσω  Διαδικτύου  γιατί  κατά  53,60  %  προτιμούν  την 

ΓΙΑΤΙ  ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  

53,60%

32,30%

15,20%

12,30%

11,42%

ΠΡΟΤΙΜΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ  ΒΡΩ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ
ΑΜΕΣΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΥ
ΜΕΣΩ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 

  Διάγραμμα  Γ.   Γιατί  απορρίπτουν  οι  Έλληνες  Πολίτες  την  ηλεκτρονική         
εξυπηρέτηση.  ΠΗΓΗ  : ΕΣΥΕ , 2006    
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επιτόπια  επίσκεψη  στην  αρμόδια  υπηρεσία. Άλλοι  λόγοι  είναι  θέματα  ασφαλείας  

που  σχετίζονται  με  την  εμφάνιση  προσωπικών  δεδομένων  στο  Διαδίκτυο (32,30 

%), η  έλλειψη  των  απαραίτητων  γνώσεων (15,20 %), η  δυσκολία  ανεύρεσης  της  

ανάλογης  υπηρεσίας  στο  Διαδίκτυο (12,30 %)  και  τέλος  η  μη  διεκπεραίωση  των  

υποθέσεων  των  Πολιτών  μέσω  Διαδικτύου (11,40 %). Σχετικά  με  το  τελευταίο  

θα  πρέπει  να  αποδεχτούμε  το  γεγονός  ότι  δεν  είναι  δυνατόν  όλες  οι  

υπηρεσίες  να  προσφερθούν  ηλεκτρονικά, είτε  γιατί  δεν  έχει  διαδοθεί  ακόμη  η  

ηλεκτρονική  υπογραφή, είτε  λόγω  νομοθετικών  προβλημάτων, είτε  γιατί  

απαιτείται  η  φυσική  παρουσία  π.χ. για  την  παραλαβή  διαβατηρίου. Ακόμα  και  

εάν  κάποια  στιγμή  η  τεχνολογία  καταστήσει  δυνατή  την  πλήρη  ηλεκτρονική  

συναλλαγή,  πάντοτε  θα  υπάρχει  κάτι  που  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  σε  

φυσικό  χώρο. 

         Σύμφωνα  με  την  ίδια  έρευνα  της  ΕΣΥΕ  με  τις  Δημόσιες  Υπηρεσίες  

συναλλάσσεται  το  19 %  του  πληθυσμού  που  έχει  πρόσβαση  στο  Διαδίκτυο 

(Διάγραμμα Δ, σελ. 29  ). Ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  35 %  δηλώνει  πως  θα  το   

EXETE on-line ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ ;

19%

35%

46%

NAI

ΌΧΙ, ΑΛΛΑ ΘΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΟΥΝ
ΣΤΟ  ΑΜΕΣΟ 
ΜΕΛΛΟΝ
ΌΧΙ, ΔΕΝ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ 

  
  Διάγραμμα    Δ.  Έχετε  online  συναλλαγές  με  το  Δημόσιο; 
  ΠΗΓΗ : EΣΥΕ , 2006. 
   

   ενδιέφερε  να  κάνει  online  συναλλαγές  στο  μέλλον,  ενώ  το  46 %  του  

δείγματος  δεν  ενδιαφέρεται.  Να  σημειώσουμε  ότι  οι  χρήστες  του  Διαδικτύου  

στην  Ελλάδα (Δεκέμβριος  2006)  είναι  ήδη  πάνω  από  2.500.000 . Έτσι  έχει  

δημιουργηθεί ένας  ικανοποιητικός  αριθμός Πολιτών  για  τη  χρησιμοποίηση  

υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης (σχεδόν  το  25 %  του  πληθυσμού  της  

χώρας). 
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       Από  τους  χρήστες  του  Διαδικτύου  το  89,30  %  χρησιμοποιεί  online  

υπηρεσίες   του  Δημοσίου (Διάγραμμα  Ε   , σελ. 30  )  και  ειδικότερα  υποβολή  

δήλωσης  στο  Ι.Κ.Α. (12,20 %), αναζήτηση  ΦΕΚ (51,60 %), υπηρεσίες  του ΑΣΕΠ    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ

57,80%

58,30%

57,00%

54,90%

51,60%

12,20%

4,30%

TAXISnet

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - Ε.Ε. - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΠ

ΑΣΕΠ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΦΕΚ

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΔΗΛΩΣΗΣ  ΣΤΟ  ΙΚΑ

ΆΛΛΗ

 

Διάγραμμα Ε.     Ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  που  έχουν  χρησιμοποιήσει  οι  χρήστες  
του  Διαδικτύου  στην  Ελλάδα.  ΠΗΓΗ : Εφημερίδα  Ελευθεροτυπία, Δεκέμβριος 
2006.  

 

(54,90 %), υπηρεσίες  του  Κ.Ε.Π. (57 %),  αναζήτηση  πληροφοριών  από  

υπουργεία, Ευρωπαϊκή  Ένωση  (58,30 %)  και  χρησιμοποίηση  του  TAXIS net          

( 57,80 %).     

        Μία Ελληνική ηλεκτρονική υπηρεσία που  χρησιμοποιείται από  τους Έλληνες  

Πολίτες είναι το σύστημα TAXIS net  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  

Συστημάτων  (ΓΓΠΣ)   του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Οικονομικών (Εικόνα   Γ, 

σελ.  31  ) . 

 

 

 

 

 Σελίδα 30



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ MIS                                                   ΤΖΗΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               

 

 
Εικόνα Γ. Ο δικτυακός τόπος της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  
Συστημάτων (ΓΓΠΣ)  που  περιλαμβάνει  το  πρόγραμμα  TAXIS net. 
 

         Το TAXIS net έχει εδραιωθεί πλέον ως ένα σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας και 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογίας. Οι σημαντικότερες υπηρεσίες που 

προσφέρονται σήμερα είναι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φόρου 

Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9), των περιοδικών δηλώσεων 

ΦΠΑ, των καταστάσεων Προμηθευτών - Πελατών του ΚΒΣ και των δηλώσεων 

Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (VIES). Κοντά σ' αυτές υπάρχει και ένας αριθμός 

πρόσθετων -πληροφοριακού και υποστηρικτικού χαρακτήρα- οι οποίες διαρκώς 

αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται. Ως προς τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του, το 

TAXIS net έχει παραλάβει μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2006)  περισσότερες από 

520.000 δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων, 4.700.000 περιοδικές 

δηλώσεις ΦΠΑ και 250.000 δηλώσεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, 
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με σύνολο πιστοποιημένων χρηστών πάνω από 1.000.000 φυσικά  και  Νομικά  

Πρόσωπα. 

 

 

Προοπτικές  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  στην  Ελλάδα 
 

         Στην  Ελλάδα  στα  πλαίσια  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης και  στο  

πλαίσιο  εκτέλεσης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  “Κοινωνία  της  

Πληροφορίας”  έχουμε  μια  σειρά  από  παρεμβάσεις, όπως :  

  

1. Το  έργο  “Aριάδνη – ΚΕΠ” 

2. Το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  των  Περιφερειών 

3. Το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  των  Νομαρχιακών  

Αυτοδιοικήσεων 

4. Το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Στρατολογικής  Εξυπηρέτησης  

Πολιτών 

5. Το  έργο  του  Εθνικού  Δημοτολογίου 

6. Το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  Ειδικού  Ληξιαρχείου 

7. Δράσεις  που  αφορούν  στη  διοικητική  εξυπηρέτηση  του  Πολίτη  και  

υλοποιούνται  για  τους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης κ.αν. 

8. Εθνική  Πύλη  Δημόσιας  Διοίκησης – ΕΡΜΗΣ, για  την  πληροφόρηση  και    

διεκπεραίωση  ηλεκτρονικών  συναλλαγών  των  Πολιτών  και  επιχειρήσεων.    

9. Ελληνικό  Πλαίσιο  Παροχής  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης (Πλαίσιο  

Διαλειτουργικότητας  Συστημάτων  του  Δημόσιου  Τομέα) 

10. Πλαίσιο  Συμμετοχής  Ηλεκτρονικής  Δημοκρατίας  για  την  Αποτίμηση  των  

Ρυθμίσεων / Αποφάσεων  της  Δημόσιας  Διοίκησης (μελέτη) 

11. Πλαίσιο  Πιστοποίησης  Δικτυακών  Τόπων  του  Δημόσιου  Τομέα 

12. Σύστημα  Νομοθεσίας (Ραπτάρχης)  και  Αποτίμησης  των  Κανονιστικών  

Ρυθμίσεων (Πληροφοριακό  Σύστημα) 

13. Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  

Προστασίας 

14. Εθνικό  Δίκτυο  Δημόσιας  Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”. 

         Το  Εθνικό  Δίκτυο  Δημόσιας  Διοίκησης  “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”  αποτελεί  το  

μεγαλύτερο  έργο  τηλεπικοινωνιών  στον  Δημόσιο  Τομέα  και  ένα  πρωτοποριακό  

εγχείρημα  υποδομής  τηλεπικοινωνιών  σε  πανευρωπαϊκό  επίπεδο. Το  έργο  

αφορά  στη  δημιουργία  ασφαλούς  δικτύου  Φορέων  της  Δημόσιας  Διοίκησης  το  
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οποίο  αφενός  θα  μειώσει  σημαντικά  το  κόστος  τηλεπικοινωνιών  του  κάθε  

φορέα  και  αφετέρου  θα  θέσει  στη  διάθεσή  του  τις  πιο  σύγχρονες  πρακτικές  

και  προηγμένες  υπηρεσίες  στον  χώρο  των  τηλεπικοινωνιών  και  του  Διαδικτύου. 

Παράλληλα  θα  διασφαλίσει  την  δικτυακή  υποδομή  που  απαιτείται  για  την  

ανάπτυξη  πληροφοριακών  συστημάτων  στη  Δημόσια  Διοίκηση  με  τελικό  στόχο  

την  παροχή  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  προς  τους  Πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις.  

Το  έργο  προσφέρει  τις  παρακάτω  υπηρεσίες : 

 Δωρεάν  ασφαλή  και  ευρυζωνική  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο (Internet), 

καθώς  και  διασφάλιση  δικτυακής  υποδομής  μεγάλης  δυναμικότητας 

(εύρους  πρόσβασης  φορέων  από  2  έως  34  Mbps). 

 Δωρεάν  φιλοξενία  διαδικτυακών  τόπων (ιστοσελίδων)  των  φορέων  

του  Δημοσίου. 

 Δωρεάν  χρήση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email) για  όλους  τους  

υπαλλήλους  του  Δημοσίου. 

 Δωρεάν  τηλεφωνία  πανελλαδικά  για  τους  υπαλλήλους  και  τις  

υπηρεσίες  του  συνόλου  των  φορέων – κόμβων (εσωτερική  τηλεφωνία). 

 Προνομιακή  τιμή  για  την  εκτός  του  δικτύου  τηλεφωνία (αστική – 

υπεραστική – κινητή  και  διεθνή). 

 Δωρεάν  παροχή  ψηφιακής  πιστοποίησης  των  στελεχών  του  

Δημοσίου  και  των  συστημάτων – εξυπηρετητών  (ψηφιακή  υπογραφή – 

ψηφιακά  πιστοποιητικά)  για  την  ασφαλή  ηλεκτρονική  διακίνηση  

εγγράφων  μεταξύ  φορέων  του  Δημοσίου  και  γενικότερα  ηλεκτρονικών  

συναλλαγών. 

 Δωρεάν  παροχή  υπηρεσίας  τηλεδιάσκεψης, με  την  εγκατάσταση  

στούντιο  τηλεδιάσκεψης  σε  επιλεγμένα  σημεία  όπως  Υπουργεία, 

Γενικές  Γραμματείες, Έδρες  Περιφερειών  και  Νομαρχιακών  

Αυτοδιοικήσεων , Διαχειριστικές  Αρχές, σε  όλη  τη  χώρα. 

 Δωρεάν  παροχή  υπηρεσίας  τηλεκπαίδευσης  με  τη  χρήση  

εξειδικευμένων  πληροφοριακών  συστημάτων (σύγχρονης  και  

ασύγχρονης)  τηλεκπαίδευσης. 

 Δωρεάν  διασφάλιση  των  απαραιτήτων  δικτυακών  υποδομών  για  τις  

εφαρμογές  και  τα  πληροφοριακά  συστήματα  που  θα  αναπτυχθούν  

από  τους  φορείς  των  οποίων  ο  τελικός  στόχος  θα  πρέπει  να  είναι  

η  εξυπηρέτηση  των  Πολιτών  και  των  επιχειρήσεων. 
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         Στο παρελθόν στη  χώρα  μας  υπήρχαν μόνο μεμονωμένα έργα πληροφορικής 

χωρίς να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη στρατηγική και εθνικούς στόχους. Μια  

ολοκληρωμένη στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει  να  έχει  τους  

ακόλουθους  βασικούς άξονες: 

• Τη διευκόλυνση των Πολιτών και των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους 

με το κράτος. 

• Τον καθορισμό του τεχνικού και θεσμικού πλαισίου για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

• Τη δημιουργία ολοκληρωμένων συναλλαγών. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης   πρέπει  να  

υλοποιηθεί  μία "τριλογία" έργων: 

• Δημιουργία εθνικής Δημόσιας Πύλης (portal) στο Διαδίκτυο, η οποία θα 

λειτουργεί ως "υπηρεσία μιας στάσης" και θα αποτελεί το κύριο σημείο για την 

πρόσβαση στις πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα της δημόσιας 

διοίκησης. 

• Εθνικό σύστημα αυθεντικοποίησης και ασφάλειας των ψηφιακών 

συναλλαγών. 

• Ενιαίο σύστημα διαλειτουργικότητας  για την τυποποίηση της επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών. 

Τα τρία αυτά έργα δρουν ως ενιαίο σύνολο και ανοίγουν, στην πράξη, το δρόμο για 

τη δημιουργία νόμιμων και ασφαλών online συναλλαγών ανάμεσα  στους  Πολίτες  

και  τις  επιχειρήσεις  από  τη  μια  πλευρά   και  το  κράτος  από  την  άλλη. 
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Ο  ρόλος  των  Δημοσίων  Υπαλλήλων     
 

 

         Η  πιο  σημαντική  συνιστώσα  έχει  να  κάνει  με  τον  άνθρωπο  και  το  πως  

αξιοποιεί  την  τεχνολογία. Η  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  ως  μορφή  διοίκησης  

απαιτεί  από  τους  υπαλλήλους  του  Δημοσίου  νέους  τρόπους  εργασίας  και  

χειρισμού  των  δημοσίων  υποθέσεων. Χρειάζεται  να  βελτιώσουν  τις  δεξιότητές  

τους  στη  χρήση  και  την  αξιοποίηση  της  πληροφορίας, καθώς  και  στους  

τρόπους  με  τους  οποίους  η  τεχνολογία  δημιουργεί  νέες  δυνατότητες  για  την  

προώθηση  υποθέσεων  και  την  αλληλεπίδραση  του  Δημοσίου  με  τους  Πολίτες. 

Ο  ρόλος  των  υπαλλήλων  είναι  καίριος  και  καλύπτει  όλο  το  φάσμα  της  

ιεραρχίας, από  τους  Διευθυντές  Υπηρεσιών  μέχρι  τους  υπαλλήλους  που  

έρχονται  σε  καθημερινή  επαφή  με  το  κοινό. 

         Απαιτείται  η  απασχόληση  άρτια  εκπαιδευμένου  προσωπικού  για  τη  

διαχείριση  της  πληροφορίας. Ένα νέο  είδος Δημοσίων  Υπαλλήλων, με  

τεχνολογική  κατάρτιση  και  εμπειρία  στην   εξυπηρέτηση  Πολιτών.  Οι  υπάλληλοι  

του  Δημόσιου  Τομέα  θα  κληθούν : 

 Α.  Να  ενστερνιστούν  τη  νέα  αντίληψη  εξυπηρέτησης  του  Πολίτη  σε  κάθε  

εισήγηση  ή  πράξη  τους  που  αφορά  στο  σχεδιασμό  ή  την  υλοποίηση  

διαδικασιών  της  Δημόσιας  Διοίκησης. 

Β.   Να  υποστηρίξουν  την  προετοιμασία  του  φορέα  ή  του   οργανισμού  που  

συμμετέχουν  με : 

• την  κατανόηση  των  συνεπειών  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής     

    διακυβέρνησης. 

• την  προώθηση  προσλήψεων  ατόμων  με  ειδικές  δεξιότητες  ικανές  να   

     υποστηρίξουν  την  παροχή  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης. 

• την  εκπαίδευσή  τους  στις  νέες  τεχνολογίες  και  τους  νέους  τρόπους   

    παροχής  υπηρεσιών  προς  τους  Πολίτες. 

• τη  διερεύνηση  δυνατοτήτων  για  την  ανάπτυξη  εφαρμογών  ηλεκτρονικής   

  διακυβέρνησης  σε  συνεργασία  με  άλλες  υπηρεσίες  για  τη  δημιουργία  μιας                 

  επιτυχημένης  παροχής  πολλαπλών  υπηρεσιών  προς  τον  Πολίτη. 

• την   προώθηση  της  νέας  αντίληψης  οργάνωσης  και  λειτουργίας  του   

   οργανισμού, που  θα  πρέπει  να  λειτουργεί  σε  ένα  αποκεντρωμένο  αλλά     

   ολοκληρωμένο  σύστημα. 
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Γ.    Να  συμμετέχουν  : 

•  στη  σύνθεση  των  στόχων  και  δραστηριοτήτων  του  τομέα  ευθύνης  τους   

     με  τη  στρατηγική  για  θέματα  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης. 

•  σε  διάφορα  έργα  και  δραστηριότητες  που  συνάδουν  με  τις           

     δραστηριότητες  του  οργανισμού  ή  φορέα  στον  οποίο  συμμετέχουν   

     προωθώντας  τις  δραστηριότητες  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης. 

• σε  έργα  που  περιορίζουν  ή  αλλάζουν  τον  οργανισμό, έτσι  ώστε  να   

    μπορεί  να  ακολουθεί  πολιτικές  και  πρότυπα  που  έχουν  αναπτυχθεί  με   

    σκοπό  την  υποστήριξη  των  διαδικασιών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης.         
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Συμπεράσματα  Βιβλιογραφικής  Έρευνας 
 

         Η  επιτυχία  της εφαρμογής  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  θα  κριθεί  

κυρίως  από  το πόσο  θα  την  αγκαλιάσουν  οι  πολίτες  και  οι  επιχειρήσεις. Μόνο  

αν  εκείνοι  γίνουν  συμμέτοχοι  στην  αξιοποίηση  της  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  

για  τις  σχέσεις  τους  με  το κράτος, μπορεί  να  επιτύχει  το  όποιο  μοντέλο  

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης. Οι  πολίτες  και  οι  επιχειρήσεις , άλλωστε, είναι  αυτοί  

για  τους  οποίους  θα  υλοποιηθούν  τα  σχετικά  έργα  και  εκείνοι  που  είναι  οι  

τελικώς  ωφελούμενοι. Η  «ηλεκτρονική  σχέση»  ανάμεσα  στον  Πολίτη  και  την  

Κυβέρνηση, καθώς  και  ανάμεσα  στην  επιχείρηση  και  την  Κυβέρνηση  μπορεί  να  

είναι  μια  σχέση  εμπιστοσύνης, εφόσον  βασίζεται  στην  αυξημένη  αξιοπιστία  και  

στο  σεβασμό  των  προσωπικών  δεδομένων  και  του  επιχειρηματικού  απορρήτου. 

         Οι  βασικοί  τομείς  στους  οποίους  πρέπει  να  γίνουν  αλλαγές είναι  οι  εξής : 

• Στη  διοίκηση  και  τον  τρόπο  λήψης  των  αποφάσεων, με  κατανόηση  των   

   συνεπειών  που  θα  έχουν  το  νέο  μοντέλο  οργάνωσης  του  Δημόσιου   

   Τομέα  και  ο  τρόπος  λήψης  αποφάσεων  στην  παροχή  υπηρεσιών. 

• Στη  διαχείριση  αλλαγών  και  προβλημάτων, μαθαίνοντας  από  επιτυχίες  και   

     αποτυχίες  του  παρελθόντος  και  υποστηρίζοντας  την  ανάπτυξη  της   

     καινοτομίας  και  την  εφαρμογή  της  στην  πράξη. 

• Στην  ευρεία  αποδοχή  της  σημασίας  των  αλλαγών  τόσο  στην  κοινωνία   

     όσο  και  στο  εσωτερικό  της  Δημόσιας  Διοίκησης. 

• Στη  γρήγορη  ύπαρξη  «επιτυχημένων  παραδειγμάτων», προκειμένου  να   

     προωθηθεί  η  αντίληψη   « του  πόσο  καλή  είναι  η  προσπάθεια  που   

     γίνεται». 

• Στη  διαφύλαξη  της  ισότιμης  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  και  στις     

  διοικητικές  πληροφορίες, τη  διασφάλιση  του  προσωπικού  απορρήτου  και      

  την  προώθηση  της «ηλεκτρονικής  ταυτοπροσωπίας»(authentication)  των   

   συναλλασσόμενων. 

• Στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων, με  εκπαίδευση  του  προσωπικού  στη  χρήση 

    νέων  εργαλείων  αλλά  και  στη  δημιουργία  συνεργατικού  μοντέλου   

    εργασίας, βασισμένου  στην  τεχνολογία. 
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2o  ΜΕΡΟΣ 
 
ΕΡΕΥΝΑ  ΜΕ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 
Στόχος  της  έρευνας 
 
 
 Η  έρευνα  διενεργήθηκε  με  την  εμπειρική  μέθοδο  της  συμπλήρωσης  

ερωτηματολογίου  που  διανεμήθηκε  σε  μονίμους  υπαλλήλους  της  Περιφέρειας  

Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης, στην  έδρα  της Περιφέρειας  στην  Κομοτηνή. 

Στόχος  της  έρευνας  ήταν  να  διερευνήσει  ποιες  είναι  οι  στάσεις  των  μονίμων   

υπαλλήλων  όσον  αφορά  τα  νέα  δεδομένα  που  φέρνει  η  ηλεκτρονική  

διακυβέρνηση  (eGovernment).         

 

 

Δομή  του  ερωτηματολογίου 

 
 Το  ερωτηματολόγιο  που  δόθηκε  είναι  χωρισμένο  σε  δύο (2)  μέρη. Στο  

πρώτο  μέρος  υπάρχουν  για  συμπλήρωση  δημογραφικά  στοιχεία  όπως  το  φύλο  

του  υπαλλήλου (Άντρας, Γυναίκα)  καθώς  και  η  ηλικία  των  υπαλλήλων, η  οποία  

διαιρέθηκε  σε  τρία (3)  επίπεδα :  στο  πρώτο  είναι  τα  άτομα  που  έχουν  ηλικία  

από  18  έως  30, στο  δεύτερο  από  31  έως  49  και  στο  τρίτο  επίπεδο  από  50  

έως  65. Επίσης  ζητήθηκε  από  τους  υπαλλήλους  του  δείγματος  να  μας  

ενημερώσουν  για  τη  θέση  τους  στην  υπαλληλική  ιεραρχία (Προϊστάμενοι  ή  

υπάλληλοι ). Αυτά  τα  στοιχεία  θεωρήθηκαν  απαραίτητα  για  να  διερευνήσουμε  

τις  στάσεις  που  έχουν  οι  υπάλληλοι  απέναντι  στις  νέες  τεχνολογίες. 

 Στο  δεύτερο  μέρος  του  ερωτηματολογίου  υπάρχουν  έντεκα (11)  

ερωτήσεις  κλειστού  τύπου. Με  τις  ερωτήσεις  αυτές  μπορούμε  να  

διαπιστώσουμε  πως  βλέπουν  οι  υπάλληλοι  τις  νέες  τεχνολογίες  και  την  

πληροφορική  σε  σχέση  με  την  εργασία  τους. Ειδικότερα  οι  ερωτήσεις  1 – 4  

έγιναν  για  να  αποτυπωθούν  εάν  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  είχαν  σχέση  με  τις  

νέες  τεχνολογίες  και  πόσο  τις  χρησιμοποιούν  εκτός  του  χώρου  εργασίας  τους. 
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 Στις  ερωτήσεις  5 –  8  διερευνήθηκε  η  εξοικείωση  των  υπαλλήλων  με  τις  νέες  

τεχνολογίες  της  πληροφορικής (Διαδίκτυο, χρήση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου)  

καθώς  και  η  εξοικείωση  τους  με  άλλα  μέσα  της  τεχνολογίας ( π.χ. κινητά  

τηλέφωνα). Οι  ερωτήσεις  9 –  12  διατυπώθηκαν  προκειμένου  να  διερευνηθεί  η  

στάση  των  υπαλλήλων του  δημόσιου  τομέα  αναφορικά  με  τις  νέες  τεχνολογίες  

στον  εργασιακό  τους  χώρο. 

 Οι  υπάλληλοι  που  αποτέλεσαν  το  δείγμα  αυτής  της  έρευνας  απάντησαν  

στο  ερωτηματολόγιο  σημειώνοντας  ένα  Χ  στο  τετράγωνο  με  το  οποίο  

συμφωνούσαν  περισσότερο. Οι  απαντήσεις  που  είχαν  να  επιλέξουν  ήταν  οι  

ακόλουθες :  

i) Eλάχιστες / Κάποιες / Αρκετές / Πολύ  Καλές /  Άριστες                    

ii) Ναί / Όχι 

iii) Καθόλου / Ελάχιστα / Σε μέτριο βαθμό / Πολύ / Πάρα  Πολύ 

iv) Φόβο / Επιφυλακτικότητα / Αδιαφορία / Ενδιαφέρον / Ενθουσιασμό 

Επίσης  για  την  κλίμακα  των  απαντήσεων  που  είδαμε  που  χρησιμοποιήθηκε  ως  

βάση  η  μέθοδος  Likert  με  την  οποία  οι  υπάλληλοι  μπορούσαν  να  δηλώσουν  

το  βαθμό  με  τον  οποίο  συμφωνούσαν  ή  διαφωνούσαν  με  την  ερώτηση  που  

είχε  προηγηθεί. 

 Αξίζει  να σημειώσουμε  ότι  για  τη  δημιουργία  του  κυρίως  

ερωτηματολογίου  χρησιμοποιήθηκε  το  πρότυπο  που  υπάρχει  στο  Πολιτειακό   

Πανεπιστήμιο  της  Φλόριντα,  στις  Η.Π.Α.  και  ιδίως  στον  τρόπο  διατύπωσης  των  

ερωτημάτων.              

 
 
Δειγματοληψία 

  
Τα  ερωτηματολόγια  διανεμήθηκαν  και  μαζεύτηκαν  το  Δεκέμβριο  του  

2006. Το  ερωτηματολόγιο , το  οποίο  υπάρχει  στο  Παράτημα  της  εργασίας, 

δόθηκε  σε  τρεις  (3)  Διευθύνσεις  της  Περιφέρειας  Ανατολικής  Μακεδονίας – 

Θράκης  στην  Κομοτηνή. Οι  Διευθύνσεις  αυτές  είναι  η  Διεύθυνση  Αυτοδιοίκησης  

&  Αποκέντρωσης, η Διεύθυνση  Αναδασώσεων  και  η  Διεύθυνση  Αστικής  

Κατάστασης, Αλλοδαπών  &  Μετανάστευσης. Μοιράστηκαν  σαράντα (40)  

ερωτηματολόγια  σύμφωνα  και  με  τον  Πίνακα  1.         
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Πίνακας  1     : Κατανομή ανά Διεύθυνση 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 14 
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 8 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

18 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
 
 
Η  ποσοστιαία  ανάλυση  των  ατόμων  στην  έρευνά  μας  σε  σχέση  με  τη  

Διεύθυνση  παρουσιάζεται  στο  Διάγραμμα  1. Έτσι  βλέπουμε  ότι  η  Διεύθυνση  

Αστικής  Κατάστασης, Αλλοδαπών  &  Μετανάστευσης  εκπροσωπείται  με  45%  και   

ακολουθεί  η  Διεύθυνση  Αυτοδιοίκησης  &  Αποκέντρωσης  με  35%. Τέλος  η  

Διεύθυνση  Αναδασώσεων  με  ποσοστό  20%.  

 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

35%

20%

45%

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

ΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα  1 

 

Να  σημειώσουμε  ότι  οι  υπάλληλοι  στους  οποίους  δόθηκαν  τα  

ερωτηματολόγια  είναι  διοικητικοί  υπάλληλοι  και  όχι  τεχνικοί  (π.χ. μηχανικοί, 

δασολόγοι) γιατί  μας  ενδιαφέρει  να δούμε  τις  στάσεις  υπαλλήλων  που  λόγω  

ειδικότητας  (διοικητικοί )  είναι  συνεχώς  στο  γραφείο  τους  και  δεν  απουσιάζουν  

για  επιβλέψεις  έργων, ελέγχους  εκτός  έδρας  όπως  οι  τεχνικοί  υπάλληλοι.     

 

 Σχετικά  με  τη  διάκριση  του  δείγματος  ως  προς  το  φύλο  παρατηρούμε  ότι  

οι  μισοί  υπάλληλοι  είναι  άντρες (20)  και  οι  άλλοι  μισοί  γυναίκες (20). Ένα  σχόλιο  

που  θα  θέλαμε  να  κάνουμε  είναι  ότι  πως  είναι  εντελώς  τυχαίο  αυτό. Δεν  
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επιδιώξαμε  ευθύς  εξαρχής  να  έχουμε  ένα  τέτοιο  δείγμα. Αυτό  φαίνεται  και  στον  

ακόλουθο  πίνακα. 

 

Πίνακας  2     : Κατανομή ανά φύλο  
  

ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

ΑΝΤΡΑΣ 20 
ΓΥΝΑΙΚΑ 20 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
         

Με  ποσοστά  αυτό  γίνεται  ακόμα  καλύτερα  κατανοητό  με  το  επόμενο  διάγραμμα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

50%50%

ΑΝΤΡΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ

Διάγραμμα  2 
 

 
       Μία  άλλη  σημαντική  παράμετρο  στην  έρευνα  αποτελεί  και  η  ηλικία  των  

ατόμων  του  δείγματος. Αυτή  εμφανίζεται  στον  ακόλουθο  πίνακα. 

Πίνακας  3     : Κατανομή ανά ηλικία  
  

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

18 ΈΩΣ 30 4 
31 ΈΩΣ 49 23 

50 ΈΩΣ 65 13 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
 

Σε  ποσοστά  η  αναλογία  των  ηλικιών  αποτυπώνεται  σε  διάγραμμα  ως  εξής : 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

10%
33%

18 ΕΩΣ 30
31 ΕΩΣ 49
50 ΕΩΣ 65

57%

Διάγραμμα  3 
 

          Παρατηρώντας  την  κατανομή  των  ηλικιών  διαπιστώνει  κανείς  ότι  η  

ηλικιακή  ομάδα  των  31  έως  49  συμμετέχει  κατά  57,50 %  στο  δείγμα μας, 

έπεται  η  ομάδα  των  50  έως  65 με  32,50 %  και  στη  συνέχεια  η  ηλικιακή  

ομάδα  των  18  έως  30  με  10%. Αυτή  η  ηλικιακή  κατανομή  μας  οδηγεί  στο  

συμπέρασμα  ότι  η  πιο  πολυπληθής  ομάδα  στους  μονίμους  υπαλλήλους  

βρίσκεται  στις  ηλικίες  31  έως  49. Στη  συνέχεια  έχουμε  υπαλλήλους  με  αρκετά  

χρόνια  υπηρεσίας  που  βρίσκονται  στην  ηλικιακή  ομάδα  από  50  έως  65. Τέλος  

οι  νέοι  υπάλληλοι  από  18  έως  30  αποτελούν  το  10%  κάτι  που  είναι  απόλυτα  

φυσιολογικό  γιατί  αυτοί  αποτελούν  τα  νεοεισερχόμενα  στελέχη  του  Δημοσίου.     

 

          Επίσης  σε  σχέση  με  τη  θέση  που  κατέχουν  τα  άτομα  του   δείγματος  

στην  υπαλληλική  ιεραρχία  έχουμε  την  κατανομή  που  παρουσιάζεται  στον  

επόμενο  πίνακα. 

Πίνακας  4     : Κατανομή ανά θέση  
  

ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 9 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 31 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
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       Το  διάγραμμα  4  μας  παρουσιάζει  και  τα  ποσοστά  της  αναλογίας  ανάλογα  

με  τη  θέση  των  υπαλλήλων. Από  αυτό  γίνεται  φανερό  ότι  η  πλειοψηφία  των  

υπαλλήλων  του  δείγματος  (77,50 %)  είναι  απλοί  υπάλληλοι  και  μόλις  το  

 22,50 %  Προϊστάμενοι. Αυτό  είναι  συχνό  φαινόμενο  στις  δημόσιες  υπηρεσίες  

της  χώρας  μας  να  είναι  δηλ. οι  3  στους  4  απλοί  υπάλληλοι  και  μόλις  ο  1  

στους  4  να  είναι  Προϊστάμενος. 

        Όταν  χρησιμοποιούμε  τον  όρο  Προϊστάμενο  εννοούμε  κυρίως  τον  

Τμηματάρχη δηλ. τον  Προϊστάμενο  Τμήματος  που  είναι  μια  μικρή  οργανική  

μονάδα  στο  Δημόσιο  Τομέα. Σχετικά  με  τον  όρο  υπάλληλοι  είναι  οι  εισηγητές  

που  εργάζονται  στις  υπηρεσίες  του  Δημόσιου  Τομέα. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

23%

77%

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

 
Διάγραμμα  4 

    

 

   
Ηλικίες  ανά  φύλο 

 

        Νομίζουμε  ότι  αξίζει  μια  μικρή  αναφορά  και  στη  σχέση  μεταξύ  ηλικίας  και  

φύλου  που  υπάρχει  στο  δείγμα  μας. Στους  πίνακες  που  ακολουθούν  

παρουσιάζεται  πόσοι  άντρες  και  πόσες  γυναίκες  υπάρχουν  σε  κάθε  ηλικιακή  

κατηγορία.   
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Πίνακας  5     : Ηλικία των αντρών του δείγματος 
  

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

18 ΈΩΣ 30 1 
31 ΈΩΣ 49 10 
50 ΈΩΣ 65 9 

ΣΥΝΟΛΟ 20 
  
  
  
  
Πίνακας  6     : Ηλικία των γυναικών του δείγματος 
  

ΗΛΙΚΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 

18 ΈΩΣ 30 3 
31 ΈΩΣ 49 13 
50 ΈΩΣ 65 4 

ΣΥΝΟ ΛΟ 20 
 

         Για  να  έχουμε  μια  καλύτερη  απεικόνιση  θα  κάνουμε  και  δύο  (2)  

ραβδογράμματα  τα  οποία  υπάρχουν  στα  διαγράμματα  5  και  6. 

          Αυτό  που  μας  κάνει  εντύπωση  στους  άντρες είναι  ότι  εκτός  από  τη  

μικρή  συμμετοχή  της  ομάδας  από  18  έως  30  με  μόλις  έναν (1)  εκπρόσωπο, οι  

ηλικιακές  ομάδες    31  έως  49  και  50  έως  65  είναι  περίπου  ισότιμες  με  δέκα 

(10)  και  εννιά (9)  εκπροσώπους  αντίστοιχα. Στις  γυναίκες  υπάρχει  μια  ισοτιμία  

όσον  αφορά  τις  ηλικιακές  ομάδες  18  έως  30  και  50  έως  65. Η μεγάλη  όμως  

σε  αριθμό  ηλικιακή  ομάδα  στις  γυναίκες  είναι  από  31  έως  49  με  δεκατρείς 

(13)  εκπροσώπους. 

        Σχετικά  με  τις  ηλικιακές  ομάδες  από  50  έως  65  και  την  κατανομή  τους  

ανά  φύλο  έχουμε  να  κάνουμε  την  εξής  παρατήρηση  : μεγαλύτερος  αριθμός  

αντρών  σύνολο  εννιά (9)  υπάρχει  σε  σύγκριση  με  τις  γυναίκες  που  είναι  

τέσσερις (4). Ο  λόγος  είναι  ότι  στη  Δημόσια  Διοίκηση  της  χώρας  μας  οι  

γυναίκες  υπάλληλοι  λόγω  της  προστασίας  της  μητρότητας, περισσοτέρων   

οικογενειακών  υποχρεώσεων  σε  σχέση  με  τους άντρες  αποχωρούσαν  πιο  

νωρίς  από  την  υπηρεσία  τους. Ενώ  οι  άντρες  υπάλληλοι  έπρεπε  να  

συμπληρώσουν  35ετία  ή  το  65Ο  έτος  της  ηλικίας  τους  για  να  

συνταξιοδοτηθούν. 
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Ανάλυση  του  Ερωτηματολογίου 

 

Ερωτήματα  1  έως  4 
 

 Τα  ερωτήματα  1 έως  4  υποβλήθηκαν  με  στόχο  να  διερευνήσουν  τις  

γνώσεις  που  έχουν  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  του  δείγματός  μας  σχετικά  με  την  

Πληροφορική  και  κατά  πόσο  ασχολούνται  με  τον  υπολογιστή  εκτός  του  χώρου  

εργασίας  τους. 

 

 

Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  1 

          ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

               Το  πρώτο  ερώτημα  ήταν  το  εξής  «Πριν  εργαστείτε  στο  Δημόσιο  οι  

γνώσεις  σας  στην  Πληροφορική  ήταν ». Οι  υπάλληλοι  είχαν  τη  δυνατότητα  να  

επιλέξουν  ανάμεσα  σε  πέντε  (5)  δυνατές  απαντήσεις. Τα  αποτελέσματα 

παρουσιάζονται  αναλυτικά  στον πίνακα  και  στο  ραβδόγραμμα  που  ακολουθούν : 

Πίνακας 7    :  Συνολικές  απαντήσεις  στο ερώτημα  1  
    

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 
 Ελάχιστες 17 42,50%  
 Κάποιες 9 22,50%  
 Αρκετές 7 17,50%  
 Πολύ  Καλές 4 10,00%  
 Άριστες 3 7,50%  

ΣΥΝΟΛΟ 40 100%  
 

           Παρατηρούμε  ότι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  υπαλλήλων  (42,5 %) 

δηλώνει  ότι  οι  γνώσεις  του  στην  Πληροφορική  ήταν  ελάχιστες  πριν  εργαστεί  

στο  Δημόσιο. Στη  συνέχεια  το  22,5 %  των  υπαλλήλων  παραδέχεται  ότι  έιχε  

κάποιες  γνώσεις  στην  Πληροφορική. Οι  υπάλληλοι  που  δήλωσαν  ότι  είχαν  

αρκετές  γνώσεις  είναι  17,5 %  και  έπονται  αυτοί  που  είχαν  Πολύ Καλές  γνώσεις  

με  ποσοστό  10%. Επίσης  ένα  μικρό  ποσοστό  (7,5 %)  παραδέχεται  ότι  είχε  

άριστες  γνώσεις  Πληροφορικής  πριν  διοριστεί  στο  Δημόσιο.  
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ΠΡΙΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
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       Έτσι  καταλήγουμε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  πλειοψηφία  των  υπαλλήλων  65%  

δηλ.  2  στους  3  υπαλλήλους  είχαν  ελάχιστες  και  κάποιες  γνώσεις  

Πληροφορικής  πριν  διοριστούν  στη  Δημόσια  Διοίκηση. Άριστες  γνώσεις  

Πληροφορικής  είχε  μόνο  ένα  μικρό  ποσοστό  (7,5 %). 

 

          ●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία 

 

              Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  να  δούμε  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων  

με  βάση  την  ηλικία  των  υπαλλήλων. Αυτό  που  παρατηρούμε  είναι  ότι  στην  

ηλικιακή  κατηγορία  από  50  έως  65  το  84 %  των  υπαλλήλων  είχαν  ελάχιστες  

γνώσεις. Αντίστοιχα  στις  ηλικίες  31  έως  49  το  ποσοστό  είναι  26 %  ενώ  στους  

υπαλλήλους  από  18  έως  30  το  ποσοστό  είναι  0 %. Αυτό  είναι  εύκολα  

εξηγήσιμο  γιατί  οι  μεγαλύτεροι  σε  ηλικία  υπάλληλοι  δεν  γνώριζαν  τη  χρήση  

υπολογιστή  ενώ  οι  νεότεροι  υπάλληλοι, λόγω  και  της  εισαγωγής  της  

Πληροφορικής  στην  εκπαίδευση, είναι  από  πολύ  νωρίς  εξοικειωμένοι  με  την  

Πληροφορική. Αυτοί  είναι  και  οι  υπάλληλοι  που  θα  πρέπει  να  αποκτήσουν  

ακόμα  περισσότερες  δεξιότητες  για  την  επιτυχία  της  ηλεκτρονικής  

διακυβέρνησης  στη  Δημόσια  Διοίκηση. Εντύπωση  μας  προκαλεί  ότι  ένα  μεγάλο               
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Πίνακας  8    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ελάχιστες 0 0,00% 

 Κάποιες 0 0,00% 

 Αρκετές 2 50,00% 

 Πολύ  Καλές 2 50,00% 

 Άριστες 0 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100,00% 
   

   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ελάχιστες 6 26% 

 Κάποιες 9 39% 

 Αρκετές 4 17% 

 Πολύ  Καλές 2 9% 

 Άριστες 2 9% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
   

   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ελάχιστες 11 84% 

 Κάποιες 1 8% 

 Αρκετές 1 8% 

 Πολύ  Καλές 0 0% 

 Άριστες 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
 

ποσοστό (65 %) της  ηλικιακής  κατηγορίας  31  έως  49  είχαν  ελάχιστες  ή  κάποιες  

γνώσεις  Πληροφορικής  πριν  από  τον  διορισμό τους  στο  Δημόσιο. Αυτό  εξηγείται  

γιατί  μόνο  πριν  από  λίγα  χρόνια  θεωρείται  απαραίτητο  προσόν  η  γνώση  

χειρισμού  υπολογιστή  για  την  κατάληψη  μιας θέσης στη  Δημόσια  Διοίκηση. 
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                    ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

          Παρακάτω  παρουσιάζουμε  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  από  το  

πρώτο  ερώτημα,  κατανεμημένα  όμως  σύμφωνα  με  την  ιεραρχική  θέση  των 

υπαλλήλων  του  Δημοσίου (Πίνακας  9). 

Πίνακας  9    : Απαντήσεις  ανά  θέση  

   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ελάχιστες 8 89% 
 Κάποιες 1 11% 
 Αρκετές 0 0% 
 Πολύ  Καλές 0 0% 
 Άριστες 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ελάχιστες 9 29% 
 Κάποιες 8 26% 
 Αρκετές 7 23% 
 Πολύ  Καλές 4 13% 
 Άριστες 3 9% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
 

 

        Αυτό  που  παρατηρούμε  είναι  ότι  αυτοί  που  είναι  Προϊστάμενοι  στη  

Διοίκηση  κατά  ένα  μεγάλο  ποσοστό (89 %) είχαν  ελάχιστες  γνώσεις  πριν  

εργαστούν  στο Δημόσιο. Το  αντίστοιχο  ποσοστό  για  τους  απλούς  υπαλλήλους  

είναι  29 %. Αυτό  δεν  μας  προκαλεί  εντύπωση  διότι  στη  Δημόσια  Διοίκηση  η  

κατάληψη  μιας  θέσης  ευθύνης (Προϊστάμενος  Τμήματος) γίνεται  με  βάση  την  

αρχαιότητα  στην  υπηρεσία. Επομένως  είναι  οι  μεγαλύτεροι  σε  ηλικία  με  

αποτέλεσμα  το  ελάχιστο  των  γνώσεων  στην  Πληροφορική. Αυτή  η  διαπίστωσή  

μας  έρχεται  σε  συμφωνία  και  με  την  ανάλυση  ανά  ηλικιακή  κατηγορία  όπου  η  

πλειοψηφία  της  κατηγορίας  από  50  έως  65  είχαν  ελάχιστες  γνώσεις. Θετικά  

κρίνουμε  ότι  ένα  ποσοστό  21 %  των  υπαλλήλων  είχε  από  πολύ  καλές  έως  

άριστες γνώσεις  Πληροφορικής  πριν  από  την   είσοδο  τους  στο  Δημόσιο. 
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Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  2 

          ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

               Το   δεύτερο ερώτημα  ήταν : «Έχετε  παρακολουθήσει  σεμινάρια ή  

μαθήματα  πληροφορικής; ».Υπήρχε  η  δυνατότητα  επιλογής  ανάμεσα  σε  δύο  (2)  

απαντήσεις : Nαι και  Όχι . Τα  αποτελέσματα παρουσιάζονται   στον πίνακα  10 και  

το  διάγραμμα  10. 

Πίνακας 10    :  Συνολικές  απαντήσεις  στο ερώτημα  2 
    

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 

 Ναι 29 72,50%  

 Όχι 11 27,50%  

ΣΥΝΟΛΟ 40 100%  
 

ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ή 
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Διάγραμμα  10 

       Βλέποντας  το  ραβδόγραμμα  καταλαβαίνουμε  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  

εργαζομένων  του  δείγματος  (72,5 %)  έχει  παρακολουθήσει  σεμινάρια  ή  

μαθήματα  πληροφορικής. Αυτοί  που  δεν  έχουν  πάει  σε  σεμινάρια  ή  μαθήματα  

Πληροφορικής  είναι  μόλις  ο  1  στους  4. Παρότι  το  ποσοστό  αυτών  που  

παρακολούθησε  σεμινάρια  είναι  ικανοποιητικό  (οι  3  στους  4)  θα  μπορούσε  να  
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πλησίαζε  προς  το  100 %  και  αυτό  διότι  είμαστε  σε  μια  εποχή  που  έχουν  

εισβάλλει  οι  νέες  τεχνολογίες  στους  χώρους  εργασίας, έχει  ξεκινήσει  η  δια  βίου  

μάθηση  και  θα  έπρεπε  όλοι  οι  υπάλληλοι  να  είναι  ενήμεροι  σε  θέματα νέων  

τεχνολογιών. 

          ●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία 

     

Πίνακας  11  : Απαντήσεις  ανά ηλικιακή  κατηγορία 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18  ΈΩΣ  30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ναι 4 100% 
 Όχι 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ναι 17 74% 
 Όχι 6 26% 
  23 100% 

 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ναι 8 62% 
 Όχι 5 38% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
 

     Στη  συνέχεια  θα  εξετάσουμε  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων  με  βάση  τις  

τρεις (3)  ηλικιακές  κατηγορίες. Στους  εργαζόμενους  από  18  έως  30  δεν  υπάρχει   

ούτε  ένας  που  να  μην  έχει  παρακολουθήσει  μαθήματα  ή  σεμινάρια  

Πληροφορικής. Στη  χώρα  μας  την  τελευταία  δεκαπενταετία  υπάρχει  το  μάθημα  

της  Πληροφορικής  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση  και  υπάρχουν  πολλές  

δυνατότητες  για  παρακολούθηση  σεμιναρίων  Πληροφορικής. Σ’ αυτούς  που  

βρίσκονται  στην  ηλικιακή  ομάδα  από  31  έως  49  μόνο  ένα  ποσοστό  της  τάξης  

του  26 %  δηλ. ο  1  στους  4  δεν  έχει  παρακολουθήσει  κάποιο  σεμινάριο  ή  

μάθημα  Πληροφορικής. Όμως  η  μεγάλη  πλειοψηφία  έχει  συμμετάσχει  σε  

σεμινάρια  γιατί  είναι   απαραίτητη  η  εξοικείωση  με  τους  υπολογιστές  στους  

εργασιακούς  χώρους  των  Δημοσίων  υπηρεσιών. Επίσης  για  τους  μεγαλύτερους  

σε  ηλικία  υπαλλήλους  (από  50  έως  65 ετών) ένα  σημαντικό  ποσοστό  (62 %) 

έχει  παρακολουθήσει  μαθήματα  για  τις  νέες  τεχνολογίες. Το  υπόλοιπο  ποσοστό  

38 % , που  δεν  παρακολούθησε  κανένα  σεμινάριο, εξηγείται  δεδομένου  ότι  

αποτελεί  το  τμήμα  των  υπαλλήλων  που  σε  λίγο  θα  αποχωρήσουν  από  την  
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υπηρεσία  και  θεωρούν  ότι  δεν  τους  χρειάζεται  εξοικείωση  σε  ζητήματα  

πληροφορικής.       
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     ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

        Στη  συνέχεια  παρουσιάζουμε  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  από  το  

δεύτερο  ερώτημα  με  βάση  την  κατανομή  ανάλογα  με  τη  θέση  του  υπαλλήλου. 

Πίνακας  12    : Απαντήσεις  ανά  θέση 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ναι 8 89% 
 Όχι 1 11% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ναι 21 68% 
 Όχι 10 32% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
   

      Το  μεγαλύτερο  μέρος  των  Προϊσταμένων  (89%)  έχει  παρακολουθήσει  

σεμινάρια  ενώ  ένα  μικρό  ποσοστό  της  τάξης  του  11 %  δεν  έχει  

παρακολουθήσει. Την  τελευταία  δεκαετία  το  Εθνικό  Κέντρο  Δημόσιας  Διοίκησης 

(Ε.Κ.Δ.Δ.) ,  που  είναι  επιφορτισμένο  με  την  επιμόρφωση  των  υπαλλήλων  του  

Δημόσιου  Τομέα, έχει  προχωρήσει  σε  μια  σειρά  εκπαιδευτικών  σεμιναρίων  που  

απευθύνονται  σε  στελέχη  του  Δημοσίου (Τμηματάρχες, Διευθυντές). Έχει   γίνει   

κατανοητό  ότι  αυτοί  που  ηγούνται  των  οργανικών  μονάδων  του  Δημοσίου  

πρέπει  να  εξοικειωθούν  με  τις  νέες  τεχνολογίες  για  να  μπορέσουμε  να  έχουμε  

τη  διάχυση  της  Πληροφορικής  στις  δημόσιες  υπηρεσίες. Σχετικά  με  τους  

υπαλλήλους  παρατηρούμε  ότι  στο  μεγαλύτερο  μέρος  τους  (68 %)  έχουν  

παρακολουθήσει  σεμινάρια  για  ζητήματα  Πληροφορικής. Το  υπόλοιπο  ποσοστό  

του  32 %  εξηγείται  γιατί,  όπως  είπαμε  στην  προηγούμενη   ανάλυση  ανά  

ηλικιακή  κατηγορία, αφορά  υπαλλήλους  που  λόγω  συνταξιοδότησης  δεν  

ενδιαφέρονται  για  θέματα  Πληροφορικής  αλλά  και  διότι  υπάρχει  ένα  ποσοστό  

“αυτοδίδακτων”  υπαλλήλων  πάνω  στην  Πληροφορική. 
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Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  3 

          ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

               Το ερώτημα που  τέθηκε ήταν   :    «Έχετε υπολογιστή στο σπίτι  σας; ». 

Υπήρχαν  δύο (2)   δυνατές απαντήσεις : θετική (Nαι) και αρνητική (Όχι) . Τα  

αποτελέσματα παρουσιάζονται   στον πίνακα και  το  ραβδόγραμμα  που  

ακολουθούν (Πίνακας  13  και  Διάγραμμα 13). 

 

Πίνακας 13    :  Συνολικές  απαντήσεις  στο  ερώτημα  3 

    

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 

 Ναι 34 85%  

 Όχι 6 15%  

ΣΥΝΟΛΟ 40 100%  
 

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ;

34

6

0 10 20 30 40

 Ναι

 Όχι

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Διάγραμμα  13 

 

           Αυτό  που  παρατηρούμε  είναι ότι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  ατόμων  

του  δείγματος  (85 %)  απάντησε  θετικά  και  μόνο  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  

15 %  μας  έδωσαν  αρνητική  απάντηση. Σε  μια  πρώτη  ανάλυση  θα  λέγαμε  ότι  

είναι  καταρχήν  θετικό  το  γεγονός  πως  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  υπαλλήλων  

έχει  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  και  στο  σπίτι  του. Αυτό  σημαίνει  ότι  πλέον  ένας  

Ηλεκτρονικός  Υπολογιστής (Η/Υ) έχει  βρει  τη  θέση  του, εκτός  από  τις  άλλες  
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οικιακές συσκευές  που  υπάρχουν, στα  αναγκαία  που  υπάρχουν  σχεδόν  σε  κάθε  

σπίτι. 

  

           ●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία 

         

         Έπειτα  θα  δούμε  πως  κατανέμονται  τα  αποτελέσματα  με  βάση  τις  

ηλικιακές  κατηγορίες  που  έχουμε. 

Πίνακας  14  : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18  ΈΩΣ  30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ναι 4 100% 
 Όχι 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ναι 18 78% 
 Όχι 5 22% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Ναι 12 92% 
 Όχι 1 8% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
 

        Οι  υπάλληλοι  που  είναι  από  18  έως  30  ετών  έχουν  όλοι  Η/Υ  στο  σπίτι  

τους. Απόλυτα  φυσιολογικό  διότι  πρόκειται  για  μια  γενιά  η  οποία  από  πολύ  

νωρίς, και  μέσω  της  εκπαίδευσης, απέκτησε  εξοικείωση  με  τη  χρήση  του  Η/Υ. 

Επομένως  ο  Η/Υ  είναι  κάτι  απαραίτητο  πλέον  στο  σπίτι  τους. Στη  συνέχεια  για  

τους  υπαλλήλους  από  31  έως  49  ετών  διαπιστώνουμε  ότι  το  μεγαλύτερο  

ποσοστό  τους  (78 %)  είναι  και  αυτοί  κάτοχοι  Η/Υ. Ένας  Η/Υ  έχει  διάφορες  

χρησιμότητες. Για  παράδειγμα  μπορείς  να  μπεις  στο  διαδίκτυο, να  παίξεις  

παιχνίδια, να  δεις  ταινίες, να  ακούσεις  μουσική, να  γράψεις μία  εργασία κ.ο.κ. Για  

το  ποσοστό  του  22 %  που  δεν  κατέχουν  Η/Υ  μπορεί  να  οφείλεται  κυρίως  στη  

μη  εξοικείωση  με  ζητήματα  Πληροφορικής. Ακόμα  καλύτερα  απ’ αυτή  την  

κατηγορία  βλέπουμε  ότι  είναι  η  ηλικιακή   ομάδα  των  υπαλλήλων  από  50  έως  

65  ετών. Παρότι  αρχικά  μας  προκάλεσε  έκπληξη  το  ποσοστό  του  92 % , έπειτα  

είδαμε  ότι  ένας  σημαντικός  λόγος  για  την  κατοχή  Η/Υ  στο  σπίτι  είναι  ότι  οι  

υπάλληλοι  αυτής  της  ηλικίας  συνήθως  είναι  παντρεμένοι  και  με  παιδιά  που     
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είναι  έφηβοι  ή  φοιτητές. Δηλ. υπάρχουν  κάποιοι  στο  σπίτι  που  είναι  

εξοικειωμένοι  με  τις  νέες  τεχνολογίες. 
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      ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

        Παρακάτω  παρουσιάζουμε  τα  αποτελέσματα  από  την  ποσοστιαία ανάλυση 

ανά  θέση  σχετικά  με  το  τρίτο  ερώτημα  του  ερωτηματολογίου. 

 

 

Πίνακας  15    : Απαντήσεις  ανά  θέση  

   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Ναι 8 89% 

 Όχι 1 11% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 

   

   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Ναι 26 84% 

 Όχι 5 16% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
 

 

           Μία  πρώτη  παρατήρηση  είναι  ότι  οι  Προϊστάμενοι  έχουν  Η/Υ  στο  σπίτι  

τους  σε  μεγαλύτερο  ποσοστό  (89 %)  απ’ ότι  οι  απλοί  υπάλληλοι (84 %) . Αυτό  

εξηγείται  γιατί,  όπως  είδαμε και  προηγούμενα,  οι  Προϊστάμενοι  είναι  

μεγαλύτεροι  σε  ηλικία  και  ισχύουν  αυτά  που  αναλύσαμε  για  την  ηλικιακή  

ομάδα  των  ατόμων  από  50  έως  65  ετών. Όμως  και  το  ποσοστό  των  απλών  

υπαλλήλων  είναι  αρκετά  υψηλό (84 %). Αυτά  τα  δύο  ποσοστά  κρίνονται  

ιδιαίτερα  θετικά  γιατί  δείχνουν  με  τον  καλύτερο  τρόπο  ότι  το  ποσοστό  της  

ηλεκτρονικής  αμορφωσιάς  στην  Ελλάδα  συνεχώς  μειώνεται. 
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Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  4 

      Θα  πρέπει  να  θυμίσουμε  ότι  στο  ερώτημα  αυτό  απάντησαν  μόνο  όσοι   

δήλωσαν  στο  προηγούμενο  ερώτημα  (Ερώτημα  3)  ότι  έχουν  υπολογιστή  σπίτι  

τους. Για  αυτό  το  λόγο  τα  ερωτηματολόγια  που  θα  εξεταστούν  θα  είναι  34  και  

όχι  40  που  είναι  το  σύνολο  των  ερωτηματολογίων.    

 

          ● Συνολικά  Αποτελέσματα           

          Το  τέταρτο  ερώτημα  που  τέθηκε   ήταν  το  ακόλουθο   «Χρησιμοποιείτε  τον  

υπολογιστή  που  έχετε  στο σπίτι  σας ; ». Οι  δυνατές  απαντήσεις  ήταν  σε  μια  

πεντάβαθμη  κλίμακα  από  το  Καθόλου  έως  το  Πάρα  Πολύ. Τα  αποτελέσματα  

υπάρχουν  στον  Πίνακα  και  το  Διάγραμμα  που  ακολουθεί. 

Πίνακας 16    :  Συνολικές  απαντήσεις  στο ερώτημα  4 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Καθόλου 2 5,80% 

 Ελάχιστα 8 23,50% 

 Σε μέτριο βαθμό 17 50% 
 Πολύ 5 14,90% 

 Πάρα Πολύ 2 5,80% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ 
ΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ;
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         Αυτό  που  διακρίνει  κανείς  είναι  ότι  οι  μισοί  υπάλληλοι  που  έχουν  

υπολογιστή  στο  σπίτι  τους  τον  χρησιμοποιούν  σε  μέτριο  βαθμό. Ακολουθούν  

αυτοί  που  κάνουν  ελάχιστη  χρήση  του  οικιακού  τους  υπολογιστή  με  ποσοστό  

23,5 %. Υπάρχει  όμως  και  ένα  μικρό  ποσοστό  των  υπαλλήλων  (5,8 %)  που  

δεν  χρησιμοποιούν  καθόλου  στο  σπίτι  τους. Όμως  μια  ευχάριστη  έκπληξη  είναι 

ότι  περίπου  το  20,7 % (=14,9 + 5,8) υπαλλήλων  δηλ. ο  1  στους  5  υπαλλήλους  

κάνει  χρήση  σε  μεγάλο  βαθμό  του  οικιακού  υπολογιστή  του. 

        Σαν  συμπέρασμα  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  οι  υπάλληλοι, εκτός  του  

χώρου  εργασίας  τους, στην  μεγάλη  τους  πλειοψηφία  χρησιμοποιούν  τον  οικιακό  

τους  υπολογιστή. Η  χρήση  του  Η/Υ  μπορεί  να  είναι  είτε  για  περιήγηση  στο  

διαδίκτυο, είτε  ακόμα  και  για  παιχνίδια  αλλά  και  για  την  εκμάθηση  και  

εξοικείωση  με  νέα  λογισμικά  ή  άλλα  προϊόντα  νέας  τεχνολογίας. 

                         

        ●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία                

         Θα  διερευνήσουμε  τώρα  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων  ανάλογα  με 

την  ηλικιακή  κατηγορία  στην  οποία  ανήκουν  οι  υπάλληλοι. 

Πίνακας  17    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 4 100% 
 Πολύ 0 0% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0,00% 
 Ελάχιστα 4 23,00% 
 Σε μέτριο βαθμό 10 54,00% 
 Πολύ 2 11,50% 
 Πάρα Πολύ 2 11,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 2 16,66% 
 Ελάχιστα 4 33,33% 
 Σε μέτριο βαθμό 3 25% 
 Πολύ 3 25% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100% 
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            Ξεκινώντας  από  τους  πιο  νέους  σε  ηλικία  υπαλλήλους  (18  έως  30) 

παρατηρούμε  ότι  όλοι  απάντησαν  πως  κάνουν  χρήση  του οικιακού υπολογιστή  

τους  σε  μέτριο  βαθμό. Το  αντίστοιχο  ποσοστό  της  ηλικιακής  ομάδας  από  31  

έως  49  είναι  54 %. Βέβαια  υπάρχουν  και  υπάλληλοι  σ’ αυτή  την  ηλικιακή ομάδα 

που  είτε  χρησιμοποιούν  ελάχιστα  τον  υπολογιστή  ( 23 % )  αλλά  και  κάποιοι  

άλλοι  που  δήλωσαν  ότι  τον  χρησιμοποιούν  Πολύ  και  Πάρα  Πολύ (σύνολο  23 

%). Έτσι  διαπιστώνουμε  ότι  υπάρχουν  σ’ αυτή  την  ηλικιακή  κατηγορία  

υπάλληλοι  με  ελάχιστο  ενδιαφέρον  για  τη  χρήση  του  Η/Υ  και  κάποιοι  άλλοι  

που  τον  χρησιμοποιούν  περισσότερο. Στους  μεγαλύτερους  σε  ηλικία  

υπαλλήλους  (50  έως  65)  παρατηρείται  ότι  οι  επιλογές  Καθόλου  και  Ελάχιστα  

φθάνουν  περίπου  στο  50 %  και  οι  υπόλοιποι  μισοί  δηλώνουν  Σε  μέτριο βαθμό 

και  Πολύ. Άρα  σ’ αυτή  την  ηλικιακή  ομάδα  παρουσιάζονται  δύο  τάσεις  που  

έχουν  σχέση  με  την  ανάλυση  που  κάναμε  στο  προηγούμενο  ερώτημα. 

Υπάρχουν  υπάλληλοι  που  δεν  χρησιμοποιούν  τον  Η/Υ  στο  σπίτι  τους  καθόλου  

ή  με  ελάχιστη  χρήση  του  και  οι  υπόλοιποι  μισοί  που  είναι  πιο  εξοικειωμένοι  

με  τους  υπολογιστές  και  τους  χρησιμοποιούν  περισσότερο. 

 

    ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

        Στη  συνέχεια  βλέπουμε  τα  αποτελέσματα  που  βγήκαν   από  το  τέταρτο  

ερώτημα  με  βάση  τις  απαντήσεις  που  δόθηκαν  από  Προϊσταμένους  και  

υπαλλήλους. 

Πίνακας  18   : Απαντήσεις  ανά  θέση  
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 2 25% 
 Ελάχιστα 3 37,50% 
 Σε μέτριο βαθμό 2 25% 
 Πολύ 1 12,50% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 8 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 5 19% 
 Σε μέτριο βαθμό 15 57% 
 Πολύ 4 16% 
 Πάρα Πολύ 2 8% 

ΣΥΝΟΛΟ 26 100% 
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Διάγραμμα  18 

      

                 Αυτό  που  μας  κίνησε  την  προσοχή  είναι  ότι  οι  Προϊστάμενοι, που  

έχουν  υπολογιστή  στο  σπίτι  τους, δεν  τον  χρησιμοποιούν  ή  κάνουν  ελάχιστη  

χρήση  του. Αυτό  συμβαίνει  στους  2  από  τους  3  Προϊσταμένους. Όπως  έχουμε  

αναλύσει  και  σε  προηγούμενο  ερώτημα αυτοί  που  έχουν  ιεραρχικές  θέσεις  στη  

Δημόσια  Διοίκηση  είναι  και  μεγαλύτεροι  σε  ηλικία. Όμως  υπάρχουν  και  

προϊστάμενοι  που  χρησιμοποιούν  τον  οικιακό  υπολογιστή  τους  σε  μέτριο  

βαθμό (25 %)  ή  και  Πολύ (12,5 %). Σε  αντίθεση  με  τους  Προϊσταμένους  οι  
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υπάλληλοι  κάνουν  περισσότερη  χρήση  του  οικιακού  υπολογιστή  τους  είτε  σε  

μέτριο  βαθμό  (57 %)  είτε  Πολύ  και  Πάρα  Πολύ  (σύνολο  24 %). Επίσης  κάποιοι  

υπάλληλοι  (19 %)  χρησιμοποιούν  τον  υπολογιστή  στο  σπίτι  σε  ελάχιστο  βαθμό. 

Θετικό  κρίνουμε  ότι  δεν υπάρχει  κανένας  υπάλληλος  που  να  μη  χρησιμοποιεί  

τον   Η/Υ  που  διαθέτει  στο  σπίτι  του. Οι  υπάλληλοι  επομένως  δείχνουν  να  

έχουν  ξεπεράσει  μια  άγονη  τεχνοφοβία  και  φαίνονται  πιο  προσαρμοσμένοι  στις  

νέες  τεχνολογίες  σε  σύγκριση  με  τους  Προϊσταμένους  τους.       

 

 

Ερωτήματα  5  έως  8 
  

 Τα  ερωτήματα  5 έως  8  έγιναν  για  να  διερευνηθεί  η  εξοικείωση  των  

υπαλλήλων  με  τις  νέες  εφαρμογές  της  Πληροφορικής ( Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό  

Ταχυδρομείο )  όπως  και  με  άλλες  τεχνολογικές  συσκευές  που  έχουν  γίνει  

αναπόσπαστο  κομμάτι  της  καθημερινής  ζωής(π.χ.  κινητά  τηλέφωνα, ΑΤΜ  

Τραπεζών) . 

 

Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  5 

          ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

               Το πέμπτο  ερώτημα που  θέσαμε ήταν   :    «Αισθάνεστε  άνετα  να 

γράφετε  στον  υπολογιστή ;  ». Οι  απαντήσεις  που  είχαν  τη  δυνατότητα  να  

επιλέξουν  οι ερωτώμενοι  ήταν  πέντε (5) ξεκινώντας από  την  απάντηση  Καθόλου  

έως  την  απάντηση  Πάρα  Πολύ .Τα αποτελέσματα φαίνονται στον  επόμενο πίνακα 

και  το  διάγραμμα  που  ακολουθεί (Πίνακας  19  και  Διάγραμμα 19). 

Πίνακας 19    :  Συνολικές  απαντήσεις  στο  ερώτημα  5 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Καθόλου 3 7,50% 
 Ελάχιστα 1 2,50% 
 Σε μέτριο βαθμό 12 30% 
 Πολύ 14 35% 
 Πάρα Πολύ 10 25% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 
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ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΟΝ 
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Διάγραμμα  19 

  

            Αυτό  που  είναι  ευδιάκριτο  είναι  ότι  εκτός  από  ένα  μικρό  ποσοστό  

υπαλλήλων  που  απάντησαν  καθόλου και ελάχιστα  (10 %), η συντριπτική  

πλειοψηφία των  υπαλλήλων απάντησαν  σε  μέτριο  βαθμό  έως πάρα  πολύ (90 %).         

Ειδικότερα  προηγούνται  οι  υπάλληλοι  που  αισθάνονται  πολύ  άνετα  να  γράφουν  

στον  υπολογιστή  (35 %), έπονται  αυτοί  σε  μέτριο  βαθμό  (30 %)  και  έπειτα  

αυτοί  που  αισθάνονται  πάρα  πολύ  άνετα. (25 %). 

           Συμπερασματικά  θα  λέγαμε  ότι  χάρη  στα  σεμινάρια  που  έγιναν  η  

μεγάλη  πλειοψηφία  των  υπαλλήλων  δεν  έχει  πρόβλημα  στο  να  μπορεί  να  

γράψει  στον  υπολογιστή. Οι  υπολογιστές  είναι  κάτι  πλέον  δεδομένο  στους  

εργασιακούς  χώρους  του  Δημοσίου  και  αποτελούν  το  κυρίως  εργαλείο  για  το  

γράψιμο  αναφορών, εισηγήσεων  και  τη  διεκπεραίωση  κάθε  είδους  εργασίας. Οι  

υπάλληλοι,  με  κάποιες  λιγοστές  εξαιρέσεις,  αισθάνονται  οικεία  και  μπορούν  να  

γράφουν  στον  υπολογιστή. 

 

        ●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία                

         Στη  συνέχεια  θα δούμε  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων  σε συνάρτηση  

με την  ηλικιακή  ομάδα  στην  οποία  ανήκουν  οι  υπάλληλοι( Πίνακας 20    και  

Διάγραμμα  20 ). 
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Πίνακας  20    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 0 0% 
 Πολύ 1 25% 
 Πάρα Πολύ 3 75% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 1 5% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 7 30% 
 Πολύ 8 35% 
 Πάρα Πολύ 7 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 2 16% 
 Ελάχιστα 1 8% 
 Σε μέτριο βαθμό 5 38% 
 Πολύ 5 38% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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Διάγραμμα  20 

 

         Παρατηρώντας  την  ηλικιακή  ομάδα  των   18  έως  30  διαπιστώνουμε  ότι  το  

25 %    αισθάνονται  πολύ  άνετα  να  γράφουν στον  υπολογιστή  και  το  75 %      

πάρα  πολύ  άνετα. Πρόκειται  για  τους  νέους  υπαλλήλους  οι  οποίοι  

διαπιστώνουμε  ότι  είναι  πλήρως  εξοικειωμένοι  με  το  γράψιμο  στον  υπολογιστή. 

Για  τους  υπαλλήλους  που  βρίσκονται  στην  ηλικιακή  ομάδα  από  31  έως  49  θα  

διαπιστώσουμε  ότι  εκτός  από ένα  μικρό   ποσοστό  (5 %)  που  δεν  αισθάνονται  

καθόλου  άνετα  να  γράφουν  στον  υπολογιστή,  η  συντριπτική  πλειοψηφία  είναι  

εξοικειωμένοι  μ’ αυτό. Έτσι  πολύ άνετα  αισθάνεται  το  35 %  και  στη  συνέχεια  

ακολουθούν  με  το  ίδιο  ποσοστό (30 %) και  αυτοί  που  αισθάνονται  πάρα  πολύ  
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άνετα  και  αυτοί  με  μέτριο  βαθμό άνεσης. Σχετικά  με  την  ηλικιακή  κατηγορία  

από 50  έως  65  θα  παρατηρήσουμε  ότι  εκτός  από  κάποιους  υπαλλήλους  που  

δεν  αισθάνονται  καθόλου  άνετα  ή  ελάχιστα  άνετα  να  γράψουν  στον  

υπολογιστή  (με  ποσοστά  16 %  και  8 %  αντίστοιχα  ),  η  πλειοψηφία  τους  

φαίνεται  να  έχουν  συνηθίσει  στην  διεκπεραίωση  της  εργασίας με  Η/Υ. Αυτό  

δείχνουν  τα  ποσοστά  αυτών  που  αισθάνονται  άνετα  σε  μέτριο  βαθμό  και  πολύ  

άνετα  που  είναι  38 %  και  στις  δύο (2) περιπτώσεις. 

      

       ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

        Έπειτα  θα  δούμε  τις απαντήσεις  που  δόθηκαν  από  Προϊσταμένους  και  

υπαλλήλους  στο  πέμπτο  ερώτημα  του  ερωτηματολογίου(Πίνακας  21  και  

Διάγραμμα  21). 

 

Πίνακας  21    : Απαντήσεις  ανά  θέση  
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 2 22,22% 
 Ελάχιστα 1 11,11% 
 Σε μέτριο βαθμό 0 0% 
 Πολύ 4 44,44% 

 Πάρα Πολύ 2 22,22% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 1 3% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 12 39% 
 Πολύ 10 32% 

 Πάρα Πολύ 8 26% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
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Διάγραμμα  21 

          

            Θα  ξεκινήσουμε  από  τους  Προϊσταμένους. Αυτό  που  μας  κάνει  

εντύπωση   είναι  ότι  οι  απαντήσεις  τους  κινήθηκαν  σε  δύο  άκρα. Από  τη  μια  

πλευρά  οι  Προϊστάμενοι  δεν  αισθάνονται  καθόλου  άνετα  (22,22 %), είτε  

ελάχιστα  άνετα (11,11 %)  όταν  γράφουν  στον  υπολογιστή. Από  την  άλλη  

πλευρά  πολύ  άνετα  αισθάνονται  οι  Προϊστάμενοι  σε  ποσοστό  (44,44 %)  και  

πάρα  πολύ  άνετα  το  22,22 %. Αυτή  η  διαφορά  εξηγείται  από  δύο  λόγους :  

Πρώτα  απ’ όλα  έγιναν πολλά  σεμινάρια  που  βοήθησαν  στην  εξοικείωση  με  

τους  υπολογιστές  και έπειτα  κάποιοι  από  τους  Προϊσταμένους  ενδιαφέρονται  για  

την  περαιτέρω  εξέλιξή  τους  (π.χ.  προαγωγή  σε  Διευθυντή)  κάτι  που  για  να  

γίνει  πρέπει  να  γνωρίζουν  πλέον  χρήση  Η/Υ. Αντίθετα  κάποιοι  Προϊστάμενοι  
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που  σε  λίγο  θα  συνταξιοδοτηθούν  δεν  ενδιαφέρονται  και  ιδιαίτερα  να  

αποκτήσουν  εξοικείωση  με  τον  υπολογιστή  και  αισθάνονται  άβολα  όταν  

χρειάζεται  να  τον  χρησιμοποιήσουν. Στη  συνέχεια  για  τους  υπαλλήλους  

διαπιστώνουμε  ότι  εκτός  από  ένα  μικρό  ποσοστό  της  τάξης  του  3%  που  δεν  

αισθάνεται  καθόλου  άνετα  όταν  γράφει  στον  υπολογιστή,  οι  υπόλοιποι  

υπάλληλοι  αισθάνονται  άνετα  σε  μέτριο  βαθμό  (39 % ), πολύ  άνετα  (32 %)  και  

πάρα  πολύ  άνετα  (26 %). Η  εξοικείωση  των  υπαλλήλων  με  το  γράψιμο  στον  

υπολογιστή  είναι  ολοφάνερη  και  ας μην  ξεχνάμε  ότι  οι  υπάλληλοι  είναι  αυτοί  

που  θα  φέρουν  σε  πέρας  τις  νέες  αλλαγές  που  θα  επέλθουν  με  τα  νέα  

δεδομένα  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης (eGovernment). 

 

 

Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  6 

          ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

             Το   έκτο ερώτημα που  τέθηκε  ήταν  το  εξής   :    «Είστε  εξοικειωμένοι  με  

τη  χρήση των  νέων  τεχνολογιών  σε  άλλους  τομείς  της  ζωής σας  (π.χ. κινητά 

τηλέφωνα, ΑΤΜ  τραπεζών  κ.λ.π.); ». Οι  δυνατές  απαντήσεις   ήταν  πέντε (5) 

ξεκινώντας από  το  Καθόλου  έως  το   Πάρα  Πολύ .  Στον  Πίνακα  22  και  στο  

Διάγραμμα 22  απεικονίζονται  τα  αποτελέσματα. 

Πίνακας 22    :  Συνολικές  απαντήσεις  στο ερώτημα  6 

   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Καθόλου 1 2,50% 

 Ελάχιστα 0 0% 

 Σε μέτριο βαθμό 17 42,50% 

 Πολύ 10 25% 

 Πάρα Πολύ 12 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 
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ΖΩΗΣ ΣΑΣ;
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Διάγραμμα  22 

       

                     

            Αυτό  που  παρατηρεί  κανείς  είναι  ότι  εκτός  από  ένα πολύ  μικρό  

ποσοστό  (2,5 %),  οι  περισσότεροι  είναι  εξοικειωμένοι  με  τη  χρήση  των  νέων  

τεχνολογιών  σε  τομείς  της  καθημερινής  τους  ζωής. Έτσι  οι  υπάλληλοι  είναι  

εξοικειωμένοι  σε  μέτριο  βαθμό  (42,5 %), πάρα  πολύ  (30 %)  και  πολύ  (25 %). 

Έτσι  θα  καταλήγαμε  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  υπάλληλοι  που  καλούνται  να  

ανταπεξέλθουν  σε  νέες  απαιτήσεις  είναι  εξοικειωμένοι  με  τα  κινητά  τηλέφωνα, 

που  είναι  πλέον  ευρέως  διαδεδομένα , γνωρίζουν  πως  να  χρησιμοποιούν  τα  

ΑΤΜ  Τραπεζών  κ.ο.κ. Η  καθημερινότητα   όλων  των  ανθρώπων  έχει  πλέον  

αλλάξει  εξαιτίας  μικρών  τεχνολογικών  συσκευών. Η  εξοικείωση  μαζί  τους  είναι  

κάτι  που  βοηθά  τους  εργαζόμενους  στην  εξοικονόμηση  χρόνου  και  στην  

προσαρμογή  σε  μια  καινούρια  πραγματικότητα   με  ολοένα  μεγαλύτερες  

απαιτήσεις. 

 

        ●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία                

         

                 θα εξετάσουμε  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων  ανάλογα  με την  

ηλικιακή  κατηγορία  στην  οποία  ανήκουν  οι  υπάλληλοι( Πίνακας 23    και  

Διάγραμμα  23 ). 
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Πίνακας  23    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 0 0% 
 Πολύ 1 25% 
 Πάρα Πολύ 3 75% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 11 48% 
 Πολύ 5 22% 
 Πάρα Πολύ 7 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 1 8% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 6 47% 
 Πολύ 4 30% 
 Πάρα Πολύ 2 15% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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ΗΛΙΚΙΕΣ 31 ΕΩΣ 49
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Διάγραμμα  23 

 

          Θα  ξεκινήσουμε  από  την  ηλικιακή  ομάδα  από  18  έως  30. Πρόκειται  για  

την  πιο  νέα  σε  ηλικία  ομάδα  της  οποίας  τα  μέλη  είναι  έχουν  έρθει  σε  επαφή  

με  τεχνολογικές  συσκευές (π.χ.  κινητά  τηλέφωνα)  από  πολύ  νωρίς  στη  ζωή  

τους. Επομένως  και  ο  βαθμός  εξοικείωσής  τους  είναι  πολύ  μεγάλος. Έτσι  οι  

υπάλληλοι  είναι  εξοικειωμένοι  πάρα  πολύ  σε  ποσοστό  75%  και  πολύ  σε  

ποσοστό  25 %. Η  επόμενη  ηλικιακή  ομάδα  από  31  έως  49  παρουσιάζει  τα  

ακόλουθα  αποτελέσματα : είναι  εξοικειωμένοι  σε  μέτριο  βαθμό  (48 %)  και  

ακολουθούν  αυτοί  που  είναι  πάρα  πολύ (30 %)  και  έπονται  αυτοί  που  είναι 

πολύ (22 %). Πρόκειται  για  υπαλλήλους  που  διατρέχουν  την  πιο  παραγωγική  

φάση  της  καριέρας  τους  και  η  εξοικείωση  με  τεχνολογικές  συσκευές (π.χ. κινητά  

τηλέφωνα), ή  η  χρήση  των  ΑΤΜ  Τραπεζών  τους  εξοικονομεί  πολύτιμο  χρόνο  

και  κάνει  πιο  εύκολη  την  καθημερινότητά  τους. Θετικό  είναι  ότι  κανένας  

υπάλληλος  αυτής  της  κατηγορίας  δεν  απάντησε  ότι δεν  γνωρίζει  καθόλου  να  

χειρίζεται  συσκευές  νέας  τεχνολογίας.  Αυτό  όμως  είναι  κάτι  που  το  

παρατηρούμε  στους  υπαλλήλους  της  ηλικιακής  ομάδας  από  50  έως  65  ετών. 

Μπορεί  να  είναι  σε  μικρό  ποσοστό ( 8 %)  αλλά  εκφράζει  εκτός  από  φόβο  για  

την  τεχνολογία  και  μια  αμηχανία  μπροστά  σε  κάτι  ολότελα  καινούριο. Όμως  

στη  μεγάλη  πλειοψηφία   τους  και  οι  υπάλληλοι  αυτής  της  κατηγορίας  δείχνουν  

εξοικείωση  με  τις  νέες  τεχνολογίες  σε  μέτριο  βαθμό (47 %)  και   ακολουθούν  

αυτοί  με  πολύ  μεγάλο  βαθμό  εξοικείωσης (30 %)  και  έπονται  αυτοί  με  πάρα  

πολύ  μεγάλο  βαθμό  εξοικείωσης (15 %). 
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        ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

        Στη  συνέχεια  θα  δούμε  τις απαντήσεις  που  δόθηκαν  από  Προϊσταμένους  

και  υπαλλήλους  στο  έκτο  ερώτημα  του  ερωτηματολογίου (Πίνακας  24  και  

Διάγραμμα  24). 

Πίνακας  24    : Απαντήσεις  ανά  θέση  
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 1 11,11% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 5 55,55% 
 Πολύ 2 22,22% 
 Πάρα Πολύ 1 11,11% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 12 39% 
 Πολύ 8 25% 
 Πάρα Πολύ 11 36% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
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Διάγραμμα  24 

   

            Οι  Προϊστάμενοι , που  είναι  συνήθως  μεγαλύτεροι  σε  ηλικία  από  τους  

απλούς  υπαλλήλους, παρουσιάζονται  να  έχουν  αποκτήσει  εξοικείωση  με  τη  

χρήση  των  νέων  τεχνολογιών  σε  τομείς  της  καθημερινής  τους  ζωής. Έτσι   

παρατηρούμε  ότι  πρώτοι  έρχονται  αυτοί  που  είναι εξοικειωμένοι  σε  μέτριο  

βαθμό (55,56 %), ακολουθούν  αυτοί  είναι  σε πολύ  μεγάλο  βαθμό (55,56 % ) και  

μετά  έχουμε  αυτούς  που  είναι  σε  πάρα  πολύ  μεγάλο  βαθμό  εξοικείωσης (11,11 

%). Σε  ποσοστό  11,11 % έχουμε  και  τους  Προϊσταμένους  που  δεν  έχουν  καμία  

εξοικείωση  με  άλλες  τεχνολογικές  συσκευές, πλην  του  Η/Υ, αλλά  αυτό  έχει  

άμεση  σχέση  , όπως  είδαμε  με  την  ανάλυση  που  κάναμε  με  βάση  τις  

ηλικιακές  κατηγορίες. Σχετικά  με  τους  απλούς  υπαλλήλους  έχουμε  να  

παρατηρήσουμε  ότι  η  εξοικείωσή  τους  έχει  ως  εξής : σε  μέτριο  βαθμό  έχουμε  

ένα  ποσοστό  39 %, ακολουθούν  με  πάρα  πολύ  36 %  και  τέλος  έχουμε  την  

απάντηση  πολύ  σε  ποσοστό  25 %. Κανένας  από  τους  υπαλλήλους  δε  

απάντησε  ότι  γνωρίζει  σε  ελάχιστο  βαθμό  ή  και καθόλου  το  χειρισμό  άλλων  

τεχνολογικών  συσκευών, εκτός  του  Η/Υ. 
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Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  7 

          ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

               Το   έβδομο ερώτημα που  τέθηκε  ήταν  το  εξής   :    «Χρησιμοποιείτε  το  

διαδίκτυο (Internet)  στην  υπηρεσία, στο  σπίτι ή  από  οπουδήποτε  αλλού; ». Οι      

πέντε (5)  απαντήσεις  που  είχαν  να  επιλέξουν  ξεκινούσαν από  την  επιλογή  

Καθόλου  και  κατέληγαν  στην  επιλογή   Πάρα  Πολύ. Τα  αποτελέσματα  φαίνονται  

στον  Πίνακα  και  στο  Διάγραμμα  που  ακολουθούν. 

Πίνακας 25    :  Συνολικές  απαντήσεις  στο ερώτημα  7 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Καθόλου 9 22,50% 
 Ελάχιστα 7 17,50% 
 Σε μέτριο βαθμό 11 27,50% 
 Πολύ 9 22,50% 

 Πάρα Πολύ 4 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET);
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Διάγραμμα  25 
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         Αυτό  που  παρατηρούμε  είναι  ότι  με  βάση  την  ποσοστιαία  αναλογία  

προηγούνται  οι  υπάλληλοι  που  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο  σε  μέτριο  βαθμό 

(27,5 %) και  έπειτα  ακολουθούν  με  το  ίδιο  ποσοστό  (22,5 %)  αυτοί  που  δεν  το  

χρησιμοποιούν  καθόλου  και αυτοί που  το  χρησιμοποιούν  πολύ. Στη  συνέχεια  

έχουμε  αυτούς  που  το  χρησιμοποιούν   ελάχιστα (17,5 %)  και  τέλος  αυτούς  που  

το  χρησιμοποιούν  πάρα  πολύ (10 %). 

         Σαν  συμπέρασμα  θα  λέγαμε  ότι  υπάρχουν  αρκετοί  υπάλληλοι  που  ίσως  

από  την  υπηρεσία  ή  και  από  το  σπίτι  τους  είτε  δεν  χρησιμοποιούν  καθόλου  

το  διαδίκτυο  είτε  κάνουν  ελάχιστη  χρήση  του. Το  ποσοστό  είναι  40 %. Παρότι  

είναι  σημαντικό, το  ποσοστό  των  υπαλλήλων  που  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο  

(60 %)  θα  διαπιστώσουμε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ατόμων  του  δείγματος  

εκφράζει  μια  στάση  υιοθέτησης  των  νέων  τεχνολογιών, η  οποία  δεν  

περιορίζεται  μόνο  στον  εργασιακό  τους  χώρο  αλλά  επεκτείνεται  και  στο  

υπόλοιπο  χρονικό  διάστημα  της  ζωής  τους. 

              

 

        ●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία 

 

         Βλέποντας  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων  με  βάση  την  ηλικιακή  

ομάδα (Πίνακας  26  και  Διάγραμμα  26 )  καταλήγουμε  σε  ένα  συμπέρασμα : 

 

 

Πίνακας  26    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 0 0% 
 Πολύ 1 25% 
 Πάρα Πολύ 3 75% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 3 13% 
 Ελάχιστα 5 23% 
 Σε μέτριο βαθμό 7 30% 
 Πολύ 4 17% 
 Πάρα Πολύ 4 17% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 6 46% 
 Ελάχιστα 2 15,50% 
 Σε μέτριο βαθμό 3 23% 
 Πολύ 2 15,50% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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Διάγραμμα  26 
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         Όσο  αυξάνεται  η  ηλικία  των  υπαλλήλων  τόσο  μειώνεται  και  ο  βαθμός  

χρήσης  του  διαδικτύου. Έτσι  ξεκινώντας  από  την  νεοεισερχόμενη  γενιά  των  

υπαλλήλων  (18  έως  30)  παρατηρούμε  ότι  εκτός  από  τη  χρήση  του  διαδικτύου  

σε  μέτριο  βαθμό  (25 %) , οι  υπόλοιποι  υπάλληλοι  απάντησαν  ότι  χρησιμοποιούν  

πολύ  το  διαδίκτυο  σε  ποσοστό  (75 %). Είναι  μία  κατηγορία  υπαλλήλων  οι  

οποίοι  είναι  απόλυτα  εξοικειωμένοι  με  το   διαδίκτυο. Στη  συνέχεια  στην  ηλικιακή  

ομάδα  από  31  έως  49  διαπιστώνουμε  ότι  με  βάση  τα  ποσοστά  έχουμε  τις  

απαντήσεις Καθόλου (13 %), Ελάχιστα  (23%), Σε μέτριο  βαθμό (30 %), Πολύ  

 (17 %)  και  Πάρα  Πολύ (17 %). Εκτός  από  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  35 %  οι  

υπόλοιποι  υπάλληλοι  μπαίνουν  στο  διαδίκτυο  και  το  χρησιμοποιούν. Είναι  πιο  

εύκολο  π.χ. να  μπεις  στην  ιστοσελίδα  ενός  Υπουργείου  και  να  “κατεβάσεις” μία  

εγκύκλιο  και  να  την  χρησιμοποιήσεις  στην  εργασία  σου  παρά  να  περιμένεις  να  

έρθει  μετά  από  μία  εβδομάδα  με  την  υπηρεσιακή  αλληλογραφία. Επίσης  

σχετικά  με  την  ηλικιακή  ομάδα  των  υπαλλήλων  που  είναι  από  50  έως  65  

ετών  παρατηρούμε  ότι  οι περισσότεροι  δηλώνουν  ότι  δεν  χρησιμοποιούν  το  

διαδίκτυο  είτε  καθόλου (46 %), είτε  ελάχιστα (15,5 %). Υπάρχει  όμως  και  ένα  

ποσοστό  υπαλλήλων  που  το  χρησιμοποιούν  είτε  σε  μέτριο  βαθμό (23 %) είτε  

πολύ (15,5 %). Αυτό  δείχνει  ότι  και   οι  υπάλληλοι  αυτής  της  ηλικιακής  ομάδας  

δείχνουν  να  έχουν  ενδιαφέρον  για  το  διαδίκτυο  αλλά  να  μην  το  χρησιμοποιούν  

τόσο  όσο  οι  άλλες  κατηγορίες  υπαλλήλων. 

                    

 

 

 

      ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

        Έπειτα  θα  δούμε  τις απαντήσεις  που  έδωσαν  οι  Προϊστάμενοι  και  οι  

υπάλληλοι  στο  έβδομο  ερώτημα  του  ερωτηματολογίου ( Πίνακας  27  και  

Διάγραμμα  27).  
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Πίνακας  27    : Απαντήσεις  ανά  θέση  
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 3 33,33% 
 Ελάχιστα 4 44,44% 
 Σε μέτριο βαθμό 1 11,11% 
 Πολύ 1 11,11% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 6 20,33% 
 Ελάχιστα 3 10,16% 
 Σε μέτριο βαθμό 10 32% 
 Πολύ 8 25% 
 Πάρα Πολύ 4 12,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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Διάγραμμα  27  
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         Ξεκινώντας  από  τους  Προϊσταμένους  παρατηρούμε  ότι  οι  απαντήσεις  τους  

κινήθηκαν  προς  δύο  κατευθύνσεις. Από  τη  μια  πλευρά  υπάρχουν  αυτοί  που  

δεν  χρησιμοποιούν  καθόλου  το  διαδίκτυο  (33,3 %)  αλλά  και  κάποιοι  που  το  

κάνουν  ελάχιστη  χρήση  του  διαδικτύου. Πρόκειται,  όπως  έχουμε  δει, για  άτομα  

μεγαλύτερης  ηλικίας  και  συνδέοντας  το  με  την  προηγούμενη  ανάλυση  ανά  

ηλικιακή  κατηγορία, παρατηρούμε  ότι  δεν  έχουν  καθόλου  ενδιαφέρον  ή  έχουν  

μειωμένο  ενδιαφέρον  για  να  μάθουν  κάτι  καινούριο. Υπάρχει  όμως  και  μια  

μερίδα  Προϊσταμένων  που  με  το  ίδιο  ποσοστό  (11,11 %)  χρησιμοποιούν  το  

διαδίκτυο  είτε  σε  μέτριο  βαθμό  είτε  και  πολύ. Πρόκειται  για  τους  

Προϊσταμένους  οι  οποίοι  θέλουν να  έχουν  γνώση  και  των  νέων  τεχνολογιών  

αλλά  ενδιαφέρονται  και  για  την  υπηρεσιακή  τους  εξέλιξη. Παρατηρώντας  τις  

απαντήσεις  των  υπαλλήλων  διαπιστώνουμε  ότι  εκτός  από  ένα  ποσοστό  που  

είτε  δεν  χρησιμοποιεί  καθόλου  το  διαδίκτυο  (20,33 %)  είτε  κάνει  ελάχιστη  

χρήση  του  (10,16 %),  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  υπαλλήλων  το  

χρησιμοποιεί   είτε  από  τον  χώρο  εργασίας  είτε  από  το  σπίτι  ή από οπουδήποτε 

αλλού  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο.  Αναφέρουμε  ότι  οι  απαντήσεις 

για  τη  χρήση  του  διαδικτύου   σε  μέτριο  βαθμό είναι 32 %,  πολύ  σε  ποσοστό  

25 %   και  πάρα  πολύ  σε  ποσοστό  12,5 %. Οι  υπάλληλοι  δείχνουν  μια  

μεγαλύτερη  τάση  προσαρμογής  και  υιοθέτησης  των  νέων  τεχνολογιών.                                    

 

 

 

Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  8 

           

         ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

               Το   όγδοο ερώτημα που  τέθηκε  ήταν  το  ακόλουθο   :    «Χρησιμοποιείτε  

το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο (email) ;». Οι  εργαζόμενοι  είχαν  να  επιλέξουν  πέντε 

(5)  απαντήσεις  σε  μία  κλίμακα που  ξεκινούσε  από  το   Καθόλου  και  κατέληγε  

στο   Πάρα  Πολύ. Στον  Πίνακα  και  στο  Διάγραμμα  που  ακολουθεί   φαίνονται  τα  

αποτελέσματα. 
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Πίνακας 28   :  Συνολικές  απαντήσεις  στο  ερώτημα  8 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Καθόλου 18 45% 
 Ελάχιστα 8 20% 
 Σε μέτριο βαθμό 5 12,50% 
 Πολύ 6 15% 
 Πάρα Πολύ 3 7,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (email);
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Διάγραμμα  28 

 

         Παρατηρώντας  τις  απαντήσεις  των  ατόμων  του δείγματος  διακρίνουμε  ότι  

υπάρχει  μια  μεγάλη  πλειοψηφία  η  οποία  είτε  δεν  χρησιμοποιεί  καθόλου  (45 %)  

είτε  χρησιμοποιεί  στον  ελάχιστο  βαθμό  (20 %)  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο. Στη  

συνέχεια  ακολουθούν  αυτοί  που  το  χρησιμοποιούν  πολύ (15 %)  και  έπειτα 

ακολουθούν  αυτοί  με  μέτριο  βαθμό  χρήσης (12,5 %). Τέλος  έχουμε  και  αυτούς  

που  χρησιμοποιούν  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  πάρα  πολύ  (7,5 %). 

         Συμπερασματικά  θα  καταλήγαμε  στη  διαπίστωση  ότι  οι  υπάλληλοι  δεν  

χρησιμοποιούν   στην  πλειοψηφία  τους  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο (email). Αυτό  

ίσως  να  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι οι  περισσότεροι  υπάλληλοι  δεν  έχουν  

προσωπική  υπηρεσιακή  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου. Σε  κάθε  

υπηρεσία  υπάρχει  ένας  υπάλληλος, συνήθως  κλάδου  Πληροφορικής, ο  οποίος  
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διαχειρίζεται  την  μία  και  μοναδική  υπηρεσιακή  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου. Επίσης  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, παρότι  έχει  θεσμοθετηθεί  για  

την  διακίνηση  και  την  ανταλλαγή  εγγράφων,  δεν  χρησιμοποιείται  παρά  μόνο  σε  

λίγες  περιπτώσεις. Και  ο  λόγος  είναι  ότι  δεν  υπάρχει  η  υποδομή   για  την  

ασφαλή  ηλεκτρονική  διακίνηση  των  εγγράφων  μεταξύ  των  υπηρεσιών  του  

Δημοσίου. 

           

         ●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία 

 

         Στη  συνέχεια  θα  δούμε  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων  σε  συνάρτηση  

με  την  ηλικιακή  ομάδα  στην  οποία  ανήκουν  οι  υπάλληλοι  (Πίνακας  29  και  

Διάγραμμα  29 ). 

 

Πίνακας  29    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 2 50% 
 Πολύ 2 50% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 9 39% 
 Ελάχιστα 6 26% 
 Σε μέτριο βαθμό 2 9% 
 Πολύ 3 13% 
 Πάρα Πολύ 3 13% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 9 70% 
 Ελάχιστα 2 15% 
 Σε μέτριο βαθμό 1 7,50% 
 Πολύ 1 7,50% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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              Διάγραμμα  29 
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Η  ηλικιακή  ομάδα  από  18  έως  30  φαίνεται  να  χρησιμοποιεί  περισσότερο  το  

ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (email)  από  τις  υπόλοιπες  ηλικιακές  ομάδες. Έτσι  

αυτοί  που  το  χρησιμοποιούν  σε  μέτριο  βαθμό  είναι  σε  ποσοστό  50 %  και  το  

υπόλοιπο  50 %  κατανέμεται  σ’ αυτούς  που  το  χρησιμοποιούν  πολύ. Είναι  οι  

πιο  μικροί  σε  ηλικία  υπάλληλοι  του  Δημοσίου  και  έχουν  και  προσωπικές 

διευθύνσεις  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου. Για  τους  υπαλλήλους  που  βρίσκονται  

στην  επόμενη  ηλικιακή  ομάδα  (από  31  έως  49)  παρατηρούμε  τα  ακόλουθα : 

πρώτοι  σε  ποσοστιαία  αναλογία  είναι  οι  υπάλληλοι  που  δεν  χρησιμοποιούν  

καθόλου  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (39 %)  και  ακολουθούν  αυτοί  που  το  

χρησιμοποιούν  ελάχιστα (26 %). Στη  συνέχεια  με  το  ίδιο  ποσοστό (13 %)  έχουμε  

αυτούς  που  το  χρησιμοποιούν  πολύ  και  πάρα  πολύ και  τέλος  έχουμε  αυτούς  

που  κάνουν  μέτρια  χρήση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (9 %). Υπάρχουν  δύο  

τάσεις  σ’ αυτή  την  κατηγορία  υπαλλήλων.  Η  μία  τάση  που  δεν  το  χρησιμοποιεί   

καθόλου ή  και  ελάχιστα  και  η  άλλη  που  περιλαμβάνει  ένα  ποσοστό  της  τάξης  

του 26 %  που  το  χρησιμοποιούν  πολύ  και  πάρα  πολύ. Σχετικά  με  την  ηλικιακή  

ομάδα  από  50  έως  65  παρατηρούμε  ότι,  επειδή  είναι  και  μεγαλύτεροι  σε  

ηλικία  ομάδα  του  δείγματος, έχει  ένα  πολύ  μεγάλο  ποσοστό  (70 %) που  δεν  

χρησιμοποιεί  καθόλου  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο. Ακολουθούν  αυτοί  που  το  

χρησιμοποιούν  ελάχιστα (15 %)  και  έπονται  με  το  ίδιο  ποσοστό  (7,5 %)  αυτοί  

που  κάνουν  χρήση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  σε  μέτριο  βαθμό  και  πολύ. 

Παρατηρούμε  λοιπόν  ότι  με  την  αύξηση  της  ηλικίας  των  υπαλλήλων  του  

δείγματος  μειώνεται  και  ο  βαθμός  χρήσης  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  

(email).  Kάτι  που  είχαμε  σημειώσει και  στο  προηγούμενο  ερώτημα (Νο 7)  για  το  

βαθμό  χρήσης  του  Διαδικτύου. 

 

 

 

         ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

         Στη  συνέχεια  θα εξετάσουμε  τις απαντήσεις  που  μας  έδωσαν  οι  

Προϊστάμενοι  και  οι  υπάλληλοι  στο  όγδοο  ερώτημα  του  ερωτηματολογίου  

( Πίνακας  30  και  Διάγραμμα  30).  

 

          

   

     

 Σελίδα 88



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ MIS                                                   ΤΖΗΚΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               

Πίνακας  30    : Απαντήσεις  ανά  θέση  
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 6 66,66% 
 Ελάχιστα 2 22,22% 
 Σε μέτριο βαθμό 1 11,11% 
 Πολύ 0 0% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 12 38% 
 Ελάχιστα 6 19% 
 Σε μέτριο βαθμό 4 13% 
 Πολύ 6 20% 
 Πάρα Πολύ 3 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η
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Διάγραμμα  30 
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Παρατηρώντας  τις  απαντήσεις  των  Προϊσταμένων  βλέπουμε  ότι  οι  απαντήσεις  

τους  έχουν  ως  εξής :  πρώτα  έχουμε  τους  Προϊσταμένους  που  δεν  

χρησιμοποιούν  καθόλου  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  με  ποσοστό  66,66 %. 

Έπειτα  έχουμε  αυτούς  που  το  χρησιμοποιούν  ελάχιστα  με  ποσοστό  22,22 % 

και  τέλος  αυτούς  που  το  χρησιμοποιούν  σε  μέτριο  βαθμό  με 11,11 %. Οι  

επιλογές  πολύ  και  πάρα  πολύ  δεν  είχαν  καμία  συμμετοχή. Αναλύοντας  τα  

αποτελέσματα  για  τους  Προϊσταμένους  διαπιστώνουμε  ότι  έχουμε  τα  ίδια  

αποτελέσματα  με  αυτά  της  ηλικιακής  ομάδας  από  50  έως  65. Δηλαδή 

περιορισμένη  έως  καθόλου  χρήση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου. Οι  

Προϊστάμενοι  στο  Δημόσιο  έχουν  συνηθίσει  στη  διακίνηση   εγγράφων  που  είναι  

από  υλικό (χαρτί). Το  να  διακινούν  έγγραφα   μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  

(δηλ. κάτι  αϋλο)  είναι  λογικό  να  τους  φέρνει  σε  δύσκολη  θέση  και  να  μην  

θέλουν  να  το  χρησιμοποιήσουν. Αντίθετα  από  τους  Προϊσταμένους οι  υπάλληλοι  

εμφανίζουν  μια  τάση  ολοένα  και  μεγαλύτερης  αποδοχής  και  υιοθέτησης  της  

νέας  μορφής  διακίνησης  εγγράφων  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου. Παρότι  

και  στους  υπαλλήλους  υπάρχει  ένα  ποσοστό  38 %  που  δεν  το  χρησιμοποιούν  

καθόλου  υπάρχει  όμως  και  ένα  ποσοστό  της  τάξης  του  20 %  που  το  

χρησιμοποιούν  πολύ. Στη  συνέχεια  έχουμε  τους  υπαλλήλους  που  το  

χρησιμοποιούν  ελάχιστα  (19 %)  και  ακολουθούν  αυτοί  που  το  χρησιμοποιούν  

σε  μέτριο  βαθμό (13 % )  και  έπειτα  αυτοί  που  κάνουν  χρήση  του  ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου   πάρα  πολύ  σε  ποσοστό  10 %. Γενικότερα  όμως  η  τάση  των  

υπαλλήλων  είναι  μία  τάση  προσαρμογής  στις  νέες  τεχνολογίες  και  τη  χρήση  

του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  για  τη  διεκπεραίωση  των  εργασιών  τους  αλλά  

και  για  την  προσωπική  τους  αλληλογραφία.                             
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Ερωτήματα  9  έως  11 
 

 Τα  ερωτήματα  9  έως  11 διατυπώθηκαν  για  να  διερευνηθεί  ποια  είναι  η  

στάση  των  υπαλλήλων  αναφορικά  με  τις  νέες  τεχνολογίες  στο  χώρο  εργασίας  

τους. 

 

 

  

Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  9 

           

         ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

               Το   ένατο  ερώτημα που  θέσαμε  ήταν  το  ακόλουθο   :    «Πιστεύετε  ότι  

θα  χρειαστείτε  εκπαίδευση (π.χ. με  σεμινάρια)  για  να  ανταποκριθείτε  στις  νέες  

δεξιότητες  που  θα  σας  χρειαστούν  στο  μέλλον;». Οι  απαντήσεις που  είχαν τη  

δυνατότητα  να  επιλέξουν  οι  υπάλληλοι  ήταν  από  μία  κλίμακα που  ξεκινούσε  

από  το   Καθόλου  και  κατέληγε  στο   Πάρα  Πολύ. Τα  αποτελέσματα  φαίνονται   

στον  Πίνακα  και  το  Διάγραμμα  που  ακολουθεί. 

 

Πίνακας 31   :  Συνολικές  απαντήσεις  στο ερώτημα  9 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Καθόλου 1 2,50% 
 Ελάχιστα 4 10% 
 Σε μέτριο βαθμό 12 30% 
 Πολύ 16 40% 

 Πάρα Πολύ 7 17,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 
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ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(Π.Χ. ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ);
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Διάγραμμα  32 
 

         Παρατηρώντας  τις  απαντήσεις  που  δόθηκαν  διαπιστώνει  κανείς  τα  

ακόλουθα :  πρώτη  στις  απαντήσεις  έρχεται  η  επιλογή  πολύ  με  ποσοστό  40 %. 

Στη  συνέχεια  ακολουθεί  η  απάντηση  σε  μέτριο  βαθμό (30 %)  και  πάρα  πολύ  

με  17,5 %.Έπειτα  υπάρχει  και  ένα  μικρό  ποσοστό  που  θέτουν  την  απάντηση  

ελάχιστα  (10 %)  και  καθόλου  (2,5 %). 

         Σαν  συμπέρασμα  θα  λέγαμε  ότι  εκτός  από  ένα  μικρό  ποσοστό  

υπαλλήλων  που  θεωρούν  ότι  έχουν  τις  ικανότητες  για  να  ανταποκριθούν  στη  

χρήση  των  νέων  τεχνολογιών, η μεγάλη  πλειοψηφία  υιοθετεί  μια  φιλική  στάση  

απέναντι  στην  εκπαίδευση  μέσω  π.χ. σεμιναρίων, γιατί  συνειδητοποιεί  ότι  

ανοίγεται  μπροστά  της  μια  καινούρια  εποχή  στην  οποία  ο  υπάλληλος  θα  

καλείται  να  έχει  περισσότερες  δεξιότητες  απ’ ότι  στο  παρελθόν. 

            

●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία 

 

         Στη  συνέχεια  θα  δούμε  την  κατανομή  τα  αποτελεσμάτα  σε  συνάρτηση  με  

βάση  τις  τρεις (3)  ηλικιακές  κατηγορίες  που  έχουμε  (Πίνακας  32  και  Διάγραμμα  

32 ). 
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Πίνακας  32    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 1 25% 
 Σε μέτριο βαθμό 2 50% 
 Πολύ 1 25% 
 Πάρα Πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 1 4,33% 
 Ελάχιστα 2 8,66% 
 Σε μέτριο βαθμό 7 30% 
 Πολύ 8 35% 
 Πάρα Πολύ 5 22% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 1 7,66% 
 Σε μέτριο βαθμό 3 23% 
 Πολύ 7 54% 
 Πάρα Πολύ 2 15,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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Διάγραμμα  32 

 

         Θα  αρχίσουμε  από  την  ηλικιακή  ομάδα  18  έως  30. Σε  ποσοστό  50 %  

αποδέχονται  σε  μέτριο  βαθμό  ότι  θα  χρειαστούν  σεμινάρια  για  να  αποκτήσουν  

νέες  δεξιότητες. Οι  επιλογές  ελάχιστα  και  πολύ  έχουν  την  ίδια  ποσοστιαία  

αναλογία  25 %. Επειδή  είναι  και  η  πιο  νέα  σε  ηλικία  κατηγορία  παρατηρούμε  

ότι  ενώ  από  τη  μια  πλευρά  γνωρίζουν  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών, από  την  

άλλη  πλευρά  αποδέχονται  ότι  θα  χρειαστούν  στο  μέλλον  επιπλέον  εκπαίδευση  

για  να  αυξήσουν  τις  δεξιότητες τους. Η  επόμενη  ηλικιακή  κατηγορία  από  31  

έως  49  παρουσιάζει  τα  ακόλουθα  αποτελέσματα :  η  επιλογή  πολύ  παρουσιάζει  

μια  ποσοστιαία  αναλογία  της  τάξης  του   35 %  και  συνεχίζουν  οι  επιλογές  σε  

μέτριο  βαθμό (30 %)  και  πάρα  πολύ  (22 %). Επίσης  κάποιοι  υπάλληλοι  

απάντησαν  με  τις  επιλογές  ελάχιστα (8,66 %) και  καθόλου  (4,33 %). Συνεχίζοντας  
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με  την  ηλικιακή  ομάδα  από  50  έως  65  διαπιστώνουμε  ότι  η  απάντηση  πολύ  

έχει  ποσοστιαία  αναλογία  της  τάξης  του  54 %  και  ακολουθούν  οι  επιλογές  σε  

μέτριο  βαθμό (23 %), πάρα  πολύ (15,55 %)  και  ελάχιστα  (7, 66 %). 

         Διαπιστώνουμε  λοιπόν  ότι  όσο  αυξάνεται  η  ηλικία  των  υπαλλήλων, τόσο  

αυξάνεται  η  τάση  για  να  υπάρχει  μεγαλύτερη  εκπαίδευση  για  τη  

χρησιμοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών. Εκτός  από  κάποιους  υπαλλήλους  οι  

οποίοι  θεωρούν  ότι  έχουν  τις  ικανότητες  και  τις  δεξιότητες  να  ανταπεξέλθουν  

στις  νέες  τεχνολογίες, η  πλειοψηφία  των  υπαλλήλων  και  ιδιαίτερα  αυτών  που  

είναι  μεγαλύτεροι  σε  ηλικία  συνειδητοποιεί  ότι  μόνο  με  την  εκπαίδευση  

μπορούν  να  αντιμετωπίσουν  τις  νέες  προκλήσεις  που  έρχονται  με  τα  καινούρια  

δεδομένα  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  στη  Δημόσια  Διοίκηση  της  χώρας  

μας.                               

 

●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

         Στη  συνέχεια  θα δούμε  τις απαντήσεις  που  δόθηκαν από τους   

Προϊστάμενους  και  τους  υπάλληλους  στο  ένατο  ερώτημα ( Πίνακας  33  και  

Διάγραμμα  33). 

 

Πίνακας  33    : Απαντήσεις  ανά  θέση  
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 1 11,11% 
 Σε μέτριο βαθμό 0 0% 
 Πολύ 5 55,55% 
 Πάρα Πολύ 3 33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 1 3,33% 
 Ελάχιστα 3 9,67% 
 Σε μέτριο βαθμό 12 39% 
 Πολύ 11 35% 
 Πάρα Πολύ 4 13% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
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Διάγραμμα  33 

 

         Παρατηρώντας  τις  απαντήσεις  που  δίνουν  οι  Προϊστάμενοι  δισπιστώνουμε  

τα  ακόλουθα :  στην  πλειοψηφία  τους  βλέπουν  θετικά  την  εκπαίδευση  για  την  

εκμάθηση  νέων  δεξιοτήτων. Έτσι  οι  επιλογές  πολύ  και  πάρα  πολύ  έχουν  

ποσοστιαία  αναλογία  της  τάξης  του  55,55 %  και  33,33 %  αντίστοιχα. Οι  

Προϊστάμενοι,  που  όπως  έχουμε  δει  είναι  συνήθως  μεγαλύτεροι  σε  ηλικία  από  

τους  απλούς  υπαλλήλους, διαπιστώνουν  ότι  σε  εποχή  ραγδαίων  αλλαγών  στις  

οποίες  περιλαμβάνεται  και  η  αλλαγή  στις  σχέσεις  Κράτους – πολίτη  είναι  

επιβεβλημένη  η  συνεχής  εκπαίδευση  των  υπαλλήλων. Υπάρχει  και  ένα  μικρό  

ποσοστό  Προϊσταμένων  (11,11 %)  που  θεωρούν  ότι  χρειάζονται  την  
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εκπαίδευση   σε  ελάχιστο  βαθμό. Στους  απλούς  υπαλλήλους   το  ποσοστό  που  

θεωρούν  ότι  δεν  χρειάζονται  καθόλου  εκπαίδευση  είναι  3,33 %  και  αυτοί  που  

χρειάζονται  ελάχιστη  εκπαίδευση  9,67 %. Αποτελούν  όμως  μια  μειοψηφία. 

Αντίθετα  η  συντριπτική  πλειοψηφία  αποδέχεται  ότι  για  την  απόκτηση  νέων  

δεξιοτήτων  είναι  απαραίτητη  σε  μέτριο  βαθμό  η  εκπαίδευση  σε  ποσοστό  39 %. 

Οι  απαντήσεις  πολύ  και  πάρα  πολύ  δόθηκαν  από  τους  υπαλλήλους  σε  

ποσοστό  35 %  και  13 %  αντίστοιχα. Οι  υπάλληλοι  που  θα  κληθούν  να  

εργαστούν  με  το  νέο  μοντέλο  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  θεωρούν  ότι  θα  

χρειαστούν  εκπαίδευση – μέσω  σεμιναρίων –  για  να  μπορέσουν  να  

ανταποκριθούν  στις  νέες  δεξιότητες  που  θα  τους  χρειαστούν.                

  

 

 

Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  10 

            

         ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

         Το δέκατο  ερώτημα που  τέθηκε  ήταν  το  ακόλουθο   :    «Η  εισαγωγή  νέων  

τεχνολογιών  ή  ηλεκτρονικών  προγραμμάτων  στη  Δημόσια  Διοίκηση  σας  

προκαλούν :     1.Φόβο   2. Επιφυλακτικότητα   3.Αδιαφορία   4.Ενδιαφέρον    

5.Ενθουσιασμό ». Στον  Πίνακα  34 και  το  Διάγραμμα 34  έχουμε  τα  

αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 34  :  Συνολικές  απαντήσεις  στο ερώτημα  10 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Φόβο 0 0% 
 Επιφυλακτικότητα 2 5% 
 Αδιαφορία  4 10% 
 Ενδιαφέρον 30 75% 
 Ενθουσιασμό 4 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 0 100% 
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Διάγραμμα  34 

 

         Αυτό  που  παρατηρούμε είναι  ότι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  υπαλλήλων  

(75 %)  βλέπει  με  ενδιαφέρον  την  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  ή  ηλεκτρονικών  

προγραμμάτων  στη  Δημόσια  Διοίκηση. Ακολουθούν  αυτοί  που  δηλώνουν  

ενθουσιασμό  αλλά  και  αδιαφορία  με  το  ίδιο  ποσοστό  (10 %). Στη  συνέχεια  

έχουμε  τους  υπαλλήλους  που  βλέπουν  με  μία  επιφυλακτικότητα  την  εισαγωγή  

των  νέων  τεχνολογιών  (5 %). Τέλος  η  απάντηση  φόβος  δεν  επιλέχθηκε  από  

κανένα  υπάλληλο  και  έχει  μηδενικό  ποσοστό (0 %). 

         Έτσι  διαπιστώνουμε  ότι  εκτός  από  κάποια  μικρή  μερίδα  υπαλλήλων,  η  

πλειοψηφία  τους  βλέπει  με  την  εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών  στη  Διοίκηση. 

Αυτό  γίνεται  διότι  έχουμε  περάσει  σε  ένα  νέο  μοντέλο  Διοίκησης  όπου  

χρειάζεται  μεγαλύτερη  εξοικονόμηση  πόρων  και  ελάττωση  του  χρόνου  για  την  

διεκπεραίωση  μιας  εργασίας. Επίσης  χάρη  στις  νέες  τεχνολογίες  η  εξυπηρέτηση  

του  Πολίτη, που  είναι  και  ο  τελικός  στόχος  και σκοπός  της  Δημόσιας  Διοίκησης, 

θα  γίνεται  πιο γρήγορα  και  χωρίς  την  αναγκαστική  παρουσία  του  Πολίτη  στις    

Δημόσιες  Υπηρεσίες. Έτσι  οι  νέες  τεχνολογίες  γίνονται  σύμμαχος  του  

υπαλλήλου  και  όχι   εχθρός  του. Αποτέλεσμα  οι  υπάλληλοι  να  βλέπουν  με  

ενδιαφέρον  την  εισαγωγή  ηλεκτρονικών  προγραμμάτων  στη  Δημόσια  Διοίκηση. 
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●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία 

 

         Θα  εξετάσουμε  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων ανάλογα  με  την     

ηλικιακή  κατηγορία   στην  οποία  ανήκουν  οι  υπάλληλοι  (Πίνακας  35  και  

Διάγραμμα  35 ). 

 

Πίνακας  35    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Φόβο 0 0% 
 Επιφυλακτικότητα 0 0% 
 Αδιαφορία  0 0% 
 Ενδιαφέρον 4 100% 
 Ενθουσιασμό 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Φόβο 0 0% 
 Επιφυλακτικότητα 1 4,50% 
 Αδιαφορία  4 17% 
 Ενδιαφέρον 16 70% 
 Ενθουσιασμό 2 8,50% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Φόβο 0 0% 
 Επιφυλακτικότητα 1 7,66% 
 Αδιαφορία  0 0% 
 Ενδιαφέρον 10 77% 
 Ενθουσιασμό 2 15,32% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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ΗΛΙΚΙΕΣ 50 ΕΩΣ 65
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Διάγραμμα  35 
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         Η  ηλικιακή  ομάδα  από  18  έως  30  δηλώνει  σε  ποσοστό  100 %  ότι  βλέπει  

με  ενδιαφέρον  την  εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών. Είναι  μια  ομάδα  

εξοικειωμένη  με  τη  χρήση  των  Η/Υ  και  επομένως  έχουν  μια  ανάλογη  στάση  

προς  οτιδήποτε  καινούριο. Στην  επόμενη  ομάδα  των  υπαλλήλων  από  31  έως  

49  ετών  παρατηρούμε  τα  εξής : υπάρχει  μια  μικρή  ομάδα  που  βλέπει  την  

εισαγωγή  νέων  ηλεκτρονικών  προγραμμάτων  είτε  με  επιφυλακτικότητα  (4,5 %)  

αλλά  και  με  αδιαφορία  (17 %). Συνήθως  είναι  υπάλληλοι  που  δεν  έχουν  

γνώσεις  γύρω  από  τους  Η/Υ  και  αισθάνονται  αμηχανία  ή  δεν  βρίσκουν  

ενδιαφέρον  την  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  στην  καθημερινή  τους  εργασία. 

Αντίθετα  απ’ αυτούς  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  υπαλλήλων  αυτής  της  

ηλικιακής  ομάδας  βλέπει  θετικά  δηλ. με  ενδιαφέρον  τις  νέες  τεχνολογίες  σε  

ποσοστό  70 %  και  κάποιοι  με  ενθουσιασμό  σε  ποσοστό  8,5 %. Κάτι  ανάλογο  

παρατηρούμε  και  με  τους  υπαλλήλους  που  ανήκουν  στην  ηλικιακή  ομάδα  από  

50  έως  65. Πρόκειται  για  τους  υπαλλήλους  που  έχουν  τη  μικρότερη  εξοικείωση  

με  τη  χρήση  ηλεκτρονικών  προγραμμάτων  αλλά  αυτό  δεν  τους  εμποδίζει  να  

βλέπουν  τις  νέες  τεχνολογίες  με  ενδιαφέρον  σε  ποσοστό  77 %  και  με  

ενθουσιασμό  σε  ποσοστό  15,32 %. Ένα  μικρό  ποσοστό  7,66 %  των  ατόμων  

αυτής  της  ηλικιακής  ομάδας  εκφράζει  και  ένα  σκεπτικισμό  για  την  εισαγωγή  

των  νέων  τεχνολογιών   στη  Δημόσια  Διοίκηση. 

 

 

         ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

         Στη  συνέχεια  θα δούμε  τις απαντήσεις  που  δόθηκαν  στο  δέκατο  ερώτημα 

από τους   Προϊστάμενους  και  τους  υπάλληλους ( Πίνακας  36  και  Διάγραμμα  

36). 
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Πίνακας  36    : Απαντήσεις  ανά  θέση  
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Φόβο 0 0% 
 Επιφυλακτικότητα 0 0% 
 Αδιαφορία  0 0% 
 Ενδιαφέρον 9 100% 
 Ενθουσιασμό 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Φόβο 0 0,00% 
 Επιφυλακτικότητα 2 6,45% 
 Αδιαφορία  4 12,90% 
 Ενδιαφέρον 21 67,75% 
 Ενθουσιασμό 4 12,90% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η

0%

0%

0%

0%
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Διάγραμμα  36 
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         Οι  Προϊστάμενοι  θεωρούν  ότι  είναι  ενδιαφέρον  να  εισαχθούν  νέες  

τεχνολογίες  στη  Δημόσια  Διοίκηση  σε  ποσοστό  100 %. Πρόκειται  για  

μεγαλύτερους  σε  ηλικία  υπαλλήλους  που έχουν  και  θέσεις  ευθύνης  στην  

Δημοσιοϋπαλληλική  ιεραρχία  κάτι  που  τους  οδηγεί  στο  να  βλέπουν  θετικά  τα  

νέα  ηλεκτρονικά  προγράμματα  και  την  εισαγωγή  τους  στην  καθημερινή  εργασία  

στους  φορείς  του  Δημόσιου  Τομέα. Σε  αντίθεση  με  τους  Προϊσταμένους  που  

εμφανίζουν  μία  ομοιογένεια  ως  προς  την  εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών  

εμφανίζονται  μία  ποικιλία  απόψεων  στους  υπαλλήλους. Έτσι  υπάρχουν  

υπάλληλοι  που  βλέπουν  την  είσοδο  νέων  ηλεκτρονικών  προγραμμάτων  στην  

εργασία  τους  είτε  με  κάποια  επιφυλακτικότητα  (6, 45 %)  αλλά  και  με  αδιαφορία 

(12,9 %).  Όμως   οι  περισσότεροι  υπάλληλοι  που  θα  κληθούν  στο  μέλλον  να  

αποκτήσουν  περισσότερες  δεξιότητες  βλέπουν  με  ενδιαφέρον  τις  νέες  

τεχνολογίες (67,75 %)  αλλά  και  με  ενθουσιασμό  (12,90 %).          

 

Απαντήσεις  στο  Ερώτημα  11 

           

         ● Συνολικά  Αποτελέσματα 

         

         Το   ενδέκατο  και  τελευταίο  ερώτημα  ήταν  το  εξής   :    «Πιστεύετε  ότι  με  τις  

νέες  τεχνολογίες  η  εργασία  στην  υπηρεσία  σας  θα  βελτιωθεί, θα  γίνεται  πιο  

αποτελεσματικά  και  με  λιγότερο  κόστος;». Οι  δυνατές  απαντήσεις  ήταν πέντε (5) 

σε  μία  κλίμακα που  ξεκινούσε  από  το   Καθόλου  και  κατέληγε  στο   Πάρα  Πολύ.   

Στον  Πίνακα  37  και  το  Διάγραμμα 37  έχουμε  τα  αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 37   :  Συνολικές  απαντήσεις  στο ερώτημα  11 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 Καθόλου 1 2,50% 
 Ελάχιστα 2 5% 
 Σε μέτριο βαθμό 2 5% 
 Πολύ 15 37,50% 
 Πάρα Πολύ 20 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 
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ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ  ME TIΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ;
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Διάγραμμα  37 

   

         Αυτό  που  παρατηρούμε  είναι  πως  οι  περισσότεροι  εργαζόμενοι  του  

δείγματος  θεωρούν  ότι  οι  νέες  τεχνολογίες  θα  βελτιώσουν  την  εργασία  τους, η  

οποία  θα  γίνεται  πιο  αποτελεσματικά  και  με  λιγότερο  κόστος. Έτσι  οι  

απαντήσεις  πάρα  πολύ  έχουν  μια  ποσοστιαία  αναλογία  50 %  και  πολύ  37,5 %. 

Στη  συνέχεια  έχουμε  τις  απαντήσεις  σε  μέτριο  βαθμό  και ελάχιστα  στην  ίδια  

ποσοστιαία  αναλογία  (5 %). Τέλος, ένα  μικρό  ποσοστό  (2,5 %)  θεωρεί  ότι  με  τις  

νέες  τεχνολογίες  δεν  πρόκειται  να  βελτιωθεί  κάτι.   

         Συμπεραίνουμε  ότι  οι  περισσότεροι  εργαζόμενοι  πιστεύουν  ότι  με  τις  νέες  

τεχνολογίες  θα  γίνουν  κάποιες  αλλαγές  προς  το  καλύτερο  για  τους  ίδιους  και  

για  την  καθημερινή  διεκπεραίωση  της  εργασίας τους. Αυτές  οι  αλλαγές  επίσης  

θα  οδηγήσουν  και  σε  μια  εξοικονόμηση  πόρων. Παράλληλα  διαπιστώνουμε  ότι  

υπάρχει  ένα  μικρό  ποσοστό  εργαζομένων  που  δείχνει  έναν  σκεπτικισμό  

απέναντι  στις  αλλαγές  που  μπορούν  να  φέρουν  οι  νέες  τεχνολογίες  στον  

εργασιακό  τους  χώρο. 

●  Αποτελέσματα ανά  ηλικιακή  κατηγορία 

 

         Θα  εξετάσουμε  την  κατανομή  των  αποτελεσμάτων ανάλογα  με  την     

ηλικιακή  ομάδα  στην  οποία  ανήκουν  τα  άτομα  του  δείγματος  (Πίνακας  38  και  

Διάγραμμα  38 ). 
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Πίνακας  38    : Απαντήσεις  ανά  ηλικιακή κατηγορία 
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΈΩΣ 30 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 0 0% 
 Πολύ 1 25% 
 Πάρα Πολύ 3 75% 

ΣΥΝΟΛΟ 4 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 31 ΈΩΣ 49 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 1 4,66% 
 Ελάχιστα 1 4,66% 
 Σε μέτριο βαθμό 1 4,66% 
 Πολύ 10 43% 
 Πάρα Πολύ 10 43% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 50 ΈΩΣ 65 ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 1 7,50% 
 Σε μέτριο βαθμό 1 7,50% 
 Πολύ 4 31% 
 Πάρα Πολύ 7 54,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 13 100% 
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Διάγραμμα  38 

 

         Θα  ξεκινήσουμε  από  την  ηλικιακή  ομάδα  από  18  έως  30. Οι  απαντήσεις  

τους  μας  δείχνουν  ότι  η  πιο  νέα  σε  ηλικία  ομάδα  του  δείγματος  θεωρεί  ότι  θα  

έχουμε  βελτίωση  της  εργασίας  τους  στις  υπηρεσίες  και  εξοικονόμηση  πόρων. 

Έτσι  σε  ποσοστιαία  αναλογία  έχουμε  τις  απαντήσεις  πάρα  πολύ  (75 %)   και  

πολύ  (25 %). Η  επόμενη  ηλικιακή  ομάδα  από  31  έως  49  μας  δίνει  την  

ακόλουθη  εικόνα :  τα  ποσοστά  αυτών  που  πιστεύουν  ότι  οι  νέες  τεχνολογίες  

θα  έχουν  θετική  επίδραση  στην  καθημερινή  δουλειά  τους  είναι  και  τα  

μεγαλύτερα. Έτσι  οι  απαντήσεις  πάρα  πολύ  και  πολύ  έχουν  το  ίδιο  ποσοστό  

(43 %). Στη  συνέχεια  στο  ίδιο  ποσοστό  (4,66 %)  είναι  οι  εργαζόμενοι  του  

δείγματος  που  πιστεύουν  ότι  θα  υπάρξει  βελτίωση  σε  μέτριο  βαθμό, κάποιοι  σε  

ελάχιστο  βαθμό  και  κάποιοι  που  θεωρούν  ότι  δεν  θα  γίνει  καμιά  αλλαγή. 
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Σχετικά  με  τους  υπαλλήλους  που  βρίσκονται  στην  τρίτη  ηλικιακή  ομάδα  (από  

50  έως  65)  παρατηρούμε  τα  εξής :  και  εδώ  στην  πλειοψηφία   τους  οι  

εργαζόμενοι  θεωρούν  ως  θετική  εξέλιξη  την  εισαγωγή  των  νέων  τεχνολογιών  

και  την  βελτίωση  επομένως  της  ίδιας  της  εργασίας  τους. Παρότι  είναι  η  

μεγαλύτερη  σε  ηλικία  ομάδα  που  εξετάζεται  παρουσιάζει  μια  θετική  ματιά  

απέναντι  στην  βελτίωση  της  καθημερινής  εργασίας  με  τις  νέες  τεχνολογίες. Έτσι  

η  επιλογή  πάρα  πολύ  έχει  μία  ποσοστιαία  αναλογία  54 %. Ακολουθεί  η  

απάντηση  πολύ  (31 %)  και  στη  συνέχεια  έχουμε  στο  ίδιο  ποσοστό (7,5 %)  τις  

απαντήσεις  σε  μέτριο  βαθμό  και  ελάχιστα. 

 

 

         ●  Αποτελέσματα ανά  θέση 

 

         Στη  συνέχεια  θα δούμε  τις απαντήσεις  που  δόθηκαν  στο  ενδέκατο  και  

τελευταίο  ερώτημα από τους   Προϊστάμενους  και  τους  υπάλληλους ( Πίνακας  39  

και  Διάγραμμα  39). 

 

Πίνακας  39    : Απαντήσεις  ανά  θέση  
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 0 0% 
 Ελάχιστα 0 0% 
 Σε μέτριο βαθμό 2 22,22% 
 Πολύ 1 11,11% 
 Πάρα Πολύ 6 66,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
   
   

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
 Καθόλου 1 3,33% 
 Ελάχιστα 2 6,66% 
 Σε μέτριο βαθμό 0 0% 
 Πολύ 14 45% 
 Πάρα Πολύ 14 45% 

ΣΥΝΟΛΟ 31 100% 
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Διάγραμμα  39 

 

         Οι  απαντήσεις  που  δίνουν  οι  Προϊστάμενοι  σε  ποσοστιαία  αναλογία  είναι  

οι  ακόλουθες :  η  απάντηση  πάρα  πολύ  έχει  ποσοστό  66,66 %, έπειτα  

ακολουθεί  η  απάντηση  σε  μέτριο  βαθμό  (22,22 %)  και   τέλος  η  επιλογή   πολύ  

(11,11 %). Διαπιστώνουμε  ότι  οι  Προϊστάμενοι  που  έχουν  θέσεις  ευθύνης  στη  

Δημόσια  Διοίκηση  βλέπουν  με  θετικό  τρόπο  την  επίδραση  των  νέων  

τεχνολογιών  στην  καθημερινότητα  και  στον  τρόπο  λειτουργίας  των  Δημοσίων  

Υπηρεσιών. Παρόμοια  στάση  παρατηρούμε  ότι  τηρούν  και  οι  υπάλληλοι, οι  

οποίοι  είναι  αυτοί  που  θα  κληθούν  να  χρησιμοποιήσουν  τις  νέες  τεχνολογίες  

στην  εργασιακή  τους  καθημερινότητα.  Οι  απαντήσεις  πάρα  πολύ  και  πολύ   

είναι  στην  πρώτη  θέση  με  το  ίδιο  ποσοστό  45 %. Υπάρχει  και  μια  μικρή  
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μερίδα  υπαλλήλων  οι  οποίοι  εμφανίζονται  να  μην  θεωρούν  ότι  οι  νέες  

τεχνολογίες  θα  βοηθήσουν  την  εργασία  τους. Αυτό  ίσως  οφείλεται  στο  γεγονός  

της  έλλειψης  γνώσεων  και  στην  συνεπακόλουθη  αμηχανία  που  αισθάνονται  

μπροστά  στις  νέες  αλλαγές. Έχουμε  λοιπόν  τις  απαντήσεις  ελάχιστα  σε  

ποσοστό  6,66 %  και  καθόλου  σε  ποσοστό  3,33 %.               

 

 

 
Συμπεράσματα  της  έρευνας  με  ερωτηματολόγιο 
 
 
 
       Αφού  κάναμε   μια  αναλυτική  παρουσίαση  και  των  έντεκα  (11)  

ερωτημάτων  του  ερωτηματολογίου  καταλήξαμε  σε  κάποια  συμπεράσματα. 

         Μία  σημαντική  παράμετρος  είναι  η  ηλικία  των  υπαλλήλων. Διαπιστώνουμε  

ότι  όσο  αυξάνεται  η  ηλικία  των  υπαλλήλων  τόσο  αυξάνεται  και  η  μη  

χρησιμοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών  από  αυτούς  τόσο  στον  εργασιακό  τους  

χώρο  αλλά  και  έξω  απ’ αυτόν. Από  τις  τρεις  (3)  ηλικιακές  κατηγορίες  που  

εξετάσαμε  (18 έως  30, 31  έως  49, 50  έως  65)  παρατηρήσαμε, όπως  ήταν  

φυσικό  και  αναμενόμενο, ότι  την  μεγαλύτερη  εξοικείωση  την  είχε  η  ηλικιακή  

ομάδα  από  18  έως  30  και  την  μικρότερη  οι  υπάλληλοι  της  ηλικιακής  ομάδας 

από  50  έως  65. Σ’ αυτή  την  τελευταία  ομάδα  βρίσκουμε  άτομα  με  μια  

συντηρητική, κατά  το  μεγαλύτερο  μέρος, στάση  απέναντι  στην  υιοθέτηση  και  

χρησιμοποίηση  νέων  ηλεκτρονικών  προγραμμάτων. 

         Κάτι  επίσης  αξιοπρόσεκτο  είναι  και  η  αύξηση  του  αριθμού  όχι  μόνο  των  

απλών  υπαλλήλων  αλλά  και  των  Προϊσταμένων  των  Δημοσίων  Υπηρεσιών  

που  έχουν  παρακολουθήσει  σεμινάρια  ή  μαθήματα  Πληροφορικής. Αποτέλεσμα  

αυτής  της  επιμόρφωσης  των  υπαλλήλων  ήταν  να  αποκτήσουν  μια  εξοικείωση  

με  τον  Η/Υ  και  να  αισθάνονται  άνετα, σε  μεγάλο  βαθμό, όταν  τον  

χρησιμοποιούν. Τα  άτομα  του  δείγματος  μας  ενημέρωσαν  ότι  δεν  αισθάνονται  

άσχημα  όταν  χρησιμοποιούν  Η/Υ  για  την  διεκπεραίωση  της  καθημερινής  τους  

εργασίας. Εδώ  θα  θέλαμε  να  υπενθυμίσουμε  ότι  οι  περισσότεροι  υπάλληλοι  του  

δείγματος  μας κοινοποίησαν  ότι  δεν  έχουν  πρόβλημα  να  χρησιμοποιήσουν  

άλλες  τεχνολογικές  συσκευές  (π.χ.  κινητά  τηλέφωνα, χρήση  ΑΤΜ  Τραπεζών)  

κάτι  που  αποδεικνύει  ότι  δεν  παρουσιάζουν  τάσεις  τεχνοφοβίας  στην  

καθημερινότητά  τους. 
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         Ελάχιστα  ενθαρρυντικό  παρουσιάζεται  όμως  το  ποσοστό  των  υπαλλήλων  

που  κάνουν  χρήση  του  Διαδικτύου  (Internet)  και  χρησιμοποιούν  το   ηλεκτρονικό  

ταχυδρομείο (email). Αυτά  τα  δύο  θεωρούμε  ότι  είναι  αλληλένδετα. Ειδικότερα  θα  

αναφέρουμε  την  περίπτωση  των  Προϊσταμένων  των  υπηρεσιών, οι  οποίοι  είναι  

ιεραρχικά  ανώτεροι  από τους  απλούς  υπαλλήλους. Μόλις  το  22,22 %  των  

Προϊσταμένων  χρησιμοποιεί  το  διαδίκτυο  και  μόνο  ένα  ποσοστό  11,11 %  κάνει  

χρήση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου. Εδώ  παρουσιάζεται  ένα  πρόβλημα. 

Χρειάζεται  επιμόρφωση  με  σεμινάρια  όχι  μόνο  για  τους  Προϊσταμένους  αλλά 

και   για  τους  απλούς  υπαλλήλους  ώστε  να  εξοικειωθούν  περισσότερο  και  με  

το  διαδίκτυο  αλλά  και  στην  χρησιμοποίηση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  για  

την  διακίνηση  εγγράφων  μεταξύ  των  υπηρεσιών  του  Δημοσίου. 

         Αυτή  η  κατάσταση  είναι  όμως  κάτι  που  έχει  συνειδητοποιηθεί  και  από  

τους  ίδιους  τους  υπαλλήλους. Έτσι  η  μεγάλη  πλειοψηφία  αποδέχεται  το  

γεγονός  ότι  θα  χρειαστούν  και  άλλη  επιμόρφωση  π.χ.  με  σεμινάρια  για  να  

μπορέσουν  να  αποκτήσουν  νέες  δεξιότητες  και  να  ανταποκριθούν  στις  

προκλήσεις  που  φέρνει  η  ηλεκτρονική  διακυβέρνησης  στη  Δημόσια  Διοίκηση. 

Θετικά  βλέπουν  και  οι  Προϊστάμενοι  και  οι  απλοί  υπάλληλοι  την  εισαγωγή  των  

νέων  τεχνολογιών  ή  ηλεκτρονικών  προγραμμάτων  για  την  πιο  γρήγορη  και  

καλύτερη  διεκπεραίωση   της  καθημερινής  τους  εργασίας. 

         Επίσης  οι  εργαζόμενοι  θεωρούν  ότι  με  την  περαιτέρω  αξιοποίηση  των  

νέων  τεχνολογιών  στη  Δημόσια  Διοίκηση  θα  έχουμε  βελτίωση  της  εργασίας  

τους  και  με  λιγότερο  κόστος  για  την  Πολιτεία. Έτσι  θα  έχουμε  και  

εξοικονόμηση  δαπανών  για  το  κράτος  αλλά  και  κάτι  ακόμα  πιο  σημαντικό. Θα  

δούμε  την  μετεξέλιξη  της  Δημόσιας  Διοίκησης  από  ένα  σύνολο  μεμονωμένων  

φορέων  σε  ένα  δικτυωμένο  σύστημα  συνεργαζομένων  Δημοσίων  Υπηρεσιών  

που  θα  βρίσκονται  σε  διαρκή  επικοινωνία  με  σκοπό  την πιο  φιλική  και 

καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  Πολιτών. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
 
 
         Το  ζήτημα  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης (eGovernment) και  της  
στάσης  των  Δημοσίων  Υπαλλήλων στα  νέα  δεδομένα  που  φέρνει  αυτή  
δεν  είναι  ένα  ζήτημα  στατικό  αλλά  κάτι  δυναμικό. Γι’ αυτό  και  οι  πηγές  
από  τις  οποίες  αντλήθηκαν  πολλά  στοιχεία  είναι  ιστοσελίδες  οι  οποίες  
κάθε  τόσο  εμπλουτίζονται  και  με  καινούρια  δεδομένα. Χωρίς την  πολύτιμη 
βοήθειά  τους  δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η εργασία.  Η  ανάκτηση  των  
δεδομένων  έγινε  στη  διάρκεια  συγγραφής  αυτής  της  εργασίας  και  
ειδικότερα  από  τον  Οκτώβριο  του  2006  μέχρι  τα  μέσα  Ιανουαρίου  του  
2007. Kάποιες ιστοσελίδες παρουσιάζονται και μέσα στην  εργασία. Παρακάτω    
αναφέρουμε  τις  πιο  σημαντικές  μαζί  με  μια  συνοπτική  επισκόπηση.     
 
 
  
1ο  ΜΕΡΟΣ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ)   
 
 
 
1.   http://www.gsis.gr 
 
    Η  ιστοσελίδα  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Δίνονται  κάποιες γενικές πληροφορίες για 
την ΓΓΠΣ, για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το taxisnet και για το e-εισόδημα . 
Επιπλέον δίνονται πληροφορίες για τον υπολογισμό φόρου μεγάλης ακίνητης 
περιουσίας ΦΜΑΠ (e-ΦΜΑΠ) και για το ηλεκτρονικό κώδικα βιβλίων και στοιχείων (e-
ΚΒΣ) . 
 
 
2.   http://www.gspa.gr
 
    Ο  διαδικτυακός τόπος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ). 
Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Διοίκησης, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα νέα έργα και τις σχετικές προκηρύξεις, 
νέα που αφορούν την επικαιρότητα, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, κ.α.. 
 
 
3.   http://www.government.gr 
 
    Πρόκειται για το  διαδικτυακό  τόπο της Κυβέρνησης.  Παρέχονται πληροφορίες για 
το έργο και την πολιτική της κυβέρνησης, την οικονομία και τις υποδομές. Παρέχεται 
επίσης ενημέρωση με νέα και ειδήσεις που αφορούν την Κυβέρνηση όπως και 
ειδήσεις και  ανακοινώσεις  για την κοινωνία της Πληροφορίας.  
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4.  http://www.dpa.gr
 
    Η  ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε αυτή την 
ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τη νομοθεσία στην οποία 
βασίζεται η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την οργάνωση της, τη 
γνωστοποίηση αρχείων προσωπικών δεδομένων και διάφορα έντυπα συμπλήρωσης 
καθώς  και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, ανακοινώσεις, νέα και δελτία τύπου 
που σχετίζονται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων. 
 
 
5.  http://www.ika.gr 
 
    Η πύλη του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Στην πύλη αυτή 
παρέχονται πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, ένας οδηγός 
εργοδότη για τις υποχρεώσεις του, ένας οδηγός ασφαλισμένων, διάφορες 
πληροφορίες για την ασφάλιση, τις παροχές, τις συντάξεις και τις υπηρεσίες υγείας. 
Επιπλέον παρατίθενται διάφορα δελτία τύπου, ανακοινώσεις και νέα που αφορούν το 
ΙΚΑ, διακηρύξεις διαγωνισμών, και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. 
 
 
6.  http://www.euro-ombudsman.eu.int 

 
    Ο  διαδικτυακός τόπος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ενός από τους πιο 
σημαντικούς θεσμούς της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα όργανο της Ε.Ε. στο οποίο μπορεί 
να αποταθεί κάθε πολίτης προκειμένου να καταγγείλει κακή διοίκηση εκ μέρους των 
οργάνων της Ε.Ε. Επίσης μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες και τις δυνατότητες του οργάνου, ενώ παρέχεται επίσης και το 
σχετικό έντυπο καταγγελίας. 
 
 
7.   http://www.kep.gov.gr/default.asp 
 
    Πρόκειται για τον δικτυακό τόπο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  
Παρέχονται έντυπα αιτήσεων που υποβάλλονται στα ΚΕΠ, οδηγοί του πολίτη που 
αφορούν διοικητικές διαδικασίες, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, χρήσιμοι 
σύνδεσμοι, δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συζητήσεις κ.ά. 
 
 
8.   http://www.goonline.gr 
 
    Η  ιστοσελίδα της Δράσης "Δικτυωθείτε" του Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Κοινωνία της Πληροφορίας. Θα βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής, την αίτηση συμμετοχής, τις εγκεκριμένες εταιρείες, τους 
Συνεργάτες Υποστήριξης Καθοδήγησης, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, 
πληροφορίες για την υπηρεσία υποστήριξης και την Περιφερειακή Εκπαιδευτική 
στήριξη. Παρέχεται επίσης ενημέρωση σχετικά με το ηλεκτρονικό επιχειρείν, διάφορα 
αφιερώματα,κ.α. 
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9.  http://www.ebusinessforum.gr 
 
    Το e - business forum είναι ένας διαρκής μηχανισμός διαβούλευσης της Πολιτείας 
με τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο καθώς και τους κοινωνικούς και 
επαγγελματικούς φορείς. Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για το προφίλ 
του e-business forum, τους στόχους του, τα αποτελέσματα του, τη δομή και την 
οργάνωση του, αλλά και πληροφόρηση για τις παλαιότερες και τις τρέχουσες ομάδες 
εργασίας. Επίσης παρέχονται  στατιστικά στοιχεία αλλά και χρήσιμοι σύνδεσμοι που 
συνδέονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν.  
 
 
10.   http://www.ktpae.gr 
 
    Η  ιστοσελίδα της Ανώνυμης Εταιρείας  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. που θα 
υποβοηθήσει τους τελικούς φορείς που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τη 
φιλοσοφία και τους στόχους της, την οργάνωση και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας». Επίσης παρέχονται πληροφορίες για τα έργα της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας δηλαδή τα έργα που είναι σε εξέλιξη, σε δημόσια 
διαβούλευση, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης, τις Διακηρύξεις έργων, 
τις Υπουργικές αποφάσεις και τις προγραμματικές συμφωνίες.  
 
 
11.  http://www.infosoc.gr 
 
    Πρόκειται για το  διαδικτυακό  τόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.Θα βρείτε 
πληροφορίες για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, για 
τους ελέγχους και το θεσμικό πλαίσιο, τις ομάδες εργασίας και τα έργα της κοινωνίας 
της πληροφορίας. Επιπλέον παρέχεται σύνδεσμος προς την υπηρεσία υποστήριξης 
στο οποίο παρέχονται απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, πρότυπα αρχείων και 
οδηγίες συμπλήρωσης για μηνιαία και τριμηνιαία δελτία. . 
 
 
12.  http://www.europa.eu.int/index_el.htm 
 
    H δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPA). Πρόκειται για μία πύλη 
στην οποία παρέχεται ενημέρωση για τις προκηρύξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συγκεκριμένα μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την ΕΕ, τις δραστηριότητες 
της, τα θεσμικά της όργανα, σχετικά έγγραφα και υπηρεσίες της αλλά και ενημέρωση 
με νέα της επικαιρότητας που αφορούν την ΕΕ καθώς και πλήθος χρήσιμων 
συνδέσμων. 
 
 
13.  http://europa.eu.int/comm/eurostat 
 
    Η  ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. Στην πύλη αυτή 
μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία και 
τις δραστηριότητες της. Επιπλέον παρέχονται δημογραφικά, οικονομικά και 
κοινωνικά δεδομένα από 258 χώρες από όλη την Ευρώπη, άρθρα, μελέτες, έρευνες 
που είναι διαθέσιμες στο κοινό αλλά και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. 
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14.  http://www.europa.eu.int/information_society/index_el.htm 
 
    Η ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Παρέχονται πληροφορίες για 
θέματα που αφορούν τους πολίτες και τους καταναλωτές, το ηλεκτρονικό επιχειρείν, 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την έρευνα, την εκπαίδευση καθώς και για διάφορα 
προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα 
συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συζητήσεις, πρόσβαση στη διαθέσιμη ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, χρήσιμοι σύνδεσμοι, γλωσσάριο, 
στατιστικές και πολλά άλλα χρήσιμα εργαλεία. 
 
 
15.   http://www.un.org 
 
    Είναι  ο  δικτυακός τόπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μπορείτε να βρείτε 
γενικές πληροφορίες για τον Οργανισμό Ηνωμένων, τους κύριους οργανισμούς του , 
εκδηλώσεις, γεγονότα, πληροφορίες για τα κράτη – μέλη. Επιπλέον παρουσιάζεται 
καθημερινή ειδησεογραφία, την ιστορία του Οργανισμού μέσα από εικόνες και 
παραπομπές σε όλες τις υπηρεσίες και τα γραφεία που βρίσκονται υπό την εποπτεία 
του, αλλά και πολλούς χρήσιμους συνδέσμους. 
 
 
16. http://www.enet.gr
 
     
    Η ιστοσελίδα της απογευματινής Αθηναϊκής εφημερίδας “Ελευθεροτυπία”. 
Υπάρχουν  ενδιαφέροντα  άρθρα, αφιερώματα, θέσεις, απόψεις από το πλούσιο  
ψηφιακό  της  αρχείο  πάνω  στην  Ελληνική   Δημόσια  Διοίκηση και  τις  αδυναμίες  
της  καθώς και για  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση.   
   
 
17. http://www.kathimerini.gr
 
    Πρόκειται για το  δικτυακό τόπο  της πρωινής Αθηναϊκής εφημερίδας 
“Καθημερινή”. Στην  ηλεκτρονική  της  έκδοση  μπορείτε  να  διαβάσετε  ένθετα  
αφιερώματα  για  ζητήματα  τα  οποία  άπτονται  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  
και  την  προσπάθεια  εφαρμογής  της  στην  Δημόσια  Διοίκηση  της  Ελλάδας. 
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2ο  ΜΕΡΟΣ (ΕΡΕΥΝΑ  ΜΕ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ) 
 
 
http:// gopher.fsu.edu/~jflake/AttSurv.html    
 
    Είναι η  Ιστοσελίδα  του  Πολιτειακού  Πανεπιστημίου  της  Φλόριντα  στις  Η.Π.Α.. 
Ειδικότερα  το  πρότυπο  που  υπάρχει  για  τον  τρόπο  διατύπωσης  των  
ερωτήσεων  αποδείχθηκε  πολύτιμος  βοηθός  για  την  κατασκευή  του  κυρίως 
μέρους  του  ερωτηματολογίου  που  δημιουργήσαμε  για  να  ανταπεξέλθουμε στην 
συνολική  προσπάθεια  ολοκλήρωσης  αυτής  της  εργασίας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  
      
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΑ  ΝΕΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :  ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΚΠΟΝΗΤΗΣ                       :  TZHKOΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
(Παρακαλώ  σημειώστε  με  Χ  την  απάντησή  σας  στο  αντίστοιχο  τετράγωνο ) 
 
 
Φύλο   :    Άνδρας        Γυναίκα     
 
Ηλικία  :     18-30          31-49       50-65     
 
Θέση   :   Προϊστάμενος – η            Υπάλληλος        
     
 
 
1.  Πριν  εργαστείτε  στο  Δημόσιο  οι  γνώσεις  σας  στην  Πληροφορική  ήταν :  

   
      1. Ελάχιστες    2. Κάποιες    3. Αρκετές    4. Πολύ Καλές    5. Άριστες        
              

 
2.  Έχετε  παρακολουθήσει  σεμινάρια ή  μαθήματα  πληροφορικής;     

   
     1. Nαι     2. Όχι         
 
 
3.  Έχετε  υπολογιστή  στο  σπίτι  σας;     

   
     1.  Nαι     2. Όχι         
    
 
4.  (Για όσους  απάντησαν  Ναι  στην  Ερώτηση  3  αλλιώς  πηγαίνετε  στην  Ερώτηση  5)    

        Χρησιμοποιείτε  τον  υπολογιστή  που  έχετε  στο σπίτι  σας ;   
      
     1. Καθόλου     2. Ελάχιστα    3. Σε μέτριο βαθμό    4. Πολύ    5.  Πάρα πολύ     
 
 
 
 



 
5.  Αισθάνεστε  άνετα  να γράφετε  στον  υπολογιστή ;   
      
     1. Καθόλου     2. Ελάχιστα    3. Σε μέτριο βαθμό    4. Πολύ    5.  Πάρα πολύ    
 
 
6. Είστε  εξοικειωμένοι  με  τη  χρήση των  νέων  τεχνολογιών  σε  άλλους  τομείς  της  ζωής σας 

(π.χ. κινητά τηλέφωνα, ΑΤΜ  τραπεζών  κ.λ.π.); 
      
     1. Καθόλου     2. Ελάχιστα    3. Σε μέτριο βαθμό    4. Πολύ    5.  Πάρα πολύ      
 
 
7.  Χρησιμοποιείτε  το  διαδίκτυο (Internet)  στην  υπηρεσία, στο  σπίτι ή  από  οπουδήποτε  
        αλλού; 
      
     1. Καθόλου     2. Ελάχιστα    3. Σε μέτριο βαθμό    4. Πολύ    5.  Πάρα πολύ      
 
   
8. Χρησιμοποιείτε  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο (email) ; 
      
     1. Καθόλου     2. Ελάχιστα    3. Σε μέτριο βαθμό    4. Πολύ    5.  Πάρα πολύ    
 
 
9. Πιστεύετε  ότι  θα  χρειαστείτε  εκπαίδευση (π.χ. με  σεμινάρια)  για  να  ανταποκριθείτε  στις  

νέες  δεξιότητες  που  θα  σας  χρειαστούν  στο  μέλλον; 
      
     1. Καθόλου     2. Ελάχιστα    3. Σε μέτριο βαθμό    4. Πολύ    5.  Πάρα πολύ      
 
   
10.  Η  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  ή  ηλεκτρονικών  προγραμμάτων  στη  Δημόσια  Διοίκηση  

σας  προκαλούν : 
      
     1.Φόβο   2. Επιφυλακτικότητα   3.Αδιαφορία   4.Ενδιαφέρον    5.Ενθουσιασμό   
 
 
11. Πιστεύετε  ότι  με  τις  νέες  τεχνολογίες  η  εργασία  στην  υπηρεσία  σας  θα  βελτιωθεί, θα  

γίνεται  πιο  αποτελεσματικά  και  με  λιγότερο  κόστος; 
      
     1. Καθόλου     2. Ελάχιστα    3. Σε μέτριο βαθμό    4. Πολύ    5.  Πάρα πολύ      
 
 
 
 

ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΠΟΛΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΡΟΝΟ  ΠΟΥ  ΑΦΙΕΡΩΣΑΤΕ  
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