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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Περίληψη 
  
 Η χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής αποτελεί πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, και σηματοδοτεί την έλευση μιας 

νέας εποχής, όπου διαφαίνεται η ανάγκη χειρισμού της πληροφορίας και η ανανέωση 

της γνώσης με γρήγορους ρυθμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η είσοδος της 

πληροφορικής στο εργασιακό περιβάλλον, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Αυτό 

ακριβώς το θέμα εξετάζεται στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, και πιο 

συγκεκριμένα έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα που προκύπτουν ειδικά για το  

δημόσιο τομέα.   

 Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

επιδρά η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εργασία, και πιο ειδικά στο δημόσιο 

τομέα. Αναλύονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή 

στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, καθώς και οι μελλοντικές 

τάσεις που επικρατούν στην τεχνολογική εξέλιξη. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι 

αλλαγές σε οργανωσιακό επίπεδο που επέρχονται με τη χρήση της πληροφορικής 

και των νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι 

δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν τις μεταβολές αυτές στο περιβάλλον της 

εργασίας τους. 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής διεξάγεται μια έρευνα με την εμπειρική 

μέθοδο της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, και αναλύονται τα αποτελέσματά της. 

Στόχος της έρευνας αυτής είναι να αποτυπωθεί η στάση που τηρούν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες και την είσοδο της πληροφορικής στην 

εργασία τους. Στην έρευνα έλαβαν μέρος δημόσιοι υπάλληλοι από τέσσερις 

επιλεγμένους φορείς της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα από το 

Δήμο Αμπελοκήπων, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλαμαριάς, 

από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και από τη Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης. 
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Εισαγωγή 

 
Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές σε 

παγκόσμιο επίπεδο, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, 

λόγω της ευρείας ανάπτυξης των εφαρμογών της πληροφορικής και των τεχνολογιών 

της επικοινωνίας.  Οι εξελίξεις αυτές γίνονται αισθητές και στην οργάνωση της εργασίας 

των δημοσίων υπαλλήλων τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η νέα αυτή 

πραγματικότητα αποτελεί μια πρόκληση αφενός μεν για τη χώρα μας, που προσπαθεί 

να παρακολουθήσει τα νέα τεχνολογικά δεδομένα, αφετέρου δε για τους δημοσίους 

υπαλλήλους της, οι οποίοι καλούνται να εκπληρώσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα με 

τη χρήση των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, εγκαταλείποντας παραδοσιακές 

μεθόδους, όπως λόγου χάρη την τήρηση χειρόγραφου συστήματος που αντικαθίσταται 

σταδιακά από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και οργανωμένων μηχανογραφικών 

συστημάτων. Η εισαγωγή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στην εργασία 

μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, εγκυμονεί όμως και ορισμένους 

κινδύνους, για παράδειγμα εγείρει ζητήματα ασφάλειας, που χρειάζεται να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπιστούν με υπευθυνότητα και συνέπεια από τους 

αρμόδιους φορείς.  

 Στο δημόσιο τομέα το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στη 

χώρα μας, αναμένεται να βελτιώσει κατά πολύ τον τρόπο οργάνωσης, διασύνδεσης και 

συνεργασίας των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ τους, αλλά και να διευκολύνει 

κατά πολύ τους πολίτες στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μελλοντικά το 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» ως κομμάτι ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου προβλέπεται ότι θα 

βοηθήσει σημαντικά στη διασύνδεση ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσίων φορέων 

κάτω από ένα πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Υπό το ίδιο πρίσμα, 

πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή έργα αντίστοιχα με το ελληνικό «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και σε 

πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με γνώμονα πάντοτε την οργανωσιακή βελτίωση και 

την ανάπτυξη. 

 Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν μεταβολές στον τόπο οργάνωσης της 

εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων, τις οποίες οι τελευταίοι καλούνται να 

παρακολουθήσουν, να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν, προκειμένου να αυξηθεί η 

αποδοτικότητά τους και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των πολιτών πιο γρήγορα, 

πιο εύκολα και με μικρότερη πιθανότητα να διαπραχθεί κάποιο λάθος. Δυστυχώς όμως 

δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι το ίδιο δεκτικοί απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Η επιφυλακτικότητα προς κάθε τι το διαφορετικό, το καινούριο, το άγνωστο διαφαίνεται 
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σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μέσα από τη στάση τους. Η αντιμετώπισή τους 

ποικίλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η ηλικία τους 

και οι γνώσεις που ήδη έχουν αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες και τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Διαφαίνεται έντονα η ανάγκη επιμόρφωσης και κατάρτισης των  δημοσίων 

υπαλλήλων στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών, προκειμένου οι τελευταίες να 

εισαχθούν στο δημόσιο τομέα χωρίς προβλήματα και να θεωρηθούν ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο και όχι ως τροχοπέδη στην καθημερινή εργασία του δημοσίου υπαλλήλου. 

  
 

Οι νέες τεχνολογίες στην εργασία 

 

Η αξία τους στο δημόσιο τομέα 
  

Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα έχουμε 

απλοποίηση στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 

καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση. Οι 20 τύποι δημοσίων υπηρεσιών στις 

οποίες οι νέες τεχνολογίες απλοποιούν τις διοικητικές διαδικασίες είναι οι εξής: 
 

Δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες: 

 

1. Φόρος εισοδήματος: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού. 

2. Υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας στους οργανισμούς απασχόλησης.  

3. Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

• Επιδόματα ανεργίας. 

• Οικογενειακά επιδόματα. 

• Ιατρικές δαπάνες (επιστροφή εξόδων ή άμεση καταβολή). 

• Φοιτητικά επιδόματα. 

4. Προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο και άδεια οδήγησης).  

5. Ταξινόμηση αυτοκινήτου (νέα, μεταχειρισμένα και εισαγόμενα αυτοκίνητα). 

6. Οικοδομική άδεια.  

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

8. Δημόσιες βιβλιοθήκες (κατάλογοι, εργαλεία έρευνας).  

9. Πιστοποιητικά (γεννήσεως, γάμου): αίτηση και παραλαβή.  

10. Εγγραφή σε ανώτερη /ανώτατη σχολή.  
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11. Αναγγελία μετακόμισης (αλλαγή διεύθυνσης).  

12. Υπηρεσίες υγείας (π.χ. πληροφορίες με διαλειτουργικό τρόπο για τη 

διαθεσιμότητα υπηρεσιών σε διάφορα νοσοκομεία, ραντεβού σε νοσοκομεία). 

 

Δημόσιες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις: 

 

1. Κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. 

2.  Φόρος επιχειρήσεων: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού. 

3. ΦΠΑ: υποβολή δήλωσης, αποστολή εκκαθαριστικού.  

4. Καταχώριση νέας εταιρείας.  

5. Υποβολή στοιχείων στις στατιστικές υπηρεσίες.   

6. Τελωνειακές δηλώσεις.  

7.  Άδειες σχετικές με το περιβάλλον (και υποβολή αναφορών).  

8. Δημόσιες προμήθειες. [1] 

 

Θετικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εργασία στο 

δημόσιο τομέα  

 

Η θετική επίδραση της τεχνολογίας είναι αισθητή στο δημόσιο τομέα, ο οποίος 

στη χώρα μας κατέχει ένα δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο στη οικονομία. Η αξιοποίηση 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από το δημόσιο, στο πλαίσιο ενός 

συνεκτικού σχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έχει προφανείς θετικές 

επιπτώσεις στη βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλά και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της χώρας.  

Αυτό που έχει ωστόσο ενδιαφέρον, είναι ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής στο 

δημόσιο τομέα δεν αφορούν μόνο στην παραγωγικότητα του κράτους και στη σχέση 

του με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν επίσης, και 

αυτό είναι πολύ σημαντικό, βασικό «εργαλείο» για την υιοθέτηση πιο διαφανών 

διαδικασιών για τον περιορισμό της διαφθοράς. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιδρά 

θετικά γιατί αφορά πολύ περισσότερο στην αλλαγή της οργάνωσης και του τρόπου 

δουλειάς, και πολύ λιγότερο στην απλή και ξεκομμένη από την οικονομία εισαγωγή 

ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. Η τεχνολογία είναι απλά το εργαλείο, το 

μέσο, για την αποτελεσματικότερη και καλύτερη σχέση με τον πολίτη και την 

επιχείρηση. [2] 
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Η συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στην ανάπτυξη της χώρας είναι προφανής. Ωστόσο, περισσότερο 

εύκολα αποδεικνύεται η σημασία που έχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη βελτίωση 

της καθημερινής ζωής του πολίτη: 

 

• Αυξάνεται η ικανοποίηση των πολιτών, καθώς η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η 

συνέπεια, η ευελιξία και ταυτόχρονα η τυποποίηση αυξάνουν την 

εμπιστοσύνη τους και την ποιότητα των υπηρεσιών που τους παρέχονται. 

• Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα είναι διαθέσιμες όλο το 

εικοσιτετράωρο. 

• Τα ηλεκτρονικά αιτήματα πραγματοποιούνται μέσα σε λίγα λεπτά και 

καταργούν τις χρονοβόρες ουρές και τη γραφειοκρατία. 

• Οι νέες «έξυπνες» υπηρεσίες για τον πολίτη τον ενημερώνουν για τις 

καθημερινές συναλλαγές του, αποτελούν αποδείξεις της θετικής επίπτωσης 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην καθημερινότητα. 

 

Το παράδειγμα του TAXISnet1 στην Ελλάδα, το οποίο τώρα εκσυγχρονίζεται 

και επεκτείνεται, ώστε να μπορεί να καλύψει πολλές περισσότερες ανάγκες 

συναλλαγών των πολιτών, αποτελεί δείγμα των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η υιοθέτηση ενός μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

από ένα κράτος θα γίνει στο μέλλον επιτακτική ανάγκη που θα προβάλλεται από τα 

άλλα κράτη που το έχουν υιοθετήσει και από την πίεση των πολιτών που θα 

επιθυμούν την ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το κράτος από 

οποιοδήποτε μέρος. [2], [3], [4]. 
Ο δημόσιος τομέας μπορεί να αποκομίσει πολλά οφέλη και από τη μείωση 

του κόστους που προκύπτει από την αναβάθμιση των εσωτερικών δομών του. Μέσω 

της ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιταχύνονται οι διαδικασίες και παρέχεται σε 

σύντομο χρονικό διάστημα πληροφόρηση στην κυβέρνηση για τα τυχόν προβλήματα 

που παρουσιάζονται. Με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα έχουμε υλοποίηση στην 

πράξη και άμεση παροχή σύνθετων υπηρεσιών, για τις οποίες πριν έπρεπε να 

συνεργαστούν περισσότερες από μία κυβερνητικές υπηρεσίες. [4]  

 
1 Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr , επιτρέπει σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσια διοίκηση 
να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως για παράδειγμα 
να συμπληρώσουν και να στείλουν τη φορολογική τους δήλωση, να ελέγξουν την εκκαθάριση της 
φορολογικής τους δηλώσεως κ.τ.λ. 
 

http://www.taxisnet.gr/
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Αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην εργασία 

 
Η επιτυχής μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης, εκτός 

από τη διαχείριση της αλλαγής και την ισχυροποίηση των δεικτών ψηφιακής 

σύγκλισης, απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό 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» και των πνευματικών 

δικαιωμάτων, η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης και αξιοποίησης των υπηρεσιών 

του κυβερνοχώρου, η αντιμετώπιση του «ψηφιακού χάσματος», η παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αλλά και σε ζητήματα τα οποία αφορούν την ομαλή 

λειτουργία της αγοράς, όπως ο επαναπροσδιορισμός των κανόνων ανταγωνισμού σε 

online περιβάλλον και η αναζήτηση ευέλικτων ρυθμιστικών μεθόδων των νέων 

αγορών που δημιουργούνται από τη σύγκλιση των τεχνολογιών. [5]  
Είναι ανάγκη να γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις προκειμένου να παραχθεί ένα 

σαφές και συνεκτικό νομικό πλαίσιο, το οποίο θα διαμορφώσει ένα περιβάλλον μέσα 

στο οποίο θα προωθείται ο ανταγωνισμός, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορεί να 

ανθήσει και οι εφαρμογές του θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δημόσιο τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται να συμπληρωθεί το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για 

την κρυπτογραφία, για την προστασία της ιδιωτικότητας, για την αυθεντικοποίηση/ 

πιστοποίηση της ταυτότητας και όχι μόνο. Επιπρόσθετα μέτρα χρειάζεται να ληφθούν 

για τη φορολογία, για τις εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου, για την προστασία 

του καταναλωτή και για τα δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. [6]  

 

Η σημερινή κατάσταση σε σχέση με τις νέες 
τεχνολογίες στο δημόσιο τομέα 

 

Η Κατάσταση Διεθνώς 
Μια μελέτη παγκόσμιας εμβέλειας που διεξήχθη από ερευνητές στο Brown 

University (USA) για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοσιεύτηκε στις 30 
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Νοεμβρίου του 20042, δείχνει ότι το 21% των κρατικών υπηρεσιών προσφέρουν 

online υπηρεσίες. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2003 ήταν 16%, το 2002 12% και το 

2001 8%. Η μελέτη αυτή υπολογίζει την online παρουσία κάθε χώρας και αξιολογεί 

τις κυβερνητικές ιστοσελίδες με 24 διαφορετικά κριτήρια όπως είναι η διαθεσιμότητα 

εκδόσεων, οι βάσεις δεδομένων, η ανικανότητα πρόσβασης, η πολιτική ασφάλειας 

και προστασίας και ο αριθμός των παρεχόμενων online υπηρεσιών. Στις πρώτες 

θέσεις βρίσκονται με την ακόλουθη σειρά οι: Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, ΗΠΑ, Καναδάς, 

Μονακό. Πρέπει να αναφέρουμε ότι καμία χώρα της Ευρώπης δεν είναι μέσα στις 5 

πρώτες, γεγονός που δείχνει την πρόοδο που πρέπει να κάνουν οι χώρες τις Ε.Ε. [7] 

 
Πίνακας Α: Percentage of Government Sites Offering Online Services by Region of 

World, http://www.insidepolitics.org/egovt04int.html 

 2001 2002 2003 
 

2004 

North America 28% 41% 45% 53% 

Pacific Ocean Islands 19% 14% 17% 43% 

Asia 12% 26% 26% 30% 

Middle East 10% 15% 24% 19% 

Western Europe 9% 10% 17% 29% 

Eastern Europe -- 2% 6% 8% 

Central America 4% 4% 9% 17% 

South America 3% 7% 14% 10% 

Russia/Central Asia 2% 1% 1% 2% 

Africa 2% 2% 5% 8% 

 

 

Σε σχέση με τις online υπηρεσίες που παρέχονται από κυβερνητικά sites σε 

παγκόσμιο επίπεδο,  διακρίνουμε μια εμφανή ανισότητα μεταξύ βόρειας και νότιας 

Αμερικής (Πίνακας Α). Στη βόρεια Αμερική το ποσοστό ανέρχεται σε 53% το 2004, 

έναντι μόνο 10% για τη νότια Αμερική για το ίδιο έτος. Στη Ρωσία και την κεντρική 

Ασία παρατηρούνται τα μικρότερα ποσοστά online υπηρεσιών παγκοσμίως, που 
                                                 
2 Για  τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.insidepolitics.org/egovt04int.html    Πηγή: www.e-businessforum.gr/.  Στην ιστοσελίδα  
http://www.InsidePolitics.org/egovtdata.html παρουσιάζονται τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας 
ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης που περιέχει αναλυτικά στοιχεία για 198 χώρες  όλου του κόσμου όπου 
εξετάζονται διεξοδικά  1,935 εθνικές ιστοσελίδες και υπηρεσίες. Global E-Government, 2004 by 
Darrell M. West, September, 2004. 

http://www.insidepolitics.org/egovt04int.html
http://www.e-businessforum.gr/
http://www.insidepolitics.org/egovtdata.html
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φτάνουν μόλις το 2% το 2004. Τα νησιά του ειρηνικού ωκεανού βρίσκονται σε καλή 

θέση με 43% για το 2004 και ακολουθούν κατά σειρά η Ασία (30%), η δυτική Ευρώπη 

(29%), η Μέση Ανατολή (19%), η κεντρική Αμερική (17%), η νότια Αμερική (10%), η 

Αφρική και η ανατολική Ευρώπη (8%), και τελευταία στη σειρά έρχεται η Ρωσία και η 

κεντρική Ασία όπως είδαμε μόνο με 2%. [7] 
Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι χώρες που έχουν προωθήσει σε σηµαντικό βαθµό 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Στις Η.Π.Α το 2000 

δηµιουργήθηκε η πρώτη δικτυακή πύλη που συγκεντρώνει όλους τους δικτυακούς 

τόπους της κυβέρνησης, µε στόχο την άµεση πρόσβαση σε 20.000 από αυτούς. Για 

το 2003 τέθηκε ως στόχος η διαθεσιµότητα µέσω του διαδικτύου του συνόλου των 

υπηρεσιών, ενώ φαίνεται να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών διαγωνισµών για τους οποίους η κυβέρνηση Μπους διαθέτει 

υπολογίσιµα κονδύλια3. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την εξέλιξη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις Η.Π.Α είναι: σε επίπεδο back office, η ανάπτυξη 

υποδοµής δηµόσιου κλειδιού για πελατοκεντρικές και διαλειτουργικές υπηρεσίες µε 

χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, καθώς και προτύπων για τη διαµοίραση 

δεδοµένων, και σε επίπεδο front-office, καινοτοµίες µε έµφαση στην ανάπτυξη 

πυλών. [8] 
Στον Πίνακα Β γίνεται αξιολόγηση ορισμένων περιοχών σε παγκόσμιο 

επίπεδο με βάση έξι κριτήρια: παρεχόμενες online υπηρεσίες, διαθεσιμότητα 

εκδόσεων, βάσεις δεδομένων, πολιτική ασφάλειας και προστασίας και ικανότητα 

πρόσβασης από άτομα με αναπηρίες. 

 

Πίνακας Β: Αξιολόγηση περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο. 

http://www.insidepolitics.org/egovt04int.html

  North 
America 

Centr. 
Amer. 

Sou. 
Amer. 

West
Eur. 

East 
Eur. 
  

Rus. Mid. 
East 

Africa Asia Pacif. 
Ocean 

Services 53% 17% 10% 29% 8% 2% 19% 8% 30% 43% 

Publication 99% 86% 96% 95% 92% 89%  86% 79% 09% 84% 

Database 87% 52% 61% 66% 55% 72% 80% 42% 66% 59% 

                                                 
3 Παρά τη σηµαντική εξέλιξη που έχει γίνει στις Η.Π.Α όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

το 78% των κυβερνητικών τόπων δεν πρόσφερε on-line υπηρεσίες, µόνο 53 τόποι δέχονταν πληρωµές 

µέσω πιστωτικών καρτών και µόνο 9 δέχονταν τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 
 

http://www.insidepolitics.org/egovt04int.html
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Privacy 69% 10% 4% 14% 3% 0% 4% 1% 22% 48% 

Security 44% 4% 2% 5% 0% 0% 3% 0% 20% 11% 

Disability 47% 8% 6% 26% 16% 1% 1% 4% 8% 39% 

 
Από τα στοιχεία του Πίνακα Β προκύπτει ότι η βόρεια Αμερική, η Ασία και η 

δυτική Ευρώπη παρουσιάζουν τα πιο υψηλά ποσοστά στις παρεχόμενες online 

υπηρεσίες, ενώ η βόρεια Αμερική, τα νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού και η δυτική 

Ευρώπη έχουν τα υψηλότερα ποσοστά στις βάσεις δεδομένων. [7] 
  Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόοδος στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

παγκοσμίως. Πολλά κράτη προσφέρουν καινούριες online υπηρεσίες 

αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. Οι πολίτες 

διευκολύνονται στην επικοινωνία τους με το κράτος και η επικοινωνία μεταξύ των 

δημόσιων φορέων εξελίσσεται. Παρά αυτή την προοδευτική πορεία, υπάρχουν ακόμη 

πολλές πτυχές που αφορούν τις δημόσιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και αποτελούν 

εμπόδιο στο να υπάρξουν τα βέλτιστα αποτελέσματα σε όρους πρόσβασης και 

λειτουργικότητας. Για παράδειγμα σε χώρες όπως η Τανζανία τα ηλεκτρονικά sites 

περιλαμβάνουν πολλά links που δε λειτουργούν. Άλλες χώρες έχουν links που 

χρειάζονται υπερβολικά πολύ χρόνο για να φορτωθούν ή που οδηγούν τους χρήστες 

σε λάθος sites. Είναι σημαντικό εκείνοι που σχεδιάζουν τα sites να διασφαλίζουν ότι 

όλα τα links λειτουργούν σωστά και οδηγούν τους χρήστες στις επιθυμητές 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ώστε να είναι αυτά τα sites φιλικά προς τον χρήστη. [7] 
 
  

 

Η Κατάσταση στην Ευρώπη 
 
 

Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό έργο 

από άποψη υποδομής και δυνητικών δυνατοτήτων, το δίκτυο TESTA (Trans-

European Services for Telematics between Administrations) . Το δίκτυο αυτό, που 

αποτελεί έργο στα πλαίσια του προγράμματος IDA4 (Interchange of Data between 

                                                 
4 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu.int/ISPO/ida/  μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες 
σχετικά με το πρόγραμμα IDA, που ασχολείται με την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις 
ευρωπαϊκές διοικητικές μονάδες, και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου που θα 
βελτιώσει τη συνεργασία των διοικητικών φορέων. 
 

http://europa.eu.int/ISPO/ida/
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Administrations), ξεκίνησε το 1996 και μπήκε στη δεύτερη φάση του (TESTA ΙΙ5) στις 

αρχές του 2000. Ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη ανταλλαγής πληροφορίας 

μεταξύ των ευρωπαϊκών διοικήσεων. Το έργο προσδοκά τη διαμόρφωση ενός 

ευρωπαϊκού δια-διοικητικού ΙΡ δικτύου, παρόμοιο με το Internet σε ό,τι αφορά στην 

εξάπλωση και την πρόσβαση, προσαρμοσμένου όμως στις δια-διοικητικές 

απαιτήσεις, παρέχοντας εγγυημένο επίπεδο απόδοσης. Το δίκτυο θα «χτιστεί» πάνω 

σε µεµονωµένες προσπάθειες καθιέρωσης εθνικών, τοπικών και περιφερειακών 

διοικητικών δικτύων (στην περίπτωση της Ελλάδας το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»), 

συνδέοντας τα δίκτυα αυτά µε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που ονοµάζεται 

Eurodomain και έχει χρηµατοδοτηθεί από το IDA. [9], [10] 
Εκτός από το πρόγραµµα IDA , που υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα στην 

τυποποίηση και παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, υπάρχει το πρόγραµµα IST 

(Τεχνολογίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας), που χρηµατοδοτεί ερευνητικές 

δραστηριότητες σε τοµείς που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και το 

ευρωπαϊκό πρόγραµµα ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου e-Content, το οποίο 

προωθεί τεχνικές ψηφιοποίησης. Σημαντικό επίσης είναι και το πρόγραμμα e-

Europe, στα πλαίσια τoυ οποίου έχει αποφασιστεί η δηµιουργία ενιαίας ιστοσελίδας 

ευρωπαϊκής πληροφόρησης για ζητήµατα επαγγελµατικής κινητικότητας, 

ηλεκτρονικής ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης στα πλαίσια του TESTA II 

(http//:www.syzefxis.gov.gr/en/services/testa.asp) που προαναφέραμε,  που θα 

αποτελεί πολυγλωσσικό σηµείο πρόσβασης για την πληροφόρηση και την παροχή 

υπηρεσιών στους πολίτες. [11], [12], [13] 
Η παγκόσμια έρευνα που έγινε από ερευνητές στο Brown University (USA) 

για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και δημοσιεύτηκε στις 30 Νοεμβρίου του 2004, 

παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για την Ευρώπη. Μέσα από τον πίνακα 

Γ φαίνονται τα ποσοστά που κατέγραψε η έρευνα αυτή για εφτά ευρωπαϊκές χώρες, 

αναφορικά με το επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρουσιάζουν.[7] 
 

Πίνακας Γ: Ποσοστά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, 

www.insidepolitics.org/egovt04int.html  

ΧΩΡΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΑ Ε-GOVERNMENT 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 35% 

                                                 
5 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=18261. μπορεί κανείς να βρει 
πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο Testa και τα προγράμματα που υπάρχουν σχετικά με το e-
government.  Η συγκεκριμένη διεύθυνση περιέχει και στοιχεία που αφορούν το TESTA ΙΙ.  
 

http://www.insidepolitics.org/egovt04int.html
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ΑΓΓΛΙΑ 33.2% 

ΙΤΑΛΙΑ 33% 

ΓΑΛΛΙΑ 32,8% 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 29,1% 

ΕΛΛΑΔΑ 28,1% 

ΙΣΠΑΝΙΑ 26,5% 

  
Στην Ευρώπη, η Βρετανία έχει αναπτύξει ορισμένες εφαρµογές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης περισσότερο από άλλες χώρες. Το 75% των υπηρεσιών του 

βρετανικού δηµοσίου έχει ήδη παρουσία στο διαδίκτυο6. Η ανάπτυξη πύλης που θα 

προσφέρει ένα µεγάλο αριθµό ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί και στη Βρετανία 

βασική στόχευση. Στη Γαλλία, το Φλεβάρη του 2002, 1.123 διοικητικές φόρµες και 

τηλεϋπηρεσίες προσφέρονταν µέσω του διαδικτύου, η ηλεκτρονική πύλη της 

Γαλλικής κυβέρνησης δέχτηκε περισσότερες από 1.000.000 επισκέψεις τον ίδιο µήνα 

και ο στόχος για τα επόµενα χρόνια είναι: η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.[7], [14] 
Συνολικά στην Ευρώπη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκεται στη 

διαδικασία ωρίµανσης και ολοκλήρωσής της. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας e- 

Europe, που εγκρίθηκε στη διάσκεψη της Φρέιρα τον Ιούνιο του 2000, και στόχευε 

στο να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία ως το 

2010, ορίστηκαν 23 δείκτες προόδου, ένας από τους οποίους είναι ο βαθµός 

ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πιο συγκεκριµένα 20 βασικών 

ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών (12 για τους πολίτες και 8 για τις επιχειρήσεις). 

Το σχέδιο e-Europe 2005 θέτει ως στόχο «την εκτεταµένη διάθεση και χρήση των 

ευρυζωνικών7 δικτύων σε ολόκληρη την Ένωση και την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου 

IPν6 του διαδικτύου, καθώς και την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το 

ηλεκτρονικό κράτος, την ηλεκτρονική µάθηση, την ηλεκτρονική υγεία και το 

ηλεκτρονικό εµπόριο». Με βάση τους στόχους (υπηρεσίες προς πολίτες και 

επιχειρήσεις) που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη μέλη το κάθε ένα 

                                                 
6 Από τις 73 υπηρεσίες της Βρετανικής ηλεκτρονικής διοίκησης, οι 51 έχουν µόνο ενηµερωτικό 
χαρακτήρα, οι 18 προσφέρουν δυνατότητες αµφίδροµης επικοινωνίας και µόνο 4 επιτρέπουν την 
ολοκληρωµένη ηλεκτρονική συναλλαγή. 
 
7 Τα βασικά χαρακτηριστικά του ευρυζωνικού δικτύου είναι η υψηλή ταχύτητα και η συνεχής 
σύνδεση. 
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κράτος μέλος προσπάθησε να υλοποιήσει όλες αυτές τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικά8.[15], [16] 

Στον Πίνακα Δ γίνεται αξιολόγηση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα 

με έξι κριτήρια: παρεχόμενες online υπηρεσίες, διαθεσιμότητα εκδόσεων, βάσεις 

δεδομένων, πολιτική ασφάλειας και προστασίας και ικανότητα πρόσβασης από 

άτομα με αναπηρίες. 

 

Πίνακας Δ: Αξιολόγηση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών. 

 Online 

Services 

Publications Data 

bases 

Privacy 

Policy 

Security 

Policy 

W3C Disability 

Accessibility 

Germany 80% 97% 90% 50% 23% 13% 

Great 

Britain 

45% 97% 52% 62% 41% 55% 

Italy 25% 90% 75% 15% 0% 15% 

France 38% 100% 91% 0% 0% 6% 

Finland 20% 100% 67% 7% 0% 33% 

Greece 11% 89% 44% 0% 0% 11% 

Spain 13% 71% 67% 0% 0% 33% 

 
Όπως βλέπουμε πρώτη στην κατάταξη του πίνακα Δ έρχεται η Γερμανία, η 

οποία παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά τις παρεχόμενες online 

υπηρεσίες(80%), τη διαθεσιμότητα εκδόσεων(97%) και τις βάσεις δεδομένων(90%). 

Τη Γερμανία ακολουθεί στην κατάταξη η Αγγλία, η οποία εμφανίζει υψηλά ποσοστά 

και στις έξι στήλες κριτηρίων του Πίνακα Δ, και μάλιστα είναι η μόνη χώρα της 

Ευρώπης που έχει αυτή την ιδιότητα. Διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι η θέση της 

Ελλάδας είναι δυσχερής σε σχέση με αυτή των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς 

έρχεται προτελευταία στην κατάταξη του Πίνακα Δ και εμφανίζεται  περίπου στο ίδιο 

επίπεδο με την Ισπανία. Χαρακτηριστικό είναι επιπλέον και το γεγονός ότι σε 

ζητήματα ασφάλειας και προστασίας η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία και η Γαλλία 

βαθμολογούνται με 0%, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα.[7] 

                                                 
8 Μέσω του Site http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/383 ,που είναι το επίσημο Site της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, παρέχονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
υποδομές τους αναλυτικά. Υπάρχει επιπρόσθετα η δυνατότητα να δούμε όλα τα στοιχεία που αφορούν 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε αυτές τις χώρες. 
 

http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/383
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Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγε 

η εταιρεία Cap Gemini µε αντικείµενο τις δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχουν οι 

ευρωπαϊκές χώρες µέσα από το Διαδίκτυο. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 17 

χώρες, στα 15 µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προ της διεύρυνσης, την Ισλανδία και 

τη Νορβηγία. Στόχος της ήταν να µετρήσει το ποσοστό των δηµοσίων υπηρεσιών 

που παρέχονται µέσω Internet, προκειµένου η κάθε χώρα να συγκρίνει τα 

αποτελέσµατα, αλλά και να εξακριβώσει ποιες είναι οι πιο δηµοφιλείς υπηρεσίες της, 

ώστε να υπάρξει µια σαφής και ενιαία πρόοδος στο θέµα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Η Cap Gemini ξεχώρισε 20 διαφορετικές υπηρεσίες, από τις οποίες 

δώδεκα απευθύνονται στον πολίτη και οκτώ στις επιχειρήσεις.  

Για να µετρηθεί το επίπεδο της αµεσότητας των υπηρεσιών ως προς τους 

πολίτες, δηµιουργήθηκαν τέσσερις κατηγορίες: η πληροφόρηση, η επικοινωνία, η 

αλληλεπίδραση και η συναλλαγή. Στην πρώτη ανήκουν οι ιστοσελίδες µε 

πληροφοριακό περιεχόµενο σχετικό µε το συγκεκριµένο θέµα. Στη δεύτερη 

περιλαµβάνονται οι διευθύνσεις όπου υπάρχουν φόρµες σε ηλεκτρονική µορφή, τις 

οποίες µπορεί κανείς να κατεβάζει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Στην τρίτη 

κατηγορία ανήκουν οι αλληλεπιδραστικές σελίδες, στις οποίες ο χρήστης, αφού 

περάσει την αρχική ταυτοποίηση, είναι δυνατόν να συµπληρώσει µια αίτηση on-line 

και να την καταχωρίσει ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων. Τέλος, στην 

κατηγορία των συναλλαγών εντάσσονται οι σελίδες στις οποίες µπορεί κανείς να 

συναλλάσσεται µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία on-line, δίνοντας, για παράδειγµα, µια 

εντολή πληρωµής και λαµβάνοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  

Το αποτέλεσµα φυσικά διαφέρει από τη µια χώρα στην άλλη και από τη µια 

κοινωνία στην άλλη. Ο µέσος όρος υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως 

προς αυτές τις 20 υπηρεσίες στις 17 χώρες έφτασε το 45%.'Οσον αφορά τις 

υπηρεσίες που απευθύνονται στον απλό πολίτη συγκριτικά µε αυτές που 

απευθύνονται στις επιχειρήσεις τα ποσοστά διαφέρουν, µε την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση να προτιµά περισσότερο τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν το 

53%. Η κάλυψη του απλού πολίτη βρίσκεται στο 40%. Με άλλα λόγια, υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσει κανείς το Internet από το σπίτι του για να 

εξυπηρετηθεί κατά προσέγγιση στις µισές περιπτώσεις συναλλαγής του µε το 

δηµόσιο.  

Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι για να ενοποιηθούν οι υπηρεσίες και 

να υπάρξει µια πληρέστερη προσέγγιση στην εφαρµογή των αρχών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά, θα 
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πρέπει να γίνουν αρκετές αλλαγές, τόσο στις διαδικασίες όσο και στον τρόπο χρήσης 

των υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα είναι εµφανώς καλύτερα όταν οι υπηρεσίες του 

δηµοσίου έχουν υιοθετήσει απλές διαδικασίες και υπάρχει ένα κεντρικό σηµείο 

διαχείρισης τους. Για να µπορέσει να υλοποιήσει η Ευρώπη την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στην πλήρη µορφή της -καταλήγει η έρευνα- θα πρέπει να γίνει µια 

µεγάλη αναδιοργάνωση στο back office, ώστε να µετατραπούν οι πολύπλοκες 

διαδικασίες σε πιο απλές. [17] 
 

Για να αξιοποιηθούν βέβαια οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών υπάρχει 

ανάγκη διαρθρωτικής µεταρρύθµισης. Οι δηµόσιες διοικήσεις συχνά παραµένουν 

υπερβολικά προσκολληµένες στις παραδοσιακές µεθόδους εργασίας. Οι κυβερνήσεις 

καθυστερούν περισσότερο όσον αφορά την ηλεκτρονική σύνδεση των υπηρεσιών, οι 

ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες δεν αποτελούν ακόµη πραγµατικότητα, µε 

εξαίρεση την απλή αποδοχή προσφορών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (π.χ. δεν 

χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικές αγορές) και οι ζωτικής σηµασίας πληροφορίες του 

δηµοσίου τοµέα για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας δεν είναι άµεσα διαθέσιµες σε 

όλα τα κράτη µέλη. Ωστόσο, έχει σηµειωθεί πρόοδος σε ορισµένους τοµείς, κυρίως 

όσον αφορά την ταχύτητα µε την οποία καθιερώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο για τις 

νέες τεχνολογίες στα κράτη µέλη. Προκειµένου όμως ο εκσυγχρονισµός του 

δηµόσιου τοµέα να είναι αποτελεσµατικός, δεν αρκεί µονάχα η εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών. Πρέπει επίσης να αλλάξουν οι πρακτικές και οι κανόνες εργασίας, ώστε 

να αξιοποιηθούν τα οφέλη της τεχνολογίας. [18] 
 Για την επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, απαραίτητη είναι σε εθνικό επίπεδο η αναµόρφωση των εσωτερικών 

διοικητικών διαδικασιών και λειτουργιών. Τίθεται το θέµα της σχέσης των τριών 

πόλων της διοίκησης, του κανονιστικού, αυτού που παράγει δηµόσιες υπηρεσίες και 

αυτού που διανέµει, και διατυπώνονται ερωτήµατα που σχετίζονται µε τις 

διασυνδέσεις αρχείων, τη δηµιουργία κεντρικών databases και τη διαµόρφωση των 

back-office των διοικήσεων, ώστε να υπηρετούν τις ανάγκες της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, ενώ επαναδιατυπώνονται τα προβλήµατα σχετικά µε τη 

διαλειτουργικότητα µε υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα. Η ενοποίηση του front- office 

των διοικήσεων, ώστε να προσφερθούν έξυπνες (τηλεϋπηρεσίες) - 

προσωποποιηµένες υπηρεσίες (προσωπικός διοικητικός λογαριασµός) που θα 

καλύπτουν όλο το φάσµα του δηµόσιου τοµέα, και τα προβλήµατα ασφάλειας που 

προκύπτουν συνεχίζουν να απασχολούν τους υπεύθυνους σε εθνικό επίπεδο. Ένας 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 
Σελίδα 19 

τοµέας στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη σηµασία είναι η ασφαλής υποδοµή των 

πληροφοριών, ενώ ξεχωριστό στόχο αποτελεί η ασφάλεια στις επικοινωνίες µεταξύ 

δηµοσίων υπηρεσιών. Τέλος, η διάδοση των ορθών πρακτικών και η συγκριτική 

αξιολόγηση του σχεδίου e-Europe αποτελούν βασικά µέσα για την ανάπτυξη και 

χάραξη πολιτικής, όπως και ο συντονισµός υπό µια διευθύνουσα οµάδα που θα 

ασχολείται µε ζητήµατα στρατηγικής. [19]  
 

Η κατάσταση στην Ελλάδα 

 
Η έκρηξη στον τομέα των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα των επικοινωνιών, 

έχει προκαλέσει φαινόμενα που θέτουν την οργάνωση και λειτουργία ολόκληρης της 

κοινωνίας και του ελληνικού κράτους σε νέες βάσεις. Το διαδίκτυο έχει ανατρέψει τις 

παραδοσιακές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης σε όλο τον κόσμο και με μεγάλη 

ταχύτητα διαφοροποιεί ριζικά και τις απαιτήσεις των πολιτών από την κρατική 

διοίκηση. Η χώρα μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που της παρέχει η συμμετοχή 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγκεκριμένα προγράμματα διαμορφώνει τις 

προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις. Στην Σύνοδο 

Κορυφής της Λισσαβόνας διατυπώθηκε με έμφαση η θέση ότι η οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέεται άμεσα 

με τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών τους.9 Ο εκσυγχρονισμός των 

δημοσίων υπηρεσιών προϋποθέτει κυρίως την ενσωμάτωση στη δράση τους των 

νέων τεχνολογιών. [20] 
Προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα μας στις σύγχρονες αυτές προκλήσεις 

εκπονήθηκε και υλοποιείται το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» που είναι ενταγμένο στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης10.  Στο 

πλαίσιο αυτό υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ11», που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες  

δράσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στις αρχές του νέου αιώνα. Ήδη βρίσκεται 
                                                 
9 Μεταξύ των συµπερασµάτων του Συµβουλίου της Λισσαβόνας ήταν και η συνειδητοποίηση της 
ανάγκης για διεύρυνση της συµµετοχικής δράσης eParticipation (κοινοτική πρωτοβουλία για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης). 
 
10 Η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.info3kps.gr  παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 
που υπάρχουν ώστε να συμμετέχει κανείς σε δράσεις του κοινοτικού πλαισίου στήριξης, καθώς και η 
διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει ώστε να το επιτύχει αυτό. 
 
11 Στο εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης «Σύζευξις», μπορεί κανείς να βρει ποικίλες πληροφορίες 
σχετικά με όλες τις τεχνολογικές υποδομές που αφορούν το πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθώς και με 
τις υπηρεσίες που αυτό παρέχει. 

http://www.info3kps.gr/
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σε λειτουργία η πιλοτική εφαρμογή του έργου με την παροχή προηγμένων 

τηλεματικών υπηρεσιών σε επιλεγμένους φορείς και πολύ σύντομα θα ακολουθήσει η 

υλοποίηση του κυρίως έργου το οποίο θα συμπεριλάβει όλη την κεντρική και 

περιφερειακή διοίκηση καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμίδας. Το 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» δεν αποτελεί μόνο μια επικοινωνιακή υποδομή. Ουσιαστικά 

προϋποθέτει, και ταυτόχρονα επιβάλλει, μια ευρύτερη και διαφοροποιημένη 

λειτουργική κουλτούρα στη δημόσια διοίκηση συντελώντας στη συνεχή και 

αποτελεσματική ροή της πληροφορίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών τόσο σε 

οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο. Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θα αποτελέσει τη βασική 

επικοινωνιακή υποδομή των εμπλεκόμενων φορέων της δημόσιας διοίκησης και την 

κύρια λειτουργική βάση για την ανάπτυξη υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, επιτρέποντας της οι 

συναλλαγές με τους πολίτες να γίνονται με απλούστερο τρόπο και λιγότερο κόστος. 

[35], [20] 

Για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης απαιτείται η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων τόσο 

εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Η λειτουργία των εσωτερικών πληροφοριακών 

συστηµάτων προϋποθέτει αλλαγές στη δοµή των δηµόσιων υπηρεσιών, 

ορθολογικότερο σχεδιασµό και οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης, κατάρτιση των 

υπαλλήλων, αυτοµατοποίηση τυποποιηµένων εργασιών, κοινά πρότυπα στη 

διαχείριση και µετάδοση δεδοµένων, διαµόρφωση meta-data για τη διευκόλυνση του 

πολίτη στην πρόσβαση στις πληροφορίες, υιοθέτηση πελατοκεντρικής θεώρησης και 

αλλαγή της διοικητικής κουλτούρας. Τέλος, τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήµατα 

αποτελούν τη «βιτρίνα» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιδιώκεται η λειτουργία 

τους να βελτιωθεί, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των 

πολιτών, απλοποιώντας τις διαδικασίες ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης των υπηρεσιών, 

καθιστώντας τις υπηρεσίες περισσότερο προσβάσιµες και θελκτικές για τους πολίτες. 

Όσον αφορά τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήµατα, εκτός από τη βάση 

δεδοµένων «Αστερίας» που στόχευε στην παροχή δικαιολογητικών σε ψηφιακή 

µορφή προκειµένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στα νησιά του Νοτιοανατολικού 

Αιγαίου και το πρόγραµµα «Κλεισθένης» µε στόχο τον διοικητικό εκσυγχρονισµό, 

πρόκειται σύντοµα να τεθεί σε πλήρη εφαρµογή το πρόγραµµα «Σύζευξις», µε στόχο 

τη διαµόρφωση µιας ενιαίας δικτυακής πύλης που θα παρέχει διοικητικές 

πληροφορίες και υπηρεσίες στον πολίτη. Τα εξωγενή πληροφοριακά συστήµατα που 

λειτουργούν είναι: το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα φορολογίας TAXIS, το 
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αντίστοιχο σύστηµα του ΙΚΑ, το Εθνικό Δίκτυο Περιβάλλοντος, το Σύστηµα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ µέσω Internet και το πληροφοριακό 

σύστημα e-kep των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. [21] 
Ο υπουργός EΣΔΔA Προκόπης Παυλόπουλος στο 11ο Συνέδριο Eφαρμογών 

Πληροφορικής, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τόνισε την αναγκαιότητα 

της σωστής και έγκαιρης εφαρμογής των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των 

σχέσεων κράτους - πολίτη. Είπε μάλιστα ότι μόνο μέσα από την Hλεκτρονική 

Διακυβέρνηση είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η γραφειοκρατία και 

να μεταμορφωθεί η Δημόσια Διοίκηση από δυνάστη σε υπηρέτη του πολίτη. 

Σημαντικό μέσο άσκησης αυτής της πολιτικής αποτελεί το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Kοινωνία της Πληροφορίας», ύψους 2,8 δισ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής 

το διάστημα 2000-2008. [22] 
Από τα ευρήµατα μιας εθνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2002 για 

τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας προκύπτει ότι άρχισαν 

πλέον να καταγράφονται τα αποτελέσµατα από τα μέτρα που προωθούνται στο 

πλαίσιο του προγράµµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και που αγγίζουν 

όλους τους τοµείς τους δηµοσίου τοµέα. Η επέκταση της χρήσης του διαδικτύου και η 

διάχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις, στη 

δηµόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση, στο σπίτι, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας 

µας και για τις περισσότερες κοινωνικές οµάδες έχει αρχίσει να γίνεται µε γρήγορους 

ρυθµούς. Στις μέρες μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι φανερό ότι το 

στοίχηµα της σύγκλισης της χώρας µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να 

κερδηθεί πολύ νωρίτερα απ’ ότι προηγούµενες εκτιµήσεις προσδιόριζαν. [23]  
 

 
Μελλοντικές τάσεις 
 

Η βασικότερη πρόκληση όλων των εφαρµοζόµενων πολιτικών 

προγραμμάτων σήµερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να προσεγγίσει ακόµα 

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

Σύµφωνα µε τη σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο του κράτους, ως βασικού πάροχου 

και χρήστη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ΤΠΕ), η πολιτεία οφείλει 

να παίξει ηγετικό ρόλο για τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση των δυνητικών 

ωφελειών από την υιοθέτηση και χρήση ΤΠΕ για όλους τους πολίτες, την οικονοµία 
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και την κοινωνία. Καταλυτικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τον µετασχηµατισµό και τη βελτίωση 

των υπηρεσιών του δηµοσίου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την αύξηση της 

λειτουργικής αποτελεσµατικότητας του ίδιου του δηµοσίου τοµέα σε όλα τα επίπεδα, 

την πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.  

Η εξοικείωση των πολιτών και των επιχειρήσεων µε τις ΤΠΕ μπορεί να γίνει 

µέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών στους τοµείς της διακυβέρνησης, της υγείας και της 

εκπαίδευσης, τρεις πυλώνες ανάπτυξης που μπορούν να κάνουν πράγµατι τη 

διαφορά στη ζωή του πολίτη. Ο πολίτης άλλωστε τελικά δεν ‘’αγοράζει’’ τεχνολογίες, 

αλλά υπηρεσίες, αφού αυτές αντιλαµβάνεται καλύτερα εφόσον βελτιώνουν την 

καθηµερινότητά του. Άρα το δηµόσιο πρέπει και οφείλει να αναπτύξει νέες, 

σύγχρονες υπηρεσίες προς τους πολίτες, οι οποίες θα παρέχονται µέσω του 

διαδικτύου σε πραγµατικό χρόνο. Υπηρεσίες µε γνώµονα τις ανάγκες των πολιτών, 

την αποτελεσµατικότητα και τη διαφάνεια, χωρίς απλώς να αναπαράγονται 

ηλεκτρονικά υφιστάµενες γραφειοκρατικές δοµές του δηµοσίου µε όλες τις 

συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις (αδιαφάνεια, μονοπώληση πληροφορίας, 

διαφθορά). [24] 
 Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εθνικές δημόσιες διοικήσεις θα 

πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιήσουν την 

τεχνολογία των πληροφοριών για την ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών για 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. 

Οι δημόσιες διοικήσεις χρειάζεται: 

•    να αναπτύξουν υπηρεσίες βασισμένες στο internet για να βελτιώσουν την 

πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις δημόσιες 

πληροφορίες και υπηρεσίες. 

•  να χρησιμοποιήσουν το Internet για να βελτιώσουν τη διαφάνεια της     

δημόσιας διοίκησης και να εμπλέξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με τρόπο διαλογικό. Οι πόροι 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα θα πρέπει να καταστούν πιο 

εύκολα διαθέσιμοι, τόσο για τους πολίτες όσο και για εμπορική χρήση. 

•  να εξασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο 

πλαίσιο των διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

λογισμικού ανοιχτής πηγής και ηλεκτρονικής υπογραφής. 
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•    να καθιερώσουν ηλεκτρονικές αγορές για ηλεκτρονικές προμήθειες, βάσει 

του νέου κοινοτικού πλαισίου για τις δημόσιες προμήθειες. 

Το Πρόγραμμα IDA αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης πανευρωπαϊκών διαλογικών δημοσίων υπηρεσιών καθώς και για την 

εξασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των κρατών μελών. [25] 
 

 

 

Αλλαγές στην οργανωσιακή δομή των δημοσίων 
υπηρεσιών λόγω των νέων τεχνολογιών 

 

Αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης 

Τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη σειρά θεσµικών και οργανωτικών 

αλλαγών στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα. Η αποκέντρωση των εκτελεστικών 

αρµοδιοτήτων του κράτους στις περιφέρειες και στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

µετατρέπει τα υπουργεία σε κέντρα στρατηγικού σχεδιασµού. Οι συγχωνεύσεις και 

καταργήσεις δηµοσίων υπηρεσιών και κρατικών νοµικών προσώπων, η 

αναδιοργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών, καθώς και η εισαγωγή δηµοσίων 

επιχειρήσεων στο χρηµατιστήριο, μεταβάλλουν δραστικά τη φυσιογνωµία της 

κρατικής µηχανής. Η δηµόσια διοίκηση εκσυγχρονίζεται και εξελίσσεται σε 

αποτελεσµατικό φορέα διαµόρφωσης δηµόσιας πολιτικής και εποπτείας της 

εφαρµογής της.  

Η επιτυχία των επιχειρούµενων αλλαγών εξαρτάται σε μεγάλο βαθµό από την 

εκµετάλλευση των δυνατοτήτων τις οποίες παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Παρά την υλοποίηση αρκετών έργων κατά την τελευταία 

δεκαετία, η πληροφορική δεν έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό στη δηµόσια 

διοίκηση. Η καθυστέρηση αυτή έχει δηµιουργήσει "φαύλο κύκλο" µε τη διατήρηση 

των παραδοσιακών γραφειοκρατικών και αναποτελεσµατικών δοµών, µηχανισµών 

και νοοτροπιών. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια αύξησης του ρυθµού ανάπτυξης 

εφαρµογών πληροφορικής εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. 

[26]  
Η επιτυχής μετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα συμβάλει στον 
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πραγματικό εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού, ενώ θα προσδώσει γενικότερη 

δυναμική και στις διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο γίγνεσθαι. Θα 

πρέπει να καταστεί αντιληπτό ότι η νέα οικονομία αποτελεί την τελευταία μεγάλη 

ευκαιρία εξοστρακισμού των παραδοσιακών στρεβλώσεων της νεοελληνικής 

πραγματικότητας και καθιέρωσης νέων μοντέλων κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής 

και επιχειρηματικής σκέψης και δράσης. 

Οι προσπάθειες των κρατικών φορέων θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

ανάγκη μετάβασης από το σημερινό αναποτελεσματικό, σπάταλο και αδιαφανές 

ελληνικό κράτος σε ένα νέο σύγχρονο και καινοτόμο, διοικητικά και οργανωσιακά, 

σχηματισμό, τονίζοντας την ανάγκη η κάθε προσπάθεια «επανίδρυσης», 

επαναπροσδιορισμού ή εκ βάθρων μετασχηματισμού του σημερινού status quo να 

ιδωθεί μέσα από «ψηφιακό πρίσμα». Η πραγματική θέληση των ιθυνόντων να 

ενεργήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση θα σημάνει την έναρξη επίπονων 

διαδικασιών καταγραφής προβλημάτων, δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, 

καθώς και ανάπτυξης μακρόπνοων και έντονα οραματικών στρατηγικών, οι οποίες 

θα στοχεύουν σε ριζική αναθεώρηση, εκ βάθρων ανασχεδιασμό και εν τέλει 

καθετοποίηση του συστήματος παροχής δημοσίων υπηρεσιών. [5] 
Γενικά θα λέγαμε πως η στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια προς 

τις έννοιες της αποδοτικότητας, της αποτελεσµατικότητας και της οικονοµικότητας, 

επιβάλει τη δημιουργία ενός  νέου µοντέλου οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης το 

οποίο επιβάλλεται να στοχεύει στην ανταπόκριση προς τις αυξηµένες ανάγκες του 

σύγχρονου πολίτη και τη διαχειριστική ευελιξία. 

Το νέο μοντέλο οργάνωσης βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό για την επίτευξη 

των στόχων του στις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής 

και των επικοινωνιών. Η ταχύτατη εξέλιξη των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δεκαετιών ανέτρεψε τα παραδοσιακά µοντέλα επικοινωνίας και 

οδήγησε σε αυξηµένες απαιτήσεις και προσδοκίες εκ µέρους των πολιτών, κυρίως 

για ποιοτικότερες και φθηνότερες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, η σύγχρονη δηµόσια 

διοίκηση καλείται να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον αξιοποιώντας στο µέγιστο 

βαθµό τις πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου αυτού μοντέλου, όπως παρουσιάστηκαν 

από έκθεση του O.E.C.D.(Organisation for Economic Cooperation and Development, 

1995) είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Εκχώρηση αρµοδιοτήτων µε στόχο την επιδίωξη µεγαλύτερης ευελιξίας. 
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2. Αξιόπιστη λειτουργία, έλεγχος, λογοδοσία. 

3. Ανάπτυξη ανταγωνισµού και δυνατότητας επιλογής. 

4. Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

5. Βελτίωση της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. 

6. Βελτιστοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών(ΤΠΕ). 

7. Βελτίωση της ποιότητας κανονιστικών ρυθµίσεων και νοµοθεσίας. 

8. Ισχυροποίηση των κινητήριων κεντρικών µηχανισµών.[27] 
 

Οι διεθνείς τάσεις της διοικητικής πολιτικής οδηγώντας στην αλλαγή του 

διοικητικού παραδείγµατος επιβάλλουν: 

• τον αναπροσδιορισµό των ορίων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

µε βασικά χαρακτηριστικά την εισαγωγή των µηχανισµών της αγοράς 

για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και την έµφαση του κρατικού 

µηχανισµού στη ρύθµιση και όχι στην άµεση παροχή υπηρεσιών.  

• Την αναπροσαρµογή των διοικητικών δοµών που στοχεύει στην 

αποκέντρωση της εξουσίας από το κεντρικό προς το περιφερειακό 

επίπεδο καθώς και στη µεταβολή του ρόλου των κεντρικών 

διοικητικών δοµών (στρατηγικός έλεγχος και παρακολούθηση) 

• την αναπροσαρµογή των διοικητικών λειτουργιών και µεθόδων η 

οποία εστιάζει στη µεγαλύτερη ανταπόκριση της διοίκησης προς τους 

πελάτες/ πολίτες µέσω της ενίσχυσης της πληροφόρησης, της 

ποιότητας των υπηρεσιών και της διαφάνειας.[28] 

 

 Η μετάβαση από ένα μοντέλο διοίκησης στο οποίο κυριαρχεί η γραφειοκρατία 

σε ένα μοντέλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές. 

Αυτές ακριβώς οι αλλαγές περιγράφονται μέσα από τον Πίνακα Ε. [29] 
 

Πίνακας Ε: Σύγκριση Γραφειοκρατικού Μοντέλου και Μοντέλου 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης., Πηγή: Dipl.Ing. Ján Morovič : “integrated world – 

integrated services- e- europe”,2002. 

 Γραφειοκρατικό μοντέλο  Μοντέλο Ηλεκτρονικής  
διακυβέρνησης  
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Προσανατολισµός  Νοµιµότητα, έλεγχος, 

ευθύνη, 

λογοδοσία 

Ικανοποίηση του πελάτη,  

διαχειριστική ευελιξία  

Οργάνωση  
διαδικασιών  

Ιεραρχική, συγκεντρωτική, 

µονοκρατική, κατάτµηση, 

γραφειοκρατία, ενιαία 

ενότητα εντολής 

Οριζόντια ιεραρχία, 

οργάνωση  

δικτύων, ενοποίηση των  

διαδικασιών  

Αρχές διοίκησης  Διοίκηση βάσει της λαϊκής  

εντολής και µονοµερών,  

δεσµευτικών κανόνων  

Ευέλικτη διοίκηση,  

διατµηµατικές οµάδες έργου 

µε κεντρικό συντονισµό  

Στυλ ηγεσίας  Εντολή και έλεγχος  Καινοτοµικές συνεργασίες,  

συντονισµός  

Εσωτερική  
επικοινωνία  

Top-down, ιεραρχική  Πολυδιάστατο δίκτυο µε  

κεντρικό συντονισµό, άµεση  

επικοινωνία  

Εξωτερική  
επικοινωνία  

Συγκεντρωτική, τυπική,  

περιορισµένα κανάλια  

επικοινωνίας  

Επίσηµη και ανεπίσηµη,  

άµεση µε ταχεία ανάδραση,  

πολλαπλά κανάλια  

επικοινωνίας  

Τρόπος παροχής  
υπηρεσιών  

Γραπτά έγγραφα,  

διαπροσωπική επικοινωνία  

Ηλεκτρονική επικοινωνία  

Αρχές παροχής  
υπηρεσιών  

Τυποποίηση, αµεροληψία,  

ισότητα  

Προσωποποίηση, 

προσαρµογή  

στις ανάγκες του χρήστη  

 

 

Βέβαια, η ψηφιοποίηση των πρακτικών παροχής δημοσίων υπηρεσιών δεν 

αποτελεί παρά την κορυφή του παγόβουνου. Η έλευση της νέας οικονομίας 

επιταχύνει τις εξελίξεις, αυξάνει τη σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του ατόμου ως 

παραγωγικής εισροής στο οικονομικό περιβάλλον του 21ου αιώνα και επιβάλλει τον 

εμπλουτισμό των μηχανισμών διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και των διαδικασιών 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένου ότι η παραγωγικότητα, η ευελιξία και 

οι πολυσχιδείς δεξιότητες αποτελούν σημεία-κλειδιά για τον εργαζόμενο του 

μέλλοντος. 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 
Σελίδα 27 

Στόχος της ελληνικής eΠολιτείας, πέρα από την άμεση και αυτονόητη κάλυψη 

των αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών σε σύγχρονο εξοπλισμό πληροφορικής, 

είναι να καταφέρει να πείσει τον Έλληνα πολίτη ότι τα χρήματα που πληρώνει ως 

φορολογούμενος θα αξιοποιηθούν δημιουργικά. Η μόνη μέθοδος επίτευξης αυτού 

του δύσκολου στόχου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Αυτό θα επιτευχθεί με την εισαγωγή νέων συστημάτων διοίκησης και οργάνωσης, 

τεχνικών εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων, καθώς και με την καλλιέργεια 

μιας νέας κουλτούρας παροχής υπηρεσιών που να συνδυάζει στοιχεία 

επιχειρηματικότητας με τις επιταγές του δημοσίου συμφέροντος. [5] 

 
 

Αλλαγές στη σχέση δημοσίου υπαλλήλου-εργασίας 

 
Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής μετέβαλε 

ουσιαστικά την οργάνωση της εργασίας και τη δομή των απαιτούμενων προσόντων 

των εργαζομένων. Με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε καινοτόμες εφαρμογές 

και τη διάχυση των τεχνολογιών, νέες λειτουργίες εισήλθαν στο χώρο της εργασίας. 

Η συμμετοχή των εργαζομένων επεκτείνεται και αυξάνονται οι ευθύνες τους. Τα 

επαγγέλματα, είτε αλλάζουν περιεχόμενο σε μεγάλο βαθμό, είτε εξαφανίζονται. 

Ταυτόχρονα, νέα επαγγέλματα γεννιούνται που απαιτούν περισσότερες γνώσεις και 

αυξημένες δεξιότητες. Αν ο εργαζόμενος δεν είναι κάτοχος περισσότερων γνώσεων 

και δεξιοτήτων, με δεδομένες τις ατέλειες που παρουσιάζει η αγορά εργασίας, 

κινδυνεύει να βρεθεί άνεργος αντιμετωπίζοντας σαφώς, τους γνωστούς κινδύνους οι 

οποίοι αφορούν : 

- Την υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσής του  

- Την περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό  
Ο κίνδυνος της ανεργίας δεν είναι ίσως το ίδιο έντονος για τους υπαλλήλους 

του δημοσίου τομέα, για τους οποίους ισχύει ακόμη το καθεστώς της μονιμότητας, 

παρόλα αυτά και εκείνοι χρειάζεται να προσαρμοστούν στα νέα τεχνολογικά 

δεδομένα, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. 

[30] 
Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες μεταβάλλουν µε διάφορους τρόπους και την 

ίδια τη φύση της εργασίας. Στην ψηφιακή εποχή, η γνώση διαδραµατίζει ζωτικό ρόλο 

στην αναµόρφωση και στην οργάνωση της εργασίας, δηµιουργώντας μια οικονοµία 

βασισµένη στα επαγγελµατικά προσόντα και την προσαρµοστικότητα. Τα 
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πληροφορικά συστήµατα και τα δίκτυα επικοινωνιών καθιστούν την εργασία λιγότερο 

εξαρτηµένη από χρονικές και τοπικές παραµέτρους, ενώ οι αλλαγές των 

επιχειρηµατικών πρακτικών περιορίζουν την έννοια των σταθερών εργασιακών 

καθηκόντων. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν µε τη σειρά τους τη συγκρότηση 

των θεσµών του εργασιακού βίου, όπως των συστηµάτων οικονοµικής ανταµοιβής 

και των τρόπων προστασίας και ρύθµισης της απασχόλησης. [6] 

 

Προβλήματα στην ομαλή υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στις 

δημόσιες υπηρεσίες 

 
Η ύπαρξη των δεδοµένων, ακόµη και το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά, δεν 

αρκεί για να διασφαλίσει τη διαφάνεια κατά τη χρήση τους. Η αιτία βρίσκεται κυρίως 

στην μεγάλη ποσότητα, την πολυπλοκότητα, την πληθώρα των χώρων και μεθόδων 

αποθήκευσης, ακόµη και όταν πρόκειται για ήδη ψηφιοποιηµένα δεδοµένα. 

Χαρακτηριστικό είναι και πάλι επ’ αυτού το παράδειγµα των δεδοµένων του δηµοσίου 

τοµέα, ή «πληροφορία του δηµοσίου τοµέα», όπως την αποκαλεί το Green Paper. Η 

πολυπλοκότητα και η αδιαφάνεια της ευρωπαϊκής και των κρατικών γραφειοκρατιών 

μπορούν έτσι να αντικατοπτριστούν και στη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση των 

δεδοµένων. Τα τελευταία µπορεί να βρίσκονται αποθηκευµένα σε πολλές 

διαφορετικές, µη διασυνδεδεµένες μεταξύ τους βάσεις, να µην παρέχεται πρόσβαση 

σε αυτά µέσω του διαδικτύου, ενώ ο τρόπος τεκµηρίωσής τους µπορεί να είναι 

τέτοιος που να µην επιτρέπει, τουλάχιστον στον ερευνητή και στον σχεδιαστή 

πολιτικών αποφάσεων, την επεξεργασία και εξαγωγή συµπερασµάτων (ασύµβατα 

δεδοµένα). Έτσι, στο Green Paper γίνεται λόγος για έλλειψη διαφάνειας ως προς 

τους πολίτες, εργοδότες και διοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Ενώ περαιτέρω 

επισηµαίνεται: « Σε πολλές περιπτώσεις, η πληροφορία µπορεί να διαχέεται µέσω 

διαφορετικών βάσεων δεδοµένων ή σηµεία πληροφορίας των κατά τόπων 

διοικήσεων. Καλύτερη διαφάνεια της πληροφορίας του δηµοσίου τοµέα µπορεί, ως εκ 

τούτου, να ενισχύσει τα δικαιώµατα που παρέχονται από τις συνθήκες της Ε.Ε. 

βελτιώνοντας τις πρακτικές προϋποθέσεις εφαρµογής τους.» Γίνεται φανερό ότι για 

να επιτευχθεί η ζητούµενη διαφάνεια χρειάζεται τα εν λόγω δεδοµένα να 

διασυνδεθούν όσον αφορά τους τόπους αποθήκευσής τους (βάσεις διαφόρων 

φορέων), να οµογενοποιηθούν ως προς το σύστηµα τεκµηρίωσης και εξόρυξης τους 

και να καταστούν προσιτά, µε τη βοήθεια, κυρίως, του διαδικτύου. [31] 
Επιπλέον, τα χρόνια προβλήµατα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και η 
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έκφρασή τους – χαµηλή αποτελεσµατικότητα και ποιότητα υπηρεσιών, υψηλό 

κόστος, αδιαφάνεια και συγκεντρωτικότητα – έχουν οδηγήσει στη διαµόρφωση µιας 

συνολικής κοινωνικής απαίτησης για τον εκσυγχρονισµό της δημόσιας διοίκησης. 

Σηµαντικό εργαλείο για το ξεπέρασµα αυτών των προβληµάτων είναι η αξιοποίηση 

των τεχνολογιών πληροφορικής. Εν τούτοις η χρήση της πληροφορικής στην 

ελληνική δημόσια διοίκηση δεν έχει λάβει ακόµα την έκταση και το βαθµό πληρότητας 

που θα έπρεπε. Σηµαντικές προσπάθειες και εξίσου σηµαντικά κεφάλαια έχουν 

διατεθεί κατά το Α’ και Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Όµως λόγω της έλλειψης ενός 

κεντρικού σχεδιασµού που μεταξύ άλλων εκφράσθηκε από την ανυπαρξία 

προτύπων, θεσµικού πλαισίου συµβάσεων και οργάνωσης και διοίκησης έργων, το 

χαµηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και μεταξύ δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα, οδήγησε σε µια σειρά φαινοµένων που χαρακτηρίζουν την εισαγωγή 

της δημόσιας διοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, όπως:  

• Μικρό αριθµό εγκατεστηµένων ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων 

και περιορισµένη αξιοποίησή τους.  

• Μικρό αριθµό αξιόπιστων και συντηρούµενων βάσεων δεδοµένων.  

• Έµφαση σε συστήµατα διαχειριστικά σε σχέση (ή σε βάρος) συστηµάτων  

διοικητικής πληροφόρησης (MIS) και συστηµάτων «εξωστρεφών» µε άµεση  

δηλαδή έκφραση στις προσφερόµενες υπηρεσίες προς τον πολίτη.  

Ένα άλλου επιπέδου πρόβληµα είναι και η αδυναµία δηµιουργίας ενός 

µόνιµου διαλόγου µε τον κλάδο της πληροφορικής, ενός forum κοινωνικών εταίρων, 

που θα μπορούσε να συµβάλλει στην αποφυγή προβληµάτων, καθυστερήσεων και 

συγκρούσεων και θα αναβάθµιζε τόσο την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού όσο 

και την πορεία της υλοποίησης. Με δεδοµένο το μέγεθος της ελληνικής αγοράς, η 

καθιέρωση ενός τέτοιου forum θα βοηθούσε και στην σωστή ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού. 

Από τις τρεις βασικές κατηγορίες λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης και 

συγκεκριµένα τη διαµόρφωση και εφαρµογή πολιτικών, την εσωτερική διεκπεραίωση 

εργασιών, και την επαφή µε τον πολίτη, λόγω των όσων προαναφέρθηκαν η μέχρι 

σήµερα εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής στόχευσε στη δεύτερη κατηγορία. [6]  

Περαιτέρω, η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών συνεπάγεται αυξανόμενο κίνδυνο ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, 

όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Την 
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εποχή κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις από τον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό στο πεδίο αυτό, πρέπει οι δημόσιες αρχές σε κάθε επίπεδο 

- κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό - να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον 

αφορά τον εν λόγω κίνδυνο. Η απειλή μιας πραγματικής ψηφιακής διαχωριστικής 

γραμμής καθιστά σήμερα σημαντικότερη την αντιμετώπιση, εκ μέρους των δημοσίων 

αρχών, του αποκλεισμού από την κοινωνία της πληροφορίας. Οι νέες 

δραστηριότητες της κοινωνίας της πληροφορίας παρουσιάζουν τάση συγκέντρωσης 

σε λίγα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πυκνών δικτύων με υψηλές 

επιδόσεις, τα οποία συνδέουν μόνο τις οικονομίες των κεντρικών περιφερειών της 

Ευρώπης.  

Η ευρωπαϊκή επιτροπή συνέστησε, για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, σε 

κάθε πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης να περιλαμβάνονται δραστηριότητες που 

θα ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην κοινωνία της πληροφορίας. Εκτιμάται ότι κατά 

την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 θα συγκεντρωθούν κοινοτικοί πόροι 

ύψους 6 δισ. ευρώ που θα διατεθούν σε συγκεκριμένες περιφέρειες. [25] 

 Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα προβλήματα που 

προκύπτουν αναφορικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε επίπεδο θεσμικό, 

διοικητικό, αλλά και σε επίπεδο σχεδιασμού. 

 
Πίνακας ΣΤ: Οργανωτικά προβλήματα e-government, Πηγή: UN Division of Public 

Economics and Public Administration, American Society for Public Administration: 

“Benchmarking E-government: A Global Perspective, Assessing the progress of the 

UN Member States”,2002. [32] 

Θεσµικό επίπεδο  Διοικητικό επίπεδο  Επίπεδο σχεδιασµού  

Κόστος τεχνολογικών  

καινοτοµιών και υποδοµής  

Ανεπαρκής τεχνολογική  

υποδοµή,  Τεχνολογική 

ασυµβατότητα  

Ανικανότητα 

διαχείρισης  

έργων ΤΠΕ µεγάλης  

κλίµακας  

Έλλειψη συντονισµού και  

στρατηγικού σχεδιασµού  

Έλλειψη πόρων για 24ΩΡΗ 

υποστήριξη υπηρεσιών  

 

Απουσία οράµατος 

στα υψηλόβαθµα 

στελέχη και αδυναµία 

διάχυσής του σε όλα 

τα ιεραρχικά επίπεδα  

Αδυναµία κατανόησης και  

συνέχειας των  

πολιτικών/προγραµµάτων  
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Έλλειψη καινοτοµικών  

πρωτοβουλιών στο δηµόσιο  

τοµέα-ιδιαίτερα όσον αφορά  

τις ΤΠΕ  

Προσδοκίες των  

διοικητικών στελεχών  

ασυμβίβαστες με την 

πραγµατικότητα  

Απουσία κατευθυντήριων  

αρχών  

Οργανωτικές διχοτοµήσεις/  

αντιστάσεις νοοτροπίας  

Αµφιβολίες και 

αντίσταση  

από την ηγεσία  

Οργανωτικές διχοτοµήσεις/  

αντιστάσεις νοοτροπίας  

Έλλειψη θεσµικής  

υποστήριξης  

Αντίσταση από τα  

επαγγελµατικά 

στελέχη και  

τα σωµατεία  

Εµπόδια από την 

περιφερειακή  

διοίκηση και την τοπική  

αυτοδιοίκηση  

Κακή διαχείριση των  

πληροφοριών  

Απροθυµία συνεργασίας  

µεταξύ των τµηµάτων  

Κακή διαχείριση των  

ευαίσθητων δεδοµένων  

Απηρχαιωµένο νοµικό  

πλαίσιο  

Αδυναµία κατανόησης και  

συνέχειας των  

πολιτικών/προγραµµάτων  

Απουσία κατευθυντήριων  

αρχών  

Κακή διαχείριση των  

πληροφοριών 

Απροθυµία 

συνεργασίας µεταξύ 

των τµηµάτων, Κακή 

διαχείριση των  

ευαίσθητων 

δεδοµένων  

Αντίσταση από τα  

επαγγελµατικά στελέχη και 

τα σωµατεία  

 
 

Αναγκαιότητα προσαρμογής των εργαζομένων του δημοσίου 

τομέα στις νέες τεχνολογίες 

 
Η πλέον ορατή επίδραση των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας αφορά 

τη μείωση της ζήτησης για εργαζόµενους µε χαµηλές δεξιότητες και την αντίστοιχη 

αύξηση της ζήτησης και των αποδοχών ειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Αυτή η 

έµφαση στις δεξιότητες δηµιουργεί την ανάγκη για νέα προγράµµατα κατάρτισης και 
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δια βίου μάθησης, εφόσον η γνώση και οι δεξιότητες που αφορούν τις νέες 

τεχνολογίες μεταβάλλονται διαρκώς. Οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 

παράσχουν βασικές δεξιότητες για ενήλικες µε χαµηλά επίπεδα εκπαίδευσης και να 

υποστηρίξουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση του υπόλοιπου πληθυσµού. Μια 

σειρά πρωτοβουλιών μπορούν να στοχεύσουν σε αυτή την κατεύθυνση:  

• Νέα προγράµµατα σπουδών µε έµφαση στη χρήση, αξιοποίηση και ανάπτυξη 

πληροφοριακών υπηρεσιών/ προϊόντων και στην ανάπτυξη της τηλε-

κατάρτισης.  

• Προγράµµατα δια βίου κατάρτισης σε κοινωνικές οµάδες που χρειάζονται 

νέες ή βελτιωµένες ικανότητες.  

• Ενίσχυση του εξειδικευµένου προσωπικού πληροφορικής, σε συνεργασία µε 

τη βιοµηχανία και τους εκπαιδευτικούς φορείς για την αναµόρφωση των 

προγραµµάτων σπουδών, την προώθηση της ευρωπαϊκής δοµής ικανοτήτων 

επαγγελµατιών πληροφορικής κλπ.  

• Σχεδιασµός και τυποποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων υπό τη οπτική 

γωνία της Κοινωνία της Πληροφορίας και µε σκοπό τη σύνδεση εκπαίδευσης 

και επαγγελµατικής κατάρτισης. [6] 

Οι ενέργειες µε στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας 

μπορούν να ταξινοµιθούν σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες: (α) συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική κατάρτιση ανέργων και εργαζοµένων, (β) προώθηση της 

απασχόλησης, είτε µε ενίσχυση/ επιδότηση της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, 

είτε µε την ενίσχυση της απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας, (γ) Βελτίωση του 

συστήµατος εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης µε την δηµιουργία υποδοµών 

(κτιριακών και εξοπλισµού) και εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων σπουδών, (δ) 

υποστήριξη και ενίσχυση των µειονεκτουσών οµάδων για ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας και ενσωµάτωσή τους στον κοινωνικοοικονοµικό ιστό της χώρας, και (ε) 

υποστήριξη/ ενίσχυση ή/ και δηµιουργία δοµών/ µηχανισµών διάγνωσης των 

αναγκών της αγοράς εργασίας και βελτίωση του επιπέδου Συνεχιζόµενης 

Κατάρτισης.  

Οι άµεσα ωφελούµενοι από τις προαναφερόµενες κατηγορίες ενεργειών είναι 

εργαζόµενοι στον ιδιωτικό, στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, άνεργοι 

(πρώην εργαζόµενοι ή/ και νεοεισερχόµενοι στην αγορά εργασίας), άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και άλλες οµάδες του πληθυσµού που για διάφορους λόγους είναι 
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αποκλεισµένοι ή κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από την αγορά εργασίας, φοιτητές/ 

σπουδαστές, καθώς και καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Έµµεσα  ωφελούνται οι 

επιχειρήσεις όλων των τοµέων και κλάδων, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, οι ευαίσθητες οµάδες 

πληθυσµού (ηλικιωµένοι και βρέφη/ νήπια) και στο σύνολό του το ευρύ κοινό 

οικονοµικά ενεργό και µη. [6] 
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη δηµόσια διοίκηση συµβαδίζει και µε 

µία προσπάθεια αναβάθµισης του ανθρώπινου δυναµικού. Κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας τριετίας, περισσότεροι από 10.000 υπάλληλοι παρακολούθησαν 

προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης, ενώ 3.700 υπάλληλοι παρακολούθησαν 

προγράµµατα πληροφορικής. Παρά αυτές τις προσπάθειες, το ανθρώπινο δυναµικό 

στη δηµόσια διοίκηση δεν µπορεί σήµερα να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που 

δηµιουργούνται για µία ανοιχτή και αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση στο πλαίσιο 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι ελλείψεις σε εξειδικευµένο προσωπικό 

πληροφορικής αλλά και γενικότερα η έλλειψη κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων 

λειτουργούν ανασταλτικά στην επιτυχή υλοποίηση και ενσωµάτωση των έργων 

πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία των δηµόσιων υπηρεσιών και εν τέλει 

στην αποδοχή ενός άλλου τρόπου δουλειάς. [6] 

Ο δημόσιος τομέας δεν πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή αρχικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας συγκεντρώνεται στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχόλησης. Ο δημόσιος τομέας χρειάζεται να ασχοληθεί με 

κρίσιμα ζητήματα ένταξης και αποκλεισμού και πρέπει να αναπτύξει πολιτική για τις 

μελλοντικές κοινωνικές και ατομικές ανάγκες. Παίζει τεράστιο ρόλο στην δια βίου 

μάθηση, ευθύνεται για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και για τις καινοτομίες, 

καθιερώνει ένα γενικό σκοπό για τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, και δρα σαν καταλύτης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.  
Για να μπορούν οι νέοι που αποζητούν εργασία και οι κάτοχοι των θέσεων 

απασχόλησης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των 

σύγχρονων παραγωγικών δομών, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και καταρτιστεί στη 

βάση σύγχρονων και ανανεωμένων προγραμμάτων σπουδών. Κατά συνέπεια, η 

αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στηρίζεται στη 

διασύνδεση του μηχανισμού παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων με τον μηχανισμό 

ανίχνευσης των αγορών αγαθών και των αγορών εργασίας. [30] 
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Στάση των εργαζομένων απέναντι στις νέες 
τεχνολογικές αλλαγές 

 

Επίδραση Νέων Τεχνολογιών στην ψυχολογία των εργαζομένων 

Είναι κοινός τόπος 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 απηρχαιωμένος 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 προς σημαντικές αλλαγές, όπως η ανάληψη νέων καθηκόντων και 

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

απηρχαιωμένων κεκτημένων που αποτελούν τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό 

κ.λ.π. Η είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας και της κουλτούρας της νέας οικονομίας 

σε ένα τόσο απηρχαιωμένο 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 δε 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. 
[5] 
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Διαφοροποίηση μαθησιακών ικανοτήτων των εργαζομένων 

αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες-Παράγοντες που τις 

επηρεάζουν. 
 

Η ηλικία παραµένει ένας από τους σηµαντικότερους προσδιοριστικούς 

παράγοντες για την υιοθέτηση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. Ιδιαίτερο πρόβληµα παρατηρείται στις ηλικίες άνω των 65 ετών µε 

σχεδόν μηδενική χρήση νέων τεχνολογιών. Αντίθετα, την πλέον ενθαρρυντική εικόνα 

παρουσιάζουν οι νεώτερες ηλικίες και ο μαθητικός πληθυσµός: Ένας στους τέσσερις 

Έλληνες ηλικίας 15-65 ετών, ένας στους τρεις νέους ηλικίας 25-34 και ένας στους 

δύο νέους 15-24 ετών συνδέεται στο ‘Ιντερνετ, µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, την 

αναζήτηση πληροφοριών και τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας να είναι σήµερα οι 

βασικότερες εφαρµογές που χρησιµοποιούνται. 

Και όσον αφορά στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα η ηλικία τους 

βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ταχύτητα με την οποία εξοικειώνονται στη 

χρήση νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών. Εργαζόμενοι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία το βρίσκουν πιο δύσκολο να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις νέες 

τεχνολογικές δυνατότητες που τους παρέχονται στο εργασιακό τους περιβάλλον, σε 

σύγκριση με άτομα μικρότερα σε ηλικία. [24] 
Σε γενικές γραμμές τα άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών αυξάνουν τις 

δεξιότητές τους στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρόλα αυτά, οι λιγότερο 

μορφωμένοι και λιγότερο καλά αμειβόμενοι δεν μπορούν να καλύψουν γρήγορα το 

κενό που τους χωρίζει από τις υπόλοιπες πληθυσμιακές ομάδες και αυτό τους στερεί 

καινούριες ευκαιρίες. Η εκπαίδευση, η ηλικία και το εισόδημα παραμένουν τα 

σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ψηφιακού χάσματος. [33] 
 

Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Έρευνας 
 

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσα από ένα καθορισμένο 

χρονοδιάγραμμα αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα, έναν πρωταρχικό στόχο για κάθε 

κράτος, που η επίτευξή του θα συμβάλει καθοριστικά στην απλούστευση σύνθετων 

διαδικασιών. Από τα μέχρι τώρα επιτεύγματα σ’ αυτόν τον τομέα έχει ήδη αρχίσει να 

διαφαίνεται η αλλαγή. Έχει διευκολυνθεί η συναλλαγή του πολίτη με τις δημόσιες 
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υπηρεσίες και σταδιακά μεταβάλλεται η άποψή του σχετικά με τη γραφειοκρατία που 

επικρατεί στο δημόσιο τομέα. Θα μπορεί έτσι, όσον αφορά τις υποχρεώσεις του 

απέναντι στο δημόσιο,  να πληροφορείται για το τι πρέπει να κάνει και με ποια 

διαδικασία, σε διάφορες στιγμές της ζωής του (γέννηση παιδιού, γάμος, αναζήτηση 

εργασίας κτλ.) Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η ταλαιπωρία του πολίτη και βελτιώνεται 

η ποιότητα της ζωής του. Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και υπάρξει 

ουσιαστική προσπάθεια από την πλευρά των κρατών, τα αποτελέσματα μπορεί να 

είναι θεαματικά. 
Σχετικά με τη χώρα μας, είναι εμφανής η προσπάθεια που καταβάλλει ώστε 

να παρακολουθήσει τις εξελίξεις αναφορικά με τις τεχνολογικές υποδομές και 

υπηρεσίες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Με το έργο «Σύζευξις» γίνεται ένα 

σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού θα 

αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και 

θα περάσουμε σε ένα επίπεδο ηλεκτρονικής πλέον διακυβέρνησης. Το αρνητικό 

σημείο είναι ότι δεν έχει τηρηθεί με ακρίβεια το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, 

αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

αυτού. Στις ευρωπαϊκές χώρες σε γενικές γραμμές υπάρχει μεγαλύτερη πρόοδος 

όσον αφορά τις υποδομές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται αυτή τη 

στιγμή, και αναμένεται η κατάσταση να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. 

Επιπλέον, θα λέγαμε ότι διαφαίνεται έντονα η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα 

ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίσει ταυτόχρονα 

τέσσερα κρίσιµα και αντιφατικά σε μεγάλο βαθµό προβλήµατα: 

•  Την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων  

• Την προστασία της ποιότητας και αξιοπιστίας των δεδοµένων  

• Τη διασφάλιση της πρόσβασης  

• Τη διάχυση της πληροφόρησης  

 

Όµως η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών δεν είναι µόνο θέµα θεσµικού 

πλαισίου. Υπάρχει ανάγκη διαµόρφωσης συγκεκριµένων πρακτικών γύρω από την 

παραγωγή και τη χρήση των δεδοµένων. Οι πρακτικές αυτές απαιτούν εκτός από 

θεσµικό πλαίσιο και φορείς δράσης που θα στηρίξουν ορισµένες βασικές 

πρωτοβουλίες. Η ανάπτυξη καλών πρακτικών που θα υποστηριχθούν αρχικά και θα 

θεσµοθετηθούν εκ των υστέρων είναι κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας. Υπάρχει 

φυσικά σοβαρή ανάγκη αλλαγής και συµπλήρωσης του υπάρχοντος θεσµικού 
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πλαισίου µε στόχο την στήριξη της νέας στρατηγικής. Ένα από τα ζητήµατα που θα 

πρέπει να αντιµετωπίζει το θεσµικό πλαίσιο είναι η ρύθµιση της δυνατότητας 

ανταλλαγής δεδοµένων για ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον διασφαλίζεται η 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων και η παράλληλη ανάπτυξη µηχανισµών 

ανωνυµοποίησης (για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων). Η 

σωστή προστασία των δεδοµένων χρειάζεται να λαµβάνει υπόψη και τη σηµασία που 

έχει η διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδοµένων, µε την θέσπιση κανόνων για την 

προστασία που επιτρέπουν ταυτόχρονα και τη διενέργεια ανεξάρτητων αναλύσεων 

από τρίτους πάνω σε προστατευµένα δεδοµένα που δεν τους ανήκουν. [31]  

Οι σηµαντικές καθυστερήσεις, οι ελλείψεις ή συνολικά η 

αναποτελεσµατικότητα ορισµένων δράσεων οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλης 

ανθρώπινης και οργανωτικής υποδοµής στον δηµόσιο τοµέα, και σε ένα ακατάλληλο 

θεσµικό πλαίσιο για την επιτυχή υλοποίηση ολοκληρωµένων έργων πληροφορικής. 

Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:  

• Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα.  

• Επαναπροσδιορισµός και ενίσχυση του ρόλου των μονάδων πληροφορικής 

σε κάθε Υπουργείο, δηµιουργία Επιτροπών για την Πληροφορική, ενίσχυση 

και αναβάθµιση προσωπικού πληροφορικής, προσαρµογή διαδικασιών και 

προϋποθέσεων προσλήψεων δηµοσίων υπαλλήλων στο νέο περιβάλλον, 

δηµιουργία προσοντολογίου κλάδου πληροφορικής, αναβάθµιση υπηρεσιών 

σχεδιασµού και υλοποίησης συστηµάτων πληροφορικής στο δηµόσιο τοµέα, 

κατάρτιση στελεχών και διοικητικής ιεραρχίας στην σχεδίαση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης έργων πληροφορικής.  

• Βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για δηµόσια έργα πληροφορικής.  

• Θεσµοθέτηση κανόνων και διαδικασιών που επιταχύνουν παρόµοια έργα σε 

καθεστώς μεγαλύτερης διαφάνειας µε βάση συγκεκριµένα τεχνικά, 

λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά πρότυπα, απλοποίηση διαδικασιών 

υλοποίησης δηµόσιων έργων πληροφορικής, σταδιακή εισαγωγή του 

σχήµατος της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους (outsourcing) και περιγραφή 

εργασιών σε επίπεδο παρεχόµενης υπηρεσίας (service level), καθιέρωση της 

προµήθειας τυποποιηµένων προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής µέσω 

προγραµµατικών συµφωνιών, ανάπτυξη του συστήµατος 
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αυτοχρηµατοδότησης έργων.  

• Βελτίωση του πλαισίου συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα  

• Σύσταση Συµβουλίου Πληροφορικής στο ΥΠΕΣΔ∆Α για τη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Το 

Συµβούλιο να αποτελείται από εκπροσώπους του δηµόσιου τοµέα, των 

επιχειρήσεων πληροφορικής και των επιστηµόνων πληροφορικής, καθώς και 

από διακεκριµένους επιστήµονες του κλάδου. Σκοπός του να είναι η 

επεξεργασία προτάσεων και η εισήγηση παρεµβάσεων για τη στρατηγική και 

τον προγραµµατισµό στην πληροφορική, για την υλοποίηση και λειτουργία 

των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνίας του δηµοσίου τοµέα, και το 

πλαίσιο και οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς πληροφορικής. [6] 
 

Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να ενταθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία των 

κρατών για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στο μικρότερο δυνατό χρόνο. 

Κρίνεται σκόπιμη η λειτουργία ενός συστήματος συνεχούς ανατροφοδότησης, ώστε 

τα αποτελέσματα από τις νέες εφαρμογές που τίθενται σε λειτουργία στα διάφορα 

κράτη να γίνονται αμέσως γνωστά, να αξιολογούνται, και να κρίνεται η ανταπόκριση 

του κοινού στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται. Είναι επιπλέον 

ανάγκη να τηρηθούν κατά το δυνατό και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Θα 

ήταν ακόμη σκόπιμο στις κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες να υπάρχουν ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές οι οποίοι να έχουν δυνατότητα σύνδεσης μόνο με εκείνους τους 

διαδικτυακούς τόπους που αφορούν δημόσιες υπηρεσίες, και να προσφέρεται 

δωρεάν η χρήση τους στους πολίτες. Έτσι ακόμη και άτομα που δε διαθέτουν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ή που δεν έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο θα μπορούσαν να 

έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Όμως η πραγματική άρση της 

ανισότητας που δημιουργείται θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο στην περίπτωση 

που όλοι οι πολίτες θα ήταν εξοικειωμένοι με τη χρήση του Η/Υ. Προς αυτή την 

κατεύθυνση στρέφεται η κοινωνία μας, προωθώντας προγράμματα κατάρτισης σε 

βασικές γνώσεις πληροφορικής. 

Είναι σημαντικό να αναλυθεί και να διερευνηθεί μελλοντικά κατά πόσο τελικά 

το πρόγραμμα «Σύζευξις» βοήθησε την Ελλάδα στη βελτίωση των επικοινωνιακών 

υποδομών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει, κατά πόσο τα οφέλη που 

επέφερε ήταν τα αναμενόμενα και επιπλέον ποιες καθυστερήσεις υπήρξαν και για 

ποιο λόγο. Ακόμη, θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί κατά πόσο τα προγράμματα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση και αν τελικά οι στόχοι 

που τέθηκαν σε αυτά στέφθηκαν με επιτυχία, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει το κατά πόσο η Ελλάδα 

μείωσε το τεχνολογικό χάσμα της σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ή 

εάν αυτό παραμένει εξίσου μεγάλο λόγω της περαιτέρω εξέλιξης αυτών.  Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει όμως και η αντίστοιχη μελέτη της θέσης της Ευρώπης σε σχέση με τη 

διεθνή πραγματικότητα. 
Επιπρόσθετα, χρειάζεται να υπάρξει ένας γόνιμος προβληματισμός και να 

προκύψουν σαφείς απαντήσεις σε σχέση με τα ακόλουθα ζητήματα: 

• Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να επωφεληθούν αποκτώντας νέες δεξιότητες 

και νέα εφόδια γνώσης; 

• Πώς η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα του ίδιου του 

κράτους και να διευκολύνει και να απλοποιήσει τη σχέση του με τον 

παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό; 

• Και πώς μπορεί ο πολίτης να αναπτύξει μια νέα-καλύτερη σχέση με τον 

δημόσιο τομέα, χάρη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας;  

Σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα χρειάζεται να δοθούν πρακτικές απαντήσεις, 

και μάλιστα στο άμεσο μέλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα άμεσης 

προτεραιότητας και ιδιαίτερα κρίσιμα για τη μελλοντική πορεία του δημοσίου τομέα. 

[2] 
Αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο των 

δημοσίων υπαλλήλων όσο και των εργαζομένων γενικότερα, χρειάζεται να ληφθούν 

υπόψη ορισμένες χρήσιμες κατευθύνσεις, και συγκεκριμένα:  

1. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να εξετασθεί σαν μια 

παραγωγική επένδυση παρά σαν δαπάνη. 

2. Η σκέψη πρέπει να είναι σφαιρική αλλά η δράση τοπική. Υπάρχει ανάγκη για 

αποκέντρωση των ευθυνών προς το λαϊκό ή τοπικό επίπεδο. Η αποκέντρωση 

πρέπει να συνοδεύεται από μια ανακατανομή των πόρων.  

3. Όλοι οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να δουλέψουν μαζί για να μεγιστοποιήσουν 

την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

4. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι η καλύτερη οικονομική πολιτική σε μια 

οικονομία βασισμένη στη γνώση όπου η παραγωγή μετατρέπεται απαραίτητα 

σε εντατική γνώση.  
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5. Στρατηγική συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους κοινωνικούς φορείς.  

6. Ο ρόλος των κοινωνικών φορέων μπορεί να επηρεαστεί από το γενικό 

πλαίσιο, την παράδοση, την κουλτούρα και τη διαδικασία εκσυγχρονισμού. 

7. Ο πολίτης έχει την ευθύνη να συμμετέχει στην αναπροσαρμογή των 

ικανοτήτων του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του γενικά.[30] 

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 
Στόχος της έρευνας 
 

Η έρευνα που διενεργήθηκε με την εμπειρική μέθοδο της συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων είχε ως στόχο να αποτυπωθεί η σημερινή κατάσταση που επικρατεί 

σε επιλεγμένους δημόσιους φορείς της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης αναφορικά με 

το βαθμό στον οποίο προϊστάμενοι και υπάλληλοι αποδέχονται ή προβάλουν 

αναστολές στα δεδομένα των νέων τεχνολογιών. 

 
 
Δομή Ερωτηματολογίου 
 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη: στο πρώτο τμήμα ζητήθηκε 

από τους ερωτηθέντες να δώσουν ορισμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως είναι το φύλο 

και η ηλικία τους, καθώς και σε κάποια στοιχεία που αφορούν την εργασιακή θέση την 

οποία κατέχουν (προϊστάμενοι/ υπάλληλοι) και ο φορέας στον οποίο εργάζονται. Οι 

τέσσερις αυτές παράμετροι (φύλο, ηλικία, θέση, φορέας) ζητήθηκαν διότι θεωρήθηκαν 

σημαντικές στην προσπάθεια να εξαχθούν τα αποτελέσματα που αφορούν το βαθμό 

αποδοχής των νέων τεχνολογιών από τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ηλικία 

διαιρέθηκε σε  τρία επίπεδα και συγκεκριμένα στο πρώτο που περιλαμβάνει άτομα 

ηλικίας 18 έως 25 ετών, στο δεύτερο με άτομα ηλικίας 26 έως 40 ετών και στο τρίτο με 

άτομα με ηλικία από 41 έτη και πάνω.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από δώδεκα ερωτήσεις 

κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις αυτές αποτυπώνουν τις υπάρχουσες γνώσεις των 

δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, την 

ικανότητά τους να διαχειρίζονται ορισμένες εφαρμογές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

καθώς και τη στάση που τηρούν απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα οι 

ερωτήσεις 1 έως 4 υποβλήθηκαν με στόχο να ελέγξουν τις γνώσεις που έχουν οι 
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δημόσιοι υπάλληλοι αναφορικά με την πληροφορική, καθώς και το εάν και πόσο συχνά 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή πέρα από τα καθιερωμένα καθήκοντά τους 

στην εργασία τους. Οι ερωτήσεις 5 έως 10 υποβλήθηκαν με σκοπό να προσδιοριστεί ο 

βαθμός εξοικείωσης των δημοσίων υπαλλήλων με διάφορες εφαρμογές αυτοματισμού 
γραφείου, εφαρμογές πλοήγησης και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, καθώς και με 

διάφορες συσκευές αυτοματισμού γραφείου, που συναντά κανείς συχνά στο χώρο  

εργασίας τους. Οι ερωτήσεις 11 και 12 τέθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί η στάση 

των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα αναφορικά με τα νέα προγράμματα και τις νέες 

τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους. 

Οι ερωτηθέντες  κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις, σημειώνοντας Χ 

στο τετραγωνίδιο εκείνο που τους αντιπροσώπευε καλύτερα. Οι πιθανές απαντήσεις 

τους, ανάλογα με την ερώτηση κάθε φορά, ήταν του τύπου:   

 

α) Ναι/ Όχι  

 

β) Ελάχιστες/ Κάποιες/ Αρκετές/ Πολύ Καλές/ Άριστες 

 

γ) Καθόλου/ Ελάχιστα/ Σε μέτριο βαθμό/ Πολύ/ Πάρα πολύ 

 

δ)Φόβο/ Επιφυλακτικότητα/ Αδιαφορία/ Ενδιαφέρον/ Ενθουσιασμό 

 

ε)Πολύ αρνητικά/ Αρνητικά/ Έμεινε αμετάβλητη /Θετικά /Πολύ θετικά 
 

  Για να κατασκευαστεί η κλίμακα χρησιμοποιήθηκε κατά βάση η μέθοδος του 

Likert. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου τα άτομα είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν 

το βαθμό στον οποίο συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν με την πρόταση που είχε 

προηγηθεί.  

 Για την κατασκευή του κυρίως μέρους του ερωτηματολογίου, αναφορικά με 

τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων, χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα που επίσημα 

παραχωρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πιο συγκεκριμένα στο 

Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. [34] 
 

 
Δειγματοληψία 
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Σελίδα 42 

 
Η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε στη διάρκεια του 

φθινοπώρου του 2005. Το ερωτηματολόγιο (το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα)  

διανεμήθηκε σε τέσσερις επιλεγμένους φορείς της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης, 

και συγκεκριμένα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλαμαριάς, στο 

Δήμο Αμπελοκήπων, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και στη Ζ’ ΔΟΥ 
Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Συνολικά μοιράστηκαν 40 

ερωτηματολόγια,  όπως φαίνεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Κατανομή ανά φορέα. 
 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

ΚΕΠ Καλαμαριάς 8 

Δήμος Αμπελοκήπων 10 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 12 

Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης 10 

ΣΥΝΟΛΟ 40 

         
Η ποσοστιαία αναλογία των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση 

με το φορέα στον οποίο απασχολούνται, παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

Παρατηρούμε ότι ο Δήμος Αμπελοκήπων και η Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης συμμετέχουν 

κατά το ίδιο ποσοστό (25%) στο εξεταζόμενο δείγμα, ενώ η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και το ΚΕΠ Καλαμαριάς συμμετέχουν με ποσοστά 30% 

και 20% αντίστοιχα. 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

20%

25%
30%

25%

ΚΕΠ Καλαμαριάς

Δήμος Αμπελοκήπων

Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση
Θεσσαλονίκης
Ζ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης

Διάγραμμα 1 
 

 Αναφορικά με τη διάκριση του δείγματος ως προς το φύλο, παρατηρείται ένας 

ισοσκελισμός, όπως φαίνεται αναλυτικότερα και στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 2: Κατανομή ανά φύλο. 
 

ΦΥΛΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

Άντρας 20 

Γυναίκα 20 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
 
Ποσοστιαία αυτό μεταφράζεται ως εξής: 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

50%50%

Άντρας
Γυναίκα

 
Διάγραμμα 2 

 
Όσον αφορά την ηλικία, που αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο στην 

έρευνά μας, το δείγμα των ατόμων που συγκεντρώθηκε διαχωρίζεται ηλικιακά, όπως 

εμφανίζει και ο ακόλουθος πίνακας, ως εξής: 

 

Πίνακας 3: Κατανομή ανά ηλικία. 
 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

18 έως 25 6 

26 έως 40 18 

41 και άνω 16 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
 
Αν εξετάσουμε το δείγμα αυτό σε ποσοστιαία αναλογία, παίρνουμε τα 

αποτελέσματα του παρακάτω διαγράμματος: 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ

15%

45%

40%
18 έως 25
26 έως 40
41 και άνω

 
Διάγραμμα 3 

 
Μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει ότι οι ηλικιακές κατηγορίες: α) 26 έως 

40 ετών και β) 41 ετών και άνω συμμετέχουν περίπου με τα ίδια ποσοστά στο 

εξεταζόμενο δείγμα, 45% και 40% αντίστοιχα. Διαφοροποίηση συμμετοχής 

παρατηρείται στην ηλικιακή κατηγορία 18 έως 25 ετών, που εκπροσωπείται από ένα 

ποσοστό 15%. Η ηλικιακή αυτή διασπορά στο εργασιακό περιβάλλον σε επιχειρήσεις 

του δημοσίου τομέα θεωρείται φυσιολογική, καθώς σπανιότερα συναντά κανείς σε 

αυτές άτομα μικρότερων ηλικιών. 

 

Σε σχέση με τη θέση που κατέχει το άτομο στην εργασία του, στο δημόσιο 

φορέα στον οποίο απασχολείται, διακρίνουμε τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

Πίνακας 4: Κατανομή ανά θέση. 
 

ΘΕΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

Προϊστάμενος /η 6 

Υπάλληλος 34 

ΣΥΝΟΛΟ 40 
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Κάνοντας μια ανάλυση βασιζόμενοι σε ποσοστά, οδηγούμαστε στα 

αποτελέσματα του παρακάτω διαγράμματος: 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

15%

85%

Προϊστάμενος /η
Υπάλληλος

 
Διάγραμμα 4 

 
Και εδώ διαπιστώνουμε ότι το 85% των ατόμων που συμμετέχουν στην 

έρευνα είναι υπάλληλοι, ενώ μόνο το 15% είναι προϊστάμενοι. Και αυτή η ανισότητα 

που παρουσιάζεται θεωρείται απολύτως φυσιολογική, καθότι είναι σύνηθες 

φαινόμενο στις δημόσιες υπηρεσίες ο αριθμός των απλών υπαλλήλων να ξεπερνά 

τον αριθμό των προϊσταμένων. 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να ξεκαθαρίσουμε, για την αποφυγή 

παρερμηνειών, ότι με τον όρο «Υπάλληλος» αναφερόμαστε τόσο στους εισηγητές 

όσο και στους συμβασιούχους που εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες, σε 

αντιπαράθεση με τον όρο «Προϊστάμενος» που τον χρησιμοποιούμε εδώ 

αποκλειστικά για να αναφερθούμε σε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι 

προΐστανται των τμημάτων τους στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 
 

Ηλικίες ανά φύλο 

 

Θα ήταν χρήσιμο σ’ αυτό το σημείο να δοθούν ορισμένα στοιχεία αναφορικά 

με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ηλικίας και φύλου στο δείγμα μας. Στους δύο 
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πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται το πόσοι άντρες και πόσες γυναίκες 

εμπίπτουν σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. 

 

Πίνακας 5: Ηλικία των ανδρών του δείγματος. 
 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ 
ΔΕΙΓΜΑ 

18 έως 25 3 

26 έως 40 8 

41 και άνω 9 

ΣΥΝΟΛΟ 20 

 
Πίνακας 6: Ηλικία των γυναικών του δείγματος. 

 
ΗΛΙΚΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ 

ΔΕΙΓΜΑ 
18 έως 25 3 

26 έως 40 10 

41 και άνω 7 

ΣΥΝΟΛΟ 20 

 
Παρατηρούμε ότι έχουμε ισάριθμους άντρες και γυναίκες στο δείγμα μας για 

την ηλικιακή κατηγορία 18-25 έτη. Στην αμέσως επόμενη κατηγορία -26 έως 40 έτη- ο 

αριθμός των γυναικών υπερβαίνει ελαφρώς τον αντίστοιχο αριθμό των αντρών στο 

δείγμα μας, ενώ το αντίθετο παρατηρείται στην τελευταία ηλικιακή κατηγορία, των 41 

ετών και άνω. 

Στη συνέχεια ακολουθούν δύο ραβδογράμματα που απεικονίζουν 

διαγραμματικά αυτή τη σχέση, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη οπτική 

απεικόνιση της ηλικιακής διασποράς ανά φύλο. 
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3

8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18 έως 25 26 έως 40 41 και άνω

Ηλικίες

ΗΛΙΚΙΕΣ-ΑΝΔΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

 Διάγραμμα 5 
 

 

3

10

7

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

18 έως 25 26 έως 40 41 και άνω

Ηλικίες

ΗΛΙΚΙΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

 Διάγραμμα 6 
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Αποτελέσματα ανάλυσης Ερωτηματολογίου 
 

Ερωτήσεις 1 έως 4 

 

Οι ερωτήσεις 1 έως 4 υποβλήθηκαν με στόχο να ελέγξουν γενικά τις γνώσεις 

που έχουν οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε δημοσίους φορείς αναφορικά με την 

πληροφορική, καθώς και το εάν και πόσο συχνά χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή πέρα από τα καθιερωμένα καθήκοντά τους στην εργασία τους. 

 

Απαντήσεις στην Ερώτηση 1. 
 

• Συνολικά Αποτελέσματα  

 

 Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου διατυπώθηκε ως εξής:«Πριν 

εργαστώ εδώ οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν:» Ο εργαζόμενος είχε τη 

δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα και το ραβδόγραμμα που 

ακολουθούν: 

 

Πίνακας 7: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 1. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Ελάχιστες 13 32,5% 

Κάποιες 6 15% 

Αρκετές 7 17,5% 

Πολύ Καλές 12 30% 

Άριστες 2 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 
Διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων 

(32,5%) δηλώνει ότι οι γνώσεις του στην πληροφορική ήταν ελάχιστες πριν να εργαστεί 

στο δημόσιο φορέα όπου εργάζεται τώρα. Ακολουθεί όμως με πολύ μικρή ποσοστιαία 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

διαφορά ένας μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων (30%) που υποστηρίζει ότι οι 

γνώσεις του στην πληροφορική ήταν πολύ καλές πριν να εργαστεί εκεί. Ακολουθούν 

όσοι απάντησαν ότι είχαν «Αρκετές» και «Κάποιες» γνώσεις πληροφορικής με 

ποσοστά 17,5% και 15% αντίστοιχα, ενώ ένα αισθητά μικρότερο ποσοστό ατόμων, 

που περιορίστηκε στο 5% του  συνολικού δείγματος, απάντησε ότι είχε «Άριστες» 

γνώσεις πληροφορικής.  
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ΗΤΑΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 7 
 

Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι το υπόβαθρο που είχαν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι σε σχέση με τις γνώσεις τους στην πληροφορική, πριν να εργαστούν στο 

συγκεκριμένο δημόσιο φορέα όπου εργάζονται αυτή την περίοδο, παρουσιάζει 

σημαντική διαφοροποίηση, με τις απαντήσεις «Ελάχιστες» και «Πολύ Καλές» γνώσεις 

πληροφορικής σε κυρίαρχη θέση. 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το να δούμε πώς κατανέμονται τα αποτελέσματα 

αυτά με βάση τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες που συμμετέχουν στο δείγμα μας, όπως 

παρουσιάζονται παρακάτω:  
  

Πίνακας 8: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Ελάχιστες 0 0% 

Κάποιες 0 0% 

Αρκετές 1 16,66% 

Πολύ Καλές 5 83,33% 

Άριστες 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ελάχιστες 1 5,55% 

Κάποιες 6 33,33% 

Αρκετές 2 11,11% 

Πολύ Καλές 7 38,88% 

Άριστες 2 11,11% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ελάχιστες 12 75% 

Κάποιες 0 0% 

Αρκετές 4 25% 

Πολύ Καλές 0 0% 

Άριστες 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 
  Παρατηρούμε από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι καθώς αυξάνεται η ηλικία 

μειώνονται οι γνώσεις πληροφορικής που είχαν οι ερωτώμενοι πριν να εργαστούν εκεί 

όπου εργάζονται σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ποσοστά των 

δημόσιων υπαλλήλων που απάντησαν ότι είχαν «Ελάχιστες» γνώσεις πληροφορικής, 

δηλαδή 0%, 5,5% και 75% για τις ηλικίες 18 έως 25, 26 έως 40 και 41 και άνω 

αντίστοιχα. Αυτό το γεγονός μπορεί να εξηγηθεί εύκολα αν αναλογιστεί κανείς την 

προσπάθεια που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια από το κράτος προκειμένου τα 

άτομα από πολύ μικρή ακόμη ηλικία να εξοικειωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

υπολογιστή και την πληροφορική επιστήμη γενικότερα.  Η εισαγωγή ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα σχολεία και η διδασκαλία της πληροφορικής από τις τάξεις του 

δημοτικού τώρα πια, συντελεί προκειμένου η νέα γενιά να αποκτήσει τα απαραίτητα 

εφόδια, αναφορικά με τις γνώσεις στην πληροφορική επιστήμη, από πολύ μικρή ηλικία. 

Αυτό αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τη νεότερη γενιά των δημόσιων υπαλλήλων 

οι οποίοι θα μπορούν να χειριστούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις νέες 

τεχνολογίες στο εργασιακό τους περιβάλλον με μεγαλύτερη άνεση και, κατά συνέπεια, 

πιο αποδοτικά σε σχέση με σήμερα. 
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Διάγραμμα 8 

 
• Αποτελέσματα ανά θέση 

 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη 

ερώτηση, κατανεμημένα αυτή τη φορά σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν οι δημόσιοι  

υπάλληλοι που ερωτήθηκαν στο δημόσιο φορέα στον οποίο απασχολούνται.   
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Πίνακας 9: Απαντήσεις ανά θέση 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ελάχιστες 5 83,33% 

Κάποιες 0 0% 

Αρκετές 1 16,66% 

Πολύ Καλές 0 0% 

Άριστες 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ελάχιστες 8 23,52% 

Κάποιες 6 17,64% 

Αρκετές 6 17,64% 

Πολύ Καλές 12 35,29% 

Άριστες 2 5,88% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 
  Το 83,33% των προϊσταμένων του δείγματός μας απάντησαν ότι είχαν 

«Ελάχιστες» γνώσεις πληροφορικής πριν  να εργαστούν στη δημόσια υπηρεσία όπου 

εργάζονται σήμερα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του 

δείγματός μας είναι 23,52%.  Η διαφοροποίηση αυτή που παρατηρείται οφείλεται 

κυρίως στο γεγονός ότι οι προϊστάμενοι στο δημόσιο τομέα είναι συνήθως άτομα 

μεγαλύτερα σε ηλικία, και κατά συνέπεια, όπως είδαμε και αμέσως νωρίτερα στην 

ηλικιακή ανάλυση που κάναμε, με πιο περιορισμένες, κατά την πλειοψηφία τους, 

γνώσεις πληροφορικής. 
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ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Διάγραμμα 9 

 
 
Απαντήσεις στην Ερώτηση 2. 

 

• Συνολικά Αποτελέσματα 

 

Η δεύτερη ερώτηση ήταν η ακόλουθη: «Παρακολούθησα στο παρελθόν 

κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής.» Οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να 

διαλέξουν μία από δύο πιθανές απαντήσεις. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα 

των απαντήσεων αυτών:  
 

Πίνακας 10: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 2. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Ναι 35 87,5% 

Όχι 5 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 
Από τις απαντήσεις που δόθηκαν διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 

των δημοσίων υπαλλήλων, και συγκεκριμένα το 87,5% παρακολούθησε στο παρελθόν 

κάποιο σεμινάριο ή μάθημα πληροφορικής, σε αντιδιαστολή με ένα ποσοστό 12,5% 

που απάντησε αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση. 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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 Διάγραμμα 10 
 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

του δείγματός μας είχε κάποιες, έστω και βασικές, γνώσεις πληροφορικής από κάποιο 

σχετικό σεμινάριο ή μάθημα που παρακολούθησε κατά το παρελθόν. Αυτό το γεγονός 

κρίνεται ιδιαίτερα θετικό και ελπιδοφόρο, αν αναλογιστεί κανείς την ανάγκη 

ανταπόκρισης των δημόσιων υπαλλήλων  στις νέες προκλήσεις που προέρχονται από 

τις ενδεχόμενες πληροφοριακές και τεχνολογικές μεταβολές στο εργασιακό τους 

περιβάλλον. 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαντήσεις που δόθηκαν με βάση τις τρεις 

ηλικιακές κατηγορίες: 

 

 Πίνακας 11: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ναι 6 100% 

Όχι 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Ναι 16 88,88% 

Όχι 2 11,11% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ναι 13 81,25% 

Όχι 3 18,75% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 
Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(πάνω από το  80%) των ατόμων και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες δηλώνουν ότι 

έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή μάθημα πληροφορικής. Είναι σημαντικό το 

γεγονός ότι ακόμη και οι δημόσιοι υπάλληλοι των 41 ετών και άνω απάντησαν σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό (81,25%) θετικά σε αυτή την ερώτηση.  

 
ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 25

100%

0%

Ναι

Όχι

ΗΛΙΚΙΕΣ 26 ΕΩΣ 40

89%

11%

Ναι
Όχι
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ

81%

19%

Ναι
Όχι

 
Διάγραμμα 11 

 

• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης με 

κριτήριο αυτή τη φορά τη θέση εργασίας την οποία κατέχουν οι ερωτώμενοι στη 

δημόσια υπηρεσία στην οποία απασχολούνται. 

 

Πίνακας 12: Απαντήσεις ανά θέση 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Ναι 4 66,66% 

Όχι 2 33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ναι 31 91,17% 

Όχι 3 8,82% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Παρατηρούμε ότι η αναλογία των προϊσταμένων που απάντησαν θετικά σε 

αυτή την ερώτηση σε σχέση με αυτούς που απάντησαν αρνητικά είναι περίπου δύο 

προς ένα. Η αντίστοιχη αναλογία για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους είναι 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

περίπου εννιά προς ένα. Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι είναι περισσότεροι αναλογικά  

οι δημόσιοι υπάλληλοι σε σχέση με τους προϊσταμένους που παρακολούθησαν κάποιο 

σεμινάριο ή μάθημα πληροφορικής.   

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η

67%

33%
Ναι
Όχι

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

91%

9%

Ναι
Όχι

 
Διάγραμμα 12 

Απαντήσεις στην Ερώτηση 3. 
 

• Συνολικά αποτελέσματα 

 

Η τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν: «Έχω υπολογιστή στο σπίτι 

μου:» Οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο απαντήσεις. 

Τα αποτελέσματα της ερώτησης 3 παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 13: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 3. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Ναι 34 85% 

Όχι 6 15% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην τρίτη ερώτηση, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εργαζομένων του προς εξέταση δείγματος δηλώνει ότι έχει ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στο σπίτι του. Συγκεκριμένα αυτή την απάντηση έδωσε το 85% των 

ερωτώμενων. Αρνητικά απάντησε το 15% του δείγματος. 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

 

34

6

0

20

40

Ναι Όχι

ΕΧΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 13 

 
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η πλειοψηφία των δημόσιων υπαλλήλων έχει 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι της. Ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο θα παρουσίαζαν 

τα στοιχεία σχετικά με το πόσο συχνά χρησιμοποιούν τον υπολογιστή που έχουν στο 

σπίτι τους όσοι απάντησαν θετικά σε αυτή την ερώτηση. Αυτό ακριβώς το θέμα 

διαπραγματεύεται η τέταρτη ερώτηση. 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα σύμφωνα με την ηλικία αυτή τη φορά. 

Τα ποσοστά των δημόσιων υπαλλήλων που απάντησαν θετικά ή αρνητικά 

παρουσιάζονται μέσα από τους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 14: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Ναι 6 100% 

Όχι 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Ναι 16 88,88% 

Όχι 2 11,11% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ναι 12 75% 

Όχι 4 25% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 

Βλέπουμε ότι το 100% των ατόμων ηλικίας 18 έως 25 ετών που ρωτήθηκαν, 

δήλωσαν ότι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Το ποσοστό αυτό 

μειώνεται στο 88,88% για τους δημόσιους υπαλλήλους ηλικίας 26 έως 40 ετών και 

φτάνει στο 75% για τους ερωτώμενους ηλικίας 41 ετών και άνω. Διαπιστώνει λοιπόν 

κανείς,  ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μειώνεται το ποσοστό των δημόσιων υπαλλήλων 

που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους, το οποίο πάντως, παραμένει και 

στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες υψηλό. 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 25

100%

0%

Ναι

Όχι

ΗΛΙΚΙΕΣ 26 ΕΩΣ 40

89%

11%

Ναι
Όχι
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ

75%

25%

Ναι
Όχι

 
Διάγραμμα 14 

 

• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έγινε 

ανά θέση, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τον παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 15: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Ναι 5 83,33% 

Όχι 1 16,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Ναι 29 85,29% 

Όχι 5 14,70% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

 

Δε διαπιστώνεται κάποια σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις απαντήσεις 

των προϊσταμένων και των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων στη συγκεκριμένη 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ερώτηση, καθώς το ίδιο περίπου ποσοστό ερωτώμενων και από τις δύο κατηγορίες 

δήλωσε ότι έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του. 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η

83%

17%

Ναι

Όχι

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

85%

15%

Ναι
Όχι

 
Διάγραμμα 15 

 

Απαντήσεις στην Ερώτηση 4. 
 

• Συνολικά αποτελέσματα 

 

Η ερώτηση 4 απευθύνθηκε μόνο σε εκείνους τους ερωτώμενους οι οποίοι 

απάντησαν θετικά στην ερώτηση 3, δηλαδή σε εκείνους που δήλωσαν ότι έχουν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Τα άτομα αυτά όπως είδαμε ήταν 34 από το 

σύνολο των 40 ατόμων που περιέχει το δείγμα μας. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση 4, η 

οποία διατυπώθηκε ως εξής: «Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω στο σπίτι μου: ». 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε πέντε δυνατές απαντήσεις, 

όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω: 

 

Πίνακας 16: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 4. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Καθόλου 2 5,88% 

Ελάχιστα 8 23,52% 

Σε μέτριο βαθμό 15 44,11% 

Πολύ  7 20,58% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πάρα πολύ 2 5,88% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 
Όπως προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο απάντησαν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους, το 

μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή το 44,11% , χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του σπιτιού 

του «Σε μέτριο βαθμό». Τα άτομα που δήλωσαν ότι τον χρησιμοποιούν «Ελάχιστα» 

(23,52%) ήταν περίπου ίσα σε ποσοστό με εκείνα που υποστήριξαν ότι τον 

χρησιμοποιούν «Πολύ» (20,58%). Τέλος τις απαντήσεις «Καθόλου» και «Πάρα πολύ» 

έδωσε το ίδιο ακριβώς ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων του δείγματος των 34 αυτή 

τη φορά ατόμων, δηλαδή το 5%.  
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 16 
 

Αν παρατηρήσουμε με προσοχή το ραβδόγραμμα των απαντήσεων θα 

διαπιστώσουμε ότι αυτό μοιάζει με μία ζυγαριά που βρίσκεται σχεδόν σε ισορροπία. Οι 

απαντήσεις κατανέμονται σχεδόν ισόποσα δεξιά και αριστερά της απάντησης «Σε 

μέτριο βαθμό», η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό.  

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια τα αποτελέσματα κατηγοριοποιημένα ανά 

ηλικία. Παρατηρούμε ότι την ερώτηση αυτή την απάντησαν μόνο όσοι είχαν απαντήσει 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, δηλαδή το σύνολο των δημόσιων υπαλλήλων 

ηλικίας 18 έως 25 (6 άτομα), μόνο τα 16 από τα 18 συνολικά άτομα ηλικίας 26 έως 40 

ετών και 12 από το σύνολο των 16 ατόμων ηλικίας 41 ετών και άνω. 

 

 

Πίνακας 17: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 4 66,66% 

Πολύ  1 16,66% 

Πάρα πολύ 1 16,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 6,25% 

Ελάχιστα 6 37,5% 

Σε μέτριο βαθμό 5 31,25% 

Πολύ  3 18,75% 

Πάρα πολύ 1 6,25% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 8,33% 

Ελάχιστα 2 16,66% 

Σε μέτριο βαθμό 6 50% 

Πολύ  3 25% 

Πάρα πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100% 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Αναφορικά με την ηλικιακή κατηγορία 18 έως 25 ετών παρατηρούμε πως δεν 

υπάρχουν άτομα στο δείγμα μας που να απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν 

«Καθόλου» ή ότι χρησιμοποιούν «Ελάχιστα» τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουν 

στο σπίτι τους. Από τις ηλικίες 26 έως 40 «Καθόλου» απάντησε το 6,25% και 

«Ελάχιστα» το 37,5% . Τα αντίστοιχα ποσοστά για την ηλικιακή κατηγορία των 41 και 

άνω ήταν 8,33% και 16,66%. Βλέπουμε ότι η μικρότερη ηλικιακή κατηγορία 

χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι σε γενικές γραμμές περισσότερο 

από τις άλλες δύο κατηγορίες. 
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ΗΛΙΚΙΕΣ 26 ΕΩΣ 40

6%

38%
31%

19%
6%

Καθόλου
Ελάχιστα
Σε μέτριο βαθμό
Πολύ 
Πάρα πολύ

 
 

ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ

8%
17%

50%

25% 0% Καθόλου
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• Αποτελέσματα ανά θέση 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται ο αριθμός των προϊσταμένων και των 

υπαλλήλων καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά τους, όπως προκύπτουν από την 

ανάλυση της τέταρτης ερώτησης. 

 

Πίνακας 18: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 1 20% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 3 60% 

Πολύ 1 20% 

Πάρα πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 5 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 3,44% 

Ελάχιστα 8 27,58% 

Σε μέτριο βαθμό 12 41,37% 

Πολύ 6 20,68% 

Πάρα πολύ 2 6,89% 

ΣΥΝΟΛΟ 29 100% 

 

Παρατηρούμε ότι το 20% των προϊσταμένων δε χρησιμοποιεί «Καθόλου» τον 

υπολογιστή που έχει στο σπίτι. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπολοίπους 

δημοσίους υπαλλήλους είναι μόλις 3,44%. Στην απάντηση «Ελάχιστα» η κατάσταση 

αντιστρέφεται, καθώς την επιλέγει το 0% των προϊσταμένων που ρωτήθηκαν, αλλά και 

το 27,58% των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων.  Συνολικά περισσότερο 

εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχουν στο σπίτι τους 

οι υπάλληλοι σε σχέση με τους προϊστάμενους. 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η

20%

0%

60%

20% 0%
Καθόλου

Ελάχιστα

Σε μέτριο βαθμό

Πολύ
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Ερωτήσεις 5 έως 10 
 

Οι ερωτήσεις 5-10 υποβλήθηκαν με σκοπό να ελέγξουν κατά πόσο οι 

δημόσιοι υπάλληλοι είναι εξοικειωμένοι με διάφορες εφαρμογές αυτοματισμού 

γραφείου, πλοήγησης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο, καθώς και με διάφορες συσκευές 

αυτοματισμού γραφείου, που συναντά κανείς συχνά στο χώρο εργασίας τους. 

 

Απαντήσεις στην Ερώτηση 5. 
 

• Συνολικά αποτελέσματα 

 

Η ερώτηση 5 αφορούσε την ικανότητα των δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά 

με το να γράφουν και να διορθώνουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι απαντήσεις 

που δόθηκαν αναλύονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 19: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 5.  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Καθόλου 1 2,5% 

Ελάχιστα 1 2,5% 

Σε μέτριο βαθμό 6 15% 

Σελίδα 67 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πολύ  15 37,5% 

Πάρα πολύ 17 42,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 
Το 42,5% των δημοσίων υπαλλήλων που ρωτήσαμε απάντησε ότι αισθάνεται 

«Πάρα πολύ» άνετα να γράφει και να διορθώνει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ 

«Πολύ» άνετα απάντησε ότι αισθάνεται το 37,5%. Ένα 15% αισθάνεται άνετα «Σε 

μέτριο βαθμό», ενώ «Ελάχιστα» και «Καθόλου» άνετα αισθάνεται το ίδιο ποσοστό 

ατόμων και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή ένα 2,5%. 
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ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΙΟΡΘΩΝΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 19 
 

  Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ικανότητα που έχουν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι στη διαχείριση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου κρίνονται  ιδιαίτερα 

ικανοποιητικά, καθώς ένα ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων που ξεπερνάει το 80% 

φαίνεται πως έχει μεγάλη ευχέρεια στο να διαχειρίζεται τις εφαρμογές αυτές. 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση που έγινε με βάση το 

κριτήριο της ηλικίας παρουσιάζονται αναλυτικά αμέσως παρακάτω. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Πίνακας 20: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 0 0% 

Πολύ  2 33,33% 

Πάρα πολύ 4 66,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 2 11,11% 

Πολύ  8 44,44% 

Πάρα πολύ 8 44,44% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 6,25% 

Ελάχιστα 1 6,25% 

Σε μέτριο βαθμό 4 25% 

Πολύ  5 31,25% 

Πάρα πολύ 5 31,25% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 

Παρατηρούμε ότι γενικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν και στις τρεις 

ηλικιακές κατηγορίες είναι ικανοποιητικά αναφορικά με την ικανότητα επεξεργασίας 

κειμένου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζει η 

ηλικιακή κατηγορία 18 έως 25 ετών, της οποίας όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν θετικά, 

και μάλιστα «Πολύ» απάντησε το 33,33% και «Πάρα πολύ» το 66,66%. 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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0%

0%

0%

33%

67%

Καθόλου

Ελάχιστα

Σε μέτριο βαθμό

Πολύ 

Πάρα πολύ

ΗΛΙΚΙΕΣ 26 ΕΩΣ 40

0%

0%

11%

45%

44%

Καθόλου
Ελάχιστα
Σε μέτριο βαθμό
Πολύ 
Πάρα πολύ

 
 

ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ
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• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Ας δούμε όμως τώρα τα αποτελέσματα που προέκυψαν με κριτήριο τη 

διάκριση του δείγματος σε προϊσταμένους και λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους. 

 

Πίνακας 21: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 1 16,66% 

Σελίδα 70 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Σε μέτριο βαθμό 1 16,66% 

Πολύ 1 16,66% 

Πάρα πολύ 3 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 2,94% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 5 14,7% 

Πολύ 14 41,17% 

Πάρα πολύ 14 41,17% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κανένας προϊστάμενος ή προϊσταμένη 

δεν επέλεξε την απάντηση «Καθόλου» στην ερώτηση αυτή. Το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους είναι επίσης μικρό και φτάνει το 2,94%. Αν 

δούμε τα παραπάνω αποτελέσματα συνολικά διαπιστώνουμε πως οι γνώσεις των 

δημοσίων υπαλλήλων είναι κάπως περισσότερες σε σχέση με αυτές των 

προϊσταμένων αναφορικά με την ικανότητα επεξεργασίας κειμένου στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 
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ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Απαντήσεις στην Ερώτηση 6. 

 

• Συνολικά αποτελέσματα 

 

  Η ερώτηση 6 υποβλήθηκε με στόχο να ελέγξει κατά πόσο οι δημόσιοι 

υπάλληλοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση λογιστικών φύλλων. Οι ερωτώμενοι 

κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ πέντε δυνατών απαντήσεων, και απάντησαν με τον 

τρόπο που παρουσιάζεται παρακάτω:  

 

Πίνακας 22: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 6. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Καθόλου 7 17,5% 

Ελάχιστα 5 12,5% 

Σε μέτριο βαθμό 7 17,5% 

Πολύ  16 40 % 

Πάρα πολύ 5 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

  
Παρατηρούμε ότι το 40% των δημοσίων υπαλλήλων αισθάνεται «Πολύ» 

άνετα να χρησιμοποιεί λογιστικά φύλλα. Ένα ποσοστό 17,5% δηλώνει ότι αισθάνεται 

άνετα «Σε μέτριο βαθμό». Το ίδιο ακριβώς ποσοστό δηλώνει ότι δεν αισθάνεται 

«Καθόλου» άνετα. Ακόμη, το 12,5% αισθάνεται «Πάρα πολύ» άνετα να χρησιμοποιεί 

λογιστικά φύλλα, ενώ το ίδιο ακριβώς ποσοστό ισχυρίζεται ότι αισθάνεται «Ελάχιστα» 

άνετα. 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

7 5 7

16

5

0
5

10
15
20

Καθόλου Ελάχιστα Σε μέτριο
βαθμό

Πολύ Πάρα
πολύ

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 
ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 22 
 

Βλέπουμε ότι σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση, που αφορούσε την 

εξοικείωση των δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά με προγράμματα επεξεργασίας 

κειμένου, τα αποτελέσματα δεν είναι το ίδιο θετικά. Υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 

30% που δε γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσει λογιστικά φύλλα ή γνωρίζει αλλά σε 

ελάχιστο βαθμό. 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Αμέσως μετά ακολουθεί η ανάλυση της έκτης ερώτησης, με κριτήριο 

διάκρισης τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες. 

 

Πίνακας 23: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 0 0% 

Πολύ  5 83,33% 

Πάρα πολύ 1 16,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

% 
Καθόλου 3 16,66% 

Ελάχιστα 1 5,55% 

Σε μέτριο βαθμό 4 22,22% 

Πολύ  8 44,44% 

Πάρα πολύ 2 11,11% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 4 25% 

Ελάχιστα 4 25% 

Σε μέτριο βαθμό 3 18,75% 

Πολύ  3 18,75% 

Πάρα πολύ 2 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 

  Τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα τα εμφανίζει η ηλικιακή κατηγορία 18 έως 

25 ετών με ποσοστό που δηλώνει «Πολύ» καλή γνώση χρήσης λογιστικών φύλλων 

να αγγίζει το 83,33%. Και εδώ τα αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι ηλικίες 26 έως 

40 ετών είναι σε γενικές γραμμές πιο ικανοποιητικά σε σχέση με αυτά που 

παρουσιάζει η ηλικιακή κατηγορία των 41 και άνω. 

ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 25
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0%

0%
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ΗΛΙΚΙΕΣ 26 ΕΩΣ 40
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ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ

24%

25%19%

19%

13% Καθόλου

Ελάχιστα

Σε μέτριο βαθμό

Πολύ 

Πάρα πολύ
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• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν αν 

κατηγοριοποιηθούν ως προς τη θέση την οποία κατέχουν οι ερωτώμενοι στον δημόσιο 

φορέα στον οποίο απασχολούνται. 

 

Πίνακας 24: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 3 50% 

Ελάχιστα 1 16,66% 

Σε μέτριο βαθμό 1 16,66% 

Πολύ 0 0% 

Πάρα πολύ 1 16,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 4 11,76% 

Ελάχιστα 4 11,76% 

Σε μέτριο βαθμό 6 17,64% 

Σελίδα 75 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πολύ 16 47,05% 

Πάρα πολύ 4 11,76% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Παρατηρούμε ότι οι μισοί προϊστάμενοι από αυτούς που ρωτήθηκαν δήλωσαν 

ότι δεν έχουν «Καθόλου» γνώσεις αναφορικά με τη χρήση λογιστικών φύλλων. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους είναι αισθητά 

μικρότερο, δηλαδή 11,76%. Αισθάνομαι «Πολύ» άνετα να χρησιμοποιώ λογιστικά 

φύλλα απάντησε το 0% των προϊσταμένων, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό αυτό για τους 

υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους ξεπερνά το 47%. Διαπιστώνουμε σε αυτό το 

σημείο ότι είναι αισθητή η διαφορά εξοικείωσης αναφορικά με τη χρήση λογιστικών 

φύλλων μεταξύ προϊσταμένων και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων. 

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η

49%

17%
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Απαντήσεις στην Ερώτηση 7. 

 

• Συνολικά αποτελέσματα 

 

Η έβδομη ερώτηση ακολουθεί τη λογική των δύο προηγούμενων ερωτήσεων 

και ελέγχει αυτή τη φορά κατά πόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι αισθάνονται άνετα να 

χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων στον υπολογιστή. Ακολουθούν τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την έρευνα με τα ερωτηματολόγια όσον αφορά την ερώτηση 7: 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πίνακας 25: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 7. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Καθόλου 9 22,5% 

Ελάχιστα 5 12,5% 

Σε μέτριο βαθμό 11 27,5% 

Πολύ  13 32,5 % 

Πάρα πολύ 2 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 
Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 32,5% αισθάνεται 

«Πολύ» άνετα να χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων, ενώ άνεση «Σε μέτριο βαθμό» 

δηλώνει πως έχει το 27,5% των δημοσίων υπαλλήλων του δείγματος. «Καθόλου» 

άνετα δε νιώθει, όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει μια βάση δεδομένων το 22,5% των 

ερωτώμενων, και το 12,5% αισθάνεται «Ελάχιστα» άνετα σε μια τέτοια περίσταση. 

Μόνο το 5% του δείγματος απάντησε ότι αισθάνεται «Πάρα πολύ» άνετα να 

χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 25 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν, αν τα 

συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα της προηγούμενης ερώτησης που αφορούσε τη 

χρήση λογιστικών  φύλλων, παρουσιάζουν ένα επίπεδο άνεσης ελαφρώς πιο 

περιορισμένο. Αυτό ως ένα βαθμό είναι λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι τουλάχιστον όσον 

αφορά το εργασιακό τους περιβάλλον, συνήθως οι δημόσιοι υπάλληλοι καλούνται πιο 

σπάνια να χρησιμοποιήσουν βάσεις δεδομένων, σε σχέση με λογιστικά φύλλα.  

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Στη συνέχεια εξετάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναφορικά με τη 

χρήση βάσεων δεδομένων ανά ηλικιακή κατηγορία. 

 

Πίνακας 26: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 3 50% 

Πολύ  3 50% 

Πάρα πολύ 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 4 22,22% 

Ελάχιστα 2 11,11% 

Σε μέτριο βαθμό 4 22,22% 

Πολύ  6 33,33% 

Πάρα πολύ 1 5,55% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Καθόλου 5 31,25% 

Ελάχιστα 2 12,5% 

Σε μέτριο βαθμό 4 25% 

Πολύ  4 25% 

Πάρα πολύ 1 6,25% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 

  Διαπιστώνουμε ότι η ηλικιακή κατηγορία 18 έως 25 ετών παρουσιάζει τα 

ικανοποιητικότερα αποτελέσματα, ενώ τα αποτελέσματα στις άλλες δύο ηλικιακές 

κατηγορίες κατανέμονται περίπου ομοιόμορφα. Ακολουθεί η διαγραμματική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων αυτών, προκειμένου αυτά να γίνουν πιο εύκολα 

κατανοητά με οπτικό τρόπο. 
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• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Εξετάζονται αμέσως μετά τα αποτελέσματα που προκύπτουν με κριτήριο τη 

θέση εργασίας των ερωτώμενων. 

 

Πίνακας 27: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 1 16,66% 

Ελάχιστα 1 16,66% 

Σε μέτριο βαθμό 1 16,66% 

Πολύ 2 33,33% 

Πάρα πολύ 1 16,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 8 23,52% 

Ελάχιστα 4 11,76% 

Σε μέτριο βαθμό 10 29,41% 

Πολύ 11 32,35% 

Πάρα πολύ 1 2,94% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Διαπιστώνουμε ότι σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση 

στις απαντήσεις που δόθηκαν μεταξύ προϊσταμένων και υπαλλήλων. Μπορούμε να 

πούμε ότι οι δύο κατηγορίες που εξετάζουμε βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο 

αναφορικά με τη χρήση βάσεων δεδομένων. Η κατηγορία των προϊσταμένων έχει ένα 

προβάδισμα με ποσοστό 17% έναντι του 3% των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων 

όσον αφορά την απάντηση «Πάρα πολύ» καλή χρήση βάσεων δεδομένων. Το 

ποσοστό όμως αυτό αντισταθμίζεται με τα άτομα από κάθε κατηγορία που επέλεξαν 

την απάντηση «Σε μέτριο βαθμό». Αυτή την απάντηση επέλεξε το 29,41% των 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

υπαλλήλων και μόνο το 16,66% των προϊσταμένων. Στη συνέχεια απεικονίζονται 

διαγραμματικά τα παραπάνω δεδομένα. 
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Απαντήσεις στην Ερώτηση 8. 

 

• Συνολικά αποτελέσματα 

 

  Στην ερώτηση 8 οι δημόσιοι υπάλληλοι ερωτήθηκαν κατά πόσο νιώθουν 

άνετα αναφορικά με την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Οι υπάλληλοι επέλεξαν μεταξύ 

πέντε δυνατών απαντήσεων με τον τρόπο που εμφανίζεται ακόλουθα: 

 

Πίνακας 28: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 8. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Καθόλου 2 5% 

Ελάχιστα 6 15% 

Σε μέτριο βαθμό 9 22,5% 

Πολύ  8 20 % 

Πάρα πολύ 15 37,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Παρατηρούμε ότι το 57,5% των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν στο 

δείγμα μας απάντησε ότι αισθάνεται «Πάρα πολύ» ή «Πολύ» άνετα να χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο «Σε μέτριο βαθμό» 

απάντησε το 22,5% των ερωτώμενων.  «Ελάχιστα» απάντησε το 15% του δείγματος, 

ενώ το 5% δήλωσε ότι δεν αισθάνεται «Καθόλου» άνετα, δηλαδή το 20% του δείγματος 

απάντησε με τρόπο αρνητικό. 
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Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα αναφορικά με την ικανότητα πλοήγησης 

των δημόσιων υπαλλήλων στο διαδίκτυο κρίνονται ως θετικά αλλά υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης. 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην ίδια ερώτηση, βασισμένα 

αυτή τη φορά στην ηλικιακή κατηγοριοποίηση. 

 

Πίνακας 29: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 
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Σε μέτριο βαθμό 0 0% 

Πολύ  0 0% 

Πάρα πολύ 6 100% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 5,55% 

Ελάχιστα 3 16,66% 

Σε μέτριο βαθμό 5 27,77% 

Πολύ  4 22,22% 

Πάρα πολύ 6 33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 6,25% 

Ελάχιστα 4 25% 

Σε μέτριο βαθμό 4 25% 

Πολύ  4 25% 

Πάρα πολύ 3 18,75% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 
Χαρακτηριστικό σε αυτή την ερώτηση είναι το γεγονός ότι το 100% των 

δημόσιων υπαλλήλων κάτω των 26 ετών που ρωτήθηκαν δηλώνουν πλήρως 

εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδικτύου. Οι άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες 

παρουσιάζουν περίπου το ίδιο επίπεδο εξοικείωσης, αν και υπερέχει ως ένα βαθμό η 

ηλικιακή κατηγορία των ατόμων 26 έως 40 ετών. 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Αμέσως μετά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ερώτησης που αφορά τη 

χρήση του διαδικτύου, όπως αυτά προκύπτουν ανάλογα με το αν ο ερωτώμενος είναι 

προϊστάμενος ή υπάλληλος. 

 

Πίνακας 30: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 
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Ελάχιστα 2 33,33% 

Σε μέτριο βαθμό 1 16,66% 

Πολύ 1 16,66% 

Πάρα πολύ 2 33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 2 5,88% 

Ελάχιστα 4 11,76% 

Σε μέτριο βαθμό 8 23,52% 

Πολύ 7 20,58% 

Πάρα πολύ 13 38,23% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι οι προϊστάμενοι έχουν πιο 

περιορισμένη άνεση αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου σε σχέση με τους 

υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, αν και η διαφορά που παρατηρείται δεν είναι 

πολύ μεγάλη. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται και παρακάτω μέσα από τα 

ακόλουθα διαγράμματα. 
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Απαντήσεις στην Ερώτηση 9. 
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• Συνολικά αποτελέσματα 

 

Η ένατη ερώτηση ήταν η ακόλουθη: «Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ την 

ηλεκτρονική αλληλογραφία.» Οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να διαλέξουν μία 

από πέντε δυνατές απαντήσεις. Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα των 

απαντήσεων αυτών:  

 

Πίνακας 31: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 9. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Καθόλου 6 15% 

Ελάχιστα 5 12,5% 

Σε μέτριο βαθμό 7 17,5% 

Πολύ  11 27,5% 

Πάρα πολύ 11 27,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το ίδιο ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων, 

το 27,5% εμφανίζεται να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία με «Πάρα πολύ» 

ή «Πολύ» μεγάλη άνεση. Άνεση «Σε μέτριο βαθμό» στη χρήση τέτοιων προγραμμάτων 

ισχυρίζεται πως έχει το 17,5% των ερωτώμενων, ενώ «Ελάχιστα» και «Καθόλου» 

άνετα δηλώνει πως αισθάνεται ένα ποσοστό 12,5 και 15%  αντίστοιχα. 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 31 

 
  Τα αποτελέσματα αυτά σε γενικό βαθμό κρίνονται ικανοποιητικά, αν και 

ελαφρώς χειρότερα σε σχέση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης ερώτησης, που 

αφορούσε τη χρήση του διαδικτύου. Αν θα θέλαμε να κάνουμε μια σύγκριση στα 

αποτελέσματα των δύο αυτών ερωτήσεων θα λέγαμε ότι στις απαντήσεις «Πολύ» και 

«Πάρα πολύ», ως συνολικό αθροιστικό ποσοστό, δεν παρατηρείται ουσιαστική 

διαφοροποίηση, ενώ διαφοροποίηση παρατηρούμε στις απαντήσεις «Καθόλου», 

«Ελάχιστα» και «Σε μέτριο βαθμό». 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Αμέσως παρακάτω εξετάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν με κριτήριο 

τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκε το δείγμα μας. 

 

Πίνακας 32: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 0 0% 

Πολύ  3 50% 
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Πάρα πολύ 3 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 4 22,22% 

Ελάχιστα 1 5,55% 

Σε μέτριο βαθμό 2 11,11% 

Πολύ  6 33,33% 

Πάρα πολύ 5 27,77% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 2 12,5% 

Ελάχιστα 4 25% 

Σε μέτριο βαθμό 5 31,25% 

Πολύ  3 18,75% 

Πάρα πολύ 2 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 

Η ηλικιακή κατηγορία από 18 έως 25 έτη παρουσιάζει πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα στη συγκεκριμένη ερώτηση, καθώς το 50% απάντησε «Πολύ» και το 

50% «Πάρα πολύ» μεγάλη άνεση στη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στις 

άλλες δύο ηλικιακές κατηγορίες παρουσιάζεται διαφοροποίηση σε ορισμένες 

απαντήσεις, όπως στην απάντηση άνεση «Σε μέτριο βαθμό». Αυτή την απάντηση 

επέλεξε το 11,11% των ερωτώμενων ηλικίας 26 έως 40 ετών και το 31,25% της 

κατηγορίας των 41 ετών και άνω. Τις απαντήσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» επέλεξε 

συνολικά το 61,1% των δημόσιων υπαλλήλων ηλικίας 26 έως 40 ετών, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τις ηλικίες 41 και άνω είναι 31,25%, όπως προκύπτει από την 

ανάλυση των παραπάνω δεδομένων. Ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράμματα, που 

απεικονίζουν την άνεση των δημόσιων υπαλλήλων στη χρήση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ΗΛΙΚΙΕΣ 18 ΕΩΣ 25

0%

0%

0%

50%50%

Καθόλου
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Σε μέτριο βαθμό
Πολύ 
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ΗΛΙΚΙΕΣ 26 ΕΩΣ 40

22%

6%

11%33%

28%
Καθόλου
Ελάχιστα
Σε μέτριο βαθμό
Πολύ 
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ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ

13%

25%

30%

19%

13% Καθόλου

Ελάχιστα

Σε μέτριο βαθμό

Πολύ 

Πάρα πολύ

 
Διάγραμμα 32 

 
• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Αναφορικά με τη θέση των δημόσιων υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία 

όπου απασχολούνται, έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 33: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 1 16,66% 

Ελάχιστα 1 16,66% 

Σε μέτριο βαθμό 1 16,66% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πολύ 1 16,66% 

Πάρα πολύ 2 33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 5 14,70% 

Ελάχιστα 4 11,76% 

Σε μέτριο βαθμό 6 17,64% 

Πολύ 11 32,35% 

Πάρα πολύ 8 23,52% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά των 

απαντήσεων των προϊσταμένων σε σχέση με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους του 

εξεταζόμενου δείγματος. Παρακάτω παρουσιάζονται διαγραμματικά αυτά τα ποσοστά. 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η

17%

17%

17%17%

32%
Καθόλου
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Σε μέτριο βαθμό
Πολύ
Πάρα πολύ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

15%

12%
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Διάγραμμα 33 

 

Απαντήσεις στην Ερώτηση 10. 

 

• Συνολικά αποτελέσματα 

 

Η ερώτηση αυτή τέθηκε με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο οι δημόσιοι 

υπάλληλοι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση  διαφόρων συσκευών αυτοματισμού 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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γραφείου, που συχνά υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στους δημοσίους φορείς. 

Ρωτήθηκαν συγκεκριμένα για τη χρήση fax, εκτυπωτή και φωτοτυπικού μηχανήματος. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι απάντησαν με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω:  

 

Πίνακας 34: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 10Α - Χρήση Fax: 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 1 2,5% 

Σε μέτριο βαθμό 5 12,5% 

Πολύ  12 30% 

Πάρα πολύ 22 55% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 
Διαπιστώνεται ότι το 85% των δημοσίων υπαλλήλων του δείγματος απάντησε 

ότι έχει «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» μεγάλη άνεση όσον αφορά τη χρήση συσκευών 

τηλεομοιοτυπίας. Το 12,5% δήλωσε ότι αισθάνεται άνετα «Σε μέτριο βαθμό» να 

χρησιμοποιεί αυτές τις συσκευές και ένα 2,5% απάντησε ότι αισθάνεται «Ελάχιστα» 

άνετα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κανένας από το δείγμα των 40 δημοσίων 

υπαλλήλων δεν επέλεξε την απάντηση «Καθόλου» άνετα, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων είναι εξοικειωμένη σε μεγαλύτερο 

ή μικρότερο βαθμό με τη χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας.  
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ FAX:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 34 

 
• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Αμέσως παρακάτω αναλύονται τα αποτελέσματα της ερώτησης με βάση τις 

τρεις ηλικιακές κατηγορίες που ορίσαμε. 

 

Πίνακας 35: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 2 33,33% 

Πολύ  3 50% 

Πάρα πολύ 1 16,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 2 11,11% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πολύ  4 22,22% 

Πάρα πολύ 12 66,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 1 6,25% 

Σε μέτριο βαθμό 2 12,5% 

Πολύ  4 25% 

Πάρα πολύ 9 56,25% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 
Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες είναι 

ικανοποιητικά, καθώς φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων είναι σε θέση 

να διαχειρίζεται με άνεση συσκευές τηλεομοιοτυπίας. Τα καλύτερα αποτελέσματα 

παρουσιάζουν οι ερωτώμενοι ηλικίας 26 έως 40 ετών, με το 66,66% να επιλέγει την 

απάντηση «Πάρα πολύ». Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 56,25% για τους ερωτώμενους 

ηλικίας 41 και άνω, και μόλις 16,66% για την ηλικιακή κατηγορία 18 έως 25 ετών.  
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ΗΛΙΚΙΕΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ
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Διάγραμμα 35 

 

• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν με κριτήριο τη θέση που 

έχουν οι ερωτώμενοι στο δημόσιο τομέα στον οποίο εργάζονται. 

 

Πίνακας 36: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 1 16,66% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 0 0% 

Πολύ 1 16,66% 

Πάρα πολύ 4 66,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 5 14,70% 

Πολύ 11 32,35% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πάρα πολύ 18 52,94% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Παρατηρούμε ότι το 16,66 των προϊσταμένων που ρωτήθηκαν δηλώνει ότι 

δεν αισθάνεται «Καθόλου» άνετα να χρησιμοποιεί φαξ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους είναι 0%.  Επιπλέον, κανένας προϊστάμενος 

δε δήλωσε ότι αισθάνεται άνεση «Σε μέτριο βαθμό» αναφορικά με τη χρήση συσκευής 

τηλεομοιοτυπίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους 

του δείγματος είναι 14,70%. Αυτές είναι οι σημαντικότερες διαφορές που μπορεί κανείς 

να παρατηρήσει από τα αποτελέσματα που προκύπτουν με κριτήριο τη διάκριση ως 

προς τη θέση. 
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Διάγραμμα 36 

 

• Συνολικά αποτελέσματα 

 

Αμέσως παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση του δεύτερου τμήματος της δέκατης 

ερώτησης, που σχετίζεται με την άνεση που παρουσιάζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι του 

εξεταζόμενου δείγματος αναφορικά με τη χρήση συσκευών εκτύπωσης. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν αποτυπώνονται με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα, 

και του ραβδογράμματος που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 37: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 10Β - Χρήση  εκτυπωτή: 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ % 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 1 2,5% 

Σε μέτριο βαθμό 3 7,5% 

Πολύ  7 17,5% 

Πάρα πολύ 29 72,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 

 

Αναφορικά με τη χρήση εκτυπωτή μπορούμε να παρατηρήσουμε τα 

ακόλουθα, όπως αυτά προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων: Το 90% 

των ερωτώμενων αισθάνεται άνετα σε «Πολύ» και «Πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό να 

χρησιμοποιεί συσκευές εκτύπωσης. Το 7,5% δηλώνει άνεση «Σε μέτριο βαθμό» ενώ 

μόνο ένα άτομο από τα 40 του συνολικού μας δείγματος, που μεταφράζεται σε ένα 

ποσοστό 2,5% δηλώνει ότι γνωρίζει «Ελάχιστα» να χρησιμοποιεί εκτυπωτή.  Την 

απάντηση «Καθόλου» δεν την επέλεξε κανένας. Από τα αποτελέσματα αυτά εξάγεται 

με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων είναι 

εξοικειωμένο με τη χρήση συσκευών εκτύπωσης. 
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ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΕΚΤΥΠΩΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 37 

 
• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της ερώτησης που αναλύονται αυτή τη φορά 

με κριτήριο την ηλικία. 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 
Σελίδα 97 

 

Πίνακας 38: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 0 0% 

Πολύ  1 16,66% 

Πάρα πολύ 5 83,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 1 5,55% 

Πολύ  2 11,11% 

Πάρα πολύ 15 83,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 1 6,25% 

Σε μέτριο βαθμό 3 18,75% 

Πολύ  3 18,75% 

Πάρα πολύ 9 56,25% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

δημόσιων υπαλλήλων είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει με μεγάλη άνεση εκτυπωτή. Τα 

αποτελέσματα αυτά, όσο πιο μικρή ηλικιακά είναι η κατηγορία μας, τόσο πιο 

ικανοποιητικά παρουσιάζονται. Με άλλα λόγια, η ηλικιακή κατηγορία των 18 έως 25 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

ετών, για παράδειγμα, εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την ηλικιακή 

κατηγορία των 41 και άνω ετών. Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό των δημόσιων 

υπαλλήλων που επέλεξε την απάντηση «Πάρα πολύ». Στην πρώτη και τη δεύτερη 

ηλικιακή κατηγορία αποτελεί το 83,33%, ενώ για την τρίτη ηλικιακή κατηγορία των 41 

ετών και άνω μειώνεται στο 56,25%.  
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Διάγραμμα 38 

 
• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Αμέσως μετά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ερώτησης, αναλυμένα 

αυτή τη φορά με κριτήριο τη θέση που κατέχει ο ερωτώμενος στον εργασιακό του 

χώρο.   
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Πίνακας 39: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 1 16,66% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 0 0% 

Πολύ 1 16,66% 

Πάρα πολύ 4 66,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 3 8,82% 

Πολύ 6 17,64% 

Πάρα πολύ 25 73,52% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Αξίζει εδώ να παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχει ένα ποσοστό 16,66% των 

προϊσταμένων που απάντησε ότι δεν αισθάνεται «Καθόλου» άνετα να χρησιμοποιεί 

εκτυπωτή. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους είναι 

0%. Τα αποτελέσματα λοιπόν των τελευταίων εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερα σε 

σχέση με αυτά των προϊσταμένων. 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Διάγραμμα 39 

 

• Συνολικά Αποτελέσματα  

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι απαντήσεις που δόθηκαν στο τρίτο μέρος της 

δέκατης ερώτησης, που σχετίζεται με την ικανότητα που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 

αναφορικά με τη χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος. 

 
Πίνακας 40: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 10Α - Χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος: 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 1 2,5% 

Ελάχιστα 1 2,5% 

Σε μέτριο βαθμό 2 5% 

Πολύ  14 35% 

Πάρα πολύ 22 55% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 
 

  Όπως διαπιστώνει κανείς από την ανάλυση των απαντήσεων, το 90% του 

δείγματος των 40 δημοσίων υπαλλήλων που εξετάζουμε δηλώνει «Πολύ» και «Πάρα 

πολύ» μεγάλη άνεση όσον αφορά τη χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος. Το 5% 

δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα «Σε μέτριο βαθμό», ενώ μόνο το 5% των ερωτώμενων 

απάντησε ότι δεν αισθάνεται «Καθόλου» ή ότι αισθάνεται «Ελάχιστα» άνετα όταν 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

χρησιμοποιεί φωτοτυπικό μηχάνημα. Βλέπουμε λοιπόν, ότι και σε αυτή την περίπτωση 

οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με 

τη χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 40 

 
• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Ακολουθούν οι απαντήσεις στην ερώτηση που αφορά το πόσο άνετα 

αισθάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι να χρησιμοποιούν φωτοτυπικό μηχάνημα. Οι 

απαντήσεις αυτές αναλύονται με κριτήριο την ηλικία του ερωτώμενου. 

 

Πίνακας 41: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 0 0% 

Πολύ  4 66,66% 

Πάρα πολύ 2 33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 
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ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 5,55% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 1 5,55% 

Πολύ  5 27,77% 

Πάρα πολύ 11 61,11% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 0 0% 

Ελάχιστα 1 6,25% 

Σε μέτριο βαθμό 2 12,5% 

Πολύ  4 25% 

Πάρα πολύ 9 56,25% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 
Παρατηρούμε πως τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην 

ηλικιακή κατηγορία των 18 έως 25 ετών. Στις δύο άλλες ηλικιακές κατηγορίες τα 

αποτελέσματα κυμαίνονται περίπου στο ίδιο επίπεδο, με την κατηγορία των 26 έως 40 

ετών να υπερέχει ελαφρώς στις απαντήσεις «Πολύ» και «Πάρα πολύ» μεγάλη άνεση,  

και την κατηγορία των 41 ετών και άνω να εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα στην 

απάντηση «Καθόλου» άνετα.  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Διάγραμμα 41 

 

• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

  Εξετάζοντας τα αποτελέσματα με κριτήριο τη θέση αυτή τη φορά, παίρνουμε 

τις ακόλουθες απαντήσεις. 

 

Πίνακας 42: Απαντήσεις ανά θέση.  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Καθόλου 1 16,66% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 0 0% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πολύ 1 16,66% 

Πάρα πολύ 4 66,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Καθόλου 1 2,94% 

Ελάχιστα 0 0% 

Σε μέτριο βαθμό 2 5,88% 

Πολύ 13 38,23% 

Πάρα πολύ 18 52,94% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

  Το 83,32% των προϊσταμένων δήλωσε ότι αισθάνεται «Πολύ» ή «Πάρα 

πολύ» άνετα να χρησιμοποιεί φωτοτυπικό μηχάνημα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους φτάνει το 91,17%. «Καθόλου» άνετα δήλωσε ότι 

αισθάνεται το 16,66% των προϊσταμένων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό, για τους 

λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους αυτή τη φορά, ήταν  2,94%. Εδώ παρατηρείται και η 

σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο υπό εξέταση κατηγοριών. 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της κατηγορίας των 

προϊσταμένων στην ερώτηση αυτή παρουσιάζονται λίγο λιγότερο ικανοποιητικά σε 

σχέση με αυτά των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων. 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Ερωτήσεις 11 και 12. 
 

 Η ενδέκατη και η δωδέκατη ερώτηση τέθηκαν προκειμένου να αποτυπωθεί ο 

τρόπος με τον οποίο πιστεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ότι έχει επηρεαστεί η εργασία 

τους  από τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με άλλα λόγια, 

θελήσαμε να καταγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στο ενδεχόμενο 

διαφοροποίησης της καθημερινής τους εργασίας, σε ότι αφορά τον τρόπο 

διεκπεραίωσής της, που μπορεί να προέρχεται από την εισαγωγή του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών σε αυτή. Επιπλέον θελήσαμε να δούμε κατά 

πόσο πιστεύουν ότι τα νέα αυτά τεχνολογικά δεδομένα συντέλεσαν στη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας τους και σε ποιο βαθμό. 

 
Απαντήσεις στην Ερώτηση 11. 

 

• Συνολικά αποτελέσματα  

 

  Η ενδέκατη ερώτηση υποβλήθηκε με στόχο να διαπιστωθεί η στάση των 

δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά με την πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών 

προγραμμάτων ή νέων τεχνολογιών στην εργασία τους. Να διαπιστωθεί, με άλλα 

λόγια, κατά πόσο αντιμετωπίζουν θετικά ή αρνητικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι στάσεις 

τους, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια, παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

Πίνακας 43: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 11. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Φόβο 0 0% 

Επιφυλακτικότητα 4 10% 

Αδιαφορία 2 5% 

Ενδιαφέρον 29 72,5% 

Ενθουσιασμό 5 12,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, οι 

περισσότεροι (72,5%) αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον την πιθανότητα να εισαχθούν 

στην εργασία τους νέα ηλεκτρονικά προγράμματα ή νέες τεχνολογίες. Ένα 12,5% 

δηλώνει μάλιστα ότι αυτό το ενδεχόμενο του προκαλεί ενθουσιασμό. Την αδιαφορία 

του εκφράζει το 5% των ερωτώμενων, ενώ ένα 10% τηρεί επιφυλακτική στάση. 
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 Διάγραμμα 43 
 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι σε γενικές γραμμές η πιθανότητα να 

εισαχθούν νέες τεχνολογίες ή νέα ηλεκτρονικά προγράμματα στο χώρο εργασίας των δημοσίων 

υπαλλήλων, αντιμετωπίζεται από αυτούς θετικά. Αυτό το γεγονός έχει πολύ μεγάλη σημασία, αν 

αναλογιστεί κανείς τις επικείμενες μεταβολές στον εργασιακό χώρο των δημοσίων υπαλλήλων. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κληθούν να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις στο εργασιακό τους 

περιβάλλον, καθώς προγράμματα όπως το «Σύζευξις» μπαίνουν σταδιακά σε εφαρμογή, 

ολοκληρώνοντας διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, με τρόπο παραδοσιακό μέχρι στιγμής, στις 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Σελίδα 106 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Χρήσιμο κρίνεται σε αυτό το σημείο να δούμε κατά πόσο η ηλικία ως κριτήριο 

επηρεάζει τα παραπάνω αποτελέσματα.  

 

 

Πίνακας 44: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Φόβο 0 0% 

Επιφυλακτικότητα 0 0% 

Αδιαφορία 0 0% 

Ενδιαφέρον 4 66,66% 

Ενθουσιασμό 2 33,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Φόβο  0 0% 

Επιφυλακτικότητα 1 5,55% 

Αδιαφορία 1 5,55% 

Ενδιαφέρον 14 77,77% 

Ενθουσιασμό 2 11,11% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Φόβο 0 0% 

Επιφυλακτικότητα 3 18,75% 

Αδιαφορία 1 6,25% 

Ενδιαφέρον 11 68,75% 

Ενθουσιασμό 1 6,25% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 
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ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Με μια προσεκτική ματιά στα ποσοστά που προκύπτουν μπορεί κανείς 

εύκολα να παρατηρήσει ότι όσο μικρότερη είναι η ηλικιακή κατηγορία τόσο 

περισσότερο θετικά αντιμετωπίζεται η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών 

προγραμμάτων και νέων τεχνολογιών στον εργασιακό χώρο των δημοσίων 

υπαλλήλων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στην ηλικιακή κατηγορία των 41 ετών και 

άνω παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό επιφυλακτικότητας (18,75%) και το 

μεγαλύτερο ποσοστό αδιαφορίας (6,25%). 
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• Αποτελέσματα ανά θέση 

 

Αμέσως παρακάτω εξετάζεται το εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της εργασιακής θέσης στο 

δημόσιο φορέα που κατέχουν οι ερωτώμενοι και της στάσης που τηρούν απέναντι στην 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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πιθανότητα εισαγωγής νέων τεχνολογιών και νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων στον 

εργασιακό τους χώρο. 

 

Πίνακας 45: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Φόβο 0 0% 

Επιφυλακτικότητα 1 16,66% 

Αδιαφορία 0 0% 

Ενδιαφέρον 5 83,33% 

Ενθουσιασμό 0 0% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Φόβο 0 0% 

Επιφυλακτικότητα 3 8,82% 

Αδιαφορία 2 5,88% 

Ενδιαφέρον 24 70,58% 

Ενθουσιασμό 5 14,70% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 

Παρατηρούμε πως το ποσοστό των προϊσταμένων που εκφράζουν 

«Επιφυλακτικότητα» είναι αρκετά υψηλό (16,66%) και δεν υπάρχει κανένας από τους 

τελευταίους που να αισθάνεται «Ενθουσιασμό». Παρόλα αυτά εκφράζει «Ενδιαφέρον» ένα 

υψηλό ποσοστό, και συγκεκριμένα το 83,33%. Αναφορικά με τους λοιπούς ερωτώμενους 

δημοσίους υπαλλήλους, «Ενδιαφέρον» απέναντι στην πιθανότητα εισαγωγής νέων 

προγραμμάτων και τεχνολογιών στην εργασία του εκφράζει το 70,58%. «Επιφυλακτική» στάση 

τηρεί το 8,82%, ενώ την «Αδιαφορία» του εκφράζει το 5,88%. Υπάρχει και ένα ποσοστό 14,70% 

που εκφράζει «Ενθουσιασμό» απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
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Απαντήσεις στην Ερώτηση 12. 

 

• Συνολικά Αποτελέσματα  

 

  Η τελευταία ερώτηση υποβλήθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους με στόχο να 

αποτυπώσει τις απόψεις τους σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν ότι οι νέες 

τεχνολογίες έχουν επηρεάσει την εργασία τους. Τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους 

φαίνονται παρακάτω: 

 

Πίνακας 46: Συνολικές απαντήσεις στην ερώτηση 12. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 

Πολύ αρνητικά 0 0% 

Αρνητικά 0 0% 

Έμεινε αμετάβλητη 2 5% 

Θετικά 18 45% 

Πολύ θετικά 20 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 40 100% 

 
Παρατηρούμε από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι δεν υπάρχει κανένας ανάμεσα 

στους ερωτώμενους που να πιστεύει ότι η χρήση υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν 
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επηρεάσει την εργασία του με τρόπο αρνητικό. Μάλιστα οι μισοί (50%) από τους ερωτώμενους 

απάντησαν ότι η εργασία τους επηρεάστηκε «Πολύ θετικά», ενώ το 45% απάντησε ότι 

επηρεάστηκε «Θετικά». Ένα 5% θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες και η χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή δεν έχουν επηρεάσει την εργασία του ούτε θετικά ούτε όμως και αρνητικά, δηλαδή 

πιστεύουν πως παράμεινε αμετάβλητη.  
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάγραμμα 46 

 
Είναι η πρώτη ερώτηση από αυτές που αναλύσαμε μέχρι στιγμής όπου δεν 

παρατηρούμε αρνητική στάση ούτε και από ένα μικρό, έστω, ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων. 

Αυτό υποδηλώνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων που ρωτήθηκαν 

αντιλαμβάνεται τη θετική επίδραση στην εργασία της από τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και από την επίδραση των νέων τεχνολογιών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η μηχανογράφηση, που υπάρχει πλέον στις 

περισσότερες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, και παρέχει οργάνωση και εξοικονόμηση κόπου 

και χρόνου, σε αντιδιαστολή με το χειρόγραφο σύστημα που χρησιμοποιούνταν στις δημόσιες 

υπηρεσίες στο πρόσφατο παρελθόν. Επιπλέον με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση υπολογιστή 
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αυξάνεται η απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς στον ίδιο χρόνο έχουν τη δυνατότητα 

να διεκπεραιώσουν περισσότερες υποθέσεις. 

 

• Αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία 

 

Εξετάζεται παρακάτω η σχέση μεταξύ ηλικίας και άποψης που έχουν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των 

νέων τεχνολογιών έχει επηρεάσει την εργασία τους. 

 

Πίνακας 47: Απαντήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 18 ΕΩΣ 25 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Πολύ αρνητικά 0 0% 

Αρνητικά 0 0% 

Έμεινε αμετάβλητη 0 0% 

Θετικά 1 16,66% 

Πολύ θετικά 5 83,33% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 26 ΕΩΣ 40 ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Πολύ αρνητικά 0 0% 

Αρνητικά 0 0% 

Έμεινε αμετάβλητη 0 0% 

Θετικά 9 50% 

Πολύ θετικά 9 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 41 ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Πολύ αρνητικά 0 0% 

Αρνητικά 0 0% 

Έμεινε αμετάβλητη 2 12,5% 

Θετικά 8 50% 
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ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 

Πολύ θετικά 6 37,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 16 100% 

 
Παρατηρούμε ότι η ηλικιακή κατηγορία των 18 έως 25 ετών τηρεί την πιο θετική στάση 

με την απάντηση «Πολύ θετικά» να φτάνει το 83,33%. Την απάντηση αυτή επέλεξε το 50% των 

ερωτώμενων ηλικίας 26 έως 40 ετών, ενώ τα άτομα της τρίτης ηλικιακής κατηγορίας των 41 

ετών και άνω την επέλεξαν σε ποσοστό 37,5%. Μάλιστα, ένα ποσοστό 12,5% της τελευταίας 

ηλικιακής κατηγορίας θεωρεί ότι η εργασία του «Έμεινε αμετάβλητη» με τη χρήση υπολογιστή 

και νέων τεχνολογιών.  
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• Αποτελέσματα ανά θέση 
 

Παρακάτω εξετάζεται κατά πόσο η εργασιακή θέση ως κριτήριο επηρεάζει τις 

απαντήσεις που δόθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Πίνακας 48: Απαντήσεις ανά θέση. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

Πολύ αρνητικά 0 0% 

Αρνητικά 0 0% 

Έμεινε αμετάβλητη 1 16,66% 

Θετικά 2 33,33% 

Πολύ θετικά 3 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 6 100% 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  

% 
Πολύ αρνητικά 0 0% 

Αρνητικά 0 0 % 

Έμεινε αμετάβλητη 1 2,94% 

Θετικά 16 47,05% 

Πολύ θετικά 17 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 34 100% 

 
Βλέπουμε πως το 16,66% των προϊσταμένων θεωρεί ότι η εργασία του «Έμεινε 

αμετάβλητη» με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών, ενώ το 

33,33% θεωρεί ότι αυτή επηρεάστηκε «Θετικά». Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους υπόλοιπους 

δημοσίους υπαλλήλους είναι 2,94% και 47,05%. Αυτές είναι οι μοναδικές ποσοστιαίες 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι απαντήσεις των δύο εξεταζόμενων κατηγοριών. Αξίζει 

σε αυτό το σημείο να παρατηρήσουμε ότι η διαφορά στα ποσοστά των δύο κατηγοριών στην 

απάντηση «Έμεινε αμετάβλητη» είναι αρκετά σημαντική. 

 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
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ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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Συμπεράσματα Έρευνας με Ερωτηματολόγια 
 

Από την έρευνα που διενεργήθηκε με την εμπειρική μέθοδο της 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων προκύπτουν ορισμένα πολύ σημαντικά 

συμπεράσματα. 

Πρώτα-πρώτα ο παράγοντας ηλικία διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο 

όσον αφορά τη στάση των δημοσίων υπαλλήλων σε σχέση με την πιθανότητα 

εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων και νέων τεχνολογιών στην εργασία 

τους. Εξάγεται δηλαδή το συμπέρασμα ότι άτομα μικρότερα σε ηλικία αντιμετωπίζουν 

πιο θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Επιπλέον η άνεση στη διαχείριση εφαρμογών 

αυτοματισμού γραφείου είναι μεγαλύτερη στις μικρότερες ηλικίες, όπως καλύτερο 

είναι και το γνωστικό υπόβαθρο που διαθέτουν στο χειρισμό ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και στις γνώσεις πληροφορικής γενικότερα. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι το 100% των ερωτώμενων της ηλικιακής κατηγορίας 18 έως 25 ετών 

δήλωσε ότι αισθάνεται «Πάρα Πολύ» άνετα να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ποσοστό 

που φθίνει σημαντικά καθώς αυξάνεται η ηλικία των ερωτώμενων. Όσον αφορά τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις στην πληροφορική ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 83,33% 

των ερωτώμενων ηλικίας 18 έως 25 ετών στην ερώτηση: «Πριν εργαστώ εδώ οι 

γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν:» απάντησε «Πολύ Καλές» ενώ στην ηλικιακή 

κατηγορία των 41 ετών και άνω το 75% απάντησε «Ελάχιστες».  

Αναφορικά με τη διάκριση ανά θέση εργασίας, εάν οι προϊστάμενοι 

συγκριθούν με τους εισηγητές και τους συμβασιούχους σε ότι έχει σχέση με την 

Σελίδα 115 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. 

ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 
Σελίδα 116 

ικανότητα διαχείρισης απλών εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, παραδείγματος 

χάρη στην επεξεργασία κειμένου, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων κ.α. 

υστερούν ελαφρώς. Παρουσιάζουν πάραυτα ικανοποιητικό επίπεδο στη χρήση fax, 

εκτυπωτή και φωτοτυπικού μηχανήματος και τηρούν σε γενικές γραμμές θετική 

στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες και στο ενδεχόμενο εισαγωγής νέων 

ηλεκτρονικών προγραμμάτων στην εργασία τους. Ας μην ξεχνούμε το γεγονός ότι οι 

προϊστάμενοι ανήκουν κυρίως στην τρίτη ηλικιακή κατηγορία των 41 ετών και άνω 

και, κατά συνέπεια, εμπίπτουν σε όσα προαναφέραμε για αυτή την ηλικιακή 

κατηγορία στην προηγούμενη παράγραφο. Θετικό είναι πάντως το ότι οι 

προϊστάμενοι παρουσιάζονται δεκτικοί απέναντι σε πιθανές μεταβολές στο εργασιακό 

τους περιβάλλον λόγω της εισόδου νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων, καθότι 

προΐστανται των τμημάτων τους και διοικούν το προσωπικό τους, και μπορούν έτσι 

να μεταδώσουν ένα θετικό κλίμα απέναντι σε πιθανά νέα τεχνολογικά δεδομένα στον 

εργασιακό τους χώρο στο δημόσιο τομέα.  

Οι γνώσεις που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι σχετικά με την πληροφορική και 

η άνεση με την οποία διαχειρίζονται ορισμένες εφαρμογές στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή σχετίζονται άμεσα με τη στάση που τηρούν απέναντι στην πιθανότητα 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών και νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων στην εργασία 

τους. Επιπλέον οι γνώσεις αυτές σχετίζονται άμεσα και με την άποψή τους σχετικά με 

το πόσο θετικά έχει επιδράσει η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι νέες 

τεχνολογίες την εργασία τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για μία αναλογική σχέση, 

δηλαδή όσο περισσότερες είναι οι γνώσεις και η άνεση που παρουσιάζουν, τόσο πιο 

θετική είναι και η στάση που τηρούν. Ακόμη, όπως προέκυψε από την έρευνα, το 

μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων που ρωτήσαμε (87,5%) 

παρακολούθησε στο παρελθόν κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής και έχει 

ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό περίπου 30%, 

που αν και έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι δεν τον χρησιμοποιεί ή τον 

χρησιμοποιεί σπάνια. Πάντως η στάση των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στην 

πιθανότητα εισαγωγής νέων τεχνολογιών στον εργασιακό τους χώρο είναι κατά βάση 

θετική.  

Σε γενικές γραμμές το επίπεδο των δημοσίων υπαλλήλων αναφορικά με το 

πόσο άνετα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις 

δυνατότητες που αυτός παρέχει σίγουρα δεν είναι απογοητευτικό, χωρίς όμως να 

κρίνεται και ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Χρειάζεται να γίνουν μεγάλες προσπάθειες, 

κυρίως από τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία, 
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προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην πληροφορική και να 

χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη άνεση χρήσιμες εφαρμογές που μπορούν να 

διευκολύνουν κατά πολύ την εργασία τους. Άλλωστε σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν τη 

θετική επίδραση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και νέων τεχνολογιών στη 

βελτίωση της ποιότητας της εργασίας τους. Με τη σταδιακή εξοικείωση των δημοσίων 

υπαλλήλων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή η εργασία τους θα γίνεται ολοένα 

και πιο γρήγορα, περισσότερο οργανωμένα και πιο αποδοτικά. Αυτό είναι εξαιρετικά 

σημαντικό, εάν αναλογιστεί κανείς ότι τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών του 

δημοσίου τομέα είναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος θα μπορεί να διεκπεραιώνει τις 

υποθέσεις του σε μικρότερο χρόνο, με λιγότερο κόπο, αποφεύγοντας 

γραφειοκρατικές διαδικασίες που προκύπτουν από έλλειψη οργάνωσης στις 

δημόσιες υπηρεσίες και από την έλλειψη κατάρτισης ορισμένων δημοσίων 

υπαλλήλων. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
(Παρακαλώ σημειώστε Χ στο αντίστοιχο κουτάκι) 

 
 
 Άντρας         Γυναίκα     18-25   26-40         41 και άνω 
Φύλο:                                               Ηλικία:                                                                                
 
 Προϊστάμενος/η   Υπάλληλος               (π.χ. ΚΕΠ Δήμου Μίκρας) 
Θέση:                                                              Φορέας:   
 
 

 
1. Πριν εργαστώ εδώ οι γνώσεις μου στην πληροφορική ήταν: 
 

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

2. Παρακολούθησα στο παρελθόν κάποιο σεμινάριο/ μάθημα πληροφορικής. 
 

1.Ναι  2.Όχι 
 

 
 
3. Έχω υπολογιστή στο σπίτι μου. 

 
1.Ναι  2.Όχι 

 
 
  

4. (Για όσους απάντησαν Ναι στην ερώτηση 3) 
Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή που έχω στο σπίτι μου: 
 
1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ 
 

    
  

5. Αισθάνομαι άνετα να γράφω και να διορθώνω στον υπολογιστή: 

1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ    
 



 
6. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ λογιστικά φύλλα στον υπολογιστή. 
 

1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ    
 

 
 
7. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ βάσεις δεδομένων στον υπολογιστή. 

 
1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ    
 

 
 

8. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο. 
 

1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ    
 

 
 
9. Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ την ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

 
1.Καθόλου    2.Ελάχιστα    3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ    5.Πάρα πολύ    
 

 
 

10.  Αισθάνομαι άνετα να χρησιμοποιώ fax, εκτυπωτή, φωτοτυπικό μηχάνημα. 
 

1.Καθόλου  2.Ελάχιστα   3.Σε μέτριο βαθμό      4.Πολύ       5.Πάρα πολύ 
fax 
  
εκτυπωτή   
  
φωτοτ.μηχ. 
  

11. Η πιθανότητα εισαγωγής νέων ηλεκτρονικών προγραμμάτων ή νέων 
τεχνολογιών στην εργασία μου, μου προκαλούν: 
 
1.Φόβο 2.Επιφυλακτικότητα  3.Αδιαφορία 4.Ενδιαφέρον   5.Ενθουσιασμό 

 
 

 
12.  Πιστεύω ότι η χρήση υπολογιστή και οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει 
την εργασία μου: 
 
1.Πολύ αρνητικά   2.Αρνητικά    3.Έμεινε αμετάβλητη  4.Θετικά   5.Πολύ θετικά 

 
 
 

Σας ευχαριστώ πολύ!  
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