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Περίληψη
Ζ κεηάβαζε από ηελ ζπκβαηηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί κηα
δηεζλή ηάζε. Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηηο θπβεξλήζεηο λα θαηαιάβνπλ ηηο απόςεηο θαη ηηο αλάγθεο
ησλ πνιηηώλ θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί σο θαζεκεξηλνί ρξήζηεο ηόζν εθπαηδεπηηθώλ
όζν θαη δηαθόξσλ άιισλ δηθηπαθώλ ηόπσλ, απνηεινύλ έλα ηζρπξό θαη βάζηκν δείγκα
δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο
ζπλερνύο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε ρώξα καο. Ζ έξεπλα
απηή θαηαγξάθεη ηηο απόςεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη πξνζδνθίεο ηνπο αλακέλεηαη λα
ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζην ζρεδηαζκό ειθπζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ δηθηπαθώλ ηόπσλ αιιά
θαη λα ελδπλακώζνπλ ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζύλεο ηόζν ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
όζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.
Λέξειρ – κλειδιά: Ηλεκηρονική Διακσβέρνηζη, απόυεις, προζδοκίες, εκπαίδεσζη

The transition from conventional governances to e-governance is becoming an
international trend. It is important for Governments to understand variables that
influence citizens’ adoption of e-Governance in order to take them into account when
delivering services online. Teachers of primary and secondary education use egovernance websites and especially education e-governance websites on a daily base.
Therefore their opinions could give some clues and directions for planning effective
e-government practices. The study investigates teachers’ expectation and attitudes
towards education e-governance websites. Findings could assist policy-makers with
the first guidelines about which areas should be improved in order to enhance trust
towards e-governance services and public administration.
Keywords: e-governance, attitudes, expectancies, education

1. Ειζαγωγή
H αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη κηα παγθόζκηα ηάζε ηεο ηειεπηαίαο
δεθαεηίαο πνπ έρεη ζηόρν ηελ αλακόξθσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Golubeva θαη Merkuryeva,
2005). Καηά ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα, νη θπβεξλήζεηο ζηελ Δπξώπε έρνπλ εκπιαθεί ζε έλα
ηεξάζηην έξγν πνπ έρεη ζθνπό ηε κεηάβαζε όζσλ ην δπλαηό πεξηζζόηεξσλ ππεξεζηώλ ζηελ
ειεθηξνληθή επνρή θαη ζην δηαδίθηπν (Gunter, 2006). Αξρηθά ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
είρε επηθεληξσζεί ζηε βειηίσζε θαη ζηελ αλαδηακόξθσζε ησλ εζσηεξηθώλ δηεξγαζηώλ ηνπ
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δεκνζίνπ ηνκέα, αξγόηεξα όκσο ζπκπεξηέιαβε θαη εμσηεξηθέο δηεξγαζίεο ώζηε λα βειηησζεί
ε πξνζβαζηκόηεηα ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη ε παξνρή ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο
(Homburg, 2004).
Σύκθσλα κε ην Σύληαγκα ηεο Διιάδαο (2008, άξζξν 5A, παξάγξαθνο 2) «Καθένας έτει
δικαίφμα ζσμμεηοτής ζηην Κοινφνία ηης Πληροθορίας. Η διεσκόλσνζη ηης πρόζβαζης ζηις
πληροθορίες ποσ διακινούνηαι ηλεκηρονικά, καθώς και ηης παραγφγής, ανηαλλαγής και
διάδοζής ηοσς αποηελεί σποτρέφζη ηοσ Κράηοσς». H Διιάδα όκσο πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηηο
άιιεο ρώξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (The Economist Intelligence Unit, 2009). Σε

παγθόζκην επίπεδν, ζύκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (2008) ε Διιάδα
βξίζθεηαη ζηελ 44ε ζέζε, κε δείθηε ςεθηαθήο εηνηκόηεηαο 0.5718. Θα πξέπεη λα
ζεκεησζεί όηη ε Διιάδα ην 2005 βξηζθόηαλε ζηελ 35ε ζέζε.
Τν Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ) είλαη έλα Ννκηθό Πξόζσπν
Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Ηδξύζεθε κε ην Ν.3059/2002
(ΦΔΚ Α 241/11.10.2002) θαη επνπηεύεηαη από ηνλ Υπνπξγό Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ.
Απνηειεί ηελ θεληξηθή πεγή άληιεζεο έγθπξεο πιεξνθόξεζεο θαζώο θαη ην βαζηθό θνξέα
δηακόξθσζεο πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηεο ρώξαο πξνο ηελ Χεθηαθή Διιάδα θαη
ηε ζπκβνιή ησλ Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΤΠΔ) ζην νηθνλνκηθό θαη
θνηλσληθό γίγλεζζαη ηεο ρώξαο καο. Σύκθσλα κε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο, ν αξηζκόο βαζηθώλ Υπεξεζηώλ πιήξσο ειεθηξνληθά δηαζέζηκσλ είλαη 7 (35%)
Πνζνζηό 19% ηνπ πιεζπζκνύ ρξεζηκνπνηεί ηαθηηθά ην Γηαδίθηπν γηα ζπλαιιαγέο κε ηηο
Γεκόζηεο Αξρέο. Πνζνζηό 15% ρξεζηκνπνηεί ηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο Γεκόζησλ Υπεξεζηώλ
γηα πιεξνθόξεζε, 11% γηα λα θαηεβάδεη θόξκεο θαη 6% γηα λα ππνβάιιεη ηηο θόξκεο
ειεθηξνληθά (ΚηΠ, 2009).
Ζ εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο από ηνπο πνιίηεο δελ είλαη κόλν
ζέκα ηερληθό αιιά επεξεάδεηαη θαη από άιινπο θνηλσληθνύο παξάγνληεο (Luo, 2009). Οη
θπβεξλήζεηο ζην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ
ππόςε ηνπο ηηο απόςεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο νη
νπνίνη βνεζνύλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (Mofleh and Wanous,
2008).
Τν άξζξν απηό δηεξεπλά ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ εθπαίδεπζε. Ο όξνο «ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε ζηελ εθπαίδεπζε» αλαθέξεηαη ζηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ, ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη
ησλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σύκθσλα κε ην
Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, (http://www.ypepth.gr) 150798
εθπαηδεπηηθνί είλαη κόληκνη Γεκόζηνη Υπάιιεινη ζε ζύλνιν 370.517 κνλίκσλ Γεκνζίσλ
ππαιιήισλ (Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, http://www.ypes.gr). Δίλαη ελδηαθέξνλ ινηπόλ λα
κειεηεζνύλ νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο απνηεινύλ πνζνζηό 40.69% ησλ κνλίκσλ
Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη 16.38% όισλ ησλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα. Δπίζεο νη
Titah and Barki (2006) ηζρπξίδνληαη όηη ε γξαθεηνθξαηία ζε έλαλ νξγαληζκό επεξεάδεη ηελ
πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Τν Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα είλαη
ζπγθεληξσηηθό κε ηελ έλλνηα όηη ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα βίνπ κάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιν βαζκό
γξαθεηνθξαηίαο, απζηεξέο ηεξαξρηθέο δνκέο θαη πνιπλνκία.

2. Ηλεκηπονική διακςβέπνηζη
H ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη “η τρήζη ηφν ηλεκηρονικών μέζφν ζηη διεσκόλσνζη μιας
αποδοηικής, γρήγορης και διαθανούς διαδικαζίας διάτσζης ηης πληροθορίας ζηις δημόζιες και
άλλες σπηρεζίες για ηην εκηέλεζη κσβερνηηικών διατειριζηικών ενεργειών” (Misuraca, 2006 p.
210). Ζ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ζέκα πνιηηηθήο βνύιεζεο (Vrana
et al., 2007). Ο Gunter (2006, p. 362) αλαθέξεη ζθνπόο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
είλαη λα θάλεη εύθνια πξνζβάζηκεο ηηο ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο ζηνπο πνιίηεο, λα
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πξνζθέξεη ππεξεζίεο επηθεληξσκέλεο ζηνλ πνιίηε νη νπνίεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο
ηνπ. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε επεθηείλεηαη πέξα από ηελ απιή θαη παζεηηθή κεηαθνξά
πιεξνθνξηώλ ζηνλ πνιίηε ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ
(UNESCO, 2007). Με ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γίλεηαη κεηάβαζε από ηελ
θαηάζηαζε όπνπ ε “θπβέξλεζε δξα πξνιεπηηθά θαη ν πνιίηεο αληηδξαζηηθά” ζηελ
θαηάζηαζε όπνπ “ηόζν ε θπβέξλεζε όζν θαη ν πνιίηεο δξνπλ πξνιεπηηθά θαη δηαδξαζηηθά”
(Majumdar, 2006). Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ινηπόλ εμππεξεηεί έλα ζπκκεηνρηθό ζηπι
δεκνθξαηίαο. Απηό ζεκαίλεη ελίζρπζε ησλ επηθνηλσληαθώλ θαλαιηώλ, ελαξκνληζκέλεο
νξγαλσζηαθέο πξαθηηθέο θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ ηεο θπβέξλεζεο,
δηαθνξεηηθώλ ηκεκάησλ ηεο θπβέξλεζεο, ηεο θεληξηθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη
απηνδηνίθεζεο θαη θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ θαη νξγαληζκώλ Gunter (2006). Με ηνλ ηξόπν
απηό ν δεκόζηνο ηνκέαο αλακνξθώλεηαη (Schware Deane, 2003). Οη θπβεξλήζεηο
αλαζρεκαηίδνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, πηνζεηνύλ λένπο ηξόπνπο δηνίθεζεο θαη
επαλαζρεδηάδνπλ ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο ώζηε λα εμππεξεηνύλ θαιύηεξα ην δεκόζην
ζπκθέξνλ (Kachnowski, 2003). Δπηπξόζζεηα, νη θπβεξλήζεηο πξνζθέξνπλ πνηνηηθέο
ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο (Homburg, 2004), εληζρύεηαη ε απνθέληξσζε, ε ππεπζπλόηεηα ε
ππνρξέσζε ινγνδνζίαο θαη ε δηαθάλεηα (IDRC, 2007) θαη απνθηνύλ κεγαιύηεξε εθηίκεζε
από ην ιαό ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Norris, 2000).

3. Μεθοδολογία
Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ελόο online εξσηεκαηνιόγηνπ. Δπηιέρζεθαλ ρξήζηεο ηνπ
Γηαδηθηύνπ γηα ηελ έξεπλα ιόγσ ηνπ
“ςεθηαθνύ ράζκαηνο” ζηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε (Mofleh θαη Wanous, 2008). Ζ Colesca (2009, ζει 32)
αλαθέξεη
ραξαθηεξηζηηθά “οι πολίηες οι οποίοι δεν είναι τρήζηες ηοσ διαδικηύοσ δεν έτοσν θεηική ζηάζη
απένανηι ζηις ηλεκηρονικές σπηρεζίες ζε ζτέζη με ηοσς κσβερνηηικούς θορείς”. Γηα ην ιόγν
απηό, ε παξνύζα έξεπλα δε ιακβάλεη ππόςε ηα άηνκα ηα νπνία δελ είλαη ηθαλά λα έρνπλ
πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.
Μηα αλαθνίλσζε ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ ελεκέξσλε
ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηνπο νδεγνύζε ζην εξσηεκαηνιόγην. Σε πεξίπησζε πνπ ν
ρξήζηεο επηζπκνύζε λα ιάβεη κέξνο ζηελ έξεπλα, κεηά ηε ζπκπιήξσζε κηαο αλώλπκεο
θόξκαο, ιάκβαλε ζην ινγαξηαζκό ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπ ηαρπδξνκείνπ έλα απζηεξά
πξνζσπηθό, κε κνλαδηθό ζύλδεζκν κήλπκα, ώζηε λα ζπκπιεξώζεη ην εξσηεκαηνιόγην. Τν
Παλειιήλην Σρνιηθό Γίθηπν παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ινγαξηαζκνύο ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ ηεο κνξθήο username@sch.gr. Από ηα εξσηεκαηνιόγηα πνπ
ζπκπιεξώζεθαλ κόλν απηά πνπ πξνέξρνληαλ από ινγαξηαζκνύο ηνπ Παλειιήληνπ
Σρνιηθνύ Γηθηύνπ έγηλαλ απνδεθηά. Τα δύν απηά ζηνηρεία δηαζθάιηζαλ ην γεγνλόο όηη κόλν
εθπαηδεπηηθνί θαη κηα κόλν θνξά κάιηζηα ν θαζέλαο, ζα ζπκπιήξσλε ην εξσηεκαηνιόγην.
Σπλνιηθά ζπκπιεξώζεθαλ 438 εξσηεκαηνιόγηα.
'Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά έλα πηινηηθό
εθηεηακέλν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν πεξηείρε όιεο ηηο πξνηεηλόκελεο θιίκαθεο πνπ
ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία, θαη απαληήζεθε από 70 εθπαηδεπηηθνύο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
εθπαίδεπζεο ώζηε λα ζηαζκηζηεί. Τειηθά, γηα θάζε έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε,
ζπκπεξηιήθζεθε ζην εξσηεκαηνιόγην ε θιίκαθα πνπ παξνπζίαδε ην κεγαιύηεξν Cronbach
alpha. Γηα ηελ εκπηζηνζύλε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πηνζεηήζεθε ε θιίκαθα ησλ
Colesca and Dobrica(2008), γηα ην επίπεδό ηεο, ησλ Mofleh θαη Wanous (2008) θαη γηα ηηο
πξνζδνθίεο νη θιίκαθεο ησλ Al-Shafi and Vishanth(2009) θαη Vrana et al. (2007).

3. Εςπήμαηα
Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ησλ ρξεζηώλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ
έξεπλα. Ζ πιεηνςεθία είλαη άληξεο ζε πνζνζηό 62.79%. Πνζνζηό 43.38% είλαη κεηαμύ 41
θαη 50 εηώλ. Όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
είλαη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί θαη ην 57.08% ππεξεηνύλ ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Τν
εηζόδεκα ησλ κηζώλ πεξίπνπ εθπαηδεπηηθώλ θπκαίλεηαη από 10.000 σο 20.000 Δπξώ
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εηεζίσο θαη πνζνζηό 44.06%από 20.000 σο 30.000 Δπξώ.
Πίνακαρ 1: Ανάλσζη δείγμαηος
N=38
Φύιν
Ζιηθία

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε

Υπεξεηείηε ζηελ
Δθπαίδεπζε

Δηζόδεκα

Β
Άληξεο
Γπλαίθεο
20-30
31-40
41-50
51-60
Μόληκνο
Αλαπιεξσηήο
Ψξνκίζζηνο
Σπληαμηνύρνο
Α’ βζκηα εθπαίδεπζε
Β ’ βζκηα εθπαίδεπζε
Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ
Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ
Μεηεθπαίδεπζε
Κάηνρνο Γεύηεξνπ Πηπρίνπ
Κάηνρνο Πηπρίνπ
< 10000
10000 - 20000
20000 – 30000
>30000

Πνζνζηά
62.79
37.21
12.79
27.40
43.38
14.84
96.89
1.83
2.28
0
57.08
42.92
6.62
23.29
7.53
7.53
55.02
2.74
48.17
44.06
5.02

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνύλ θαζεκεξηλά, ζε πνζνζηό 60,05% δηθηπαθνύο ηόπνπο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε πνζνζηό 30.14% ην ιηγόηεξν κηα
θνξά ηελ εβδνκάδα. Φξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηα βίνπ κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ζε
πνζνζηά 84.02% θαη 80.14% αληίζηνηρα, θαη ζε πνζνζηό 66.61% ησλ Γηεπζύλζεσλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλώ κόλν ην έλα ηέηαξην ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο Γηθηπαθνύο ηόπνπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ
Δθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 2).
Πίνακαρ 2: Δικησακοί ηόποι ηλεκηρονικής διακσβέρνηζης ηης εκπαίδεσζης ποσ
τρηζιμοποιούνηαι
Τνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο
Τνπ Παλειιήληνπ Σρνιηθνύ Γηθηύνπ
Τσλ Πεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Δθπαίδεπζεο
Τσλ Γηεπζύλζεσλ Πξσηνβάζκηαο ή/θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Τσλ Παλεπηζηεκίσλ
Τνπ Διιεληθνύ Αθαδεκατθνύ Γηθηύνπ (GUNET)

84.02%
80.14%
25.57%
66.21%
39.27%
7.08%

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο εθηόο ηεο
εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ζε πνζνζηό 50.23% θαζεκεξηλά θαη
πνζνζηό 26.03%. ην ιηγόηεξν κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Τν ίδην πνζνζηό 44.29% ρξεζηώλ
ρξεζηκνπνηεί ην TAXIS θαη ηελ ζειίδα ηνπ ΑΣΔΠ, ελώ αθνινπζνύλ νη ζειίδεο
Υπνπξγείσλ, Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη ησλ ΚΔΠ ζε πνζνζηά 33.11% θαη 31.74%
αληίζηνηρα (Πίλαθαο 3).
Πίνακαρ 3: Δικησακοί ηόποι ηλεκηρονικής διακσβέρνηζης ηης εκπαίδεσζης ποσ
τρηζιμοποιούνηαι
TAXIS

44.29%
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ΚΔΠ
ΗΚΑ
ΑΣΔΠ
http://www.easygov.gr (Δύθνιεο ζπλαιιαγέο κε ην Γεκόζην)
http://www.psifiakiellada.gr
ΣΥΕΔΥΞΗΣ (Δζληθό Γίθηπν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο)
Υπνπξγείσλ θαη Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ
Πεξηθεξεηώλ
Ννκαξρηώλ
Γήκσλ
Δζληθνύ Τππνγξαθείνπ

31.74%
24.66%
44.29%
13.70%
8.68%
8.22%
33.11%
10.96%
25.57%
37.21%
29.00%

Τα επίπεδα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ηέζζεξα. Τν πξώην αλαθέξεηαη ζηε
ρξήζε ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ γηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ. Τν δεύηεξν ζηελ ππνβνιή
εξώηεζεο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζε θπβεξλεηηθνύο θνξείο. Τν ηξίην
ζηελ παξνρή πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ζε θπβεξλεηηθνύο θνξείο θαη ην ηέηαξην ζε
νινθιήξσζε ζπλαιιαγώλ (π.ρ. Πιεξσκή). Τν ηέηαξην δελ πθίζηαηαη πξνο ην παξόλ ζηνπο
δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Ζ δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ρξεζηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο Likert, όπνπ ην 1 ζεκαίλεη “δηαθσλείηε απόιπηα” θαη ην
5 “ζπκθσλείηε απόιπηα”. Σηνλ πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ
ρξεζηώλ.

Πίνακαρ 4: Επίπεδο ηλεκηρονικής διακσβέρνηζης
1

2

3

4

Θα ρξεζηκνπνηνύζα έλα δηθηπαθό ηόπν ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, γηα λα ζπιιέμσ πιεξνθνξίεο

0%

0.91%

4.34%

61.19% 33.56%

Θα ρξεζηκνπνηνύζα έλα δηθηπαθό ηόπν ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, γηα λα ππνβάιισ θάπνηα εξώηεζε κέζσ
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζε θπβεξλεηηθνύο
θνξείο

1.60%

2.28%

8.45%

55.94% 31.74%

13.70%

29.68%

39.27% 12.79%

Θα ρξεζηκνπνηνύζα έλα δηθηπαθό ηόπν ειεθηξνληθήο
4.57%
δηαθπβέξλεζεο, γηα λα πξνβώ ζε θάπνηα ζπλαιιαγή, π.ρ. λα
δώζσ θάπνηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, ζε θπβεξλεηηθνύο θνξείο

5

Παξαηεξείηαη πσο όζν αλεβαίλεη ην επίπεδν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηόζν
κεηώλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απόςεσλ ζηηο θιίκαθεο Σπκθσλίαο. Σην πξώην επίπεδν
πνζνζηό 94.75% ηνπνζεηήζεθε ζηηο θιίκαθεο “Σπκθσλώ” θαη “Σπκθσλώ απόιπηα” ελώ
ζην ηξίην επίπεδν ην αληίζηνηρν πνζνζηό είλαη 52.06%. Τν εύξεκα πηζαλόλ απνηππώλεη ηε
δπζπηζηία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο απξόζσπεο ζπλαιιαγέο ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Τν ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη ζηελ εκπηζηνζύλε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηνπο
δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σηνλ πίλαθα 5
θαηαγξάθνληαη νη απόςεηο ησλ εξσηώκελσλ όζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο εκπηζηνζύλεο. Οη
θιίκαθεο “Γηαθσλώ απόιπηα” θαη “Σπκθσλώ απόιπηα” ζπγθεληξώλνπλ ρακειό πνζνζηό
πξνηηκήζεσλ. Δληύπσζε πξνθαιεί ην γεγνλόο πσο ελώ νη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη όηη είλαη εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο
θαζώο θαη άμηνη εκπηζηνζύλεο ηνπο, ζηελ πξάμε όκσο ε ρξήζε ηνπο ζεσξείηαη επηθίλδπλε
ζε πνζνζηό 55.02%.
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Πίνακαρ 5: Εμπιζηοζύνη ζηην ηλεκηρονική διακσβέρνηζη
1

2

3

4

5

Οη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαίλεηαη
όηη είλαη εηιηθξηλείο θαη ηίκηνη απέλαληη κνπ

0.91%

4.57%

29.68%

58.90% 5.94%

Μπνξώ λα εκπηζηεπηώ έλα δηθηπαθό ηόπν ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο

1.14%

4.34%

37.90%

50.91% 5.71%

Ζ απόθαζε λα ρξεζηκνπνηώ δηθηπαθνύο ηόπνπο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη επηθίλδπλε

1.37%

5.02%

31.28%

55.02% 7.31%

Τα αλσηέξσ επξήκαηα ζπλδένληαη επζέσο κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
ζηελ εκπινθή ηνπο κε δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη ζα κπνξνύλ λα νινθιεξώλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο πην
γξήγνξα ζε πνζνζηό 90.41% εληνύηνηο ην 80.37% πηζηεύεη πσο δελ ζα κεησζεί ε
γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία. Υςειό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 92.24% ζεσξεί ζεκαληηθό ην
γεγνλόο ηεο πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ
24ώξνπ. Πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνζδνθνύλ όηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζε όινπο ηνπο πνιίηεο.
Ζ δέζκεπζε ησλ πνιηηηθώλ αξρεγώλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (60.05%) επελεξγεί
ζεηηθά ζηελ θαηεύζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε
άιινπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο θαη θαη' επέθηαζε ζηελ νινθιήξσζε ππεξεζηώλ δηαθόξσλ
θπβεξλεηηθώλ θνξέσλ.
Ηδηαίηεξα πςειή πξνζδνθία αληρλεύεηαη ηόζν ζην δήηεκα ηεο έγθαηξεο ελεκέξσζεο ζε
ζέκαηα επηκόξθσζεο (91,88%) όζν θαη ζ΄ απηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ εμειίμεσλ ηεο ρώξαο
(90,18%).
Αλ θαη ε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε Νόκνπο, Π.Γ.,
Υ.Α. θαη Δγθπθιίνπο ζπγθεληξώλεη πςειό πνζνζηό πξνζδνθίαο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο
(83,81%), απηό δε ζηέθεηαη ηθαλό λα απνηππώζεη ζηνλ ίδην βαζκό ηελ πξνζδνθία ηεο
δεκηνπξγίαο ζπλζεθώλ “αλνηθηήο θαη δηαθαλνύο” δεκόζηαο δηνίθεζεο (62,79%).
Σε πνζνζηό 87,27% νη εθπαηδεπηηθνί πξνζδνθνύλ πσο ε ρξήζε ησλ δηθηπαθώλ ηόπσλ
αλνίγεη λένπο νξίδνληεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηλνηνκία ελώ ην 94.97% αλακέλεη ηελ
εύθνιε πξόζβαζε ζε άιινπο ελδηαθέξνληεο δηθηπαθνύο ηόπνπο.
Τέινο, ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαίλεηαη λα δίλεη δηέμνδν πεξηνξηζκνύ ηεο
γξαθεηνθξαηίαο αθνύ νη εθπαηδεπηηθνί ην πξνζδνθνύλ ζε πνζνζηό 84,90%.

Πίνακαρ 6: Προζδοκίες από ηην ηλεκηρονική διακσβέρνηζη
1

2

3

4

5

Με ηε ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο
0.23%
δηαθπβέξλεζεο ζα κπνξώ λα νινθιεξώλσ ηηο δνπιεηέο κνπ
πην γξήγνξα

0.23%

9.13%

38.58%

51.83%

Με ηε ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα κεησζεί ε γξαθεηνθξαηηθή
δηαδηθαζία

50.00%

30.37%

10.96%

4.79%

3.88%

Έλα «θιηθ» αξθεί γηα λα είλαη ρξήζηκνη νη δηθηπαθνί ηόπνη
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο

4.34%

9.82%

24.66%

35.84%

25.34%

Οη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα κνπ
επηηξέπνπλ λα έρσ πξόζβαζε 24 ώξεο ην 24ώξν, 7 εκέξεο
ηελ εβδνκάδα

0.23%

1.60%

5.94%

30.82%

61.42%

Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δίλεη ίζεο
επθαηξίεο ζε όινπο ηνπο πνιίηεο

3.65%

10.50%

22.60%

30.14%

33.11%

Με ηε ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο κπνξώ λα εκπηζηεπηώ θπβεξλεηηθνύο

3.88%

7.76%

39.73%

34.70%

13.93%
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θνξείο
Αλακέλσ πσο νη εγέηεο είλαη δεζκεπκέλνη ζηελ πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ ηεο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε

3.88%

9.13%

22.94%

36.76%

23.29%

Ζ νκάδα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα ζπλεξγάδεηαη
κε άιινπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο

0.68%

4.57%

22.60%

48.17%

23.97%

Οη δηθηπαθνί ηόπνη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα
0.91%
νινθιεξώλνπλ ππεξεζίεο κε άιινπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο

3.65%

19.41%

49.32%

26.71%

Ζ ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 0.46%
βνεζήζεη ζηελ απνθπγή πεξηηηώλ επηζθέςεσλ θαη
ηειεθσλεκάησλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο θπβέξλεζεο

1.14%

7.76%

36.53%

54.11%

Ζ ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 0.00%
παξέρεη έγθαηξε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα επηκόξθσζεο

0.91%

7.31%

43.25%

48.63%

Ζ ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 0.91%
κνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε κε
ηελ πξόζβαζε ζε εγθπθιίνπο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο,
πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη λόκνπο

2.05%

8.22%

33.81%

50.00%

Ζ ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 2.51%
δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αλνηθηήο θαη δηαθαλνύο δεκόζηαο
δηνίθεζεο

7.76%

26.94%

34.25%

28.54%

Ζ ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 0.23%
παξέρεη έγθαηξε ελεκέξσζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο ζε
νιόθιεξε ηελ ρώξα

0.68%

8.90%

44.29%

45.89%

Ζ ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 0.23%
αλνίγεη λένπο νξίδνληεο (π.ρ. θαηλνηόκεο δξάζεηο)

1.83%

8.68%

45.26%

42.01%

Ζ ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα 0.00%
πξνζθέξεη εύθνιε πξόζβαζε ζε ελδηαθέξνληεο δηθηπαθνύο
ηόπνπο (π.ρ. εθεκεξίδεο, Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ
θηι)

0.91%

4.11%

41.32%

53.65%

Με ηελ επξεία ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από
θαη πξνο ηνπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο κπνξεί λα
πεξηνξηζηνύλ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο

1.83%

9.82%

38.58%

49.32%

0.46%

4. Σςμπεπάζμαηα
Ζ παξνύζα έξεπλα απνηειεί κηα πξώηε πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ απόςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ από ηε ρξήζε δηθηπαθώλ ηόπσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Τα επξήκαηα
δείρλνπλ όηη ζαλ ζεηηθνί παξάγνληεο αμηνινγνύληαη ε δηαζεζηκόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ζε
24σξε βάζε, ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί αλακέλνπλ λα ηειεηώλνπλ ηε δνπιεηά
ηνπο, ε παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ ζε όινπο ηνπο πνιίηεο, ε έγθαηξε ελεκέξσζε ζην ζέκα ηεο
επηκόξθσζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ εμειίμεσλ ζηελ παηξίδα καο, ε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε
κέζσ ηεο πξόζβαζεο ζην πθηζηάκελν εθπαηδεπηηθό λνκηθό πιαίζην, ν πεξηνξηζκόο ηεο
γξαθεηνθξαηίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ e-mail, ε ζπκβνιή ζηελ θαηλνηνκία θαη ε εύθνιε
πξόζβαζε ζε άιινπο ελδηαθέξνληεο δηθηπαθνύο ηόπνπο. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνύλ λα
απνηειέζνπλ ηελ βάζε ηεο δηαξθνύο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο. Σε αληηδηαζηνιή ησλ αλσηέξσ, θαηαγξάθεθε ε πξνζδνθία ακθηζβήηεζε ηεο
κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζπλζεθώλ “αλνηθηήο θαη δηαθαλνύο”
δεκόζηαο δηνίθεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζνβαξά ζηνηρεία
πξνβιεκαηηζκνύ θαη πεξαηηέξσ έξεπλαο. Οη εθπαηδεπηηθνί αλ θαη ζεσξνύλ εηιηθξηλείο θαη
ηίκηνπο ηνπο δηθηπαθνύο ηόπνπο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ πξάμε
ε ρξήζε ηνπο ζεσξείηαη επηθίλδπλε. Γηα ην ιόγν απηό ε θπβέξλεζε ζα κπνξνύζε λα
μεθηλήζεη θακπάληεο ελεκέξσζεο πξνο ηνπο πνιίηεο γηα ηα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο
ρξήζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ από ηελ εμεύξεζε πιεξνθνξηώλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε
ζπλαιιαγώλ.
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