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Πεξίιεςε 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ  ε ζπιινγή πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ ζε όηη αθνξά ηελ απνδνρή θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ. Δμεηάζηεθαλ 

παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα  ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

ηελ εθαξκνγή θαη απνδνρή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ρξήζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ. Γηα ηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζε ηνπ 

ζθνπνύ ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθαλ νη παξαθάησ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο αλαγλσξίδνπλ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζεο 

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ 

Αθνύ έγηλε αλάιπζε ησλ όξσλ, ζηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε εκπεηξηθή έξεπλα. 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ θξίζεθε σο ε θαηαιιειόηεξε γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ εξεπλεηηθώλ 

ππνζέζεσλ ήηαλ ε πνζνηηθή κέζνδνο (αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εξσηεκαηνινγίσλ) θαη 

ζπζρέηηζεο. πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ήηαλ 108 πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο Καβάιαο.Γηαπηζηώζεθε όηη ε αξρηθή ππόζεζε, όηη νη πνιίηεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο αλαγλσξίδνπλ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζεο, επαιεζεύηεθε. Όζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε όηη νη πνιίηεο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε, επαιεζεύηεθε.  Σέινο, ε έξεπλα δηαπίζησζε όηη ε αξρηθή ππόζεζε, 

όηη νη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ, επαιεζεύηεθε ζε κεγάιν πνζνζηό. 

 

Λέμεηο θιεηδηά:Κέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηώλ, Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

 

Δηζαγσγή 

Ζ ζεακαηηθή αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

επηθνηλσληώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, νδήγεζε ζε έλα δπλακηθό κεηαζρεκαηηζκό ησλ 

δνκώλ ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο, αιιά θαη ηνπ πνιηηηθνύ γίγλεζζαη γεληθόηεξα. Σα 

επηηεύγκαηα ηεο ηερλνινγίαο κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 
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ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο δξάζεο θαη λα απνηειέζνπλ εξγαιείν βειηίσζεο ή πιήξνπο 

αλαδηακόξθσζεο ζεζκνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ. Ζ ηερλνινγία δηαζέηεη ηα κέζα γηα 

λα απμεζεί ηόζν ε πνζόηεηα όζν θαη ε πνηόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη παγθνζκίσο. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί πξντόλ απηήο 

ηεο έθξεμεο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηώλ. Όκσο ε πξόζβαζε ζηελ ηερλνινγία δελ 

βειηηώλεη απηνκάησο ηε Γηαθπβέξλεζε. Ζ κεηαηξνπή ηεο πιεξνθνξίαο ζε γλώζε θαη 

ηεο αληαιιαγήο απόςεσλ ζε νπζηαζηηθό δηάινγν, ε ζύγθξνπζε δηαθνξεηηθώλ 

θνζκναληηιήςεσλ, ε επεμεξγαζία θαη όρη ε απιή ζπζζώξεπζε ζηνηρείσλ απνηεινύλ 

επζύλε απηώλ πνπ κεζνιαβνύλ ζε απηνύο ηνπο λένπο παγθόζκηνπο ρώξνπο.  

Οη Γεκνθξαηίεο καο βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή όηη ππάξρεη κηα ειάρηζηε πνζόηεηα 

πιεξνθνξηώλ ζηηο νπνίεο όινη δηαζέηνπκε πξόζβαζε, ελώ απαηηεί ελεκεξσκέλν θαη 

ελαζρνινύκελν κε ηα θνηλά ζύλνιν πνιηηώλ. ύκθσλα κε ηνλ Γξ.Σξηαληαθύιινπ 

Βαζίιεην θαη ηνλ Καινγεξά Γεκήηξην, ε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κπνξεί λα 

επαλαθέξεη ηελ άκεζε θαη ίζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζε ηνπηθό, εζληθό θαη 

παγθόζκην επίπεδν. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ κέζσ ηεο ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο εληζρύεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Δπνκέλσο ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε δελ εθθξάδεη απιά ην ειεθηξνληθό κέζν 

δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαθπβεξλεηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά παξαπέκπεη ζηηο αξρέο ηεο 

ηζνλνκίαο θαη ηζνπνιηηείαο. Ζ επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηελ πνιηηηθή, ηε ζπκκεηνρηθή 

Γεκνθξαηία θαη ν λένο ξόινο ηνπ πνιίηε ζε απηήλ, είλαη ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη 

κε ηελ πξόζβαζε ηνπ πνιίηε ζην δηαδίθηπν (Παηζαιηά, 2012). Οη πξόζθαηεο έξεπλεο 

γηα ηε δηάρπζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο & Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) εθηηκνύλ όηη ε 

δηείζδπζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε ρώξα καο θηάλεη ζην 30% πεξίπνπ ζην 

γεληθό πιεζπζκό, πνιύ θάησ από ην κέζν όξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν γεγνλόο 

όηη ε ειιεληθή γιώζζα θαη νη ειιεληθέο γξακκαηνζεηξέο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη 

επξέσο ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό επηηείλεη ην πξόβιεκα ηεο πξόζβαζεο (Παηζαιηά, 

2012). 

 

θνπόο– Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε ζπιινγή πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ, από ηελ  

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Καβάιαο, γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ Διιήλσλ 

πνιηηώλ ζε όηη αθνξά ηελ απνδνρή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο είλαη :  

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο αλαγλσξίδνπλ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζεο 

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

πκκεηέρνληεο 

πκκεηέρνληεο ήηαλ 108 πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Καβάιαο. Ζ 

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Καβάιαο απνηειεί  ραξαθηεξηζηηθή αληηπξνζσπεπηηθή 

πεξηθέξεηα, θαζώο πεξηιακβάλεη αζηηθέο, εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ 

ζπιινγή ζηνηρείσλ από ην ζπλνιηθό πιεζπζκό ηεο Διιάδαο ήηαλ αδύλαηε γηα ιόγνπο 

κεγέζνπο, πςεινύ θόζηνπο, δηαζέζηκνπ ρξόλνπ θαη αδπλακίαο πξόζβαζεο.  Έηζη  

ζπιιέμακε ζηνηρεία από κηθξόηεξε νκάδα, ππνζύλνιν ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ, ην 

«δείγκα», ώζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ ζπλνιηθνύ κειεηώκελνπ πιεζπζκνύ 
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(Cohen, Manion&Morrison, 2008).  Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είλαη ε βνιηθή ή επθαηξηαθή  δεηγκαηνιεςία. Σν γεγνλόο πσο εθπνλνύκε  κηα 

πηινηηθή έξεπλα ζηελ νπνία δε ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε γεληθεύζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζπληέιεζε ζηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ θαζώο ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε 

ην δείγκα ρξεηάδεηαη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό κόλν ηνπ εαπηνύ ηνπ. Έηζη 

ζπγθεληξώζακε αμηνπνηήζηκα εξσηεκαηνιόγηα από αληίζηνηρν αξηζκό πνιηηώλ  ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηα νπνία είρακε πην εύθνιε πξόζβαζε, πξνζέρνληαο λα 

ηζνθαηαλέκνληαη ηόζν ζηελ πόιε, όζν θαη ζηελ επαξρία ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 

Καβάιαο. 

 

Δξεπλεηηθό ρέδην 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ θξίζεθε σο ε θαηαιιειόηεξε γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ εξεπλεηηθώλ 

ππνζέζεσλ ήηαλ ε πνζνηηθή κέζνδνο (αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εξσηεκαηνινγίσλ) θαη 

ζπζρέηηζεο. Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθε κε θξηηήξην ηηο πξνζσπηθέο 

πξνηηκήζεηο θαη ηε κεγαιύηεξε εμνηθείσζε ηνπ εξεπλεηή, αιιά πάλσ απ’ όια, ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ. Πξνηηκήζεθε θαζώο είλαη θαηάιιειε γηα ηε 

κειέηε εξσηεκάησλ  πνπ αθνξνύλ ζην «πώο» ησλ θαηλνκέλσλ  (Cohen, 

Manion&Morrison 2008) θαη απνηειεί επίζεο έλαλ νηθνλνκηθό ηξόπν ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηόζν από πιεπξάο πόξσλ όζν θαη από πιεπξάο ρξόλνπ. 
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Μεηαβιεηέο 

Δμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο 

ηελ παξνύζα έξεπλα εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο είλαη ε αλαγλώξηζε, ε εθαξκνγή, ε 

απνδνρή θαη ε ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Καβάιαο. 

 

Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ηελ παξνύζα έξεπλα ρξεζηκνπνηνύληαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή νη πνιίηεο θαη πην 

αλαιπηηθά ην θύιν, ε ειηθία, επάγγεικα θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηώλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Καβάιαο.  

  

Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ην εξεπλεηηθό εξγαιείν 

πνπ επηιέμακε θξίλνληάο ην σο θαηαιιειόηεξν ήηαλ ην εξσηεκαηνιόγην, πνπ καο 

παξείρε ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα κε ηα νπνία κπνξέζακε λα θάλνπκε ζηαηηζηηθέο 

αλαιύζεηο θαη λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Παξάιιεια εμαζθάιηζε 

ηελ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ ε νπνία κπνξεί λα ελζαξξύλεη ηελ εηιηθξίλεηα, θάηη 

πνπ απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

θπξίσο  θιεηζηνύ ηύπνπ, θαζώο ελδείθλπληαη  γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Παξόιν πνπ ην αλώλπκν εξσηεκαηνιόγην παξέρεη 

κηθξόηεξν βαζκό αμηνπηζηίαο, ζεσξήζακε πσο κε ην ζσζηό ζρεδηαζκό ηνπ ζα 

απμήζνπκε ηελ εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θαη ζα κεηώζνπκε ην ρξόλν 

επεμεξγαζίαο ηνπ (Faulkner θ. ζπλ., 1999).  Οηθνλνκία ρξόλνπ καο πξνζέθεξε θαη  

ζηε δηαλνκή θαη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη παξάιιεια απνηέιεζε έλα εύρξεζην 

θαη νηθνλνκηθό κέζν, κε πνηθηιία ζηε ζύλζεζή ηνπ. (Bird θ. ζπλ.,1999, Faulkner θ. 

ζπλ.,1999). ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνύ 

απνηέιεζαλ ν ηύπνο ησλ εξσηήζεσλ, ε δηαδνρηθή ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ θαη ε 

δεκηνπξγία θιηκάθσλ κέηξεζεο. Δπηιέρζεθε ε θιίκαθα κέηξεζεο ηύπνπ Likert κε 5 

πηζαλέο απαληήζεηο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζηα 

εξσηεκαηνιόγηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο ηεο Παηζαιηά (2012), 

ηεο Σεξςηάδνπ (2008) θαζώο θαη ζε εξσηήζεηο ηεο Νηαιίαλε (2009). Έγηλαλ νη 

απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο, ώζηε λα θαηαζηεί ηθαλό εξγαιείν ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζέιακε. Δπίζεο, δόζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δηαηύπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ, κε ηε βνήζεηα θαη ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απόιπηα 

ζαθήο όηη νη εξσηήζεηο γίλνληαη εύθνια θαηαλνεηέο. 

 

Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα 

Γηα λα είλαη έγθπξα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ αλαγθαίν ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηακε λα 

κεηξνύλ κε αθξίβεηα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ην ζθνπό θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. Ο πξνβιεκαηηζκόο απηόο ιήθζεθε 

ζνβαξά ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Έηζη γηα ηνλ ζθνπό απηό 

έγηλε ρξήζε ηεο θαηλνκεληθήο εγθπξόηεηαο, δειαδή έγηλε πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί ν 

βαζκόο πνπ ην εξσηεκαηνιόγην «θαίλεηαη» λα κεηξά απηό πνπ ηζρπξίδεηαη όηη κεηξά. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν, ην πξνο δηεξεύλεζε εξσηεκαηνιόγην δηαλεκήζεθε ζε κε 

εηδηθνύο αλαγλώζηεο θαη δεηήζεθε ε γλώκε ηνπο. Απηό έγηλε γηαηί έρεη απνδεηρζεί, 

όπσο αλαθέξεη ν Εαθεηξόπνπινο (2005), όηη «έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ εκθαλίδεη 

θαηλνκεληθή εγθπξόηεηα πείζεη ηνλ εξσηώκελν γηα ηελ αμία ηνπ, ηε ζπλέπεηα θαη ην 



e-ΠεριοδικόΕπιζηήμης&Τεχνολογίας                                                                                      
e-Journal of Science & Technology (e-JST) 

 

http://e-jst.teiath.gr 65 

 

ζθνπό ηνπ, νπόηε θαη απαληηέηαη κε ιηγόηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε αξλήζεηο, 

δπζαξέζθεηα ηνπ εξσηώκελνπ θ.α». (ζει 122). 

Δπεηδή ε θαηλνκεληθή εγθπξόηεηα δείρλεη λα είλαη δεπηεξεύνπζαο ζεκαζίαο ζε 

ζύγθξηζε κε άιιεο κνξθέο εγθπξόηεηαο (Εαθεηξόπνπινο, 2005), έγηλε πξνζπάζεηα 

ειέγρνπ ηεο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ ώζηε νη εξσηήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη θαη λα 

πεξηγξάθνπλ επαξθώο ην πεξηερόκελν ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ηα εξσηεκαηνιόγηα 

θαινύληαλ λα εξεπλήζνπλ.  

Τπάξρνπλ όκσο θαη νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ήηαλ δύζθνιν έσο αδύλαην λα 

ειεγρζνύλ θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνύζαλ λα θινλίζνπλ ηελ εγθπξόηεηα θαη 

αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Γελ κπνξεί, ινηπόλ, λα δηαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα ησλ 

απαληήζεσλ αιιά θαη ε εηιηθξίλεηα ησλ εξσηεζέλησλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό θαη κε ηελ 

βνήζεηα ηεο πηινηηθήο έξεπλαο έγηλε ρξήζε ηεο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο κε 

ζθνπό λα  αμηνινγήζνπκε ηελ νκνηνγέλεηα ησλ εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο. 

Δθαξκόζηεθε ε θιίκαθα κία θνξά θαη ζηηο απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο alpha ηνπ Cronbach όπνπ ήηαλ 0,80, κε απνδεθηό όξην ην α = 0,70. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε  θαη ε αμηνπηζηία ησλ επαλαιεπηηθώλ κεηξήζεσλ κε ζηόρν 

λα αμηνινγεζεί ε ζηαζεξόηεηα ησλ απαληήζεσλ. Γηα ην ζθνπό απηό εθαξκόζηεθε ε 

θιίκαθα δύν θνξέο ζηα ίδηα άηνκα θάησ από ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ζε κεζνδηάζηεκα 

κηαο εβδνκάδαο θαη έγηλε ζπζρέηηζε ησλ δύν βαζκνινγηώλ, όπνπ ν ζπληειεζηήο ήηαλ 

r = 0,81. κε απνδεθηό όξην ηνλ ζπληειεζηή r (Pearsoncoefficient) = 0,70.  Σέινο ε 

αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο δελ αιινηώζεθε, αθνύ ππήξμε πνιύ κεγάιν 

πνζνζηό αληαπόθξηζεο κε ζπλέπεηα λα ζεκεησζεί απώιεηα κόλν 3 αηόκσλ από ηα 

108 ζπλνιηθά ηνπ δείγκαηνο. 

 

Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 

v20. ην πξώην κέξνο ηεο αλάιπζεο έγηλε παξνπζίαζε ησλ πεξηγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

θάζε κίαο κεηαβιεηήο. Απνηππώζεθαλ κε θαηάιιεινπο πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα θαη 

έηζη ζθηαγξαθήζεθε ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ησλ απαληήζεώλ ηνπο, ώζηε 

λα είλαη εύθνια αληηιεπηό από ηνλ εξεπλεηή θαη ηνλ αλαγλώζηε. ηε ζπλέρεηα έγηλε 

ε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ κε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Δμήρζεζαλ νη κέζνη όξνη γηα 

θάζε κηα νκάδα θαη  ζηε ζπλέρεηα εθαξκόζηεθε, γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ ζρέζεσλ, ην 

θξηηήξην ειέγρνπ t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, αθνύ πξώηα ειέγρζεθε πσο ηα δεδνκέλα 

από ηηο δύν νκάδεο πξνέξρνληαλ από πιεζπζκνύο κε θαλνληθέο θαηαλνκέο θαη κε 

ίζεο δηαθπκάλζεηο. Αθνύ πξνζδηνξίζηεθε ν βαζκόο ειεπζεξίαο (df) γηα ππόζεζε 

δηπιήο θαηεύζπλζεο θαη ζηαηηζηηθό επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05 βξέζεθε ε 

θξίζηκε ηηκή,  έγηλε ζύγθξηζε κε ηελ ηηκή t θαη εθηηκήζεθε αλ ην απνηέιεζκα ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (Ρνύζζνο & Σζανύζεο, 2010; Δκβαισηήο, Κάηζεο&ηδεξίδεο, 

2006). Δπίζεο εθαξκόζηεθε, ην θξηηήξην ειέγρνπ ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο 

ANOVA. Πξνζδηνξίζηεθε ν βαζκόο ειεπζεξίαο (df) γηα ππόζεζε δηπιήο 

θαηεύζπλζεο θαη ζηαηηζηηθό επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α=0,05 βξέζεθε ε θξίζηκε ηηκή,  

έγηλε ζύγθξηζε κε ηελ ηηκή F θαη εθηηκήζεθε αλ ην απνηέιεζκα ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθό (Ρνύζζνο & Σζανύζεο, 2010; Δκβαισηήο, Κάηζεο&ηδεξίδεο, 2006). 

Σέινο, ππνινγίζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα θαη εμάρζεθαλ ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηα 

δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο, ώζηε λα απαληεζνύλ ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ.   

Σα εξσηεκαηνιόγηα πήξαλ έλαλ αύμνληα αξηζκό θαη θσδηθνπνηήζεθαλ. Οη εξσηήζεηο 

αξηζκήζεθαλ γηα θάζε κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρσξηζηά θαη έηζη ήηαλ εύθνιε ε 

απνηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε πίλαθεο. Έηζη πξνέθπςαλ νη ζπρλόηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ αιιά θαη ν κέζνο όξνο ησλ απαληήζεσλ (Javeau,2000). Οη αλεμάξηεηεο 
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κεηαβιεηέο ηεο έξεπλάο καο είλαη: νη πνιίηεο θαη πην αλαιπηηθά ην θύιν, ε ειηθία, ην 

επάγγεικα θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Καβάιαο.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Απνηειέζκαηα δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απαξηίδνληαλ από 108 πνιίηεο ηεο Π.Δ Καβάιαο. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ γπλαίθεο ζε πνζνζηό 51,9% θαη άλδξεο 48,1%. 
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Πίλαθαο 1: Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο σο πξνο ην Φύιν 
 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercent 

Valid 

Άλδξαο 52 48,1 48,1 48,1 

Γπλαίθα 56 51,9 51,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

Ο κέζνο όξνο ειηθίαο ήηαλ 44,52 κε απόθιηζε 16,180  

Πίλαθαο 2: Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο σο πξνο ηελ Ηιηθία 
DescriptiveStatistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ζιηθία 108 21 67 44,52 16,180 

Valid N (listwise) 108     

 
Όζν αθνξά ην επάγγεικα ην 22,2% ήηαλ Ηδησηηθνί θαη Γεκόζηνη ππάιιεινη 

αληίζηνηρα θαη ην 18,5% ήηαλ Άλεξγνη, Φνηηεηέο θαη πληαμηνύρνη αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 3:Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο σο πξνο ην επάγγεικα 
 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Άλεξγνο/ε 20 18,5 18,5 18,5 

Φνηηεηήο/ηξηα 20 18,5 18,5 37,0 

πληαμηνύρνο 20 18,5 18,5 55,6 

Ηδησηηθόο Τπάιιεινο 24 22,2 22,2 77,8 

Γεκόζηνο Τπάιιεινο 24 22,2 22,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε πνζνζηό 40,7% ήηαλ Μέζεο εθπαίδεπζεο, ζε πνζνζηό 

48,1% απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ζε πνζνζηό 11,1% ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθώλ ηίηισλ. 

Πίλαθαο 4:Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 
 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 
44 40,7 40,7 40,7 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 
52 48,1 48,1 88,9 

Μεηαπηπρηαθό 12 11,1 11,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
Απνηειέζκαηα αλαγλσξηζηκόηεηαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

Από ηα απνηειέζκαηα δηαθξίλνπκε όηη ην 92,6% έρεη αθνύζεη ηνλ όξν Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε  
Πίλαθαο 5: Δξώηεζε «Έρεηε αθνύζεη ηνλ όξν Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε;» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

ΝΑΗ 100 92,6 92,6 92,6 

ΟΥΗ 8 7,4 7,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

ε πνζνζηό 51,9% πηζηεύνπλ όηη Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε ειεθηξνληθή 

δηάζεζε θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ από θξαηηθνύο θνξείο ζηνπο πνιίηεο θαη ζε 

πνζνζηό 40,7% είλαη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ησλ πνιηηώλ κε θξαηηθνύο θνξείο. 
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Πίλαθαο 6: Δξώηεζε «Ση από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη είλαη Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε;» 
 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Ζ ειεθηξνληθή δηάζεζε θαη 

παξνρή πιεξνθνξηώλ από 

θξαηηθνύο θνξείο ζηνπο 

πνιίηεο 

56 51,9 51,9 51,9 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο από 

δεκνθξαηηθνύο θνξείο ζηηο 

πνιηηηθέο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο δηαθπβέξλεζεο 

4 3,7 3,7 55,6 

Ζ Ζιεθηξνληθή ςεθνθνξία θαη 

ειεθηξνληθέο δεκνζθνπήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 

ηελ θπβέξλεζε. 

4 3,7 3,7 59,3 

Ζ Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία 

ησλ πνιηηώλ κε θξαηηθνύο 

θνξείο. 

44 40,7 40,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
Γηάγξακκα 1: Ιζηόγξακκα 

εξώηεζεο «Ση από ηα 

παξαθάησ πηζηεύεηε όηη 

είλαη Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε;» 

ε πνζνζηό 63% γλσξίδνπλ 

όηη έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί 

ηκήκαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

ζηε ρώξα καο, ελώ ην 37% δελ ην γλσξίδεη. 
Πίλαθαο 7: Δξώηεζε «Γλσξίδεηε όηη έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ηκήκαηα ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ρώξα καο;» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

ΝΑΗ 68 63,0 63,0 63,0 

ΟΥΗ 40 37,0 37,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

ε πνζνζηό 55,6% πηζηεύνπλ όηη ζα ήηαλ εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ρώξα καο, ελώ ην 44,4% δελ ην πηζηεύεη. 
Πίλαθαο 8: Δξώηεζε «Πηζηεύεηε όηη ζα ήηαλ εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηε ρώξα καο;» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

ΝΑΗ 60 55,6 55,6 55,6 

ΟΥΗ 48 44,4 44,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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Απνηειέζκαηα εθαξκνγήο θαη απνδνρήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Από ηα απνηειέζκαηα δηαθξίλνπκε όηη ην 66,7% πηζηεύνπλ όηη ππάξρνπλ δηαζέζηκνη 

πόξνη/πεγέο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ εθαξκνγώλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

ελώ ην 33,3% δελ ην πηζηεύεη. 
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Πίλαθαο 9: Δξώηεζε «Πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πόξνη/πεγέο γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ εθαξκνγώλ ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο;» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

ΝΑΗ 72 66,7 66,7 66,7 

ΟΥΗ 36 33,3 33,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

Ζ θαηαλνκή ηεο εξώηεζεο «πηζηεύεηε όηη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζα 

δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ πνιίηε κε ην «Κξάηνο»»  είλαη Καλνληθή κε κέζε 

ηηκή 4,11 θαη ηππηθή απόθιηζε 0,879. πλεπώο, ε κέζε ηηκή είλαη κεγαιύηεξε από 

ηελ αλακελόκελε 3 πνπ είλαη ην θέληξν ηνπ δηαζηήκαηνο [1,5]. 

 
Γηάγξακκα 2: Ιζηόγξακκα εξώηεζεο «Ση από ηα παξαθάησ πηζηεύεηε όηη είλαη 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε;» 

ε πνζνζηό 81,5%  δελ έρνπλ επηθύιαμε σο πξνο ηελ πηζηνπνίεζε ρξήζηε, 74,1% 

ηελ κπζηηθόηεηα.  

 
 
 

Πίλαθαο 10: Δξώηεζε «Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνύο ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, ηηο επηθπιάμεηο ζαο σο πξνο ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: Πηζηνπνίεζε ρξήζηε» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

ΝΑΗ 20 18,5 18,5 18,5 

ΟΥΗ 88 81,5 81,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
Πίλαθαο 11: Δξώηεζε «Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνύο ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, ηηο επηθπιάμεηο ζαο σο πξνο ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: Μπζηηθόηεηα» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid ΝΑΗ 28 25,9 25,9 25,9 
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ΟΥΗ 80 74,1 74,1 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 

Δλώ ζε πνζνζηό 66,7%  έρνπλ επηθύιαμε σο πξνο ηελ άξλεζε εμππεξέηεζεο 

ζπζηεκάησλ, 77,8%  ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό θαη 85,2% ηελ ηπραία δεκηά. 
Πίλαθαο 12: Δξώηεζε «Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνύο ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, ηηο επηθπιάμεηο ζαο σο πξνο ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: Άξλεζε εμππεξέηεζεο ζπζηεκάησλ» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

ΝΑΗ 72 66,7 66,7 66,7 

ΟΥΗ 36 33,3 33,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
Πίλαθαο 13: Δξώηεζε «Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνύο ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, ηηο επηθπιάμεηο ζαο σο πξνο ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: Αιινίσζε/θινπή δεδνκέλσλ» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

ΝΑΗ 84 77,8 77,8 77,8 

ΟΥΗ 24 22,2 22,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
Πίλαθαο 14: Δξώηεζε «Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ζηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνύο ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, ηηο επηθπιάμεηο ζαο σο πξνο ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: Σπραία δεκηά» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

ΝΑΗ 92 85,2 85,2 85,2 

ΟΥΗ 16 14,8 14,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
Απνηειέζκαηα  ρξήζεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ 

Ζ θαηαλνκή ηεο εξώηεζεο «Πόζν θαιά γλσξίδεηε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 

εθηεινύληαη από ηα ΚΔΠ»  είλαη Καλνληθή κε κέζε ηηκή 3,59 θαη ηππηθή απόθιηζε 

0,996. πλεπώο, ε κέζε ηηκή είλαη πνιύ θνληά ζηελ αλακελόκελε 3 πνπ είλαη ην 

θέληξν ηνπ δηαζηήκαηνο [1,5]. 
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Γηάγξακκα 3: Ιζηόγξακκα εξώηεζεο «Πόζν θαιά γλσξίδεηε ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύληαη από ηα ΚΔΠ» 
Ζ θαηαλνκή ηεο εξώηεζεο «Πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ κέζσ ηνπ Internet»  είλαη Καλνληθή κε κέζε ηηκή 1,63 θαη ηππηθή 

απόθιηζε 0,827. πλεπώο, ε κέζε ηηκή είλαη πνιύ θνληά ζηελ αλακελόκελε 2 πνπ 

είλαη ην θέληξν ηνπ δηαζηήκαηνο [1,3]. 

 
Γηάγξακκα 4: Ιζηόγξακκα εξώηεζεο «Πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηήζαηε ηνλ ηειεπηαίν 

ρξόλν ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ κέζσ ηνπ Internet» 

 
ε πνζνζηό 66,7%  ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ κέζσ ηνπ Internet γηα 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ελώ ην 33,3% ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ κέζσ 

ηνπ Internet γηα αίηεζε γηα θάπνην πηζηνπνηεηηθό. 
Πίλαθαο 15: Δξώηεζε «Αλ ρξεζηκνπνηήζαηε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ κέζσ ηνπ Internet, 

γηα πνην ιόγν ηηο ρξεζηκνπνηήζαηε;» 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ 72 66,7 66,7 66,7 
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Αίηεζε γηα θάπνην 

πηζηνπνηεηηθό 
36 33,3 33,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

 
Ζ θαηαλνκή ηεο εξώηεζεο «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ κέζσ 

ηνπ Internet»  είλαη Καλνληθή κε κέζε ηηκή 3,89 θαη ηππηθή απόθιηζε 0,789. 

πλεπώο, ε κέζε ηηκή είλαη θνληά ζηελ αλακελόκελε 3 πνπ είλαη ην θέληξν ηνπ 

δηαζηήκαηνο [1,5]. 

 
Γηάγξακκα 5: Ιζηόγξακκα εξώηεζεο «Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ 

κέζσ ηνπ Internet» 

Ζ θαηαλνκή ηεο εξώηεζεο «Πηζηεύεηε όηη νη ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ κέζσ ηνπ Internet 

είλαη εύρξεζηεο»  είλαη Καλνληθή κε κέζε ηηκή 3,93 θαη ηππηθή απόθιηζε 0,861. 

πλεπώο, ε κέζε ηηκή είλαη θνληά ζηελ αλακελόκελε 3 πνπ είλαη ην θέληξν ηνπ 

δηαζηήκαηνο [1,5]. 

 
Γηάγξακκα 6: Ιζηόγξακκα εξώηεζεο «Πηζηεύεηε όηη νη ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ κέζσ ηνπ 

Internet είλαη εύρξεζηεο» 

Έηζη από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη : 

 Όζνλ αθνξά ην αλ «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο 

αλαγλσξίδνπλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο» παξαηεξνύκε όηη ε 
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θαηαλνκή είλαη Καλνληθή κε κέζε ηηκή 1,56 θαη ηππηθή απόθιηζε 0,535. 

πλεπώο, ε κέζε ηηκή είλαη πνιύ θνληά ζηελ αλακελόκελε 1,75 πνπ είλαη ην 

θέληξν ηνπ δηαζηήκαηνο [0.5, 3]. 

 
Γηάγξακκα 7: Ιζηόγξακκα εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Καβάιαο αλαγλσξίδνπλ ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο» 

 Όζνλ αθνξά ην αλ «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο 

εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε» παξαηεξνύκε 

όηη ε θαηαλνκή είλαη Καλνληθή κε κέζε ηηκή 1,72 θαη ηππηθή απόθιηζε 0,195. 

πλεπώο, ε κέζε ηηκή είλαη πνιύ θνληά ζηελ αλακελόκελε 1,6 πνπ είλαη ην 

θέληξν ηνπ δηαζηήκαηνο [1, 2.2]. 

 

 
Γηάγξακκα 8: Ιζηόγξακκα εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Καβάιαο εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε» 

 Όζνλ αθνξά ην αλ «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο 

θάλνπλ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ» 

παξαηεξνύκε όηη ε θαηαλνκή είλαη Καλνληθή κε κέζε ηηκή 2,87 θαη ηππηθή 

απόθιηζε 0,636. πλεπώο, ε κέζε ηηκή είλαη πνιύ θνληά ζηελ αλακελόκελε 3 

πνπ είλαη ην θέληξν ηνπ δηαζηήκαηνο [1.5, 4.5]. 
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Γηάγξακκα 9: Ιζηόγξακκα εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Καβάιαο θάλνπλ ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ 

ΚΔΠ» 
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Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε 

Πξαγκαηνπνηήζεθε Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε δπλαηόηεηα κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αλαγλσζηκόηεηαο  ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε ιηγόηεξν από 4 κεηαβιεηέο. 

Αξρηθά έγηλε αλάιπζε αμηνπηζηίαο πάλσ ζηηο 4 εξσηήζεηο κέηξεζεο ηεο 

αλαγλσζηκόηεηαο  ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πξνέθπςε ζπληειεζηή 

αμηνπηζηίαο Gronbach’sAlpha = 0.809 πνπ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθόο. 

ηελ ζπλέρεηα από ηελ αλάιπζε πξνθύπηεη ν ΠΑΡΑΓΩΝ αλαγλσζηκόηεηαο  ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο NewEr1: απνηεινύκελνο από 4 εξσηήζεηο ηηο 4, 5, 6 

θαη 7. 

Από ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο πάλσ ζηηο 4 εξσηήζεηο ηνπ NewEr1 πξνέθπςε 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Gronbach’sAlpha = 0.89 πνπ είλαη πάξα πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθόο. 

Δπίζεο έγηλε Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

δπλαηόηεηα κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο εθαξκνγήο θαη απνδνρήο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζε ιηγόηεξν από 5 κεηαβιεηέο. 

Αξρηθά έγηλε αλάιπζε αμηνπηζηίαο πάλσ ζηηο 5 εξσηήζεηο κέηξεζεο ηεο 

αλαγλσζηκόηεηαο  ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη πξνέθπςε ζπληειεζηή 

αμηνπηζηίαο Gronbach’sAlpha = 0.789 πνπ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθόο. 

ηελ ζπλέρεηα από ηελ αλάιπζε πξνθύπηεη ν ΠΑΡΑΓΩΝ εθαξκνγήο θαη απνδνρήο  

ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο NewEr2: απνηεινύκελνο από 5 εξσηήζεηο ηηο 8, 9, 

10, 11 θαη 12. 

Από ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο πάλσ ζηηο 5 εξσηήζεηο ηνπ NewEr2 πξνέθπςε 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Gronbach’sAlpha = 0.81 πνπ είλαη πάξα πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθόο. 

Σέινο, έγηλε Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

δπλαηόηεηα κείσζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

κέζσ ησλ ΚΔΠ ζε ιηγόηεξν από 5 κεηαβιεηέο. 

Αξρηθά έγηλε αλάιπζε αμηνπηζηίαο πάλσ ζηηο 5 εξσηήζεηο κέηξεζεο ηεο ρξήζεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ θαη πξνέθπςε ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο 

Gronbach’sAlpha = 0.825 πνπ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθόο. 

ηελ ζπλέρεηα από ηελ αλάιπζε πξνθύπηεη ν ΠΑΡΑΓΩΝ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ NewEr3: απνηεινύκελνο από 5 εξσηήζεηο ηηο 13, 14, 

15, 16 θαη 17. 

Από ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο πάλσ ζηηο 5 εξσηήζεηο ηνπ NewEr3 πξνέθπςε 

ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο Gronbach’sAlpha = 0.843 πνπ είλαη πάξα πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθόο. 

 

Αλάιπζε απαληήζεσλ σο πξνο ην θύιν ζε ζρέζε κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο έξεπλαο 

ρέζε θύιν θαη εθαξκνγή θαη απνδνρή ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην θύιν θαη ζηελ  εθαξκνγή θαη απνδνρή  

ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο έγηλε αλάιπζε κε ην T – test γηα αλεμάξηεηα 

δείγκαηα (Άλδξαο, Γπλαίθα). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο όζνλ αθνξά  ην θύιν θαη ηελ εθαξκνγή - απνδνρή  ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο t(106) = 2,830, p< ,05, κε ηνπο άλδξεο  (M.Ο = 1,7778, Σ.Α = 0,216) 

λα εθαξκόδνπλ θαη λα απνδέρνληαη πεξηζζόηεξν ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε από 

ηεο γπλαίθεο (M.Ο = 1,6746, Σ.Α =  0,161). 
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ρέζε θύιν θαη ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην θύιν θαη ζηελ  Υξήζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ έγηλε αλάιπζε κε ην T – test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (Άλδξαο, Γπλαίθα). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο όζνλ αθνξά  ην θύιν θαη ηελ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ t(106) = 2,012, p< ,05, κε ηνπο άλδξεο  (M.Ο = 

3,0000, Σ.Α = 0,644) λα θάλνπλ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ 

ΚΔΠ από ηεο γπλαίθεο (M.Ο = 2,7571, Σ.Α =  0,,611). 

Αλάιπζε απαληήζεσλ σο πξνο ην επάγγεικα ζε ζρέζε κε ηηο ζπληζηώζεο ηεο 

έξεπλαο 

ρέζε επάγγεικα θαη Υξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ 

 
Πίλαθαο 16: ANOVA εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Καβάιαο θάλνπλ ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ 

ησλ ΚΔΠ» 
ANOVA 

NewEr3 

 SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups 16,549 4 4,137 15,961 ,000 

WithinGroups 26,699 103 ,259   
Total 43,247 107    

 
MultipleComparisons 

Dependent Variable: NewEr3  

 Tukey HSD 

(I) Δπάγγεικα (J) Δπάγγεικα MeanDifference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% ConfidenceInterval 

LowerBound UpperBound 

Άλεξγνο/ε 

Φνηηεηήο/ηξηα -1,12000* ,16100 ,000 -1,5670 -,6730 

πληαμηνύρνο -,12000 ,16100 ,945 -,5670 ,3270 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
-,67333* ,15415 ,000 -1,1013 -,2453 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
-,60667* ,15415 ,001 -1,0347 -,1787 

Φνηηεηήο/ηξηα 

Άλεξγνο/ε 1,12000* ,16100 ,000 ,6730 1,5670 

πληαμηνύρνο 1,00000* ,16100 ,000 ,5530 1,4470 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
,44667* ,15415 ,036 ,0187 ,8747 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
,51333* ,15415 ,010 ,0853 ,9413 

πληαμηνύρνο 

Άλεξγνο/ε ,12000 ,16100 ,945 -,3270 ,5670 

Φνηηεηήο/ηξηα -1,00000* ,16100 ,000 -1,4470 -,5530 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
-,55333* ,15415 ,005 -,9813 -,1253 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
-,48667* ,15415 ,017 -,9147 -,0587 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 

Άλεξγνο/ε ,67333* ,15415 ,000 ,2453 1,1013 

Φνηηεηήο/ηξηα -,44667* ,15415 ,036 -,8747 -,0187 

πληαμηνύρνο ,55333* ,15415 ,005 ,1253 ,9813 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
,06667 ,14697 ,991 -,3414 ,4748 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 

Άλεξγνο/ε ,60667* ,15415 ,001 ,1787 1,0347 

Φνηηεηήο/ηξηα -,51333* ,15415 ,010 -,9413 -,0853 

πληαμηνύρνο ,48667* ,15415 ,017 ,0587 ,9147 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
-,06667 ,14697 ,991 -,4748 ,3414 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Από ηηο ηηκέο Sig< ,05 ησλ πηλάθσλ ANOVA πξνθύπηεη όηη ε NewEr3 (Υξήζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ) δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή Δπάγγεικα θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ πίλαθα πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ 

πξνθύπηεη ε εμήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ NewEr3: 

 Οη άλεξγνη δηαθνξνπνηνύληαη από δεκόζηνπο ππαιιήινπο, ηδησηηθνύο ππαιιήινπο 

θαη θνηηεηέο/ηξηεο. 

 Οη ζπληαμηνύρνη δηαθνξνπνηνύληαη από δεκόζηνπο ππαιιήινπο, ηδησηηθνύο 

ππαιιήινπο θαη θνηηεηέο/ηξηεο. 

 Οη δεκόζηνη ππάιιεινη δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο αλέξγνπο, ζπληαμηνύρνπο θαη 

θνηηεηέο/ηξηεο. 

 Οη ηδησηηθνί ππάιιεινη δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο αλέξγνπο, ζπληαμηνύρνπο θαη 

θνηηεηέο/ηξηεο. 

 Οη θνηηεηέο/ηξηεο δηαθνξνπνηνύληαη από όιεο ηεο θαηεγνξίεο. 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά όζνλ αθνξά ην 

επάγγεικα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. 
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ρέζε επάγγεικα θαη αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
Πίλαθαο 17: ANOVA εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 

ηεο Καβάιαο αλαγλσξίδνπλ ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο» 
ANOVA 

NewEr1 

 SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups 2,133 4 ,533 1,925 ,112 

WithinGroups 28,533 103 ,277   
Total 30,667 107    

 
Από ηηο ηηκέο Sig< ,05 ησλ πηλάθσλ ANOVA πξνθύπηεη όηη ε NewEr1 

(Αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο) δελ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο 

ηε κεηαβιεηή Δπίπεδν πνπδώλ. 

ρέζε επάγγεικα θαη Δθαξκνγή θαη απνδνρή ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Πίλαθαο 18: ANOVA εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Καβάιαο εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη ηελ Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε» 
ANOVA 

NewEr2 

 SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups ,430 4 ,107 3,029 ,021 

WithinGroups 3,656 103 ,035   
Total 4,086 107    

 
 
 
 
 
 

MultipleComparisons 
Dependent Variable: NewEr2  

 Tukey HSD 

(I) Δπάγγεικα (J) Δπάγγεικα MeanDifference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% ConfidenceInterval 

LowerBound UpperBound 

Άλεξγνο/ε 

Φνηηεηήο/ηξηα -,15556 ,05958 ,076 -,3210 ,0099 

πληαμηνύρνο -,04444 ,05958 ,945 -,2099 ,1210 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
-,13704 ,05704 ,123 -,2954 ,0213 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
-,15556 ,05704 ,057 -,3139 ,0028 

Φνηηεηήο/ηξηα 

Άλεξγνο/ε ,15556 ,05958 ,076 -,0099 ,3210 

πληαμηνύρνο ,11111 ,05958 ,343 -,0543 ,2765 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
,01852 ,05704 ,998 -,1399 ,1769 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
,00000 ,05704 1,000 -,1584 ,1584 

πληαμηνύρνο 

Άλεξγνο/ε ,04444 ,05958 ,945 -,1210 ,2099 

Φνηηεηήο/ηξηα -,11111 ,05958 ,343 -,2765 ,0543 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
-,09259 ,05704 ,486 -,2510 ,0658 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
-,11111 ,05704 ,299 -,2695 ,0473 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 

Άλεξγνο/ε ,13704 ,05704 ,123 -,0213 ,2954 

Φνηηεηήο/ηξηα -,01852 ,05704 ,998 -,1769 ,1399 

πληαμηνύρνο ,09259 ,05704 ,486 -,0658 ,2510 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
-,01852 ,05439 ,997 -,1695 ,1325 
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Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 

Άλεξγνο/ε ,15556 ,05704 ,057 -,0028 ,3139 

Φνηηεηήο/ηξηα ,00000 ,05704 1,000 -,1584 ,1584 

πληαμηνύρνο ,11111 ,05704 ,299 -,0473 ,2695 

Ηδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
,01852 ,05439 ,997 -,1325 ,1695 

 

Από ηηο ηηκέο Sig< ,05 ησλ πηλάθσλ ANOVA πξνθύπηεη όηη ε NewEr2 (Δθαξκνγή 

θαη απνδνρή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο) δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή Δπίπεδν πνπδώλ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ πίλαθα πνιιαπιώλ 

ζπγθξίζεσλ πξνθύπηεη ε εμήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ NewEr2: 

 Οη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 

 Οη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΗ/ΣΔΗ δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο θαη  

 Οη απόθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 

 
Αλάιπζε απαληήζεσλ σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδώλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπληζηώζεο 

ηεο έξεπλαο 

ρέζε επηπέδνπ ζπνπδώλ θαη Υξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ 

ησλ ΚΔΠ 

Πίλαθαο 19: Anova εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Καβάιαο θάλνπλ ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ 

ησλ ΚΔΠ» 
ANOVA 

NewEr3 

 SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups 17,738 2 8,869 36,505 ,000 

WithinGroups 25,510 105 ,243   
Total 43,247 107    
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MultipleComparisons 
Dependent Variable: NewEr3  

 Tukey HSD 

(I) Δθπαίδεπζε (J) Δθπαίδεπζε MeanDifference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% ConfidenceInterval 

LowerBound UpperBound 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

-,73846* ,10096 ,000 -,9785 -,4984 

Μεηαπηπρηαθό -1,06667* ,16052 ,000 -1,4483 -,6850 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 
,73846* ,10096 ,000 ,4984 ,9785 

Μεηαπηπρηαθό -,32821 ,15785 ,099 -,7035 ,0471 

Μεηαπηπρηαθό 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 
1,06667* ,16052 ,000 ,6850 1,4483 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

,32821 ,15785 ,099 -,0471 ,7035 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Από ηηο ηηκέο Sig< ,05 ησλ πηλάθσλ ANOVA πξνθύπηεη όηη ε NewEr3 (Υξήζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ) δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή Δπίπεδν πνπδώλ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ πίλαθα πνιιαπιώλ 

ζπγθξίζεσλ πξνθύπηεη ε εμήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ NewEr3: 

 Οη απόθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 
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ρέζε επηπέδνπ ζπνπδώλ θαη αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 
Πίλαθαο 20: ANOVA εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 

ηεο Καβάιαο αλαγλσξίδνπλ ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο» 
ANOVA 

NewEr1 

 SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups 7,198 2 3,599 16,103 ,000 

WithinGroups 23,469 105 ,224   
Total 30,667 107    

MultipleComparisons 
Dependent Variable: NewEr1  

 Tukey HSD 

(I) Δθπαίδεπζε (J) Δθπαίδεπζε MeanDiffer

ence (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% ConfidenceInterval 

LowerBou

nd 

UpperBou

nd 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

,35664* ,09684 ,001 ,1264 ,5869 

Μεηαπηπρηαθό ,81818* ,15397 ,000 ,4521 1,1842 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 
-,35664* ,09684 ,001 -,5869 -,1264 

Μεηαπηπρηαθό ,46154* ,15141 ,008 ,1016 ,8215 

Μεηαπηπρηαθό 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 
-,81818* ,15397 ,000 -1,1842 -,4521 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

-,46154* ,15141 ,008 -,8215 -,1016 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Από ηηο ηηκέο Sig< ,05 ησλ πηλάθσλ ANOVA πξνθύπηεη όηη ε NewEr1 (αλαγλσξίδνπλ 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο) δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε κεηαβιεηή Δπίπεδν 

πνπδώλ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ πίλαθα πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ πξνθύπηεη ε εμήο 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ NewEr1: 

 Οη απόθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 

 Οη απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 

 Οη απόθνηηνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο. 

 
ρέζε επάγγεικα θαη Δθαξκνγή θαη απνδνρή ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Πίλαθαο 21: ANOVA εξεπλεηηθήο ππόζεζεο «Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Καβάιαο εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη ηελ Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε» 
ANOVA 

NewEr2 

 SumofSquares df MeanSquare F Sig. 

BetweenGroups ,734 2 ,367 11,499 ,000 

WithinGroups 3,352 105 ,032   
Total 4,086 107    
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MultipleComparisons 
Dependent Variable: NewEr2  

 Tukey HSD 

(I) Δθπαίδεπζε (J) Δθπαίδεπζε MeanDifference 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% ConfidenceInterval 

LowerBound UpperBound 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

-,12432* ,03660 ,003 -,2113 -,0373 

Μεηαπηπρηαθό -,25253* ,05819 ,000 -,3909 -,1142 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 
,12432* ,03660 ,003 ,0373 ,2113 

Μεηαπηπρηαθό -,12821 ,05722 ,069 -,2642 ,0078 

Μεηαπηπρηαθό 

Μέζε εθπαίδεπζε 

(Γπκλάζην/Λύθεην) 
,25253* ,05819 ,000 ,1142 ,3909 

Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

(ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

,12821 ,05722 ,069 -,0078 ,2642 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
Από ηηο ηηκέο Sig< ,05 ησλ πηλάθσλ ANOVA πξνθύπηεη όηη ε NewEr2 (εθαξκόδνπλ 

θαη απνδέρνληαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε) δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή Δπίπεδν πνπδώλ θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνλ πίλαθα πνιιαπιώλ 

ζπγθξίζεσλ πξνθύπηεη ε εμήο δηαθνξνπνίεζε ηνπ NewEr2: 

 Οη απόθνηηνη κέζεο εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 

 

πκπεξάζκαηα 

Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζπιινγή πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ, από ηελ 

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηεο Καβάιαο, γηα ηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

Διιήλσλ πνιηηώλ ζε όηη αθνξά ηελ απνδνρή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ. Δμεηάζηεθαλ παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλαγλσξηζηκόηεηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηελ εθαξκνγή θαη απνδνρή ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ 

ησλ ΚΔΠ. Γηα ηελ θαιύηεξε δηεξεύλεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίζηεθαλ νη 

παξαθάησ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο αλαγλσξίδνπλ ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζεο 

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 Οη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ ΚΔΠ 

Γηαπηζηώζεθε όηη ε αξρηθή ππόζεζε, όηη νη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο 

Καβάιαο αλαγλσξίδνπλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζεο, επαιεζεύηεθε.  

Όζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε όηη νη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Καβάιαο 

εθαξκόδνπλ θαη απνδέρνληαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, επαιεζεύηεθε.   
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Σέινο, ε έξεπλα δηαπίζησζε όηη ε αξρηθή ππόζεζε, όηη νη πνιίηεο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Καβάιαο θάλνπλ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ησλ 

ΚΔΠ, επαιεζεύηεθε ζε κεγάιν πνζνζηό. 
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