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αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ο αριθμός του τελευταίου είναι 152 άτομα.
Αποτελέσματα: Οι ερωτώμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις
ψηφιακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
Λέξεις – κλειδιά: Ψηφιακή διακυβέρνηση, εμπειρία πολίτη, ικανοποίηση πολίτη, ΕΚΠΑ

5
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή ...................................................................................................................... 8
Κεφάλαιο πρώτο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ..................................................... 15
1.1 Εισαγωγικά ........................................................................................................... 15
1.2 Ορισμοί ................................................................................................................. 16
1.3 Βασικά στοιχεία .................................................................................................... 17
1.3.1 Η εμπειρία πελατών .......................................................................................... 18
1.3.2 Οι λειτουργικές διαδικασίες ............................................................................. 19
1.3.3 Τα επιχειρηματικά μοντέλα .............................................................................. 19
1.4 Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις ............................................................................ 21
1.5 Ο αντίκτυπος στο ανθρώπινο δυναμικό .............................................................. 22
1.6 Ο αντίκτυπος στην κοινωνία και την κυβέρνηση ................................................. 23
Κεφάλαιο δεύτερο: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση ......................................................... 26
2.1 Μετασχηματισμός ψηφιακής κυβέρνησης .......................................................... 26
2.2 Εμπόδια στον κυβερνητικό ψηφιακό μετασχηματισμό ....................................... 27
2.3 Βασικοί τομείς για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κυβέρνησης
.................................................................................................................................... 28
2.4 Η Ευρώπη στο δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό................................. 29
2.5 Το σχέδιο της Ευρώπης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ................................ 31
2.6 Ο δείκτης DESI ...................................................................................................... 34
2.7 Η θέση της Ελλάδας μεταξύ των άλλων μελών της ΕΕ ......................................... 35
Κεφάλαιο τρίτο: Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική ........................................................... 36
3.1 Η στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελλάδας ............................ 36
3.2 Εμπόδια και δυσκολίες στον ψηφιακό μετασχηματισμόΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί
σελιδοδείκτης.
3.3 Κύρια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα...................................... 44
3.4 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΚΠΑ ............................................................ 47
Κεφάλαιο τέταρτο: Μεθοδολογία.............................................................................. 49
4.1 Σκοπός .................................................................................................................. 49
4.2 Ερευνητικά ερωτήματα ........................................................................................ 49
6
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

4.3 Ερευνητική Διαδικασία ........................................................................................ 51
4.4 Δείγμα και δειγματοληψία ................................................................................... 52
4.5 Μέσα συλλογής δεδομένων................................................................................. 52
4.6 Διαδικασία συλλογής δεδομένων ........................................................................ 53
4.7 Σχεδιασμός της έρευνας....................................................................................... 54
4.8 Δεοντολογικά ζητήματα ....................................................................................... 54
4.9 Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας .................................................................. 54
4. 10 Επίλογος ............................................................................................................ 55
Κεφάλαιο πέμπτο: Αποτελέσματα ............................................................................. 56
5.1 Δημογραφικά Στοιχεία ......................................................................................... 56
5.2 Ικανοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία ................................... 58
5.3 Ικανοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη ................... 68
5.4 Διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και της
ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία ........................................ 77
5.5 Διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και της
ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη ........................ 83
5.6 Σχέση μεταξύ της ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία και της
ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη ........................ 90
Συμπεράσματα ........................................................................................................... 95
Περιορισμοί της έρευνας ......................................................................................... 100
Πρόταση για περαιτέρω έρευνα .............................................................................. 100
Βιβλιογραφία ........................................................................................................... 101

7
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

Εισαγωγή
Η ικανοποίηση των πολιτών διερευνάται όπως αυτή απορρέει από την αλληλεπίδραση
του

πολίτη

με

διάφορες

κυβερνητικές

υπηρεσίες

υπό

διάφορες

προοπτικές,

χρησιμοποιώντας μελέτες περιπτώσεων και εμπειρικά αποτελέσματα από μελέτες
ικανοποίησης που προκύπτουν από την εξέταση πολλών συνισταμένων.
Η συνολική ικανοποίηση των πολιτών μπορεί να οριστεί ως συνοπτική κρίση ενός
πολίτη, σχετικά με την απόδοση της τοπικής αυτοδιοίκησής του σε σχέση με την ποιότητα
των βασικών αστικών υπηρεσιών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών είναι επίσης ένα
μέσο που επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους διαχειριστές να
κατανοήσουν καλύτερα τη βάση πελατών τους, βοηθώντας στον εντοπισμό υποομάδων
χρηστών και αναγκών ή κενών προσβασιμότητας (OECD, 2013).
Επιπλέον, η ικανοποίηση των πολιτών μπορεί να είναι ένας σημαντικός δείκτης της
συνολικής κυβερνητικής απόδοσης. Η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών από τα
δημόσια αγαθά και υπηρεσίες βρίσκεται στο επίκεντρο μιας προσέγγισης με γνώμονα τον
πολίτη στην παροχή υπηρεσιών και αποτελεί σημαντικό συστατικό των στρατηγικών
οργανωτικών επιδόσεων για συνεχή βελτίωση (OECD, 2013).
Τα δεδομένα αντίληψης χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση των
εμπειριών των πολιτών από την εξυπηρέτησή τους σε δημόσιους φορείς και την απόκτηση
των απόψεών τους σχετικά με τα ληφθέντα αποτελέσματα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν
να βοηθήσουν τους δημόσιους διαχειριστές να προσδιορίσουν ποια στοιχεία παροχής
υπηρεσιών αυξάνουν την ικανοποίηση, καθώς και να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των
μεταρρυθμίσεων στους τελικούς χρήστες (OECD, 2013).
Σε προσπάθειες βελτίωσης της ανταπόκρισης και της ποιότητας των δημόσιων
υπηρεσιών, όλο και περισσότεροι κυβερνητικοί οργανισμοί αναζητούν προληπτικά και
ενεργούν με βάση τα σχόλια των πολιτών σχετικά με τις εμπειρίες τους. Το «κοινό εργαλείο
μέτρησης» του Καναδά και τα «βαρόμετρα ποιότητας» της Ιταλίας και της Γαλλίας, για
παράδειγμα, έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν σε διαφορετικούς κυβερνητικούς
οργανισμούς να μετρούν και να παρακολουθούν την ποιότητα των υπηρεσιών με την πάροδο
του χρόνου και να ενσωματώνουν δεδομένα αντίληψης από τους πολίτες. Η γαλλική
κυβέρνηση, αντίστοιχα, έχει δημιουργήσει μια ομάδα ερωτηθέντων που παρέχει συνεχή
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ανατροφοδότηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ιδίως εκείνες που αντιστοιχούν σε
σημαντικά γεγονότα της ζωής.
Γενικά σε όλες τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης), οι δημόσιες υπηρεσίες εκτιμώνται ιδιαίτερα από την πλειοψηφία των πολιτών.
Το 2012, για παράδειγμα, το 72% των πολιτών κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες μέλη του
ΟΟΣΑ ανέφεραν ότι έχουν εμπιστοσύνη στην τοπική αστυνομική τους δύναμη. Σχεδόν το ίδιο
ποσοστό θεωρούσε τον εαυτό του ικανοποιημένο από τη διαθεσιμότητα ποιοτικής
υγειονομικής περίθαλψης και το 66% ήταν ικανοποιημένο από το εκπαιδευτικό σύστημα και
τα σχολεία (OECD, 2013). Κατά μέσο όρο, τα επίπεδα ικανοποίησης παρέμειναν αρκετά
σταθερά κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την οικονομική και κοινωνική κρίση. Μεταξύ του
2007 και 2012, τα επίπεδα ικανοποίησης των πολιτών αυξήθηκαν οριακά, λιγότερο από 2
ποσοστιαίες μονάδες, και στους τρεις τομείς υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω.
Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Λιγότερες χώρες του ΟΟΣΑ
παρουσίασαν αύξηση της εμπιστοσύνης στην τοπική αστυνομία (15 χώρες) από την αύξηση
της ικανοποίησης από την εκπαίδευση (19 χώρες) και την υγειονομική περίθαλψη (19 χώρες).
Η εμπιστοσύνη στην τοπική αστυνομία αυξήθηκε περισσότερο στην Εσθονία (κατά 14
ποσοστιαίες μονάδες) και στη Σλοβακική Δημοκρατία (13%), ενώ μειώθηκε σημαντικά στο
Μεξικό (15%) και την Ουγγαρία (7%) (OECD, 2013).
Η ικανοποίηση από το εκπαιδευτικό σύστημα αυξήθηκε περισσότερο στο Ισραήλ και
το Ηνωμένο Βασίλειο (αμφότερα κατά 9%) και μειώθηκε περισσότερο στη Χιλή (17%) και στο
Μεξικό (11%). Όλες, εκτός από εννέα χώρες είδαν το επίπεδο ικανοποίησής τους από την
υγειονομική περίθαλψη να αλλάζει περίπου κατά 5 %, με τις ισχυρότερες αυξήσεις να
σημειώνονται στην Ουγγαρία (10%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8%), και οι πιο σημαντικές
μειώσεις στην Ελλάδα (23 %) και την Ιαπωνία (10%) (OECD, 2013).
Συνολικά, η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες είναι υψηλότερη από την εμπιστοσύνη
στην εθνική κυβέρνηση. Κατά μέσο όρο το 2012 στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, η εμπιστοσύνη
στην τοπική αστυνομία και η ικανοποίηση από την υγειονομική περίθαλψη είναι κατά 30
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ενώ η ικανοποίηση
από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι 26 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη (OECD, 2013).
Από τα παραπάνω γίνεται ξεκάθαρο, πως οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να είναι σε
θέση να ενεργούν γρήγορα και με ακρίβεια. Αυτή είναι μια υποχρέωση που έχουν και
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οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για να πραγματοποιηθεί. Για τους δημόσιους οργανισμούς, η
άριστη εξυπηρέτηση αντανακλάται στην αποτελεσματικότητά τους. Όσο ταχύτερες και
ακριβέστερες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα των
υπηρεσιών (Oh, 1999).
Γενικότερα, οι Δημόσιες Υπηρεσίες καλούνται επίσης να είναι σε θέση να παρέχουν
εξαιρετικές υπηρεσίες και να βελτιώνουν πάντα τις επιδόσεις των τελευταίων ώστε να
ταιριάζουν με τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών αυτών (Kahn et. al., 2002).
Τα αποτελέσματα των υπηρεσιών μπορεί να ειπωθεί ότι είναι καλά εάν πολλοί λάβουν
θετική ανταπόκριση και οι χρήστες των υπηρεσιών είναι ικανοποιημένοι από τις
παρεχόμενες υπηρεσίες, την ευγενική συμπεριφορά και την γρήγορη εξυπηρέτηση
(Mattsson, 1992).
Η κοινωνία χρειάζεται υπηρεσίες για την κάλυψη διαφόρων ειδών αναγκών που δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν από μόνες τους, ακόμη και σε μία ακραία εκδοχή, μπορεί να
ειπωθεί ότι οι υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την ανθρώπινη ζωή. Ο Δημόσιος
τομέας διακρίνεται στην παροχή δημόσιων αγαθών και δημόσιων υπηρεσιών. Παραδείγματα
υπηρεσιών με τη μορφή των δημόσιων αγαθών περιλαμβάνουν δρόμους, καθαρό νερό,
ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ παραδείγματα υπηρεσιών με τη μορφή της κανονικής παροχής
υπηρεσιών περιλαμβάνουν υπηρεσίες διοίκησης, υγείας, εκπαίδευσης και μεταφοράς
(Hidayat et. al., 2019).
Η κυβέρνηση, ως πάροχος δημόσιων υπηρεσιών, είναι υπεύθυνη και συνεχίζει να
προσπαθεί να παρέχει την καλύτερη υπηρεσία στην κοινότητα (Redman & Mathews, 1998).
Η χαμηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται από κρατικούς
αξιωματούχους είναι μια κακή εικόνα της κυβέρνησης στην κοινότητα.
Γενικά, οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν ικανοποιούν την κοινότητα (Darhamsyah,
2019). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι πολύ περίπλοκες για διάφορους λόγους που είναι
λιγότερο αποδεκτοί από την κοινότητα, επομένως οι παρεχόμενες υπηρεσίες τείνουν να είναι
αναποτελεσματικές. Αυτές οι συνθήκες καθιστούν το κοινό ως «αχόρταγο» χρήστη των
δημόσιων υπηρεσιών. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η κοινότητα να είναι απρόθυμη να
αντιμετωπίσει οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα με την κρατική γραφειοκρατία (Halim et. al.,
2019).
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O πρωταρχικός σκοπός της δημόσιας υπηρεσίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεν είναι
άλλος από την ικανοποίηση της κοινότητας. Αυτή η ικανοποίηση μπορεί να επέλθει εάν οι
παρεχόμενες υπηρεσίες ακολουθούν τα καθιερωμένα πρότυπα υπηρεσιών ή είναι καλύτερες
από τα πρότυπα υπηρεσιών (Van de Walle & Bouckaert, 2003).
Το πρόβλημα για το οποίο οι περισσότεροι εξακολουθούν να παραπονιούνται συχνά
είναι ο χρόνος διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Για παράδειγμα,
ο χρόνος επεξεργασίας μιας υπόθεσης σε περίπου δύο εβδομάδες θεωρήθηκε πολύ μεγάλος
για την κοινότητα, παρόλο που η διαδικασία αυτή ήταν εντός πλαισίου όπως υπαγορεύεται
από πολλές νομοθεσίες. Η ικανοποίηση του κοινού αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα και
καθορίζει την επιτυχία μιας επιχειρηματικής οντότητας επειδή η κοινότητα είναι ο
καταναλωτής των προϊόντων που παράγει. Αυτό υποστηρίζεται από τη δήλωση των Hoffman
και Beteson (2001) ότι δηλαδή, χωρίς πελάτες, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών δεν έχει λόγο
ύπαρξης.
Ο ορισμός της ικανοποίησης της κοινότητας σύμφωνα με τον Mowen και τον Minor
(2015) είναι ότι η ικανοποίηση των πελατών ορίζεται ως η συνολική στάση σχετικά με αγαθά
ή υπηρεσίες μετά την απόκτηση και τις χρήσεις τους. Επομένως, οι επιχειρηματικές οντότητες
πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες της κοινότητας για
να επιτύχουν την ικανοποίησή της και με αυτόν τον τρόπο η πίστη της κοινότητας μπορεί να
επιτευχθεί στο μέλλον.
Έτσι, λοιπόν, για να μετράμε όλα τα παραπάνω έχουμε τον Δείκτη Δημόσιας
Ικανοποίησης που καταρτίζεται από τη μία υπηρεσία της Κυβέρνησης και είναι δομημένος
έτσι ώστε να παρέχει οφέλη τόσο στην κοινότητα όσο και στον ίδιο τον κρατικό οργανισμό.
Ο δείκτης αυτός, ακολουθεί μια γενική κατευθυντήρια γραμμή που χρησιμοποιείται ως
αναφορά για τους οργανισμούς για να μάθουν το επίπεδο απόδοσης των μονάδων
υπηρεσιών στο αντίστοιχο περιβάλλον της υπηρεσίας.
Η ύπαρξη αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών βασίζεται σε προκαθορισμένα
πρότυπα αξιολόγησης. Αυτά τα στοιχεία αξιολόγησης διατυπώνονται ή προσδιορίζονται έτσι
ώστε να δίνεται η αποτίμηση της υπηρεσίας. Μία από τις αξιολογήσεις της ποιότητας των
υπηρεσιών γίνεται με βάση την αναγνώριση ή την αξιολόγηση από τους πελάτες ή μέρη που
λαμβάνουν υπηρεσία (Eboli & Mazzulla, 2009).
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Οι δείκτες ποιότητας των υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση και οι αντιλήψεις των
πελατών, για παράδειγμα, που υποδεικνύονται από την παρουσία ή την απουσία
παραπόνων από τους χρήστες των υπηρεσιών. Τα δεδομένα του δείκτη ικανοποίησης της
κοινότητας χρησιμεύουν ως μέσο αξιολόγησης στοιχείων υπηρεσιών καθώς και ως κινητήρια
δύναμη για κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων
παροχών της. Στον δείκτη αυτόν εμπεριέχονται και συνυπολογίζονται 14 στοιχεία σχετικά
μεταξύ τους, έγκυρα και αξιόπιστα.
Αυτά τα στοιχεία είναι:
1. Διαδικασίες παροχής υπηρεσιών.
2. Απαιτήσεις υπηρεσίας: Τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις που χρειάζονται για την
απόκτηση υπηρεσιών.
3. Σαφήνεια του ρόλου των δημόσιων αξιωματούχων: H ύπαρξη και η βεβαιότητα των
αξιωματικών που παρέχουν υπηρεσίες (όνομα, θέση, εξουσία και ευθύνες).
4. Η πειθαρχία των δημόσιων αξιωματούχων: Η ειλικρίνεια των αξιωματικών στην παροχή
υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τη συνέπεια του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
5. Ευθύνες δημόσιων αξιωματούχων: Σαφήνεια εξουσίας και αρμοδιότητες στη διαχείριση
και ολοκλήρωση των υπηρεσιών.
6. Η ικανότητα των αξιωματικών υπηρεσίας: Το επίπεδο εμπειρίας, γνώσης και δεξιοτήτων
που διαθέτουν οι αξιωματούχοι στην παροχή/ολοκλήρωση υπηρεσιών.
7. Η ταχύτητα της υπηρεσίας: Ο στόχος της υπηρεσίας είναι να μπορεί να ολοκληρωθεί
εντός του χρόνου που καθορίζεται από τη μονάδα παροχής υπηρεσιών.
8. Η δικαιοσύνη να λαμβάνει υπηρεσίες: Yλοποίηση των υπηρεσιών χωρίς να διακρίνει τις
ομάδες/το καθεστώς της εξυπηρετούμενης κοινότητας.
9. Ευγένεια και φιλικότητα των αξιωματικών: Στάσεις και συμπεριφορά αξιωματικών κατά
την παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα με ευγενικό και φιλικό τρόπο, καθώς και αμοιβαίο
σεβασμό.
10. Δίκαιη δαπάνη υπηρεσιών: Το κόστος του δημόσιου τομέα να είναι σε λογικά πλαίσια.
11. Βεβαιότητα του κόστους υπηρεσιών: H συμμόρφωση μεταξύ του κόστους που
καταβλήθηκε και του κόστους που καθορίστηκε.
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12. Βεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμα εξυπηρέτησης: Eφαρμογή του χρόνου εξυπηρέτησης,
σύμφωνα με καθορισμένους όρους.
13. Περιβαλλοντική άνεση: Η κατάσταση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και των
υποδομών να είναι καθαρές και τακτοποιημένες, ώστε να μπορούν να παρέχουν άνεση
στον αποδέκτη της υπηρεσίας.
14. Ασφάλεια υπηρεσιών: Το εγγυημένο επίπεδο ασφάλειας υπηρεσιών ή των μέσων που
χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε το κοινό να αισθάνεται ήρεμο να αποκτήσει υπηρεσίες
έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους.
Ο δείκτης ικανοποίησης του κοινού είναι δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το
επίπεδο ικανοποίησης της κοινότητας που λαμβάνεται από ποσοτικά και ποιοτικά
αποτελέσματα μέτρησης, για τη γνώμη της κοινότητας όσον αφορά την απόκτηση υπηρεσιών
από τους παρόχους δημόσιων υπηρεσιών και τη σύγκριση των προσδοκιών και των αναγκών
τους.
Ως εκ τούτου, η υπηρεσία μπορεί να γίνει πιο ποιοτική, αποδοτική και αποτελεσματική
(Eboli & Mazzulla, 2009). Η πολιτική για τη χρήση του κρατικού μηχανισμού στην προσπάθεια
βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια λαμβάνοντας
υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών έτσι ώστε οι κρατικές υπηρεσίες στην
κοινότητα να μπορούν πάντα να παρέχονται γρήγορα, με ακρίβεια, οικονομικά,
αποτελεσματικά και χωρίς διακρίσεις (Milakovich, 1995).
Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς την κοινότητα
είναι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται συνεχώς από όλα τα επίπεδα του κρατικού
μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών, για την επίτευξη της αναμενόμενης ποιότητας
(Löffler, 2009; Van Dooren et. al., 2017).
Δεδομένων όλων των παραπάνω εκπονείται και η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία η
οποία έχει ως στόχο και σκοπό να αναδείξει τον βαθμό ικανοποίησης του πολίτη μετά και τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας ή τουλάχιστον την προσπάθεια που γίνεται προς
αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η εργασία πραγματεύεται τον βαθμό ικανοποίησης των
πολιτών από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι στόχοι της έρευνας
είναι να διερευνηθεί αν η ικανοποίηση των φοιτητών από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο
διαφέρει ανάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και αν οι επιμέρους

13
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

μεταβλητές που εξετάζουν την ικανοποίηση των συμμετεχόντων έχουν σχέση μεταξύ τους.
Ως ερευνητικά ερωτήματα ορίζουμε τα ακόλουθα:
1. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και της
ικανοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου;
2. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και της
ικανοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη;
3. Υπάρχει σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου και των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη;
Για να φτάσουμε στα αποτελέσματα των παραπάνω, χωρίζουμε την εργασία σε 5
βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο
δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ψηφιακή διακυβέρνηση και στη σημασία της, ενώ
στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την εθνική ψηφιακή στρατηγική καθώς και μια μικρή
παρουσίαση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, αφού σε αυτό θα εστιάσει μετέπειτα η
έρευνά μας. Ακολούθως, στο τέταρτο κεφάλαιο έχουμε την μεθοδολογία της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε, ενώ στο πέμπτο γίνεται η παρουσίαση των συμπερασμάτων της. Η
εργασία ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση του
θέματος και φυσικά με τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνησή της.
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Κεφάλαιο πρώτο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
1.1 Εισαγωγικά
Ο κόσμος αλλάζει γρηγορότερα από ποτέ. Αν και ο ψηφιακός μετασχηματισμός (DT)
είναι ένα δημοφιλές θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες, δεν έχουν αλλάξει τα πάντα από τη μια
μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε από την «Ψηφιακή Επανάσταση», γνωστή
και ως «Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση» (TIR), πριν από σχεδόν 30 χρόνια, για να πάρει τη
σημερινή της μορφή. Όλα ξεκίνησαν το 1969 με την ανάπτυξη του Advanced Research
Projects Agency Network (ARPANET), το οποίο ήταν το πρώτο δίκτυο που εφάρμοσε το
πρωτόκολλο TCP/IP και πυροδότησε την ανάπτυξη του διαδικτύου. Το TIR χρησιμοποίησε
τεχνολογία πληροφοριών και οδήγησε τον κόσμο σχεδόν σε μια αυτοματοποιημένη
παραγωγή. Η χρήση του διαδικτύου και η γρήγορη επικοινωνία έχει αλλάξει τον τρόπο
παραγωγής, εργασίας και ψυχαγωγίας και θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που σχεδιάζουμε και
διαχειριζόμαστε πόλεις και χώρες (Roberts, 2015).
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε μετακινηθεί από τη διαδεδομένη χρήση
υπολογιστών της δεκαετίας του 1990, φτάνοντας, σε μεγάλο βαθμό, στη χρήση του
ηλεκτρονικού εμπορίου τη δεκαετία του 2000 και στις μέρες μας φτάσαμε σε ένα σημείο που
η κινητή, η τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση του cloud computing και οι άπειροι υπολογιστές
είναι μεταξύ άλλων οι κινητήριες δυνάμεις για το ψηφιακό μας μέλλον (Accenture, 2017).
Οι

δυνατότητες

του

ψηφιακού

μας

κόσμου

είναι

απεριόριστες,

συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των «έξυπνων σπιτιών», «εικονικών γραφείων» και
«έξυπνων πόλεων». Και αυτό που γοητεύει είναι ότι ενώ κάθε ψηφιακή τεχνολογία είναι από
μόνη της ένα αποτελεσματικό μέσο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο συνδυασμός τους
είναι αυτός που επιταχύνει την ανάπτυξη εκθετικά.
Αυτή η τεχνολογική επανάσταση έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο που ζούμε και
εργαζόμαστε, και φαίνεται ότι στο εγγύς μέλλον ο μετασχηματισμός θα είναι άνευ
προηγουμένου για την ανθρωπότητα. Αν και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα αναπτυχθεί,
γνωρίζουμε όμως ότι πρέπει να υπάρξει μαζική συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια,
ξεκινώντας από τις κυβερνήσεις, τον δημόσιο τομέα, τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό
τομέα και τελειώνοντας με τους απλούς πολίτες.
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Φαίνεται ότι μια Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει. Μια
συγχώνευση τεχνολογιών που συνδυάζεται με τέτοιο τρόπο που κάνει θολές τις γραμμές
μεταξύ του βιολογικού, φυσικού και ψηφιακού κόσμου (Klaus, 2016).

1.2 Ορισμοί
Τι είναι λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός; Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί και οι
περισσότεροι συγχέουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (DT) με την ψηφιοποίηση.
Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε αυτές τις έννοιες για καλύτερη
κατανόηση των όρων.
-

Digitization: Αν και η ψηφιοποίηση είναι σημαντική για το DT, δεν είναι το ίδιο. Η
ψηφιοποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής φυσικών αντικειμένων σε ψηφιακά. Για
παράδειγμα, η διαδικασία σάρωσης εγγράφου σε pdf. (Μπούζα, 2018). Με άλλα λόγια,
η ψηφιοποίηση καθιστά όλες τις πληροφορίες ψηφιακές (Ludlow, 2018).

-

Digitalization: Η ψηφιοποίηση αναφέρεται στον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών
διαδικασιών με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιοποιημένων δεδομένων.
Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιοποίηση προϋποθέτει το είδος της ψηφιοποίησης που
αναφέραμε στην παραπάνω παράγραφο (Bouza, 2018).

-

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Μετά τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να πούμε ότι ο
όρος

αναφέρεται

στην

ενσωμάτωση

ψηφιοποιημένων

δεδομένων

και

ψηφιοποιημένων διαδικασιών για τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης και
βελτιστοποίησης. Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για το DT, οπότε παρακάτω θα
παραθέσουμε μερικούς από αυτούς.
Σύμφωνα με τη διαχείριση προϊόντων API (Bouza, 2018) «ο ψηφιακός μετασχηματισμός
είναι ο βαθύς μετασχηματισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ικανοτήτων και
επιχειρηματικών μοντέλων στο σύνολό τους που αξιοποιούν τις ευκαιρίες των ψηφιακών
τεχνολογιών».
Κατά το Wikipedia, «ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να αναφέρεται στην έννοια
της απαλοιφής της χρήσης του χαρτιού ή να φτάσει σε μια ψηφιακή επιχειρηματική
ωριμότητα που επηρεάζει τόσο μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και ολόκληρα τμήματα της
κοινωνίας, όπως η κυβέρνηση, η μαζική επικοινωνία, η τέχνη, η ιατρική και επιστήμη»
(Wikipedia, 2019). Τέλος, ο ορισμός της Microsoft για το DT είναι: «Ο ψηφιακός
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μετασχηματισμός αφορά την εκ νέου φαντασία του για το πώς να συγκεντρωθούν άτομα,
δεδομένα και διαδικασίες ώστε να δημιουργηθεί αξία για τους πελάτες και διατηρηθεί ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ψηφιακό κόσμο» (Microsoft, 2019).

1.3 Βασικά στοιχεία
Βιομηχανίες και οργανισμοί χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα προκειμένου να
βελτιώσουν την απόδοσή τους. Είναι όμως αυτό η μόνη προϋπόθεση για την επιτυχία; Θα
αναφέρουμε τα αποτελέσματα δύο ερευνών σχετικά με αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα με την
έρευνα του MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting (Westerman,
Calmejane, Bonnet, Ferraris, & McAfee, 2011) που πραγματοποιήθηκε το 2011 με συνέντευξη
157 στελεχών σε 50 εταιρείες, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός επηρεάζει όλες διαδικασίες
ενός οργανισμού.
Το συμπέρασμα αυτής της έρευνας ήταν ότι α) η τεχνολογία πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για να μεταμορφωθεί και όχι μόνο να βελτιωθεί β) η ψηφιακή κατοχή
απαιτεί ισχυρές ηγετικές ικανότητες και γ) υπάρχουν ευκαιρίες για ψηφιακό μετασχηματισμό
σε 3 τομείς (Westerman, Bonnet, & McAfee, 2014):
•

Εμπειρία πελατών

•

Λειτουργικές διαδικασίες

•

Επιχειρηματικά μοντέλα
Καθένας από αυτούς τους τρεις τομείς έχει επίσης τρία διαφορετικά στοιχεία, οπότε

φτάνουμε σε εννέα στοιχεία για το DT, όπως απεικονίζει το παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 1: Τα 9 στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού, Πηγή: MIT Sloan Management Review

1.3.1 Η εμπειρία πελατών
Τα τρία στοιχεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εμπειρίας των πελατών είναι η
κατανόηση των πελατών, η ανάπτυξη της κορυφαίας γραμμής και τα σημεία επαφής των
πελατών. Είναι πολύ σημαντικό για κάθε οργανισμό να κατανοεί τους πελάτες, να μιλάει μαζί
τους και να τους αντιμετωπίζει καλύτερα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι θέλουν και τι
τους κάνει ευτυχισμένους.
Τα Analytics χρησιμοποιούνται από πολλούς οργανισμούς προκειμένου να
κατανοήσουν σε βάθος τους πελάτες, να παρέχουν εξατομικευμένες πωλήσεις ή καλύτερες
υπηρεσίες. Η απλοποίηση των διαδικασιών μέσω ψηφιακών προσθηκών είναι ένας τρόπος
ικανοποίησης των πελατών (και κατά συνέπεια των πολιτών). Πρέπει να επικοινωνούν
καλύτερα με τους πελάτες για να κατανοήσουν τις ανάγκες τους και να ακούσουν τα
παράπονά τους. Τα ψηφιακά μέσα θα βοηθήσουν τους πελάτες να μην πηγαίνουν φυσικά σε
ένα κατάστημα ή ακόμη και σε δημόσιες υπηρεσίες, αποφεύγοντας τον συνωστισμό και την
ταλαιπωρία της αναμονής μέχρι να εξυπηρετηθούν. Πολλές εταιρείες προσφέρουν
εφαρμογές που επιτρέπουν στους πελάτες να εξοικονομούν χρόνο, αλλά και οι εταιρείες από
την δική τους μεριά εξοικονομούν χρήματα μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους.
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1.3.2 Οι λειτουργικές διαδικασίες
Τα τρία στοιχεία της λειτουργικής διαδικασίας είναι η ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η
ενεργοποίηση των εργαζομένων και η διαχείριση των επιδόσεων. Από εκεί και πέρα, η
έρευνα αναφέρεται στη σημασία του αυτοματισμού και της συμμετοχής των εργαζομένων
σε πιο σημαντικά στρατηγικά ζητήματα. Μπορούν να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους
στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα αντί να κάνουν βαρετές και επαναλαμβανόμενες
εργασίες. Οι απαιτήσεις εργασίας μειώνονται και η ποιότητα των προϊόντων αυξάνεται. Ένας
εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί οπουδήποτε, ακόμη και από το σπίτι του, εάν είναι
απαραίτητο. Τα όρια μεταξύ του χώρου εργασίας και άλλων πτυχών της ζωής των
εργαζομένων έχουν καταργηθεί καθώς μπορούν πλέον να έρχονται σε επαφή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιάσκεψης κ.λπ. Αυτό θέτει το έδαφος για περαιτέρω
αλλαγές που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση.
Η ψηφιοποίηση δημιουργεί μια τεράστια πηγή δεδομένων και πληροφοριών που
μπορούν να είναι χρήσιμες σε μεταγενέστερες προσπάθειες εξόρυξης δεδομένων. Όπως
περιέγραψε ο George Westerman στις 12 Ιουνίου 2014 σε ένα διαδραστικό σεμινάριο
Harvard Business Review (Westerman, Webinar-The Nine Elements of Digital Transformation,
2014), «οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα δεδομένα και να αποδώσουν
καλύτερα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα για να κάνουν πειράματα και να
χρησιμοποιήσουν αυτά τα πειράματα για να αλλάξουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων». Έτσι,
ο ψηφιακός μετασχηματισμός τελικά αλλάζει τη διαδικασία λήψης στρατηγικών
αποφάσεων.

1.3.3 Τα επιχειρηματικά μοντέλα
Τα τρία στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου είναι οι ψηφιακά τροποποιημένες
επιχειρήσεις, οι νέες ψηφιακές επιχειρήσεις και η ψηφιακή παγκοσμιοποίηση. Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός επαναπροσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών και τον τρόπο
αλληλεπίδρασης των λειτουργιών τους εν γένει. Αυτές πρέπει να δημιουργήσουν έναν νέο
τρόπο εργασίας και νέες οργανωτικές δομές.
Λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα παραδοσιακά προϊόντα συμπληρώνονται
και αλληλεπιδρούν επίσης και με ψηφιακά προϊόντα. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί
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ο δημόσιος τομέας και να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να παρέχουν καλύτερες και
αποδοτικότερες υπηρεσίες, π.χ. η τηλεϊατρική μπορεί να λύσει τις ελλείψεις προσωπικού ή
το αυξημένο κόστος ιατρικού εξοπλισμού σε απομακρυσμένες,ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
της Ελλάδας παρέχοντας στους ασθενείς απομακρυσμένη κλινική βοήθεια.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί ισχυρή ηγεσία για
να οδηγήσει τον οργανισμό στην αλλαγή. Δεν είναι εύκολο να μεταμορφωθούν και τα εννέα
στοιχεία ταυτόχρονα, αλλά πρέπει να επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τον τρόπο που
λειτουργούν σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή (Westerman, Bonnet & McAfee, 2014).
Εκτός από την παραπάνω έρευνα και τα συμπεράσματά της, πρέπει να αναφέρουμε την
10η επέτειο της PwC Digital IQ Survey (Puthiyamadam, 2017, PwC, 2017) που αναφέρεται στη
σημασία και τον ρόλο των εργαζομένων στην προσπάθεια του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Συγκεκριμένα, οι παραπάνω διεξήγαγαν έρευνα για τον ψηφιακό δείκτη νοημοσύνης από το
2007 και συμπεριέλαβαν 2.216 ανταποκριτές σε 53 χώρες. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα,
παρά τις εταιρείες που φαίνεται να έχουν εντολή για ψηφιακή τεχνολογία, φαίνεται ότι τη
δεκαετία 2007-2017 το ψηφιακό IQ είχε μειωθεί παρά το ότι οι εταιρείες είχαν και έχουν
επικεντρωθεί στην ψηφιακή τεχνολογία.
Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στην ερμηνεία του ψηφιακού IQ. Αν και λόγω της
ψηφιακής τεχνολογίας κάθε οργανισμός συγκεντρώνει και αναλύει έναν τεράστιο όγκο
δεδομένων, φαίνεται ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό που μετράει είναι η δυνατότητα
διαχείρισης αυτών των μεγάλων δεδομένων και των συσκευών που έχουν πρόσβαση σε
αυτά, και αυτό είναι που η PWC αποκαλεί ψηφιακό IQ.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών-πολιτών,
πρέπει να κάνουν καλύτερη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο και
δυναμικό περιβάλλον που ζούμε έχει προκαλέσει τις προσδοκίες τόσο των πελατών όσο και
των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να συμβαδίσουν με αυτό (Howell, 2013).
Αυτό που εστιάζει η μελέτη της PWC είναι ότι για να επωφεληθούν οι εταιρείες από τα
οφέλη των ψηφιακών επενδύσεων, πρέπει να επικεντρωθούν ταυτόχρονα στην ανθρώπινη
εμπειρία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον ψηφιακό
μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας (πολίτες και
εργαζόμενοι) παίζει σημαντικό ρόλο.
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Σύμφωνα με την έρευνα, παρόλο που η τεχνολογία και η ψηφιακή στρατηγική φαίνεται
να ήταν σημαντικές, την ίδια στιγμή η σημασία και η προσοχή έχουν υποτιμηθεί στους τομείς
της εταιρικής κουλτούρας, των εργαζομένων και των πελατών. Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση
στην προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων και ως συνέπεια η ανάπτυξη των οργανώσεων
μπλοκαρίστηκε. Φαίνεται ότι οι δεξιότητες των εργαζομένων έχουν μειωθεί, ενώ οι ανάγκες
του ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζουν να προχωρούν. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί
ικανοί υπάλληλοι στους οργανισμούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορες θέσεις
εργασίας, η ομαδική εργασία φαίνεται πλέον πολύ δύσκολη και συχνά απαιτείται η χρήση
εξωτερικών πόρων (PwC, 2017).
Για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι να έχουν τις
δεξιότητες και το ταλέντο για να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές. Η ψηφιακή τεχνολογία
συνδέεται με την ενσωμάτωσή της σε όλες τις φάσεις της επιχείρησης και πρέπει να
αγκαλιάζει την καινοτομία καθώς και τη σταθερή λήψη αποφάσεων. Το ταλέντο χρειάζεται
περισσότερο από τις τεχνολογικές δεξιότητες. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τους
υπαλλήλους να επανεξετάσουν τον εαυτό τους και να δώσουν σημασία σε δεξιότητες όπως
η επίλυση προβλημάτων, η ηγεσία, η κριτική σκέψη και η συνεργασία. Οι οργανισμοί που θα
υιοθετήσουν στην εταιρική τους κουλτούρα αυτόν τον τρόπο εργασίας θα είναι οι κορυφαίοι
(Puthiyamadam, 2017).

1.4 Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τον Klaus Schwab (Ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος, World Economic
Forum) (Klaus, 2016) υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι τεχνολογίες στις μέρες μας έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και ακόμη και οι πιο καλά ενημερωμένοι έχουν
δυσκολία στην κατανόηση και πρόβλεψη σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον.
Οι εταιρείες σήμερα κατανοούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πλέον
επιλογή. Καθώς οι αγορές και οι προσδοκίες των πελατών αλλάζουν κάθε λεπτό, οι εταιρείες
πρέπει να κάνουν μια σοβαρή επιλογή, να μεταμορφωθούν ή να «πεθάνουν» (Lyon & Ruaud,
2018).

21
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

Η IDC προέβλεψε πρόσφατα ότι οι προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού θα
ξεπεράσουν τα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 42% μεταξύ 2017 και 2019)
(Hinchcliffe, 2018).
Ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί. Χάρη στην πρόσβαση σε παγκόσμιες ψηφιακές
πλατφόρμες, οι βιομηχανίες που εξυπηρετούν τις υπάρχουσες ανάγκες με νέους τρόπους,
γρηγορότερα, καλύτερη ποιότητα και σε χαμηλότερη τιμή, γίνονται κυρίαρχες στον τομέα
τους, παραμερίζοντας ακόμη και τις παραδοσιακές καθιερωμένες εταιρείες. Έτσι, η
οικονομία γίνεται πιο πελατοκεντρική. Μπορεί να είναι το «ψηφιακό» στοιχείο που
προέρχεται από την τεχνολογία, αλλά ο πραγματικός «μετασχηματισμός» γίνεται από
ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι-πελάτες, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των
σχεδίων κάθε εταιρείας (Ludlow, 2018).
Οι καταναλωτές είναι αυτοί που αλλάζουν τις συνήθειές τους χρησιμοποιώντας όλο
και περισσότερο δίκτυα και δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, αναγκάζοντας τις εταιρείες να
βρουν νέους τρόπους για την παραγωγή, την προώθηση και τη διανομή των προϊόντων και
των υπηρεσιών τους.
Ένας κόσμος εμπειριών πελατών και υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα απαιτεί
νέες μορφές συνεργασίας. Οι εταιρείες αναγκάζονται να καινοτομούν συνεχώς, να
επανεξετάζουν το ταλέντο τους, τον πολιτισμό τους, τις οργανωτικές τους μορφές και τον
τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται (Klaus, 2016).

1.5 Ο αντίκτυπος στο ανθρώπινο δυναμικό
Αυτή η νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού επηρεάζει όχι μόνο αυτό που κάνουμε
αλλά και το ποιοι είμαστε. Μεταμορφώνει κάθε πτυχή της ζωής μας: τις καταναλωτικές μας
συνήθειες, την καριέρα μας και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουμε για να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα εργασιακά μας καθήκοντα, την επικοινωνία με τους
φίλους, τη διασκέδασή μας, ακόμη και θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την
ασφάλειά μας. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι επίσης το απόρρητό μας και η παρακολούθηση
και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εμάς.
Ο αυτοματισμός έχει μπει στη ζωή μας και έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το
ανθρώπινο δυναμικό. Είναι σαφές ότι η ασφάλεια στο χώρο εργασίας έχει αυξηθεί
σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες θέσεις εργασίας αντικαθίστανται από μηχανές
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και το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να επανεκπαιδευτεί προκειμένου να συμβαδίσει με τις
εξελίξεις. Οι χρονοβόρες διαδικασίες για τον άνθρωπο μπορούν πλέον να γίνονται μέσω
τεχνολογίας και εφαρμογών σε ελάχιστο χρόνο, όπως χειρισμός, ανάλυση και επεξεργασία
τεράστιων όγκων δεδομένων. Υπάρχει μια σαφής στροφή προς τις δουλειές του λευκού γιακά
και η ανάγκη για υπαλλήλους με μεγαλύτερες νοητικές ικανότητες και δεξιότητες, όπως η
κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, συντονισμός και συναισθηματική
νοημοσύνη.
Δεν είναι τυχαίο πως στο MIT Technology Review, ο Rotman προτείνει ότι οι απώλειες
θέσεων εργασίας θα είναι προσωρινές στην αρχή έως ότου οι εργαζόμενοι προσαρμόσουν
τις ικανότητές τους (Roberts, 2015).

1.6 Ο αντίκτυπος στην κοινωνία και την κυβέρνηση
Έχουμε μιλήσει για αλλαγές σε κάθε πτυχή της ζωής μας και του περιβάλλοντος
εργασίας. Προφανώς όλα τα παραπάνω έχουν μεγάλο αντίκτυπο και στην κοινωνία. Όπως
αναφέραμε παραπάνω ένας τεράστιος αντίκτυπος θα είναι στο ανθρώπινο δυναμικό καθώς
ο αυτοματισμός θα εκτοπίσει μεγάλο μέρος των εργαζομένων. Η αναφορά του παρακάτω
παραδείγματος είναι ενδεικτική της κατάστασης: η μείωση του αριθμού των βαρέων ή
επικίνδυνων για την υγεία επαγγελμάτων λόγω της αντικατάστασής τους από μηχανές θα
έχει περαιτέρω επιπτώσεις στα βασικά στοιχεία του δικτύου κοινωνικής ασφάλισης και των
εργοδοτών. Κυρίως, θα επηρεαστεί η κοινωνική ασφάλιση καθώς, οι εισφορές των
εργαζομένων για συνταξιοδότηση και υγειονομική περίθαλψη θα μειωθούν αφού το
ποσοστό των εισφορών θα είναι υψηλότερο για αυτούς τους εργαζόμενους και κατά
συνέπεια θα μειωθούν τα έσοδα του ασφαλιστικού ταμείου. Και αυτό είναι μόνο ένα
παράδειγμα ανισορροπίας και αλλαγής που επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας και την
πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.
Το συνολικό αποτέλεσμα φαίνεται να είναι τόσο σημαντικό, που ήδη σε πολλές χώρες
του κόσμου έχει ξεκινήσει η κουβέντα για το «καθολικό βασικό εισόδημα», ένα χρηματικό
ποσό που θα δοθεί στους πολίτες μιας χώρας από την κυβέρνησή τους. Στην ελληνική
περίπτωση γίνεται λόγος για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως θέτουν σε εφαρμογή έργα σχετικά με τον ψηφιακό
μετασχηματισμό για πολλούς λόγους, όπως η ικανοποίηση των πολιτών και η εξοικονόμηση
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κόστους. Αυτοί οι μετασχηματισμοί μπορεί να είναι τοπικοί, περιφερειακοί ή ακόμη και
εθνικοί και να αφορούν επίσης υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
Οι συνέπειες αυτής της προσπάθειας φαίνονται ελκυστικές. Κυβερνήσεις που
βασίζονται σε δεδομένα, την «έξυπνη διακυβέρνηση» και έχουν υιοθετήσει τον θεσμό των
«έξυπνων πόλεων» μαζί με ευκολότερες και καλύτερες υπηρεσίες συναλλαγών με
ικανοποιημένους πολίτες, καλύτερη διαχείριση πληροφοριών, μείωση κόστους και αυξημένη
αποδοτικότητα είναι μερικά από αυτά τα στοιχεία (i-scoop, 2018).
Οι νέες τεχνολογίες και οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα επιτρέψουν στις κυβερνήσεις
να έχουν καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, καλύτερη συνεργασία και συντονισμό, αλλά
και μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης, θα μπορούν να ζητούν τις απόψεις των πολιτών τους για
να τις βοηθήσουν άμεσα ή έμμεσα στο έργο τους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, φαίνεται ότι θα είναι
σε θέση να πραγματοποιήσουν αυξημένο έλεγχο των πληθυσμών μέσω συστημάτων
επιτήρησης και ελέγχου ψηφιακών υποδομών. Εάν οι δημόσιες αρχές καταφέρουν να
προσαρμοστούν στην αλλαγή αυτή και μπορέσουν να αναδιαρθρωθούν στα επίπεδα
διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, θα επιβιώσουν. Μέχρι τώρα, τα τρέχοντα συστήματα
δημόσιας πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχεδιάζονταν να είναι γραμμικά ακολουθώντας
μια προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω». Αυτό δεν είναι πλέον εφικτό. Οι ρυθμιστικές
αρχές και οι νομοθέτες φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε έναν τόσο γρήγορο
ρυθμό αλλαγής.
Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να καταλάβουν τι
ρυθμίζουν. Η συνεργασία της κυβέρνησης και των ρυθμιστικών οργανισμών με τις
επιχειρήσεις και την κοινωνία φαίνεται αναπόφευκτη και καθοριστική για το αποτέλεσμα
(Klaus, 2016).
Όχι μόνο οι εσωτερικοί παράγοντες καθιστούν αυτόν τον μετασχηματισμό επιτακτικό,
αλλά παίρνουν και διεθνείς διαστάσεις. Η εμπειρία των πελατών που αναφέραμε σε
προηγούμενες ενότητες μετονομάζεται σε εμπειρία πολίτη, η οποία είναι ένας από τους
κορυφαίους παράγοντες στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυβέρνησης και του δημοσίου.
Οργανισμοί όπως η ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) και ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης) καλούν τα μέλη τους να ακολουθήσουν κανονισμούς που θα
τους φέρουν πιο κοντά στους πολίτες τους (i-scoop, 2018).
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Όσον αφορά το περιβάλλον, οι ψηφιακές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε μείωση των καθαρών εκπομπών CO2, επηρεάζοντας θετικά την υγεία και το περιβάλλον
μας. Σύμφωνα με έκθεση του World Economic Forum (World Economic Forum, 2018),
εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των κρατών θα αποφύγει εκπομπές 26 δισεκατομμυρίων τόνων
έως το 2025.
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αναδιαμορφώνει το κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό
και ανθρώπινο περιβάλλον. Αυτό που χρειάζεται για να πετύχουμε τον στόχο μας είναι να
τοποθετήσουμε τον άνθρωπο ως πρώτη προτεραιότητα (Klaus, 2016).
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Κεφάλαιο δεύτερο: Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση
2.1 Μετασχηματισμός ψηφιακής κυβέρνησης
Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στη μέση ενός επικού μετασχηματισμού
καθώς παρατηρείται ένα πέρασμα από τα αναλογικά λειτουργικά συστήματα στα ψηφιακά.
Αυτό είναι ένα «ταξίδι» που όλοι πρέπει να κάνουν για να φτάσουν στον επιθυμητό
προορισμό. Κάποιοι, καλύτερα προετοιμασμένοι, είναι ήδη μπροστά και κάποιοι έχουν
μείνει πίσω σε αυτό το ταξίδι (Deloitte, 2015).
Μια ψηφιακή κυβέρνηση έχει κατά νου την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω
της χρήσης της τεχνολογίας των πληροφοριών. Για να το διαχειριστούμε αυτό δεν θα ήταν
αρκετό να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Η προσπάθεια ψηφιακού
μετασχηματισμού των δημόσιων υπηρεσιών προκαλεί ανησυχία και επηρεάζει πολλά
εμπλεκόμενα μέρη. Θα πρέπει να επιτευχθεί μια βαθύτερη αλλαγή με τη μετάβαση από τη
γραφειοκρατική μορφή διακυβέρνησης σε μια πολύμορφη, δικτυωμένη μορφή
διακυβέρνησης. Επομένως, η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα καθοριστεί από τον βαθμό
οργανωτικής αλλαγής (Lindgren & van Veenstra, 2018).
Αυτό που κάνει τους ψηφιακούς ηγέτες να ξεχωρίζουν είναι η σαφής ψηφιακή
στρατηγική τους σε συνδυασμό με την ηγεσία και τον πολιτισμό. Ο ρόλος των ψηφιακών
τεχνολογιών είναι να συμβάλλουν στην επίτευξη στρατηγικών στόχων. Δεν μπορούμε να
σχεδιάσουμε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες εάν δεν έχουμε λάβει προηγουμένως υπόψη
τους οργανισμούς που θα τις εφαρμόσουν. Είναι σημαντικό να σχεδιαστεί μια ψηφιακή
στρατηγική που θα ενισχύσει την καινοτομία και θα βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων.
Τις περισσότερες φορές, οι κρατικοί οργανισμοί έχουν σαφείς ψηφιακές στρατηγικές.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εξηγήσουμε τον όρο «ψηφιακή ωριμότητα» που αφορά την
ενσωμάτωση των διαδικασιών του οργανισμού και των μοντέλων εξυπηρέτησης των πολιτών
σε ψηφιακές διαδικασίες (Deloitte, 2015).
Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Deloitte Digital, τα 3 βασικά χαρακτηριστικά των
κυβερνητικών οργανισμών με ψηφιακή ωρίμανση είναι (Deloitte, 2015):
•

Η δημιουργία δεξιοτήτων για να γίνει κατανοητή η ψηφιακή τους στρατηγική
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Αυτοί οι οργανισμοί ξεχωρίζουν καθώς υποστηρίζουν τους υπαλλήλους τους για τη
γεφύρωση των κενών ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω επενδύσεων.
•

Υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στον χρήστη-πολίτη

Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί, λοιπόν, θέλουν να βελτιώσουν την εμπειρία των πολιτών και
οι ανάγκες τους γίνονται πιο σημαντικές. Αναγνωρίζουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες
βοηθούν τους υπαλλήλους τους να συνεργάζονται καλύτερα με τους πολίτες. Οι στρατηγικές
τους στοχεύουν στην εκπλήρωση αυτού του σκοπού.
•

Αμφισβητούν τα πολιτισμικά πρότυπα

Προωθούν τη συνεργασία και υποστηρίζουν την καινοτομία, καθώς δεν φοβούνται να
ρισκάρουν.

2.2 Εμπόδια στον κυβερνητικό ψηφιακό μετασχηματισμό
Σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικά χρόνια και ήδη
περιγράψαμε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας (Deloitte, 2015) οι ερωτηθέντες
εντόπισαν ότι τα 3 κύρια εμπόδια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυβερνητικών
οργανώσεων είναι τα ακόλουθα:
•

Οργανισμοί χωρίς ψηφιακές στρατηγικές

Μόνο το 46% απάντησε ότι ο δημόσιος τομέας έχει σαφή ψηφιακή στρατηγική. Η σημασία
του στρατηγικού σχεδίου φαίνεται να έχει αναγνωριστεί κυρίως από οργανισμούς ΤΠΕ
(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) οι οποίοι γεωγραφικά έχουν αναπτυχθεί από
σκανδιναβικές χώρες.
•

Εργατικό δυναμικό χωρίς ψηφιακές δεξιότητες

Όταν μιλάμε για ψηφιακές δεξιότητες δεν αναφερόμαστε μόνο σε τεχνικές δεξιότητες αλλά
και σε δεξιότητες όπως είναι η συνεργασία, επιχειρηματική οξυδέρκεια κ.λπ. Το ποσοστό των
ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι οι οργανισμοί τους διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες
για να εκτελέσουν την ψηφιακή στρατηγική του είναι μόνο 34%. Και επίσης το 33% πιστεύει
ότι τους δίνεται η ευκαιρία να επανεξετάσουν τον εαυτό τους.
•

Πολύπλοκες και άκαμπτες διαδικασίες στις προμήθειες υλικών
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Οι προμήθειες των δημόσιων οργανισμών βασίζονται στην αποτελεσματική χρήση του
δημόσιου χρήματος. Ένα μείζον ζήτημα είναι η αποφυγή οικονομικών αποβλήτων, με
αποτέλεσμα όλο το σύστημα προμηθειών να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δυσλειτουργικό.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή προμηθευτή βασίζεται στη χαμηλότερη τιμή και
αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή υπηρεσιών/προϊόντων χαμηλότερης ποιότητας. Στην
έρευνα περισσότερο από το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι δυσαρεστημένοι με
τους προμηθευτές των ψηφιακών υπηρεσιών τους.

2.3 Βασικοί τομείς για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της
κυβέρνησης
Υπό το πρίσμα των παραπάνω, συνοπτικά αναφέρουμε 5 βασικούς τομείς τους οποίους
οι ηγέτες πρέπει να λάβουν υπόψη για να επιταχύνουν το DT (Deloitte, 2015).

• Στρατηγική
Οι οργανισμοί χρειάζονται μια σαφή στρατηγική, ένα όραμα για το μέλλον και ένα
λεπτομερές σχέδιο δράσης για να μετατρέψουν το όραμά τους σε πραγματικότητα. Επίσης,
πρέπει να ενισχυθούν οι οργανωτικές δυνατότητες μέσω επενδύσεων, να εξειδικευθούν οι
ανθρώπινοι πόροι και να είναι προετοιμασμένοι για εμπόδια που μπορεί να προκύψουν.

• Εστίαση χρήστη
Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται με επίκεντρο τον πολίτη όπου ο ίδιος
θα συμμετάσχει στην αναδιάρθρωση των διαδικασιών ζητώντας του να πει τη γνώμη του και
να κάνει συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση.

• Κουλτούρα
Η προσπάθεια πρέπει να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της καινοτομίας. Η συνεργασία
μεταξύ ομάδων μπορεί να συμβάλει σε αυτόν τον σκοπό.

• Δεξιότητες εργατικού δυναμικού
Το ψηφιακό σχέδιο πρέπει να καθορίζει τις δυνατότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή
του. Στη συνέχεια, πρέπει να επιλεγεί ο καλύτερος τρόπος πρόσληψης για την προσέλκυση
του πιο ταλαντούχου εργατικού δυναμικού. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση δεξιοτήτων και
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ικανοτήτων των εργαζομένων με συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση θεωρείται απαραίτητη
προϋπόθεση.
•

Προμήθεια

Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα πρότυπα ανοιχτών δεδομένων και στις ανοιχτές
τεχνολογίες εν γένει. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να επανεξετάσουν τις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων, να τις απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες αυτές και, μάλιστα, εάν
είναι απαραίτητο να κάνουν πιο μικρές συμβάσεις.

2.4 Η Ευρώπη στο δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Η ψηφιακή οικονομία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
τους πολίτες και την κοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδιάσει τη στρατηγική της για να
υποστηρίξει την ψηφιακή ανάπτυξη και να επωφεληθεί από αυτή τη νέα εποχή. Στο πλαίσιο
της στρατηγικής ανάπτυξης «Ευρώπη 2020» βρίσκεται η «Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη»
που ξεκίνησε τον Μάιο του 2010 και στόχος της είναι να ωφελήσει τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών και για την προώθηση της
ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω μιας «ψηφιακής ενιαίας αγοράς».
Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου για την
Ευρώπη εκτιμάται ότι είναι σημαντικά. Μερικά από αυτά είναι (Tsakanikas, Danchev,
Giotopoulos, Korra, & Pavlou, 2014):
•

Αύξηση των επενδύσεων ΤΠΕ

•

Καινοτομία στον δημόσιο τομέα

•

Νέα eSkills για την απασχόληση

•

Δημιουργία νέων συνθηκών για την οικονομία dot-com

•

Δημιουργία εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας

Μερικές από τις προκλήσεις για την Ψηφιακή Ατζέντα περιλαμβάνουν (Tsakanikas, Danchev,
Giotopoulos, Korra, & Pavlou, 2014):
•

Δημόσιες υπηρεσίες: Ο στόχος ήταν το 50% των πολιτών να χρησιμοποιούν την

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η Eurostat αποκαλύπτει ότι το 2017 το ποσοστό έφτασε το 55%
και το 58% το 2018 (Eurostat, 2018α)
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•

Ευρυζωνική σύνδεση: Τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας είναι απαραίτητα για την

ψηφιακή οικονομία. Ο στόχος τους ήταν έως το 2020, για όλα τα μέλη της ΕΕ, μια ευρυζωνική
σύνδεση μεγαλύτερη από 30 Mbps και ο μισός πληθυσμός να έχει ευρυζωνική ταχύτητα
μεγαλύτερη από 100 Mbps.
•

Ηλεκτρονικό εμπόριο για μεμονωμένα άτομα: Ο στόχος ήταν το 50% των συναλλαγών

των μελών της ΕΕ να γίνεται μέσω διαδικτύου έως το 2015. Σύμφωνα με τη Eurostat φτάσαμε
στο 57% το 2017 και το 60% το 2018 (Eurostat, 2018β).
•

Ψηφιακή ένταξη: Αύξηση της χρήσης διαδικτύου έως και 75% μέχρι το 2015. Σύμφωνα

με τη Eurostat φτάσαμε στο 81% το 2017 και το 83% το 2018 (Eurostat, 2018c).
Η ατζέντα (όπως έχει διαμορφωθεί ήδη από το 2012) μεταξύ άλλων θεμάτων δίνει έμφαση
σε βασικούς τομείς που έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι είναι
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012):
•

Νέα υποδομή για δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται να επιταχύνει την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών (ειδικά
διασυνοριακών),

μέσω

ηλεκτρονικών

προμηθειών,

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης,

ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικής υγείας και κινητικότητας. Το κόστος μείωσης μέσω
της εφαρμογής τους θα είναι σημαντικό.
•

Ψηφιακές δεξιότητες για τους εργαζόμενους

Υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας ΤΠΕ λόγω έλλειψης κατάλληλων υπαλλήλων με τις
σχετικές δεξιότητες. Η Επιτροπή θέλει να δώσει έμφαση και στον δημόσιο τομέα παρέχοντας
την κατάλληλη κατάρτιση στο προσωπικό και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για
να τοποθετηθούν οι εργαζόμενοι σε θέσεις που αντιστοιχούν στα προσόντα τους, μέσω της
κινητικότητας.
•

Επιτάχυνση της χρήσης του υπολογιστικού νέφους

Η Επιτροπή θέλει να εκμεταλλευτεί την αγοραστική δύναμη του δημόσιου τομέα για την
επιτάχυνση του υπολογιστικού νέφους και τη δημιουργία της μεγαλύτερης αγοράς ΤΠΕ στον
κόσμο με δυνατότητα νέφους. Οι προσεγγίσεις αυτής της ατζέντας εκτελούνται κάτω από 7
πυλώνες, ένας από τους οποίους είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία θα αναλυθεί
παρακάτω.
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2.5 Το σχέδιο της Ευρώπης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Παρόλο που η τεχνολογία και το διαδίκτυο μεταμορφώνουν τον κόσμο μας,
προκύπτουν ορισμένα μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διασυνοριακή
διαλειτουργικότητα και τις επικοινωνίες. Πολλά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν για
τους χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη από την ψηφιακή εποχή. Ο στόχος του στρατηγικού
ψηφιακού μετασχηματισμού είναι να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια θέτοντας τους
κατάλληλους κανονισμούς και παρέχοντας διασυνοριακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. Στο
πλαίσιο του ανταγωνισμού, όλοι οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε διαδικτυακές δραστηριότητες παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο
προστασίας στα προσωπικά τους δεδομένα, ανεξάρτητα από τη χώρα τους και την ιθαγένεια.
Το ευρωπαϊκό DSM (που υιοθετήθηκε το 2015) περιλαμβάνει 16 πρωτοβουλίες που
υλοποιήθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. Η συμβολή της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς στην
οικονομία που είναι περίπου 415 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, παρέχει στους πολίτες
πολλές πληροφορίες, δημιουργεί θέσεις εργασίας και μεγαλύτερες και καλύτερες ευκαιρίες
απασχόλησης για τους πολίτες. Η στρατηγική του DSM βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
•

Πρόσβαση: Καλύτερη πρόσβαση για όλους

•

Περιβάλλον: Δημιουργία κατάλληλης υποδομής

•

Οικονομία και Κοινωνία: Μεγιστοποίηση της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας
Υπάρχει μια σειρά ψηφιακών προγραμμάτων για την ενίσχυση της Ψηφιακής Ενιαίας

Αγοράς, όπως το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF), το Πρόγραμμα Πλαίσιο
Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 (ή ακόμη και το μεταγενέστερο πρόγραμμα Horizon
Europe για την περίοδο 2021-2027) και τον Κανονισμό eIDAS 910/2014, για το οποίο έχουν
γραφτεί πολλά.
Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ενιαίας Αγοράς έχει δημιουργήσει το κανονιστικό πλαίσιο
για την ψηφιακή εποχή. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να χρηματοδοτηθεί προκειμένου να γίνουν
οι απαραίτητες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2018, πρότεινε το 1ο
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης, μια επένδυση 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ που εντάσσεται
στον προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027. Αυτή η πρόταση επικεντρώνεται σε πέντε τομείς που
επηρεάζουν τόσο τον δημόσιο τομέα όσο και τις επιχειρήσεις (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018β):
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1. Υπερυπολογιστές: 2,7 δισ. ευρώ θα δοθούν για έναν πιο αποτελεσματικό και ευρύτερο
υπερυπολογισμό στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από την
υγειονομική περίθαλψη έως την κυβερνοασφάλεια).
2. Τεχνητή Νοημοσύνη: 2,5 δισ. ευρώ για την προώθηση επενδύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ηθικά ζητήματα και το νομικό πλαίσιο. Η πολιτική
αυτή θέλει την ΕΕ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη
και μια πρόταση για να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι η ανάπτυξη «ευρωπαϊκών
βιβλιοθηκών» αλγορίθμων προσιτών σε όλους.
3. Κυβερνοασφάλεια και εμπιστοσύνη: 2 δισ. ευρώ θα δοθούν για την προώθηση της άμυνας
στον κυβερνοχώρο μέσω της απόκτησης τόσο του απαραίτητου εξοπλισμού στον
κυβερνοχώρο όσο και των απαραίτητων δεξιοτήτων.
4. Ψηφιακές δεξιότητες: 700 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση του εργατικού
δυναμικού (και πάλι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) με ψηφιακές δεξιότητες ανεξάρτητα
από τη χώρα διαμονής
5. Εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών: 1,3 δισ. ευρώ για το DT των δημόσιων
υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να διαμορφώσει τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της Ευρώπης. Βασικό στοιχείο για την επιτυχία της Ενιαίας Αγοράς είναι ο
ψηφιακός μετασχηματισμός της κυβέρνησης. Η DSM ξεκίνησε το «Σχέδιο Δράσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την περίοδο 2016-2020» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). Η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα εργαλείο για την ενίσχυση της αποδοτικότητας του
δημόσιου τομέα και την παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών για πολίτες και
επιχειρήσεις. Οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες καθιστούν την επικοινωνία των χρηστών με
τη δημόσια διοίκηση ευκολότερη, αποδοτικότερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή.
Ενώ κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του στρατηγική, το σχέδιο δράσης για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση είχε ένα κοινό μακροπρόθεσμο όραμα: μέχρι το 2020, όλα τα
δημόσια ιδρύματα θα έπρεπε να προσφέρουν ψηφιακές εξατομικευμένες και φιλικές προς
το χρήστη δημόσιες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες στην ΕΕ, ενώ οι δημόσιες διοικήσεις
θα πρέπει να επωφελούνται από το ψηφιακό περιβάλλον για την καλύτερη μεταξύ τους
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αλληλεπίδραση. Ο στόχος εν μέρει έχει επιτευχθεί, όμως για πολλές χώρες ο κορωνοϊός και
η πανδημία αποτέλεσαν έναν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Πάντως, η δράση αυτή
στηρίχθηκε εν πολλοίς σε μια σειρά από αρχές που περιγράφονται παρακάτω (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2016):
•

Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται ψηφιακά από ένα μόνο σημείο επαφής και

να διατηρούν μόνο άλλα κανάλια για όσους εμπλέκονται και είναι αποσυνδεδεμένοι.
•

Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο μία φορά από πολίτες και επιχειρήσεις. Αφού

καταχωρηθούν, οι πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν από οποιοδήποτε δημόσιο ίδρυμα
εμπλέκεται στο σύστημα, χωρίς να ζητηθεί ξανά από πολίτες ή επιχειρήσεις.
•

Αξιοπιστία και ασφάλεια: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της

εμπιστοσύνης των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες είναι να αισθάνονται απόλυτη
ασφάλεια κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων.
•

Οι σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να είναι

διαθέσιμες διασυνοριακά.
•

Προσβασιμότητα: Ευκολία πρόσβασης και χρήσης δημόσιων υπηρεσιών από άτομα

με ειδικές ανάγκες (όπως η ηλικία και οι αναπηρίες).
•

Διαλειτουργικότητα από προεπιλογή: Δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν τέλεια σε

ενιαία αγορά.
•

Ανοιχτή πρόσβαση και διαφάνεια: Η ικανότητα των χρηστών να παρακολουθούν τις

υποθέσεις τους και να τροποποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα.
Επίσης, όλο το σχέδιο βασίστηκε σε 3 προτεραιότητες:
1. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
2. Σύνδεση μέσω διασυνοριακής κινητικότητας
3. Ψηφιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εμπλεκομένων μερών
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολλά περισσότερα από την εφαρμογή των ΤΠΕ.
Πρόκειται για επανεξέταση διαδικασιών και αλλαγή συμπεριφοράς. Η εξοικονόμηση κόστους
είναι τεράστια. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018d), η
ετήσια εξοικονόμηση από την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 50
δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο στην Ιταλία, λόγω των συστημάτων ηλεκτρονικών
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προμηθειών, το κόστος μειώθηκε περισσότερο από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα συστήματα
ΤΠΕ βρίσκονται σε καλό επίπεδο, αλλά πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Αυτό περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ευρωπαϊκών διαλειτουργικών πλατφορμών όπως το eID
(ηλεκτρονική αναγνώριση) που επιτρέπει στους πολίτες/επιχειρήσεις να έχουν ασφαλή
ηλεκτρονική συναλλαγή χωρίς φόβο ηλεκτρονικής απάτης ή έργων ηλεκτρονικής συμμετοχής
για την προώθηση των ΤΠΕ στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

2.6 Ο δείκτης DESI
Ως εργαλείο για την καταγραφή των ψηφιακών επιδόσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε.,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει το δείκτη της Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας
(Digital Economy and Society Index — DESI), ο οποίος συντίθεται από ένα σύνολο ποιοτικών
και ποσοτικών διαστάσεων που απεικονίζουν την ψηφιακή εξέλιξη των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο δείκτης DESI είναι δείκτης κατάταξης,
δεν αντανακλά την επίδοση μιας χώρας σε απόλυτο βαθμό αλλά την επίδοσή της σε σύγκριση
με τις υπόλοιπες. Επομένως, η πτώση μιας χώρας στην ευρωπαϊκή κατάταξη δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι η ίδια δεν σημείωσε πρόοδο, αλλά ότι πιθανότατα άλλες χώρες σημείωσαν
ταχύτερη πρόοδο από αυτήν (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 2020).
Ο δείκτης DESI βασίζεται σε πέντε διαστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά
παρακάτω:

Εικόνα 2: Οι πέντε διαστάσεις του δείκτη DESI, Πηγή: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας & Κοινωνίας
DESI –Μελέτη 2020 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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2.7 Η θέση της Ελλάδας μεταξύ των άλλων μελών της ΕΕ
Σκοπός και στόχος της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει τη θέση της Ελλάδας
αναφορικά με το κατά πόσο εφαρμόζει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα στοιχεία
που χρησιμοποιούνται αντλούνται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2021) και
αναφέρονται στη σύγκριση της χώρας μας με άλλες χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία
αυτά, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. στη διάσταση του
DESI που αφορά τη συνδεσιμότητα. Ο βασικός λόγος που παίρνει την κατάταξη αυτή είναι οι
αργές ταχύτητες που «χρησιμοποιούνται» για τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί
πως η προσπάθεια για τη βελτίωσή της ταχύτητας λαμβάνει χώρα τα τελευταία 2 χρόνια.
Αναφορικά με το Ανθρώπινο κεφάλαιο, η χώρα μας κατατάσσεται 4η από το τέλος στον
τομέα αυτόν. Η κατάταξη αυτή σχετίζεται με τις χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού κυρίως αυτού που βρίσκεται στον Δημόσιο Τομέα. Γενικότερα,
παρατηρείται στη χώρα πως από το εργατικό δυναμικό απουσιάζει η εξειδίκευση στον τομέα
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Για πολλούς, η παραπάνω παραδοχή
σχετίζεται και με την απουσία μαθημάτων STEM (θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη
μηχανική και τα μαθηματικά).
Σε σχέση με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στις
τελευταίες θέσεις (25η) στο σύνολο των 28 κρατών μελών παρόλο που ο αριθμός των
Ελλήνων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο έχει αυξητική τάση.
Τέλος, αναφορικά με τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, η Ελλάδα φαίνεται πως τα
τελευταία χρόνια βελτιώνεται ωστόσο καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην
ευρωπαϊκή κατάταξη.
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Κεφάλαιο τρίτο: Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική

3.1 Η στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελλάδας
Κάθε χώρα επιλέγει τη δική της στρατηγική για να επιτύχει τον ψηφιακό της
μετασχηματισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών
έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Τίποτα δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Όλα αυτά τα
χρόνια, ήταν συχνά απαραίτητο να επαναπροσδιοριστούν τα σχέδιά τους, λαμβάνοντας
υπόψη τις αλλαγές της τεχνολογίας και τους εθνικούς στόχους. Έτσι, οι ψηφιακά
ανεπτυγμένες χώρες έπρεπε να αλλάξουν τη στρατηγική τους ξεκινώντας από μια "βασική
στρατηγική", στη συνέχεια προχωρώντας σε μια "εξελικτική στρατηγική" και τελειώνοντας με
μια "στοχευμένη στρατηγική" (Accenture, 2017).
Το πρώτο βήμα, μέσω της «βασικής στρατηγικής», ήταν η δημιουργία μιας ισχυρής
βάσης και περιβάλλοντος για αυτήν την ψηφιακή προσπάθεια, με την εισαγωγή ενός
ψηφιακού πλαισίου διακυβέρνησης, την τροποποίηση των υφιστάμενων ρυθμιστικών
πλαισίων και την ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών υποδομών.
Το δεύτερο βήμα είναι η υιοθέτηση μιας «εξελικτικής στρατηγικής» όπου οι δημόσιες
υπηρεσίες αλλάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης του κοινού (π.χ. παροχή υπηρεσιών στο
διαδίκτυο). Φτάνοντας στην τελευταία δεκαετία, που χαρακτηρίζεται από τον γρήγορο
ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων και την μείωση του κόστους τεχνολογίας, οι ψηφιακά
ανεπτυγμένες χώρες έχουν τις προδιαγραφές και θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτούς
τους ρυθμούς και να υιοθετήσουν «στοχευμένες στρατηγικές».
Σε προηγούμενη ενότητα είδαμε την κακή θέση της Ελλάδας μεταξύ των μελών της ΕΕ
στο «DESI 2018 για δημόσιες υπηρεσίες». Ειδικότερα, η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία
θέση. Η χώρα μας έχει μείνει πίσω στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και από τότε έχει χάσει
σημαντικό χρόνο, δεν μπορεί να ακολουθήσει την παραπάνω πορεία στρατηγικής. Ως εκ
τούτου, πρέπει να "τρέξει" και να εφαρμόσει μια άλλη στρατηγική στην αναζήτηση ψηφιακής
ωριμότητας, όπου τα αποτελέσματα πρέπει να φαίνονται μεσοπρόθεσμα.
Τα πρώτα βήματα προς αυτήν την εθνική προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού
φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί, ξεκινώντας με τη δημιουργία του σχετικού Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Μέσων, της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
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Πολιτικής που είναι υπεύθυνη για την άσκηση και το συντονισμό της ψηφιακής πολιτικής
στην Ελλάδα, και την διαμόρφωση της «Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021». Αυτή η
ψηφιακή στρατηγική επικεντρώθηκε σε επτά τομείς παρέμβασης (Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ, 2018):
1) Ενίσχυση των ΤΠΕ με τις εθνικές υποδομές και δίκτυα
2) Ψηφιοποίηση της οικονομίας και ενίσχυση των προσπαθειών για το ηλεκτρονικό εμπόριο
3) Επενδύσεις σε ΤΠΕ και υποστήριξη εγχώριων προσπαθειών στον τομέα της τεχνολογίας
και της καινοτομίας
4) Ψηφιακές δεξιότητες για ανθρώπινους πόρους
5) Ψηφιοποίηση δημοσίων υπηρεσιών
6) Διάχυση των οφελών της ψηφιακής οικονομίας σε όλη την κοινωνία
7) Διασφάλιση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προστασία των προσωπικών δεδομένων
και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών
Ένα σημαντικό μέρος της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής αφορά την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, η οποία, εκτός από τις αναφορές στην «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 20162021», περιγράφηκε στη «Στρατηγική για τη διακυβέρνηση 2014-2020» και στο «Σχέδιο
δράσης eGov 2014-2020» του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Παράλληλα, θα πρέπει επίσης να αναφερθούμε στη στρατηγική της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Ελλάδας, στα προβλήματα που υπάρχουν προφανώς και την καθιστούν
σε τόσο χαμηλή θέση μεταξύ των άλλων μελών της ΕΕ, καθώς και στις προσπάθειες που
έχουν γίνει με αναφορά σε συγκεκριμένα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Το όραμα της Ελλάδας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα μπορούσε να συνοψιστεί
ως εξής:
¨ Η Ελλάδα στοχεύει στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής διοίκησης με υποστήριξη
ΤΠΕ και κατάλληλους μηχανισμούς διακυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να
αυξήσει την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών βελτιώνοντας την
ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή
κουλτούρα (Ίδρυμα Οικονομικής & Βιομηχανικής Έρευνας, 2017).
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Οι βασικές αρχές που πλαισιώνουν τη «Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2014-2020»
είναι (Ίδρυμα Οικονομικής & Βιομηχανικής Έρευνας, 2017):
•

Διαλειτουργικότητα

•

Συμμόρφωση ή αιτιολόγηση

•

Ενσωμάτωση

•

Διατήρηση - Μη υποτροπή

•

Ενιαία εισαγωγή δεδομένων

•

Σκοπιμότητα-Βιωσιμότητα

•

Διαφάνεια-Ανάκτηση εμπιστοσύνης

•

Ηλεκτρονική προσβασιμότητα

•

Ασφάλεια-Απόρρητο

•

Συμμετοχή πολιτών

Ταυτόχρονα, έχουν τεθεί τρεις στόχοι σύμφωνα με την ίδια εθνική στρατηγική για τη
διακυβέρνηση (Ίδρυμα Οικονομικής & Βιομηχανικής Έρευνας, 2017):
1. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
Πρόκειται για διοικητική μεταρρύθμιση και αξιοποίηση της τεχνολογίας με στόχο:
•

Μείωση της γραφειοκρατίας με απλοποίηση των διαδικασιών και διασύνδεση όλων
των διοικητικών συστημάτων.

•

Ηλεκτρονική διαχείριση και διανομή εγγράφων.

•

Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία δημόσιων
υπαλλήλων ικανών να παρακολουθούν και να υποστηρίζουν αυτήν τη μεταρρύθμιση.

2. Επανασύνδεση πολιτών με τη δημόσια διοίκηση
•

Ευκολότερη σύνδεση των πολιτών μέσω ενιαίων σημείων επαφής.

•

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση από απόσταση σε κρατικές υπηρεσίες μέσω συστημάτων
ελέγχου ταυτότητας πολιτών.

•

Ψηφιακός γραμματισμός.

•

Επικοινωνία δύο καναλιών, δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών μέσω Διαδικτύου
αλλά και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
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3. Συντονισμός οριζόντιων πολιτικών ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση
•

Παροχή ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων, ελεύθερα και διαθέσιμα για κάθε
πολίτη.

•

Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

3.2 Εμπόδια και δυσκολίες στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που φαίνεται να καθυστέρησαν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό στη χώρα μας; Θα βγάλουμε στοιχεία και συμπεράσματα από δύο μελέτες.
Θα ξεκινήσουμε με τη μελέτη «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα» που
πραγματοποιήθηκε από το diaNEOsis-Research and Policy Institute (Spinellis, Vasilakis,
Pouloudi, & Tsouma, 2018). Αυτή η τεκμηριωμένη μελέτη βασίστηκε σε συνεντεύξεις με
πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους και στελέχη πληροφορικής και μεταξύ άλλων, καταγράφει
δυσκολίες από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα χωρισμένες σε
4 κύριες κατηγορίες, ως εξής:
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός
•

Έλλειψη διαχρονικής ενόρασης: Παρόλο που το όραμα για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση έχει καταχωρηθεί επίσημα, ωστόσο δεν φαίνεται να υλοποιείται με την
πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα καθορίσει την
αποστολή και τους στόχους που θα τεθούν για την επιτυχή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

•

Το χάσμα μεταξύ ψηφιακής στρατηγικής, σχεδίου δράσης και εφαρμογής: Η ψηφιακή
στρατηγική της Ελλάδας έχει εναρμονιστεί με τις οδηγίες και τη στρατηγική της ΕΕ,
θέτοντας γενικούς στόχους. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κενό μεταξύ σχεδιασμού και
υλοποίησης. Οι ενέργειες δεν συμβαδίζουν με τα σχέδια. Επιπλέον, ένα έργο για την
έναρξη και την ολοκλήρωση χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση. Χωρίς αυτή δεν μπορεί
να γίνει τίποτα. Ωστόσο, όταν ήρθε η χρηματοδότηση, είδαμε το φαινόμενο του
«τρεξίματος» για την υλοποίηση του έργου χωρίς να έχει γίνει κατάλληλη μελέτη
σκοπιμότητας.

•

Η απουσία ρεαλιστικού σχεδίου για την εφαρμογή της στρατηγικής: Αυτό το κενό, το
οποίο αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ρεαλιστικού
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σχεδίου εφαρμογής. Δηλαδή, η στρατηγική δεν καθορίζεται από μεμονωμένους στόχους,
χρονοδιαγράμματα και τρόπους εφαρμογής δίνοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές.
•

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής προέρχεται από την κορυφή, αλλά η εφαρμογή από το
κάτω μέρος: Έχει παρατηρηθεί η χρηματοδότηση έργων που δεν ήταν αρκετά σχετικά με
τη στρατηγική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ώστε να εξυπηρετηθούν οι ατομικές ανάγκες
των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτή η αδυναμία προσπάθησε να συγκαλυφθεί με τη
δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής το 2016, η οποία στοχεύει στη
γενική εποπτεία των παραγόμενων αποτελεσμάτων σε σχέση με τη στρατηγική.

•

Έλλειψη συνέχειας στη δημόσια διοίκηση: Οι συχνές κυβερνητικές αλλαγές στις
περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούνται από αλλαγές στην ψηφιακή στρατηγική και
στόχους. Τα σχέδια που σχεδιάστηκαν ή βρίσκονταν σε διαδικασία υλοποίησης ξαφνικά
σταμάτησαν, προτού προλάβουν να δοκιμαστούν και λειτουργήσουν σωστά και
αποτελεσματικά, οπότε και παρατηρήθηκε σπατάλη χρημάτων. Επίσης, πρέπει να
αναφερθούν οι συχνές αλλαγές των σχετικών υπηρεσιών στον τομέα του ψηφιακού
μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές οι αλλαγές
προκάλεσαν καθυστερήσεις και αδράνεια χωρίς σημαντική πρόοδο.

•

Απουσία προσέγγισης με επίκεντρο τον πολίτη: Ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών
φαίνεται να αγνοεί την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Παρέχονται
μεμονωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (όπως η έκδοση πιστοποιητικού) αντί να
παρέχεται μια ολοκληρωμένη υπηρεσία. Επίσης ο σχεδιασμός τους δυσκολεύει συχνά τη
χρήση τους επειδή δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί.

•

Ο αναποτελεσματικός σχεδιασμός διαδικασίας: Η γραφειοκρατία είναι χαρακτηριστικό
των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης, οι διαδικασίες που ακολουθούνται δεν καθορίζονται
και καταγράφονται. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που
περιλαμβάνει πολλές εξαιρέσεις και καθιστά αυτήν την καταγραφή ακόμη πιο δύσκολη.
Συνέπεια είναι η δυσκολία της ηλεκτρονικής υποστήριξης αυτών των διαδικασιών από
συστήματα πληροφοριών. Επίσης, δεν φαίνεται να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που
προσφέρει η τεχνολογία, όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ δημόσιων
υπηρεσιών.

•

Χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε άλλου είδους υπηρεσίες: Η δημόσια διοίκηση
βασίζεται σε νομικό φορμαλισμό και όχι σε ουσιαστικές προτεραιότητες: αυτό το στυλ
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διαχείρισης εμποδίζει την ιεραρχία των προτεραιοτήτων και την υλοποίηση των
σημαντικότερων έργων συστημάτων ΤΠΕ. Επίσης, η θεσμοθέτηση των προδιαγραφών
των πληροφοριακών συστημάτων μέσω νόμων καθιστά δύσκολη την τροποποίησή τους,
καθώς για κάθε αλλαγή και βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής απαιτείται αλλαγή
στον νόμο που τα περιγράφει.
•

Προβληματικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο: Νομοθετικά κενά και αντικρουόμενες
θεσμικές ρυθμίσεις δημιουργούν προβλήματα στη χρήση μεγάλων έργων ΤΠΕ. Ένα
παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι η εγκυρότητα των ηλεκτρονικών εγγράφων.

•

Πολλαπλές υπηρεσίες και πολλά υποστηρικτικά έγγραφα: Σύνθετες διαδικασίες για τις
οποίες, όπως ήδη αναφέραμε, δεν υπάρχει προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη,
εμπλέκονται πολλοί δημόσιοι φορείς και απαιτείται πολλή τεκμηρίωση για τη
διεκπεραίωση μιας μόνο υπόθεσης.

•

Ασαφής ορισμός αρμόδιων φορέων: Συχνά δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός
αρμοδιοτήτων μεταξύ κάθε δημόσιου φορέα και έτσι υπάρχουν πολλοί που διεκδικούν
την ευθύνη ενός πληροφοριακού συστήματος.

•

Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ερμηνεύοντας
τη νομοθεσία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένας δημόσιος φορέας δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει δεδομένα ενός άλλου δημόσιου φορέα. Έτσι, αυτό που συνήθως γίνεται
είναι μια δημόσια αρχή να κατεβάζει τα δεδομένα από μια άλλη αρχή στο δικό της
σύστημα με αποτέλεσμα να εντοπίζεται το φαινόμενο μεγάλης διακίνησης
φωτοτυπημένων εγγράφων.
2. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κουλτούρα

•

Προβλήματα στο HRM: Έχει παρατηρηθεί η τοποθέτηση ατόμων σε θέσεις ευθύνης βάσει
πολιτικών και όχι αξιοκρατικών κριτηρίων. Επιπλέον, τα προβλήματα αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων για την αύξηση της
αποτελεσματικότητάς τους συνεπάγονται επίσης δυσκολίες στην πραγματοποίηση
αλλαγών στα συστήματα (όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση).

•

Έλλειψη ιδιοκτησίας: Τα πληροφοριακά συστήματα θεωρούνται ξένα για τη λειτουργία
των δημόσιων φορέων, λόγω της ανάπτυξής τους από εξωτερικούς αναδόχους καθώς
συνήθως προσπαθούν να τα αποφύγουν.
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•

Έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού: Η έλλειψη εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
τεχνογνωσία και τη δημόσια διοίκηση δημιουργεί προβλήματα εσωτερικής συνεργασίας.

•

Κακή συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων αλλά και με τους πολίτες: Η έλλειψη
συνεργασίας δημιουργεί μια διαφορετική κατανόηση και αντιμετώπιση ζητημάτων.

•

Η υπάρχουσα κουλτούρα και αντίληψη: Η νοοτροπία στο δημόσιο τομέα ευνοεί τη
διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης και αποτρέπει πρωτοβουλίες και καινοτομίες
για την επιτυχή έκβαση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Υπάρχει ακόμη μια αίσθηση
φόβου ανάληψης ευθύνης και επίσης πολιτικά κριτήρια που προκαλούν αντίσταση στην
αλλαγή.
3. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

•

Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που δεν μπορούν να διατηρηθούν: Τα
περισσότερα έργα ΤΠΕ στην Ελλάδα έχουν χρηματοδοτηθεί κυρίως από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το πρόβλημα προκύπτει από την ανάγκη για μακροπρόθεσμη διατήρηση των
εθνικών πόρων καθώς η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει μόνο την εφαρμογή και όχι τη
συντήρηση.

•

Χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών: Προμήθεια συστημάτων μεγάλης τεχνολογίας που
λόγω του μεγέθους και των ιδιαιτεροτήτων τους δεν μπορούν να αποφύγουν τη
διαγωνιστική διαδικασία. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες προμηθειών είναι τόσο
χρονοβόρες που τα συστήματα καθίστανται παρωχημένα μεταξύ των σταδίων
σχεδιασμού και της λειτουργίας τους.

•

Απουσία λογισμικού υψηλού επιπέδου: Αν και υπάρχουν πολλά συστήματα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, δεν υπήρξε προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ αυτών των συστημάτων
και ανταλλαγής δεδομένων.

•

Έλλειψη κοινού σχεδιασμού έργων πληροφορικής: Για παράδειγμα, οι ιστότοποι των
υπουργείων είναι διαφορετικοί και το περιεχόμενο στους περισσότερους ιστότοπους της
Δημόσιας Διοίκησης είναι μόνο στα ελληνικά.

•

Μη χρήση υφιστάμενων δομών: Έλλειψη συνεργασίας σε συστήματα. Ένα κλασικό
παράδειγμα που έχει παρατηρηθεί είναι ότι αντικαθίσταται ένας ιστότοπος υπουργείου
με έναν νεότερο χωρίς να διατηρεί τα αρχεία και τις πληροφορίες του προηγούμενου.
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Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάθε προσπάθεια ριζικής αλλαγής θα έχει κάποιες αδυναμίες
και αποτυχίες. Οι περισσότερες χώρες που προσπάθησαν να υιοθετήσουν ΤΠΕ στην
καθημερινή τους ζωή (δημόσιος τομέας, πολίτες και επιχειρήσεις) είχαν επίσης ορισμένες
αποτυχίες. Στην Ελλάδα, η επιτυχής έκβαση του ψηφιακού μετασχηματισμού
παρεμποδίστηκε από τη γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις, την ακαμψία και την
πολυπλοκότητα της δημόσιας διοίκησης.
Απάντηση στο ερώτημά μας έχει δοθεί επίσης από τη μελέτη του Ιδρύματος
Οικονομικής & Βιομηχανικής Έρευνας, (Tsakanikas, Danchev, Giotopoulos, Korra, & Pavlou,
2014), σύμφωνα με την οποία οι κύριοι παράγοντες που έχουν τα εμπόδια στην υιοθέτηση
ΤΠΕ στη χώρα μας συνοψίζονται ως εξής:
I. Περιορισμοί που βασίζονται στην πολιτική
•

Δεν έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από το κράτος για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και την ψηφιακή ανάπτυξη.

•

Έλλειψη χρηματοδότησης για πληροφοριακά συστήματα.

•

Έλλειψη οποιασδήποτε προσπάθειας για επαναχρησιμοποίηση δημόσιων δεδομένων
και πληροφοριών.

•

Έλλειψη μηχανισμών για οριζόντια κυβερνητικά προγράμματα.

•

Αλλαγή στρατηγικής και κατεύθυνσης μετά από κάθε αλλαγή κυβέρνησης.

II.

Αδυναμίες που σχετίζονται με τον τεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση
•

Ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίστηκε από αμέτρητα συστήματα πληροφοριών χωρίς
καμία διασύνδεση και διαλειτουργικότητα.

•

Προβληματικά δίκτυα για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα.

•

Πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο.

•

Απουσία κοινών προτύπων και σχεδιασμού συστημάτων στο δημόσιο τομέα.

•

Μεγάλος αριθμός συστημάτων πληροφορικής και όχι σωστή χρήση τους και
αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

III.

Εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή της υιοθέτησης ΤΠΕ
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•

Υψηλό κόστος δημιουργίας της απαραίτητης υποδομής, καθώς και έλλειψη επαρκούς
χρηματοδότησης.

•

Έλλειψη ειδικών στις ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα για την υποστήριξη διαδικασιών που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και κανένα κίνητρο για συμμετοχή σε τέτοιες
διαδικασίες.

•

Απουσία παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προκειμένου να
ληφθούν διορθωτικά μέτρα όπου είναι απαραίτητο.

•

Τεράστιες καθυστερήσεις στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, με αποτέλεσμα την
προμήθεια τεχνολογικά ξεπερασμένου εξοπλισμού.

•

Σύνθετα έργα και υποδομές με περιορισμένη χρήση που δημιουργούν αρνητική
σχέση κόστους-οφέλους.

3.3 Κύρια έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα
Στην παρούσα ενότητα, θα αναφερθούμε σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην
Ελλάδα τα οποία ήδη υλοποιούνται από πολίτες και αρχές.
-Πρόγραμμα Διαφάνειας "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"- Στην ιστοσελίδα https://et.diavgeia.gov.gr/,
φαίνεται ότι έχει βοηθήσει πραγματικά στη διαφάνεια μέσω της υποχρεωτικής χρήσης του
(Διαύγεια, 2018).
Αυτό το πρόγραμμα τελεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης. Οι δημόσιες αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές και οι τοπικές αρχές έχουν την
υποχρέωση να δημοσιεύουν διαδικτυακά όλες τις πράξεις τους, διαφορετικά αυτές θα είναι
άκυρες. Μετά από κάθε δημοσίευση, οι πράξεις αποκτούν έναν μοναδικό αριθμό
μεταφόρτωσης στο Διαδίκτυο (ΑΔΑ) με τον οποίο μπορούν να ανακτηθούν ανά πάσα στιγμή
προκειμένου να χρησιμοποιούνται για τις υποθέσεις των πολιτών ή για συνεργασία μεταξύ
των δημόσιων αρχών.
Οι κύριοι στόχοι αυτού του προγράμματος είναι: α) να εξεταστούν όλες οι κυβερνητικές
ενέργειες, β) προστασία από τη διαφθορά, γ) η συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία της
πληροφορίας και δ) ο εκσυγχρονισμός του τρόπου δημοσίευσης των διοικητικών
διαδικασιών.
-Open Gov- Στην ιστοσελίδα www.data.gov.gr, είναι ένας κατάλογος που παρέχει
πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα. Τα θέματα μπορεί να σχετίζονται με τα πάντα, από τη
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φορολογία, τις επενδύσεις και τα οικονομικά δεδομένα έως την εκπαίδευση και το
περιβάλλον. Αυτό το έργο έγινε λόγω της προσαρμογής της νομοθεσίας της χώρας μας στην
Οδηγία 2013/37/ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο μέχρι
τώρα.
-APOGRAFI- Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού δημόσιου τομέα στην
ιστοσελίδα https://apografi.gov.gr, που αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και τους
υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει αιτήσεις για καλύτερη διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια, καθώς μέσω αυτής της
σελίδας παρακολουθούνται τα ακόλουθα:
Ο νόμος 4440/2016 απαιτούσε την ύπαρξη ψηφιακού οργανογράμματος για ολόκληρο
τον δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, με τον ίδιο νόμο, έχουμε μια
χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη συμμετοχή τους στον εκάστοτε δημόσιο
φορέα, έτσι ώστε η καταλληλότητα των εργαζομένων να ελέγχεται με βάση τη θέση τους.
Επίσης, από τον Μάιο του 2018 (Ν. 4533/2018) έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική
αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων και εποπτών δημοσίων φορέων μέσω ειδικής ψηφιακής
πλατφόρμας. Καθώς το 2018 ήταν το έτος μετάβασης, δεν κατάφεραν όλοι οι δημόσιοι
φορείς να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλατφόρμα για τις αξιολογήσεις τους και ορισμένοι
ακολούθησαν τις παραδοσιακές χειρόγραφες μορφές. Ωστόσο, είναι μια αξιόλογη
προσπάθεια μείωσης της παραδοσιακής χρονοβόρας διαδικασίας, αντιμετώπισης της
γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφάνειας.
Μια άλλη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι για το Ενιαίο Σύστημα
Κινητικότητας, το οποίο στοχεύει στη σωστή χρήση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και
στην ύπαρξη του «σωστού υπαλλήλου στο σωστό μέρος». Η προσπάθεια αυτή νομοθετήθηκε
με το Νόμο 4440/2016 και πραγματοποιείται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οι
ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να δουν τις ανάγκες κάλυψης κενών θέσεων σε
δημόσιο τομέα και μετά την υποβολή αιτημάτων μεταφοράς για τόπους ενδιαφέροντος, τα
αιτήματα αυτά αξιολογούνται με βάση διάφορα κριτήρια. Η προσπάθεια είναι σημαντική
καθώς στοχεύει να έχει το κατάλληλο προσωπικό όπου υπάρχουν ανάγκες και έτσι να
παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες.
-SYZEFXIS- Το έργο αυτό έχει σχεδιαστεί και είναι το εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης
από το 2006. Το «SYZEFXIS I» παρέχει τηλεπικοινωνιακή υποδομή και υπηρεσίες στον
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δημόσιο τομέα καλύπτοντας τις ανάγκες της ηλεκτρονικής μετάδοσης φωνής, βίντεο και
δεδομένων μεταξύ 4.500 δημόσιων κτιρίων. Τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση, δωρεάν
επικοινωνία μέσω τηλεφωνίας μεταξύ δημόσιων οργανισμών, ψηφιακή υπογραφή και
λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μερικά από τις βασικές παρεχόμενες
υπηρεσίες.
Σκοπός του έργου είναι να κάνει τις δημόσιες υπηρεσίες ευκολότερες, γρηγορότερες
και οικονομικότερες, ενώ παράλληλα παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες
(Syzefxis, 2018). Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από το τρίτο πλαίσιο υποστήριξης της
κοινότητας. Από το 2010 ξεκίνησε ο σχεδιασμός του «SYZEFXIS II» που στοχεύει στην
τεχνολογική αναβάθμιση της υποδομής της ελληνικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα στην
παροχή υπηρεσιών δικτύου, ικανών να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες ενός
ψηφιακού κοινού (ΣΕΠΕ, 2018). Σημειώστε ότι το έργο αναμένεται να επιτρέψει υψηλές
ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps σε δημόσιους φορείς.
Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η επέκταση του δικτύου SYZEFXIS σε 34.000
δημόσια κτίρια (συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, σχολείων και νοσοκομείων) και η
επίτευξη σημαντικής ετήσιας εξοικονόμησης άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
-ePrescription- Στην ιστοσελίδα https://www.eprescription.gr, είναι επίσης ένα έργο το
οποίο θεωρείται επιτυχημένο. Αυτό το έργο θεσπίστηκε με το Νόμο 3892/2010 και το πρώτο
πιλοτικό έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 με σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας στις
ιατρικές υπηρεσίες και ταυτόχρονα τη μείωση του φαρμακευτικού κόστους. Δεδομένου ότι
είναι μια διαδικασία που ξεκινά από συνταγογραφούμενα φάρμακα και παραπομπές για
ιατρικές εξετάσεις, προχωρά με την εκτέλεσή τους από φαρμακοποιούς και μονάδες
υγειονομικής περίθαλψης και τελικά καταλήγει στην εκκαθάρισή τους από τα ασφαλιστικά
ταμεία, μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζει πολλούς τομείς (Δημόσια Υγεία, Κοινωνική
Ασφάλιση και Δημόσια Οικονομικά) (Μαραγέλης, Μιχαηλίδης, Πλατύς, Τζώρτζι, & Τσικνάκης,
2011).
Το ePrescription έχει επίσης συμβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη μείωση
της γραφειοκρατίας και των λαθών που μπορεί να οφείλονται σε λανθασμένες αναγνώσεις.
Οι γιατροί έχουν άμεση πρόσβαση στο ιστορικό του ασθενούς τους βοηθώντας τους στη
δουλειά τους. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτού του έργου, θα αναφέρουμε ότι ο
αριθμός των ηλεκτρονικών συνταγών για φάρμακα φτάνει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.
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Οι προσπάθειες για βελτίωση του συστήματος συνεχίζονται, καθώς εξετάζουν ήδη την
ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για
να βοηθήσουν τους γιατρούς, αλλά ακόμη περισσότερο για τον έλεγχο των δαπανών (Κόντη,
2018).

3.4 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΚΠΑ
Μεταξύ των υπηρεσιών που ψηφιοποιήθηκαν ήταν και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
της χώρας. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, την παρούσα εργασία θα απασχολήσει το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εικόνα 3: Η αρχική σελίδα του ΕΚΠΑ, Πηγή: https://www.uoa.gr

Οι φοιτητές - μέλη του Πανεπιστημίου έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες με
κωδικούς πρόσβασης που αποκτούν με την εγγραφή τους σε αυτό.
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Εικόνα 4: Η δικτυακή περιοχή των γραμματειών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Παράλληλα, ο φοιτητής με τους ίδιους κωδικούς, αποκτά πρόσβαση στην ειδική
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης. Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού
ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς
περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού
φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων
(https://eclass.uoa.gr/, 2021).

Εικόνα 5: Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
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Κεφάλαιο τέταρτο: Μεθοδολογία

4.1 Σκοπός
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετάσει τον βαθμό ικανοποίησης των
φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι στόχοι της έρευνας
είναι να διερευνηθεί αν η ικανοποίηση των φοιτητών από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο
διαφέρει ανάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και αν οι επιμέρους
μεταβλητές που εξετάζουν την ικανοποίηση των συμμετεχόντων έχουν σχέση μεταξύ τους.

4.2 Ερευνητικά ερωτήματα
1) Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και της
ικανοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου;
2) Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και της
ικανοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη;
3) Υπάρχει σχέση μεταξύ της ικανοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
και των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη;
Για την απάντηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος χρησιμοποιήθηκαν οι εξής
ερωτήσεις:
1. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την εμπειρία παρακολούθησης των μαθημάτων;
2. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον τρόπο διδασκαλίας;
3. Πόσο εύχρηστο και βολικό για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θεωρείτε το λογισμικό που
χρησιμοποιήθηκε;
4. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα;
5. Αν ναι, κατά πόσο τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν άμεσα και
αποτελεσματικά;
6. Σε τι βαθμό θεωρείτε πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς
στόχους συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση;
7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ανταπόκριση των καθηγητών/ή φοιτητών αντίστοιχα;
8. Κατά πόσο ήταν εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων;
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Για την απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος χρησιμοποιήθηκαν οι εξής
ερωτήσεις:
1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών της
βιβλιοθήκης;
2. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης;
3. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της
βιβλιοθήκης και τις online οδηγίες για χρήση αυτού;
4. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές;
5. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών
περιοδικών;
6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου
(πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες κλπ);
7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού της βιβλιοθήκης;
8. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου
(μαγνητοσκοπημένα σεμινάρια χρηστών κλπ);
9. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης;
Και για το τρίτο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκαν οι εξής ερωτήσεις:
1. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την εμπειρία παρακολούθησης των μαθημάτων;
2. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τον τρόπο διδασκαλίας;
3. Πόσο εύχρηστο και βολικό για την εξ αποστάσεως διδασκαλία θεωρείτε το λογισμικό που
χρησιμοποιήθηκε;
4. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα;
5. Αν ναι, κατά πόσο τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν άμεσα και
αποτελεσματικά;
6. Σε τι βαθμό θεωρείτε πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς
στόχους συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση;
7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ανταπόκριση των καθηγητών/ή φοιτητών αντίστοιχα;
8. Κατά πόσο ήταν εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων;
9. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών της
βιβλιοθήκης;
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10. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης;
11. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της
βιβλιοθήκης και τις online οδηγίες για χρήση αυτού;
12. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές;
13. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών
περιοδικών;
14. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου
(πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες κλπ);
15. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού της βιβλιοθήκης;
16. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου
(μαγνητοσκοπημένα σεμινάρια χρηστών κλπ);
17. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης;

4.3 Ερευνητική Διαδικασία
Προκειμένου να συλλεχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα της
παρούσας έρευνας έγινε χρήση της προσέγγισης της εφαρμοσμένης ποσοτικής έρευνας, στα
πλαίσια της οποίας αξιοποιήθηκαν τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή δεδομένα. Ο
στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι να συλλέγει αριθμητικά στοιχεία και να γενικεύει τα
αποτελέσματά της σε έναν ευρύτερο πληθυσμό, ο οποίος έχει συναφή χαρακτηριστικά με το
δείγμα που συμμετέχει σε μία έρευνα (Sibanda, 2009). Επιπρόσθετα, η ποσοτική έρευνα δίνει
τη δυνατότητα διενέργειας στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που θα συλλεχθούν σε
αριθμητική μορφή, με σκοπό τη συγκέντρωση, τη σύγκριση, αλλά και τη γενίκευση κατά
τρόπο ακριβή και εύκολο (Blessing & Chakrabarti, 2009).
Η πρωτογενής έρευνα διεξήχθη αντλώντας στοιχεία και δεδομένα με τη βοήθεια
ερωτηματολογίου που διαμορφώθηκε αποκλειστικά για τα άτομα που εργάζονται ή φοιτούν
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στα πλαίσια της δευτερογενούς
έρευνας, έχουν αξιοποιηθεί μελέτες άλλων ερευνητών που ασχολήθηκαν με το βασικό υλικό
της παρούσας μελέτης.
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4.4 Δείγμα και δειγματοληψία
Με τον όρο δειγματοληψία περιγράφεται η τεχνική που χρησιμοποιείται προκειμένου
να επιλεχθεί ένα μέρος του πληθυσμού, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό για τα
συμπεράσματα της έρευνας.
Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτελεί το σύνολο των ανθρώπων που έλαβαν το
ερωτηματολόγιο για τους σκοπούς διεξαγωγής της έρευνας και οι οποίοι αποτελούν μέρος
ενός πιο ευρύτερου πληθυσμού. Ο καθορισμός του δείγματος έγινε σύμφωνα με το
αντικείμενο της εργασίας, τις υποθέσεις που αυτή θέτει, αλλά και τις όποιες υλικοτεχνικές
δυσκολίες προέκυψαν (Javeau, 2000).
Ένα επιπλέον στοιχείο που είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψιν στο σχεδιασμό είναι το
μέγεθος που θα έχει το δείγμα. Σύμφωνα με το Javeau (2000) το δείγμα μίας ποσοτικής
έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ατόμων, ενώ σύμφωνα με τους Cohen et al.
(2007) ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν απαιτείται να είναι συγκεκριμένος.
Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτελείται από φοιτητές του ΕΚΠΑ. Η μέθοδος που
ακολουθήθηκε προκειμένου να επιλεχθεί το δείγμα είναι η απλή τυχαία δειγματοληψία, η
οποία διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ο αριθμός του δείγματός είναι
152 άτομα.

4.5 Μέσα συλλογής δεδομένων
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας το μέσο για τη συλλογή δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο, καθώς αυτό είναι το πλέον διαδεδομένο
εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων σε μία πρωτογενή έρευνα. Επιπλέον, το
ερωτηματολόγιο επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων από ένα μεγάλο σε αριθμό δείγμα,
γεγονός που δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή στατιστική ανάλυση των απόψεων και των
στάσεων που εκφράζουν οι συμμετέχοντες της έρευνας (Clark-Carter, 2004). Το
ερωτηματολόγιο επίσης είναι ένα εργαλείο με χαμηλό έως μηδαμινό κόστος, ενώ παράλληλα
είναι εύκολο να διανεμηθεί, αλλά και να συμπληρωθεί από τους συμμετέχοντες (Javeau,
2000; Singh, 2007).
Μετά την αναγκαία μελέτη του υπό εξέταση θέματος, ακολούθησε η σύνταξη του
ερωτηματολογίου κατά τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετείται ο σκοπός της παρούσας έρευνας.
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Κατόπιν το αρχικό ερωτηματολόγιο, δόθηκε σε περίπου 10 εργαζόμενους και φοιτητές του
πανεπιστημίου σε πιλοτική βάση για έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του για
τυχόν τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Στην συνέχεια ετοιμάστηκε η συνοδευτική επιστολή, η
οποία περιέχει το θέμα της μελέτης, γενικές πληροφορίες για την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου, τους στόχους και τον σκοπό της δημιουργίας των ερωτηματολογίων, την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία και τρόπους επικοινωνίας με τον ερευνητή σε περίπτωση
ερωτήσεων.
Το

ερωτηματολόγιο

αποτελείται

από

22

ερωτήσεις,

κλειστού

τύπου

συμπεριλαμβανομένων και των δημογραφικών στοιχείων. Ο χρόνος συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά. Για τη διανομή του ερωτηματολογίου
χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Google Forms.
Προκειμένου οι ερωτήσεις να είναι σαφείς και ακριβείς, λήφθηκαν υπόψιν μία σειρά
παραμέτρων:
•

Οι ερωτήσεις να είναι ολοκληρωμένες και ξεκάθαρες.

•

Ελέγχθηκαν τυχόν διπλές ερωτήσεις.

•

Οι ερωτήσεις να προσφέρουν χρήσιμες και άμεσες πληροφορίες για το υπό μελέτη
θέμα.

•

Δόθηκε προσοχή στη σύνταξη και την ορθογραφία.

4.6 Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια έγινε μέσα
από τη στατιστική ανάλυση που προσφέρει η εφαρμογή Google Forms, στα πλαίσια της
οποίας έγινε και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν μέσω περιγραφικής
στατιστικής (Argurous, 2011), η οποία βασίστηκε στην χρήση γραφημάτων και πινάκων που
προσφέρει η εφαρμογή, προκειμένου να αποτυπώσει τις απόψεις των ερωτηθέντων. Είχαν
αποσταλεί ερωτηματολόγια σε 180 παραλήπτες, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν οι 152,
επιτυγχάνοντας ποσοστό ανταπόκρισης της τάξης του 84,4%.
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4.7 Σχεδιασμός της έρευνας
Όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα ο ερευνητής έκανε εισαγωγή των δεδομένων στο
στατιστικό πρόγραμμα SPSS v.23. Αρχικά, πραγματοποίησε περιγραφική ανάλυση με την
βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων και στην συνέχεια απάντησε τα ερευνητικά ερωτήματα
κάνοντας χρήση παραμετρικών ελέγχων, όπως t-test για ανεξάρτητα δείγματα, ANOVA και
έλεγχο συσχέτισης Pearson.

4.8 Δεοντολογικά ζητήματα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, δόθηκε προσοχή στην τήρηση της
ηθικής της έρευνας. Συγκεκριμένα, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα ακόλουθα
(Robson & McCartan, 2015):
•

Συναίνεση για εν γνώση συμμετοχή.

•

Ανωνυμία και εμπιστευτικότητα.

•

Το δικαίωμα μη συμμετοχής στην έρευνα χωρίς καμία συνέπεια.

•

Ειλικρίνεια και διαφάνεια στη διαδικασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

4.9 Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας
Για να ελεγχθεί αν ένα ερωτηματολόγιο σε μια ποσοτική έρευνα είναι αξιόπιστο και
έγκυρο χρησιμοποιείται ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach a. Ένα ερωτηματολόγιο είναι
αξιόπιστο και έγκυρο αν λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 0,7.
Σε αυτή την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν
αξιόπιστο και έγκυρο, αφού η τιμή που έλαβε ο έλεγχος Conbach a ήταν ίσος με 0,948.
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Cronbach's Alpha

N of Items

0,948

18

Πίνακας 1: Έλεγχος Cronbach a

4.10 Επίλογος
Κλείνοντας το κεφάλαιο της μεθοδολογίας είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως στα
πλαίσιά του περιγράφηκε ο τρόπος συλλογής των πληροφοριών, αναλύθηκε η μεθοδολογία
της έρευνας που ακολούθησε η παρούσα μελέτη, καθώς και το δείγμα και η μέθοδος της
δειγματοληψίας.

Επιπλέον,

περιγράφηκε

η

διαδικασία

του

σχεδιασμού

του

ερωτηματολογίου, αλλά και τα δεοντολογικά ζητήματα.

55
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

Κεφάλαιο πέμπτο: Αποτελέσματα
5.1 Δημογραφικά Στοιχεία
Σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν 152 άτομα που είτε εργάζονται στο Πανεπιστήμιο, είτε
φοιτούν σε αυτό. Οι περισσότερες συμμετέχουσες ήταν γυναίκες (Ν=84, 55,3%) και το 44,7%
αυτών ήταν άντρες.

Διάγραμμα 1: Φύλο
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες της έρευνας είχαν ηλικία 18 - 30 ετών (Ν=87, 57,2%).
Το 16,4% των συμμετεχόντων είχαν ηλικία 31 - 40 ετών, το 12,5% αυτών είχαν ηλικία 41 - 50
ετών, το 11,2% αυτών είχαν ηλικία 51 - 60 ετών και το 2,6% αυτών είχαν ηλικία άνω των 60
ετών.

Διάγραμμα 2: Ηλικία
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Από το διάγραμμα 3 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν είτε
προπτυχιακοί φοιτητές, είτε μεταπτυχιακοί φοιτητές (Ν=68, 44,7%). Το 5,3% αυτών ήταν
εκπαιδευτικό προσωπικό, το 4,6% αυτών ήταν διοικητικό προσωπικό και το 0,7% αυτών δεν
απάντησαν.

Διάγραμμα 3: Ιδιότητα
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5.2 Ικανοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία
Από το επόμενο διάγραμμα προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι
τα μαθήματα ξεκίνησαν έγκαιρα (Ν=108, 71,1%) και το 28,9% αυτών δεν θεωρούν ότι τα
μαθήματα ξεκίνησαν έγκαιρα.

Διάγραμμα 4: Έναρξη μαθημάτων εγκαίρως
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Από το διάγραμμα 5 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από την εμπειρία παρακολούθησης των μαθημάτων (Ν=47, 30,9%). Το 30,3%
των συμμετεχόντων είναι πολύ ικανοποιημένοι από την εμπειρία παρακολούθησης των
μαθημάτων, το 20,4% αυτών είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εμπειρία
παρακολούθησης των μαθημάτων, το 15,8% αυτών είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από την
εμπειρία παρακολούθησης των μαθημάτων και το 2,6% αυτών δεν είναι καθόλου
ικανοποιημένοι από την εμπειρία παρακολούθησης των μαθημάτων.

Διάγραμμα 5: Ικανοποίηση από την εμπειρία παρακολούθησης των μαθημάτων
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Από το διάγραμμα 6 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας (Ν=53, 34,9%). Το 33,6% των συμμετεχόντων
είναι πολύ ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας, το 19,1% αυτών είναι πάρα πολύ
ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας, το 11,8% αυτών είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι
από τον τρόπο διδασκαλίας και το 0,7% αυτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τον
τρόπο διδασκαλίας.

Διάγραμμα 6: Ικανοποίηση από τον τρόπο διδασκαλίας
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Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν πολύ
εύχρηστο και βολικό το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία
(Ν=54, 35,5%). Το 26,3% των συμμετεχόντων θεωρούν αρκετά εύχρηστο και βολικό το
λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, το 19,1% αυτών
θεωρούν πάρα πολύ εύχρηστο και βολικό το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εξ
αποστάσεως διδασκαλία, το 17,1% αυτών θεωρούν ελάχιστα εύχρηστο και βολικό το
λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και το 2% αυτών δεν
θεωρούν καθόλου εύχρηστο και βολικό το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εξ
αποστάσεως διδασκαλία.

Διάγραμμα 7: Βαθμός ευχρηστίας και διευκόλυνσης του λογισμικού για την εξ αποστάσεως
διδασκαλία
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Από το διάγραμμα 8 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως
σπάνια παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (Ν=65,
42,8%). Το 42,1% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως συχνά παρουσιάστηκαν τεχνικά
προβλήματα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, το 11,8% των συμμετεχόντων δήλωσαν
πως συνεχώς παρουσιάζονταν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης
και το 3,3% αυτών δήλωσαν πως ποτέ παρουσιάζονταν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια
της παρακολούθησης.

Διάγραμμα 8: Τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των
μαθημάτων
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Από το διάγραμμα 9 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν πολύ άμεσα και αποτελεσματικά (Ν=46,
30,3%). Το 27% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν
επιλύθηκαν αρκετά άμεσα και αποτελεσματικά, το 23,7% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι
τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν πάρα πολύ άμεσα και αποτελεσματικά, το
17,1% αυτών δήλωσαν ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν σε μικρό βαθμό
άμεσα και αποτελεσματικά και το 2% αυτών δήλωσαν ότι τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν δεν επιλύθηκαν καθόλου άμεσα και αποτελεσματικά.

Διάγραμμα 9: Η άμεση και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων
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Στο διάγραμμα 10 παρουσιάζεται ότι τα περισσότερα άτομα του δείγματος θεωρεί πως
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους συγκριτικά με τη δια
ζώσης εκπαίδευση κατά 41% - 60% (Ν=41, 27%). Το 26,3% του δείγματος θεωρεί πως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους συγκριτικά με τη δια ζώσης
εκπαίδευση κατά 61% - 80%, το 25% του δείγματος θεωρεί πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση
επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση κατά 81% 100%, το 13,8% του δείγματος θεωρεί πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους
διδακτικούς στόχους συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση κατά 21% - 40% και το 7,9% του
δείγματος θεωρεί πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους
συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση κατά 0% - 20%.

Διάγραμμα 10: Το ποσοστό που η εξ αποστάσεως επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους συγκριτικά
με τη δια ζώσης εκπαίδευση
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Στο διάγραμμα 11 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι πολύ
ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των καθηγητών ή φοιτητών αντίστοιχα (Ν=61, 40,4%).
Το 27,8% των συμμετεχόντων είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των
καθηγητών ή φοιτητών αντίστοιχα, το 25,2% των συμμετεχόντων είναι πάρα πολύ
ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των καθηγητών ή φοιτητών αντίστοιχα και το 6,6%
αυτών είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των καθηγητών ή φοιτητών
αντίστοιχα.

Διάγραμμα 11: Βαθμός ικανοποίησης από την ανταπόκριση των καθηγητών ή φοιτητών αντίστοιχα
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Από το διάγραμμα 12 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι
πάρα πολύ εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων (Ν=46, 30,5%). Το 29,1% των συμμετεχόντων
θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων, το 23,8% των συμμετεχόντων
θεωρούν ότι είναι αρκετά εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων, το 13,9% των συμμετεχόντων
θεωρούν ότι είναι ελάχιστα εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων και το 2,6% αυτών θεωρούν
ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων.

Διάγραμμα 12: Βαθμός ευκολίας της διεξαγωγής των εξετάσεων
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Από το διάγραμμα 13 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι πολύ
ικανοποιημένοι από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης (Ν=41, 27,2%).
Το 26,5% των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από την επάρκεια των
ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, το 23,8% των συμμετεχόντων είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, το 19,9% των
συμμετεχόντων είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την επάρκεια των ψηφιακών
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και το 2,6% αυτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την
επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.

Διάγραμμα 13: Βαθμός ικανοποίησης από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

5.3 Ικανοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη
Στο διάγραμμα 14 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι πολύ
ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (Ν=53, 35,1%). Το 29,1% των
συμμετεχόντων είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, το 17,2%
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αυτών είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, το 13,9% αυτών
είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και το 4,6% δεν είναι
καθόλου ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Διάγραμμα 14: Βαθμός ικανοποίησης από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης
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Από το διάγραμμα 15 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και
των online οδηγιών χρήσεως αυτού (Ν=49, 32,5%). Το 25,8% των συμμετεχόντων είναι πολύ
ικανοποιημένοι από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και
των online οδηγιών χρήσεως αυτού, το 20,5% των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα
ικανοποιημένοι από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και
των online οδηγιών χρήσεως αυτού, το 16,6% των συμμετεχόντων είναι πάρα πολύ
ικανοποιημένοι από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και
των online οδηγιών χρήσεως αυτού και το 4,6% αυτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι
από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και των online
οδηγιών χρήσεως αυτού.

Διάγραμμα 15: Βαθμός ικανοποίησης από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της
βιβλιοθήκης και των online οδηγιών χρήσεως αυτού
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Από το διάγραμμα 16 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι πολύ
ικανοποιημένοι από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές (Ν=52, 34,4%). Το 23,2%
των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από την online πρόσβαση σε
βιβλιογραφικές πηγές, το 21,9% των συμμετεχόντων είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την
online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές, το 17,2% αυτών είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι
από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές και το 3,3% αυτών δεν είναι καθόλου
ικανοποιημένοι από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές.

Διάγραμμα 16: Βαθμός ικανοποίησης από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές
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Από το διάγραμμα 17 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι είτε αρκετά,
είτε πολύ ικανοποιημένοι από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών
(N=42, 27,8%). To 21,2% των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από την online
πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών, το 18,5% αυτών είναι πάρα πολύ
ικανοποιημένοι από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών και το 4,6%
αυτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών
περιοδικών.

Διάγραμμα 17: Βαθμός ικανοποίησης από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών
περιοδικών
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Στο διάγραμμα 18 παρουσιάζεται ότι τα περισσότερα άτομα του δείγματος είναι αρκετά
ικανοποιημένα από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου (πτυχιακές,
διπλωματικές εργασίες κλπ) (Ν=51, 33,8%). Το 28,5% των συμμετεχόντων είναι πολύ
ικανοποιημένα από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου (πτυχιακές,
διπλωματικές εργασίες κλπ), το 21,2% των συμμετεχόντων είναι πάρα πολύ ικανοποιημένα
από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου (πτυχιακές, διπλωματικές
εργασίες κλπ), το 13,9% των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα ικανοποιημένα από την επάρκεια
της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου (πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες κλπ) και το
2,6% αυτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής
του αποθετηρίου (πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες κλπ).

Διάγραμμα 18: Βαθμός ικανοποίησης από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου
(πτυχιακές, διπλωματικές εργασίες κλπ)
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Από το διάγραμμα 19 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού (Ν=46, 30,5%). Το 27,2% των
συμμετεχόντων είναι πολύ ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού, το
20,5% των συμμετεχόντων είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική υπηρεσία
δανεισμού, το 17,2% των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από την
ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού και το 4,6% αυτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από
την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού.

Διάγραμμα 19: Βαθμός ικανοποίησης από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού
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Από το διάγραμμα 20 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου (Ν=42, 27,6%).
Το 24,3% των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από την ψηφιακή πλατφόρμα
εκπαιδευτικού περιεχομένου, το 21,7% αυτών είναι είτε πολύ, είτε πάρα πολύ
ικανοποιημένοι από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου και το 5,3%
αυτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού
περιεχομένου.

Διάγραμμα 20: Βαθμός ικανοποίησης από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου
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Στο διάγραμμα 21 παρουσιάζεται ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι αρκετά
ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της βιβλιοθήκης (Ν=41, 27,2%). Το 25,8% των συμμετεχόντων είναι πάρα πολύ
ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, το 20,5% αυτών είναι είτε ελάχιστα, είτε πολύ ικανοποιημένοι
από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
βιβλιοθήκης και το 6% αυτών δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του
προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης.

Διάγραμμα 21: Βαθμός ικανοποίησης από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τομείς της βιβλιοθήκης που χρειάζονται περισσότερη
βελτίωση. Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως ο
κύριος τομέας που χρειάζεται περισσότερη βελτίωση η βιβλιοθήκη είναι η ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση (Ν=65, 42,8%). Το 39,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως ο τομέας που
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χρειάζεται περισσότερη βελτίωση η βιβλιοθήκη είναι η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης,
το 36,8% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως ο τομέας που χρειάζεται περισσότερη βελτίωση
η βιβλιοθήκη είναι ο κατάλογος βιβλιοθήκης (OPAC), το 32,9% των συμμετεχόντων δήλωσαν
πως ο τομέας που χρειάζεται περισσότερη βελτίωση η βιβλιοθήκη είναι οι ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων, το 28,3% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως ο τομέας που χρειάζεται
περισσότερη βελτίωση η βιβλιοθήκη είναι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης, το 27,6%
των συμμετεχόντων δήλωσαν πως ο τομέας που χρειάζεται περισσότερη βελτίωση η
βιβλιοθήκη είναι οι ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές πηγές, το 22,4% των συμμετεχόντων
δήλωσαν πως ο τομέας που χρειάζεται περισσότερη βελτίωση η βιβλιοθήκη είναι οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ΑΜΕΑ και το 0,7% αυτών δήλωσαν πως ο τομέας που χρειάζεται
περισσότερη βελτίωση η βιβλιοθήκη είναι η μεγαλύτερη ποικιλία σε επιστημονικά
περιοδικά.
Συχνότητα

Ποσοστό

Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων

50

32,9%

Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

60

39,5%

Ηλεκτρονικές Βιβλιογραφικές Πηγές ( HEALINK)

42

27,6%

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ΑΜΕΑ

34

22,4%

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση

65

42,8%

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης

43

28,3%

Κατάλογος Βιβλιοθήκης (OPAC)

56

36,8%

Μεγαλύτερη ποικιλία σε επιστημονικά περιοδικά

1

0,7%

Πίνακας 2: Οι τομείς που χρειάζονται περισσότερη βελτίωση η βιβλιοθήκη

5.4 Διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και της
ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα ανάμεσα στο φύλο
και στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία. Η μηδενική υπόθεση
του ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο φύλο και στην ικανοποίηση των
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ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία, σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Από τον
ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο βαθμό
ικανοποίησης από την εμπειρία παρακολούθησης των μαθημάτων και στο φύλο (t150 = 2.326, p<0.05), όπου οι γυναίκες είναι περισσότερο ικανοποιημένες από την εμπειρία
παρακολούθησης των μαθημάτων, σε σχέση με τους άντρες.
Φύλο

N

Mean

Std.

t

Deviation
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από

Άντρας

68

3.3

1.09

Γυναίκα

84

3.7

1.02

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από

Άντρας

68

3.5

1.00

τον τρόπο διδασκαλίας;

Γυναίκα

84

3.7

0.91

Πόσο εύχρηστο και βολικό για την εξ

Άντρας

68

3.5

1.01

Γυναίκα

84

3.5

1.08

Άντρας

68

2.4

0.73

Γυναίκα

84

2.4

0.74

Άντρας

68

3.5

1.15

Γυναίκα

84

3.6

1.04

Άντρας

68

3.5

1.26

Γυναίκα

84

3.4

1.21

Άντρας

67

3.9

0.92

Γυναίκα

84

3.8

0.84

την εμπειρία παρακολούθησης των
μαθημάτων;

αποστάσεως διδασκαλία θεωρείτε το
λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε;
Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης
παρουσιάστηκαν

τεχνικά

προβλήματα;
Αν ναι, κατά πόσο τα προβλήματα
που παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν
άμεσα και αποτελεσματικά;
Σε τι βαθμό θεωρείτε πως η εξ
αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει
τους διδακτικούς στόχους συγκριτικά

df

sig

-2.326

150

0.021

-0.996

150

0.321

-0.278

150

0.782

-0.111

150

0.912

-0.369

150

0.712

0.429

150

0.669

1.240

150

0.217

με τη δια ζώσης εκπαίδευση
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
ανταπόκριση

των

φοιτητών αντίστοιχα;

καθηγητών/ή

78
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

Κατά πόσο ήταν εύκολη η διεξαγωγή
των εξετάσεων;

Άντρας

67

3.8

1.18

Γυναίκα

84

3.7

1.08

0.513

150

0.609

Πίνακας 3: Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα ανάμεσα στο φύλο και στην ικανοποίηση των
ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία

Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται ο έλεγχος ANOVA ανάμεσα στην ηλικία και στην
ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία. Η μηδενική υπόθεση του
ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ηλικία και στην
ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία και το επίπεδο σημαντικότητας
του ελέγχου είναι το 5%. Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ηλικία των συμμετεχόντων και στο βαθμό ικανοποίησης
τους από τον τρόπο διδασκαλίας (F4, 151 = 3.987, p<5%). Καθώς επίσης υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ηλικία των συμμετεχόντων και στο βαθμό που θεωρούν
πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους συγκριτικά με τη
δια ζώσης εκπαίδευση (F4, 151 = 3.268, p<5%). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ηλικίας 41
- 50 ετών είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας και το
βαθμό που θεωρούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτυγχάνει τους διδακτικούς
στόχους συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση σε σχέση με τους συμμετέχοντες που έχουν
ηλικία 18 - 30 ετών.
Sum

of

df

Squares

Mean

Between Groups

6,901

4

1,725

από

Within Groups

165,099

147

1,123

Total

172,000

151

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε

Between Groups

13,396

4

3,349

από τον τρόπο διδασκαλίας;

Within Groups

123,492

147

,840

Total

136,888

151

παρακολούθησης

εμπειρία
των

μαθημάτων;

Sig.

1,536

,195

3,987

,004

Square

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε
την

F
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Πόσο εύχρηστο και βολικό για

Between Groups

8,060

4

2,015

την

Within Groups

157,835

147

1,074

Total

165,895

151

Between Groups

2,300

4

,575

Within Groups

79,325

147

,540

Total

81,625

151

Between Groups

8,598

4

2,149

Within Groups

170,745

147

1,162

Total

179,342

151

Σε τι βαθμό θεωρείτε πως η εξ

Between Groups

18,605

4

4,651

αποστάσεως

Within Groups

209,230

147

1,423

Total

227,836

151

Πόσο ικανοποιημένοι είστε

Between Groups

5,405

4

1,351

από την ανταπόκριση των

Within Groups

110,780

146

,759

Total

116,185

150

Κατά πόσο ήταν εύκολη η

Between Groups

4,541

4

1,135

διεξαγωγή των εξετάσεων;

Within Groups

184,638

146

1,265

Total

189,179

150

εξ

αποστάσεως

διδασκαλία

θεωρείτε

λογισμικό

το
που

1,877

,118

1,066

,376

1,850

,122

3,268

,013

1,781

,136

,898

,467

χρησιμοποιήθηκε;
Κατά

τη

διάρκεια

παρακολούθησης
παρουσιάστηκαν

τεχνικά

προβλήματα;
Αν

ναι,

κατά

πόσο

προβλήματα

τα
που

παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν
άμεσα και αποτελεσματικά;

εκπαίδευση

επιτυγχάνει τους διδακτικούς
στόχους συγκριτικά με τη δια
ζώσης εκπαίδευση

καθηγητών/ή

φοιτητών

αντίστοιχα;

Πίνακας 4: Έλεγχος ANOVA ανάμεσα στην ηλικία και στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών
κατά τη διδασκαλία

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται ο έλεγχος ANOVA ανάμεσα στην ιδιότητα των
συμμετεχόντων και στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία. Η
80
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών
κατά τη διδασκαλία και το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου είναι το 5%. Από τον
ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην
ιδιότητα των συμμετεχόντων και στην πιθανότητα να παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των μαθημάτων (F4,

151

= 3.125, p<5%), όπου οι

μεταπτυχιακοί φοιτητές συμφωνούν περισσότερο ότι υπήρχαν τεχνικά προβλήματα κατά τη
διάρκεια της παρακολούθησης σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό. Επίσης, υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στο βαθμό
ικανοποίησης αυτών από την ανταπόκριση των καθηγητών ή φοιτητών αντίστοιχα (F4, 151 =
2.691, p<5%), όπου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την
ανταπόκριση των καθηγητών ή φοιτητών αντίστοιχα σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό.
Τέλος, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων
και στο βαθμό ευκολίας της διεξαγωγής των εξετάσεων (F4, 151 = 2.663, p<5%), όπου οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές δήλωσαν ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων ήταν πιο εύκολη σε σχέση
με το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Sum

of

df

Squares
Πόσο

8,944

4

2,236

Within Groups

163,056

147

1,109

μαθημάτων;

Total

172,000

151

Πόσο

Between Groups

5,638

4

1,410

Within Groups

131,250

147

,893

Total

136,888

151

Between Groups

9,304

4

2,326

Within Groups

156,590

147

1,065

την

εμπειρία

παρακολούθησης

των

είστε

από

ικανοποιημένος/η
από

τον

τρόπο

διδασκαλίας;

Πόσο εύχρηστο και βολικό
για

την

εξ

αποστάσεως

F

Sig.

2,016

,095

1,579

,183

2,184

,074

Square

Between Groups

είστε

ικανοποιημένος/η

Mean

81
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

διδασκαλία

θεωρείτε

το

Total

165,895

151

Between Groups

6,400

4

1,600

Within Groups

75,225

147

,512

Total

81,625

151

Between Groups

6,717

4

1,679

Within Groups

172,625

147

1,174

Total

179,342

151

Between Groups

8,004

4

2,001

Within Groups

219,832

147

1,495

Total

227,836

151

Between Groups

7,979

4

1,995

Within Groups

108,206

146

,741

αντίστοιχα;

Total

116,185

150

Κατά πόσο ήταν εύκολη η

Between Groups

12,866

4

3,217

Within Groups

176,313

146

1,208

Total

189,179

150

λογισμικό

που

χρησιμοποιήθηκε;
Κατά

τη

διάρκεια

παρακολούθησης
παρουσιάστηκαν

τεχνικά

προβλήματα;
Αν

ναι,

κατά

πόσο

προβλήματα

τα
που

παρουσιάστηκαν
επιλύθηκαν

άμεσα

και

3,127

,017

1,430

,227

1,338

,259

2,691

,033

2,663

,035

αποτελεσματικά;
Σε τι βαθμό θεωρείτε πως η
εξ αποστάσεως εκπαίδευση
επιτυγχάνει

τους

διδακτικούς

στόχους

συγκριτικά με τη δια ζώσης
εκπαίδευση
Πόσο ικανοποιημένοι είστε
από την ανταπόκριση των
καθηγητών/ή

φοιτητών

διεξαγωγή των εξετάσεων;

Πίνακας 5: Έλεγχος ANOVA ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στην ικανοποίηση των
ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία
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5.5 Διαφορά ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων και της
ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη
Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα ανάμεσα στο φύλο
και στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η μηδενική
υπόθεση του ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο φύλο και στην
ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη, σε επίπεδο
σημαντικότητας 5%. Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι δεν υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στο φύλο και στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από
την ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Φύλο

N

Mean

Std.

t

Deviation
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
επάρκεια

των

Άντρας

68

3.4

1.20

Γυναίκα

83

3.3

1.11

Άντρας

68

3.5

1.11

Γυναίκα

83

3.5

1.05

Άντρας

68

3.3

1.18

Γυναίκα

83

3.3

1.06

Άντρας

68

3.4

1.18

Γυναίκα

83

3.4

1.07

df

sig

0.444

149

0.657

0.072

149

0.942

0.468

149

0.641

-0.374

149

0.709

ψηφιακών

υπηρεσιών της βιβλιοθήκης;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού
καταλόγου της βιβλιοθήκης και τις
online οδηγίες για χρήση αυτού;
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές
πηγές;

83
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
online

πρόσβαση

σε

Άντρας

68

3.3

1.20

Γυναίκα

83

3.4

1.10

Άντρας

68

3.5

1.13

Γυναίκα

83

3.5

1.00

Άντρας

68

3.4

1.16

Γυναίκα

83

3.4

1.12

Άντρας

68

3.5

1.26

Γυναίκα

84

3.6

1.14

Άντρας

68

3.4

1.30

Γυναίκα

83

3.4

1.19

-0.631

149

0.529

-0.174

149

0.862

-0.341

149

0.733

1.546

150

0.124

-0.134

149

0.893

αρχεία

ηλεκτρονικών περιοδικών;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
επάρκεια της ψηφιακής συλλογής
του

αποθετηρίου

(πτυχιακές,

διπλωματικές εργασίες κλπ);
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού
της βιβλιοθήκης;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
ψηφιακή

πλατφόρμα

εκπαιδευτικού

περιεχομένου

(μαγνητοσκοπημένα

σεμινάρια

χρηστών κλπ);
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
ανταπόκριση του προσωπικού της
βιβλιοθήκης

στην

ηλεκτρονική

πλατφόρμα της βιβλιοθήκης;

Πίνακας 6: Έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα ανάμεσα στο φύλο και στην ικανοποίηση των
ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη

Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται ο έλεγχος ANOVA ανάμεσα στην ηλικία και στην
ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η μηδενική υπόθεση
του ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ηλικία και
στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη και το επίπεδο
σημαντικότητας του ελέγχου είναι το 5%. Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει
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στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ηλικία των συμμετεχόντων και στο βαθμό
ικανοποίησης από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών στην βιβλιοθήκη (F4, 150 = 3.466,
p<5%), στο βαθμό ικανοποίησης από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (F4, 150 = 3.642, p<5%),
στο βαθμό ικανοποίησης από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της
βιβλιοθήκης και των online οδηγιών για χρήση αυτού (F4, 150 = 2.693, p<5%), στο βαθμό
ικανοποίησης από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές (F4, 150 = 3.047, p<5%), στο
βαθμό ικανοποίησης από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών (F4, 150 =
3.813, p<5%). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που έχουν ηλικία 51 - 60 ετών είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών στην βιβλιοθήκη,
από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου
της βιβλιοθήκης και των online οδηγιών για χρήση αυτού, από την online πρόσβαση σε
βιβλιογραφικές πηγές και από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών, σε
σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών.
Ακόμα από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στην ηλικία των συμμετεχόντων και στο βαθμό ικανοποίησης από την επάρκεια της
ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου (F4, 150 = 3.434, p<5%), όπου οι συμμετέχοντες που
έχουν ηλικία 51 - 60 ετών είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια της ψηφιακής
συλλογής του αποθετηρίου σε σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών. Επίσης, από
τον επόμενο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην
ηλικία των συμμετεχόντων και στο βαθμό ικανοποίησης από την ηλεκτρονική υπηρεσία
δανεισμού της βιβλιοθήκης (F4, 150 = 3.976, p<5%), όπου οι συμμετέχοντες που έχουν ηλικία
51 - 60 ετών είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού
της βιβλιοθήκης σε σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών. Επιπρόσθετα, υπήρξε
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ηλικία των συμμετεχόντων και στο βαθμό
ικανοποίησης από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου (F4, 150 = 4.086,
p<5%), όπου οι συμμετέχοντες που έχουν ηλικία 41 - 50 ετών είναι περισσότερο
ικανοποιημένοι από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου σε σχέση με
αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών. Τέλος, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στην ηλικία των συμμετεχόντων και στην ικανοποίηση από την ανταπόκριση του
προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης (F4, 150 =3.633,
p<5%), όπου οι συμμετέχοντες που έχουν ηλικία 51 - 60 ετών είναι περισσότερο
85
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της βιβλιοθήκης σε σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών.
Sum of

df

Squares

Mean

Between Groups

17,204

4

4,301

επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών

Within Groups

181,194

146

1,241

Total

198,397

150

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την

Between Groups

15,747

4

3,937

ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης;

Within Groups

157,802

146

1,081

Total

173,550

150

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την

Between Groups

12,724

4

3,181

ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού

Within Groups

172,454

146

1,181

Total

185,179

150

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την

Between Groups

14,479

4

3,620

online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές

Within Groups

173,468

146

1,188

Total

187,947

150

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την

Between Groups

18,548

4

4,637

online πρόσβαση σε αρχεία

Within Groups

177,545

146

1,216

Total

196,093

150

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την

Between Groups

14,422

4

3,605

επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του

Within Groups

153,287

146

1,050

Total

167,709

150

Between Groups

18,928

4

4,732

Within Groups

173,787

146

1,190

καταλόγου της βιβλιοθήκης και τις
online οδηγίες για χρήση αυτού;

πηγές;

ηλεκτρονικών περιοδικών;

αποθετηρίου (πτυχιακές,
διπλωματικές εργασίες κλπ);

Sig.

3,466

,010

3,642

,007

2,693

,033

3,047

,019

3,813

,006

3,434

,010

3,976

,004

Square

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την
της βιβλιοθήκης;

F
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Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την

Total

192,715

150

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την

Between Groups

21,739

4

5,435

ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού

Within Groups

195,524

147

1,330

Total

217,263

151

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την

Between Groups

20,837

4

5,209

ανταπόκριση του προσωπικού της

Within Groups

209,322

146

1,434

Total

230,159

150

ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού της
βιβλιοθήκης;

περιεχομένου (μαγνητοσκοπημένα
σεμινάρια χρηστών κλπ);

βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της βιβλιοθήκης;

4,086

,004

3,633

,007

Πίνακας 7: Έλεγχος ANOVA ανάμεσα στην ηλικία και στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών
από την ψηφιακή βιβλιοθήκη

Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται ο έλεγχος ANOVA ανάμεσα στην ιδιότητα των
συμμετεχόντων και στην ικανοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή
βιβλιοθήκη. Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στην ικανοποίηση των ψηφιακών
υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη και το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου είναι
το 5%. Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στο βαθμό ικανοποίησης από την επάρκεια
των ψηφιακών υπηρεσιών στην βιβλιοθήκη (F4, 150 = 2.529, p<5%), στο βαθμό ικανοποίησης
από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης (F4, 150 = 2.459, p<5%), στο βαθμό ικανοποίησης από την
ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και των online οδηγιών για
χρήση αυτού (F4, 150 = 2.493, p<5%), στο βαθμό ικανοποίησης από την online πρόσβαση σε
βιβλιογραφικές πηγές (F4,

150

= 2.956, p<5%), στο βαθμό ικανοποίησης από την online

πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών (F4, 150 = 2.827, p<5%). Πιο συγκεκριμένα, το
διοικητικό προσωπικό είναι περισσότερο ικανοποιημένο από την επάρκεια των ψηφιακών
υπηρεσιών στην βιβλιοθήκη, από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, από την ευκολία χρήσης
του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και των online οδηγιών για χρήση αυτού, από
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την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές και από την online πρόσβαση σε αρχεία
ηλεκτρονικών περιοδικών, σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές.
Ακόμα από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στο βαθμό ικανοποίησης από την επάρκεια
της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου (F4, 150 = 3.657, p<5%), όπου οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του
αποθετηρίου σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης, από τον επόμενο πίνακα
προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ιδιότητα των
συμμετεχόντων και στο βαθμό ικανοποίησης από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού της
βιβλιοθήκης (F4,

150

= 4.628, p<5%), όπου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότερο

ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού της βιβλιοθήκης σε σχέση με τους
προπτυχιακούς φοιτητές. Επιπρόσθετα, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα
στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στο βαθμό ικανοποίησης από την ψηφιακή
πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου (F4,

150

= 2.497, p<5%), όπου το εκπαιδευτικό

προσωπικό είναι περισσότερο ικανοποιημένο από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού
περιεχομένου σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στην ικανοποίηση από
την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
βιβλιοθήκης (F4,

150

=3.289, p<5%), όπου το διοικητικό προσωπικό είναι περισσότερο

ικανοποιημένο από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της βιβλιοθήκης σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές.
Sum

of

df

Squares
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από
την επάρκεια των ψηφιακών
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από
την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης;

Mean

F

Sig.

2,529

,043

2,459

,048

Square

Between Groups

12,855

4

3,214

Within Groups

185,543

146

1,271

Total

198,397

150

Between Groups

10,955

4

2,739

Within Groups

162,595

146

1,114
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Total

173,550

150

Between Groups

11,840

4

2,960

Within Groups

173,339

146

1,187

Total

185,179

150

Between Groups
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167,709
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Πόσο ικανοποιημένοι είστε από

Between Groups

21,684

4

5,421

την

Within Groups

171,031

146

1,171

Total

192,715

150

Between Groups

13,821

4

3,455

Within Groups

203,442

147

1,384

Total

217,263

151

Between Groups
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4

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από
την

ευκολία

ηλεκτρονικού
βιβλιοθήκης

χρήσης

του

καταλόγου

της

και

τις

online

2,493

,046

2,956

,022

2,827

,027

3,657

,007

4,628

,002

2,497

,045

3,289

,013

οδηγίες για χρήση αυτού;
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από
την

online

πρόσβαση

σε

βιβλιογραφικές πηγές;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από
την online πρόσβαση σε αρχεία
ηλεκτρονικών περιοδικών;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από
την επάρκεια της ψηφιακής
συλλογής

του

(πτυχιακές,

αποθετηρίου
διπλωματικές

εργασίες κλπ);

ηλεκτρονική

υπηρεσία

δανεισμού της βιβλιοθήκης;
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από
την

ψηφιακή

εκπαιδευτικού

πλατφόρμα
περιεχομένου

(μαγνητοσκοπημένα σεμινάρια
χρηστών κλπ);

4,757
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Πόσο ικανοποιημένοι είστε από
την

ανταπόκριση

προσωπικού

της

του

βιβλιοθήκης

Within Groups

211,131

146

Total

230,159

150

1,446

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της βιβλιοθήκης;
Πίνακας 8: Έλεγχος ANOVA ανάμεσα στην ιδιότητα των συμμετεχόντων και στην ικανοποίηση των
ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη

5.6 Σχέση μεταξύ της ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία και της
ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη
Από τον πίνακα 9 προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ της ικανοποίησης από
την εμπειρία παρακολούθησης μαθημάτων και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων από
τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερο
ικανοποιημένοι είναι οι συμμετέχοντες από την εμπειρία παρακολούθησης μαθημάτων,
τόσο αυξάνεται ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της
ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ της
ικανοποίησης από τον τρόπο διδασκαλίας και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις
ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Δηλαδή, καθώς αυξάνεται ο βαθμός
ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τον τρόπο διδασκαλίας, αυξάνεται και ο βαθμός
ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Επιπλέον, από τον επόμενο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ του
βαθμού που το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι
βολικό και εύχρηστο και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες
της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Δηλαδή, καθώς αυξάνεται ο βαθμός που το λογισμικό που
χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι βολικό και εύχρηστο και ο
βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής
βιβλιοθήκης.
Επίσης, από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ του
βαθμού που παρουσιάστηκαν τα τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της
παρακολούθησης και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της
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ψηφιακής βιβλιοθήκης. Ειδικότερα, καθώς αυξάνεται ο βαθμός που παρουσιάστηκαν τα
τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, αυξάνεται και ο βαθμός
ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Επιπρόσθετα, από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ
του βαθμού που επιλύθηκαν τα προβλήματα άμεσα και αποτελεσματικά και της
ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Πιο συγκεκριμένα, καθώς αυξάνεται ο βαθμός που επιλύθηκαν τα προβλήματα άμεσα και
αποτελεσματικά, αυξάνεται και ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις
ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Από τον επόμενο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ του βαθμού που
θεωρούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους
συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση και της ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις
ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Δηλαδή όταν αυξάνεται ο βαθμός που
θεωρούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους
συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση, αυξάνεται και ο βαθμός ικανοποίησης των
συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Ακόμα από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ της
ικανοποίησης από την ανταπόκριση των καθηγητών/ή φοιτητών αντίστοιχα και της
ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Πιο συγκεκριμένα, καθώς αυξάνεται ο βαθμός ικανοποίησης από την ανταπόκριση των
καθηγητών/ή φοιτητών αντίστοιχα, αυξάνεται και ο βαθμός ικανοποίησης από τις ψηφιακές
υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
Τέλος, από τον επόμενο πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ του
βαθμού που ήταν εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων και της ικανοποίησης των
συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα,
καθώς αυξάνεται ο βαθμός ευκολίας της διεξαγωγής των εξετάσεων αυξάνεται και ο βαθμός
ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης.
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Πίνακας 9: Έλεγχος συσχέτισης μεταξύ της ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία
και της ικανοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη
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Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις
προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους για να εξυπηρετούν διαρκώς με
μεγαλύτερη ικανοποίηση τους πολίτες. Ως εκ τούτου, ένα από τα διαρκή ζητούμενα είναι η
λεγόμενη εμπειρία του πολίτη, κατ’ αντιστοιχία της εμπειρίας του πελάτη, την οποία
γνωρίζουμε από το χώρο του Marketing. Είναι άλλωστε, κοινή πεποίθηση πως οι κορυφαίες
εταιρείες γνωρίζουν ότι η τοποθέτηση των πελατών στο επίκεντρο όλων των πεπραγμένων
τους παίζει κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης. Με τον ίδιο τρόπο, οι
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν την κεντρική σημασία της εμπειρίας των
πολιτών και αφιερώνουν πόρους για να την κάνουν καλύτερη.
Έτσι, λοιπόν, γίνεται επιτακτική ανάγκη να παρθούν όλα τα μέτρα και να βελτιώνονται
διαρκώς οι ψηφιακές υπηρεσίες έτσι ώστε να βελτιώνεται η ικανοποίηση αλλά και η
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.
Ο δημόσιος τομέας επιδιώκει εδώ και καιρό να βελτιώσει την ικανοποίηση των
πελατών, αλλά η συγκέντρωση πρόσθετων πόρων ή η εκτροπή των υπαρχόντων πόρων προς
την επίτευξη αυτού του σκοπού βρίσκει αρκετά προβλήματα. Ωστόσο, εξαιτίας και των
τελευταίων εξελίξεων στη βελτίωση των ψηφιακών τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τις νέες
γνώσεις από την επιστήμη της συμπεριφοράς, οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επιδιώκουν
την ικανοποίηση του πολίτη όλο και πιο σοβαρά.
Οι κυβερνητικοί ηγέτες που επιδιώκουν να έχουν τριπλή αξία, βελτιώνοντας την
ικανοποίηση των πελατών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και
ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της αποστολής κάθε υπηρεσίας, εστιάζουν όλο και
περισσότερο στην ικανοποίηση του πολίτη ως βασική λειτουργία της κυβέρνησης.
Αυτό συμπίπτει με το ψηφιακό κύμα που συμπαρασύρει την κυβέρνηση. Ωστόσο, η
ικανοποίηση του πολίτη δεν είναι κατάσταση που επιτυγχάνεται εύκολα. Για να επιτευχθεί
αυτό που ονομάσαμε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας ψηφιακός μετασχηματισμός,
απαιτούνται πολλές δράσεις.
Αρχικά, χρειάζεται ένας ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι
οι αλλαγές με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του θα εδραιωθούν σε όλη τη δημόσια
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διοίκηση με τη ψηφιοποίησή της. Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός βλέπει τα προβλήματα
από τον φακό του χρήστη και αναπτύσσει λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του.
Ενώ ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός υπόσχεται καλύτερο βαθμό ικανοποίησης της
εμπειρίας του πολίτη, μπορεί επίσης να βελτιώσει μια σειρά από άλλες παραμέτρους όπως,
τις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητά τους, και να μειώσει τα σφάλματα και το κόστος
στα κυβερνητικά προγράμματα.
Γενικότερα, οι φορείς του δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο κλιμακώνουν τις
προσπάθειες για την ανάπτυξη υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη. Υπουργεία
επανασχεδιάζουν τις ιστοσελίδες τους για να δημιουργήσουν μια πιο εξατομικευμένη
εμπειρία για τους πολίτες-χρήστες και να εξαλείψουν την ανάγκη για πολλαπλές συνδέσεις,
ενώ άλλοι δημόσιοι φορείς χρησιμοποιούν δημιουργικές στρατηγικές επικοινωνίας που
επικεντρώνονται στη συμμετοχή των πολιτών για τη βελτίωση της προσέγγισης της
υγειονομικής περίθαλψης.
Στην Ελλάδα η προσπάθεια που γίνεται προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό τα
τελευταία χρόνια είναι μεγάλη χωρίς ωστόσο αυτό να αποτυπώνεται επαρκώς στους
σχετικούς δείκτες. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, παρόλο που ένα όραμα για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει καταχωρηθεί επίσημα, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχει με
την πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα καθορίσει την
αποστολή και τους στόχους που θα τεθούν για την επιτυχή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματά της θέλησε να «μετρήσει» η παρούσα εργασία η οποία
μέτρησε την ικανοποίηση των φοιτητών-χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να
εξετάσει τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών του ΕΚΠΑ.
Σε αυτή την έρευνα συμμετείχαν 152 άτομα, τα οποία εργάζονται στο Πανεπιστήμιο
ή φοιτούν εκεί. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, είχαν ηλικία από 18 - 30 ετών
και ήταν είτε προπτυχιακοί φοιτητές, είτε μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ακόμα από την έρευνα
προέκυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι τα μαθήματα ξεκίνησαν
έγκαιρα, ήταν αρκετά ικανοποιημένοι από την εμπειρία παρακολούθησης των μαθημάτων,
από τον τρόπο διδασκαλίας και θεωρούσαν πολύ εύχρηστο και βολικό το λογισμικό που

97
Σχολή Δ.Ε., Τμήμα Ο.Δ.Ε., Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών

«Εμπειρία Πολίτη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Πανεπιστήμια)», Δημήτριος Λαμπρής,
ακαδ. έτος 2020-2021

χρησιμοποιήθηκε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, η οποία σημειωτέο για να
πραγματοποιηθεί βασιζόταν εξ ολοκλήρου στις ψηφιακές υπηρεσίες.
Επίσης, τα περισσότερα άτομα του δείγματος δήλωσαν πως σπάνια παρουσιάστηκαν
τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν πολύ άμεσα και αποτελεσματικά και πως η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση
κατά 41% - 60%. Ακόμη, ήταν πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των καθηγητών ή
φοιτητών αντίστοιχα και από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και
θεωρούσαν ότι είναι πάρα πολύ εύκολη η διεξαγωγή των εξετάσεων.
Ακόμη από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν πολύ
ικανοποιημένοι από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, ήταν αρκετά ικανοποιημένοι από την
ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και των online οδηγιών
χρήσεως αυτού και ήταν πολύ ικανοποιημένοι από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές
πηγές. Ακόμα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν είτε αρκετά είτε πολύ ικανοποιημένοι
από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών, ήταν αρκετά ικανοποιημένα
από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου (πτυχιακές, διπλωματικές
εργασίες κλπ), ήταν αρκετά ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική υπηρεσία δανεισμού και
αρκετά ικανοποιημένοι από την ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου.
Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν αρκετά ικανοποιημένοι από την
ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκη
και οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως ο κύριος τομέας που χρειάζεται
περισσότερη βελτίωση η βιβλιοθήκη είναι η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.
Επίσης, οι γυναίκες ήταν περισσότερο ικανοποιημένες από την εμπειρία
παρακολούθησης των μαθημάτων, σε σχέση με τους άντρες. Ακόμα, οι συμμετέχοντες 41 50 ετών ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας και το βαθμό
που θεωρούν πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτυγχάνει τους διδακτικούς στόχους
συγκριτικά με τη δια ζώσης εκπαίδευση σε σχέση με τους συμμετέχοντες που έχουν ηλικία
από 18 - 30 ετών.
Τέλος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμφωνούν περισσότερο ότι υπήρχαν τεχνικά
προβλήματα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό,
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση των
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καθηγητών ή φοιτητών αντίστοιχα σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές δήλωσαν ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων ήταν πιο εύκολη σε σχέση
με το εκπαιδευτικό προσωπικό.
Ακόμα, οι συμμετέχοντες που έχουν ηλικία 51 - 60 ετών ήταν περισσότερο
ικανοποιημένοι από την επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών στην βιβλιοθήκη, από την
ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της
βιβλιοθήκης και των online οδηγιών για χρήση αυτού, από την online πρόσβαση σε
βιβλιογραφικές πηγές και από την online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών, σε
σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών. Οι συμμετέχοντες που έχουν ηλικία 51-60
ετών ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του
αποθετηρίου σε σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών, οι συμμετέχοντες που έχουν
ηλικία 51 - 60 ετών ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική υπηρεσία
δανεισμού της βιβλιοθήκης σε σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών, οι
συμμετέχοντες που έχουν ηλικία 41-50 ετών ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την
ψηφιακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού περιεχομένου σε σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 1830 ετών και οι συμμετέχοντες που έχουν ηλικία 51 - 60 ετών ήταν περισσότερο
ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του προσωπικού της βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της βιβλιοθήκης σε σχέση με αυτούς που έχουν ηλικία 18 - 30 ετών.
Στην συνέχεια, το διοικητικό προσωπικό ήταν περισσότερο ικανοποιημένο από την
επάρκεια των ψηφιακών υπηρεσιών στην βιβλιοθήκη, από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης,
από την ευκολία χρήσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της βιβλιοθήκης και των online
οδηγιών για χρήση αυτού, από την online πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές και από την
online πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικών περιοδικών, σε σχέση με τους προπτυχιακούς
φοιτητές. Ακόμα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την
επάρκεια της ψηφιακής συλλογής του αποθετηρίου σε σχέση με τους προπτυχιακούς
φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι από την ηλεκτρονική
υπηρεσία δανεισμού της βιβλιοθήκης σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές, το
εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν περισσότερο ικανοποιημένο από την ψηφιακή πλατφόρμα
εκπαιδευτικού περιεχομένου σε σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές και το διοικητικό
προσωπικό ήταν περισσότερο ικανοποιημένο από την ανταπόκριση του προσωπικού της
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βιβλιοθήκης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης σε σχέση με τους προπτυχιακούς
φοιτητές.
Τέλος, από την έρευνα προέκυψε ότι καθώς αυξάνεται ο βαθμός ικανοποίησης των
ψηφιακών υπηρεσιών κατά τη διδασκαλία, αυξάνεται και ο βαθμός ικανοποίησης των
ψηφιακών υπηρεσιών από την ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Συνοψίζοντας, βλέπουμε πως η προσπάθεια ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου φαίνεται πως έχει αποδώσει αρκετά. Οι χρήστες, αν και βρίσκουν σημεία
«προβληματικά» που βέβαια επιλύονται άμεσα, είναι ικανοποιημένοι και θεωρούν πως ο
ψηφιακός μετασχηματισμός του Πανεπιστημίου έχει βοηθήσει σημαντικά τους χρήστες των
υπηρεσιών.

Περιορισμοί της έρευνας
Όπως κάθε ερευνητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα τα τελευταία δύο χρόνια, έτσι
και αυτή είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κορωνοϊού καθώς οι δυσμενείς συνθήκες
του εγκλεισμού που επικρατούσαν σε μεγάλο βαθμό αλλά και το γεγονός ότι οι
πανεπιστημιακές σχολές ήταν κλειστές για τα δια ζώσης μαθήματα περιόρισαν τη διανομή
των ερωτηματολογίων.

Πρόταση για περαιτέρω έρευνα
Καλό θα ήταν να επαναληφθεί η ίδια έρευνα με δείγμα και από άλλα τμήματα του
Πανεπιστημίου για να δούμε αν όλοι οι χρήστες του εν λόγω πανεπιστημιακού φορέα είναι
το ίδιο ικανοποιημένοι.
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