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ΘετικέςΘετικές επιπτώσειςεπιπτώσεις τωντων νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών
στηνστην εργασίαεργασία στοστο δημόσιοδημόσιο τομέατομέα

Βελτίωση της παραγωγικότητας.
Ταχύτητα, αξιοπιστία, συνέπεια, ευελιξία,
τυποποίηση, ποιότητα.
Καλύτερη σχέση με πολίτη / επιχείρηση.
Πιο διαφανείς διαδικασίες-Περιορισμός
διαφθοράς.



ΑρνητικέςΑρνητικές επιπτώσειςεπιπτώσεις τωντων νέωννέων
τεχνολογιώντεχνολογιών στηνστην εργασίαεργασία
Πρόβλημα με προστασία:

• «ιδιωτικότητας»
• πνευματικών δικαιωμάτων

Έλλειψη σαφούς και συνεκτικού
νομικού πλαισίου για:

• Ανταγωνισμό- Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Κρυπτογραφία- Πιστοποίηση
Ταυτότητας



ΗΗ κατάστασηκατάσταση διεθνώςδιεθνώς
Ποσοστά ηλεκτρονικής διακυβέρνησης :



ΚατάστασηΚατάσταση σσεε ΕυρώπηΕυρώπη –– ΕλλάδαΕλλάδα..

TESTA

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ»



ΚατάστασηΚατάσταση σσεε ΕυρώπηΕυρώπη –– ΕλλάδαΕλλάδα..



ΜελλοντικέςΜελλοντικές τάσειςτάσεις

Υπηρεσίες προς τους πολίτες σε
πραγματικό χρόνο.
Ευρεία χρήση Internet για:

1. Βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες.
2. Διαλογικό τρόπο λήψης αποφάσεων.

Λογισμικό ανοιχτής πηγής.
Ηλεκτρονικές προμήθειες.



ΑλλαγέςΑλλαγές στονστον τρόποτρόπο οργάνωσηςοργάνωσης



ΠροβλήματαΠροβλήματα στηνστην ομαλήομαλή υιοθέτησηυιοθέτηση τωντων
νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών στιςστις δημόσιεςδημόσιες υπηρεσίεςυπηρεσίες

Πολλές μη διασυνδεδεμένες βάσεις
δεδομένων => Δυσκολία εξαγωγής
συμπερασμάτων.
Έλλειψη συντονισμού και στρατηγικού
σχεδιασμού.
Έλλειψη «εξωστρεφών» συστημάτων.
Αντίσταση από εργαζόμενους.



ΑναγκαιότηταΑναγκαιότητα προσαρμογήςπροσαρμογής τωντων εργαζομένωνεργαζομένων
τουτου δημοσίουδημοσίου τομέατομέα στιςστις νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες

Ανάγκη για νέα προγράµµατα
κατάρτισης. 
Δια βίου μάθηση.
Έµφαση στις δεξιότητες.
Ανάγκη Προσαρμοστικότητας.
Εργασία λιγότερο εξαρτημένη από
τοπικές/ χρονικές παραμέτρους.



ΕπίδρασηΕπίδραση ΝέωνΝέων ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών στηνστην
ψυχολογίαψυχολογία τωντων εργαζομένωνεργαζομένων

Έλλειψη κινήτρων, χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, απηρχαιωμένος
εξοπλισμός, προβληματική
αξιολόγηση, σύγκρουση εργασιακών
ρόλων =>   κακή εργασιακή
ψυχολογία => αρνητισμός σε κάθε
αλλαγή.



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα ΒιβλιογραφικήςΒιβλιογραφικής
ΈρευναςΈρευνας

Μείωση γραφειοκρατίας σταδιακά.
Βελτίωση συναλλαγής πολίτη με Δ.Υ.
Ελλάδα πίσω σε σχέση με Ευρώπη.
«Σύζευξις» καθυστερήσεις.
Πρόβλημα με:

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων.
2. Ποιότητα-Αξιοπιστία δεδομένων.
3. Διασφάλιση πρόσβασης.
4. Διάχυση πληροφόρησης.



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα ΒιβλιογραφικήςΒιβλιογραφικής
ΈρευναςΈρευνας
Χρειάζεται βελτίωση νομοθετικού
πλαισίου.
Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών
πληροφορικής στο δημόσιο τομέα.
Σε κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες Η/Υ
με Internet για πολίτες.
Χρειάζεται συνεργασία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα ΒιβλιογραφικήςΒιβλιογραφικής
ΈρευναςΈρευνας
Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
Η κατάρτιση να αντιμετωπιστεί ως
επένδυση.
Σκέψη σφαιρική-Δράση τοπική.
Και ο εργαζόμενος έχει ευθύνη για
την κατάρτισή του.



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα ΒιβλιογραφικήςΒιβλιογραφικής
ΈρευναςΈρευνας

Για μελλοντική διερεύνηση:
«Σύζευξις» -πόσο βοήθησε- ποιες οι
καθυστερήσεις- για ποιο λόγο.
Μείωσε η Ελλάδα το τεχνολογικό της χάσμα;
Θέση Ευρώπης ως προς παγκόσμια
πραγματικότητα.
Πώς ο πολίτης θα αναπτύξει νέα-καλύτερη
σχέση με το δημόσιο τομέα, χάρη στην
τεχνολογία; 



ΈρευναΈρευνα μεμε ΕρωτηματολόγιαΕρωτηματολόγια

Στόχος: Αποτύπωση στάσης εργαζομένων
Δείγμα: 40 ατόμων
Δομή: 1) Δημογραφικά στοιχεία

• Φύλο
• Ηλικία
• Θέση
• Φορέας

2) 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου



ΈρευναΈρευνα μεμε ΕρωτηματολόγιαΕρωτηματολόγια



ΕρώτησηΕρώτηση 11--ΓνώσειςΓνώσεις ΠληροφορικήςΠληροφορικής..



ΕρώτησηΕρώτηση 22-- ΣεμινάριοΣεμινάριο//μάθημαμάθημα..



ΕρώτησηΕρώτηση 33-- ΈχωΈχω ΗΗ//ΥΥ..



ΕρώτησηΕρώτηση 44-- ΧρήσηΧρήση ΗΗ//ΥΥ..



ΕρώτησηΕρώτηση 55-- ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία ΚειμένουΚειμένου..



ΕρώτησηΕρώτηση 66-- ΛογιστικάΛογιστικά ΦύλλαΦύλλα..



ΕρώτησηΕρώτηση 77-- ΒάσειςΒάσεις ΔεδομένωνΔεδομένων..



ΕρώτησηΕρώτηση 88-- ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο..



ΕρώτησηΕρώτηση 99-- ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΑλληλογραφίαΑλληλογραφία..



ΕρώτησηΕρώτηση 1010--FaxFax//ΕκτυπωτήςΕκτυπωτής//ΦωτΦωτ..ΜηχάνημαΜηχάνημα..



ΕρώτησηΕρώτηση 1010--FaxFax//ΕκτυπωτήςΕκτυπωτής//ΦωτΦωτ..ΜηχάνημαΜηχάνημα..

18-25 ετών 26-40 ετών 41 και άνω

Fax 17% 67% 56%
Εκτυπωτής 83% 83% 56%
Φωτοτυπ. 
μηχάνημα

33% 60% 56%

Ποσοστά που απάντησαν ότι αισθάνονται «Πάρα Πολύ» άνετα.

Προϊστάμενος Υπάλληλος
Fax 66% 53%

Εκτυπωτής 66% 73%
Φωτοτυπ. 
μηχάνημα

66% 53%



ΕρώτησηΕρώτηση 1111-- ΟιΟι ΝΤΝΤ στηνστην εργασίαεργασία μουμου, , 
μουμου προκαλούνπροκαλούν : : 



ΕρώτησηΕρώτηση 1122-- ΟιΟι ΝΤΝΤ επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην εργασίαεργασία μουμου::



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα ΈρευναςΈρευνας μεμε
ΕρωτηματολόγιαΕρωτηματολόγια
Παράγοντας Φύλο

• Δεν παρατηρείται διαφοροποίηση.

Παράγοντας Ηλικία
• Στην κατηγορία 18-25 τα πιο ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Θετικότερη στάση, καλύτερη
διαχείριση εφαρμογών, περισσότερες
προϋπάρχουσες γνώσεις. Το 100% παρακολούθησε
σεμινάριο, έχει Η/Υ, internet . Εξαίρεση : χρήση fax.

Παράγοντας Θέση
• Στους υπαλλήλους τα πιο ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Είναι πιο άνετοι στη διαχείριση
εφαρμογών, περισσότερες προϋπάρχουσες
γνώσεις, στάση θετική.

• Οι προϊστάμενοι υστερούν εμφανώς στη χρήση
λογιστικών φύλλων, καλό επίπεδο σε χρήση fax, 
εκτυπωτή, φωτοτυπικού μηχανήματος.



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα ΈρευναςΈρευνας μεμε
ΕρωτηματολόγιαΕρωτηματολόγια
Σύνολο Δημόσιων Υπαλλήλων:

• Σχέση γνώσεων πληροφορικής-στάσης
προς Ν.Τ. και άποψης για το πώς
επηρεάστηκε η εργασία.
• Στάση γενικά θετική.
• Επίπεδο μέσο.
• Καλύτεροι σε χρήση επεξεργαστή κειμένου
από ότι σε χρήση λογιστικών φύλλων.
• Καλύτεροι σε χρήση λογιστικών φύλλων σε
σχέση με βάσεις δεδομένων.
• Ανάγκη επιπρόσθετης κατάρτισης.



ΕυχαριστώΕυχαριστώ πολύπολύ

Συριτζίδου Αγγελική
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