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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ  ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  
 
Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 74 εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνινχληαη σο Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 
θαη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ζην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Η.Κ.Α.) ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Δζηαπξσκέλνπ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. Σν δείγκα επηιέρζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο 
απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. πλνιηθά δφζεθαλ 75 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία 
επεζηξάθεζαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 74. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
ρξνληθφ δηάζηεκα 15 έσο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013.  
  
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κία πνζνηηθή, πξσηνγελή έξεπλα ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε 
δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο 
πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ πιεζπζκνχ – 
ζηφρνπ θαη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλά ηελ επαγγεικαηηθή 
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέηξεζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Paul E. Spector,“Job Satisfaction Survey” (JSS). 
 
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαδεηθλχεηαη   
φηη ν γεληθφο κέζνο φξνο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ζε 
κέηξην επίπεδν (ΜΟ=3,34, ΣΑ=1,44). Χο πξνο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο πνπ ειέγρηεθαλ 
δηαπηζηψζεθε ε ζρεηηθά πςειή ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
ζπλαδέιθσλ (ΜΟ=4,29, ΣΑ=1,21) αιιά θαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο (ΜΟ=4,51, ΣΑ=1,48)  
θαζψο θαη απφ ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο (ΜΟ=4,05, ΣΑ=1,44).  
 
Απφ ηελ άιιε κεξηά κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη θαίλεηαη λα είλαη νη ππάιιεινη ζην ζχλνιφ ηνπο 
απφ ηνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξναγσγή (ΜΟ=3,088, ΣΑ=1,53), ηελ επίηεπμε – 
αλαγλψξηζε (ΜΟ=3,11, ΣΑ=1,42) θαη επηθνηλσλία (ΜΟ=3,26, ΣΑ=1,35). Υακειφο βαζκφο 
ηθαλνπνίεζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην κηζζφ (ΜΟ=2,53, 
ΣΑ=1,60), ηηο παξνρέο (ΜΟ=2,87, ΣΑ=1,41) αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο νξγάλσζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (ΜΟ=2,33, ΣΑ1,29). 
   
ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δχν νκάδσλ, νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη εκθαλίδνπλ ιίγν 
πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο πγεηνλνκηθνχο δηνηθεηηθνχο 
ππαιιήινπο, ζηηο δηαζηάζεηο κηζζνχ (ΜΟ=2,77 έλαληη ΜΟ=2,27), πξναγσγήο (ΜΟ=3,12 
έλαληη ΜΟ=3,03), παξνρψλ (ΜΟ-3,00 έλαληη ΜΟ=2,72), θαη επίηεπμεο-αλαγλψξηζεο 
(ΜΟ=3,22 έλαληη ΜΟ=2,97). Χζηφζν θαη νη δχν νκάδεο παξνπζηάδνπλ κέηξηα ζπλνιηθή 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (ΜΟ=3,375, ΣΑ=1,44 θαη ΜΟ=3,295, ΣΑ=1,38 αληίζηνηρα). 
 
χκθσλα κε ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ θπξίσο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαζφηη απηφ 
δηαζθαιίδεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 
αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 
 
Λέμεηο-θιεηδηά  
Δπαγγεικαηηθή Ιθαλνπνίεζε, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη, Γηαρείξηζε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to measure the job satisfaction of Administrators of the Social 
Insurance Institution.  
 
The sample consists of 74 workers employed as Administrators and Health Administrative 
Employees in the Social Insurance Institute (IKA) in the region of Estavromenos in 
Heraklion Crete. The sample was selected by the method of simple random sampling. A 
total of 75 questionnaires were given of which 74 were returned completed. The collection 
of data was done in the period of 15 to 18 January 2013. 
 
The present study is a quantitative, primary research in which a structured questionnaire 
was used consisting of two parts. The first part included questions about the demographic 
profile of the target- population and the second part of the questionnaire investigates the job 
satisfaction of workers using a questionnaire which measures job satisfaction of Paul E. 
Spector, the "Job Satisfaction Survey" (JSS). 
 
According to the results of the research the average overall job satisfaction of all 
participants is at a moderate level (Mean = 3.34, Standard Deviation = 1.44). Other 
dimensions that were tested showed the relatively high satisfaction with interpersonal 
relations between colleagues (M = 4.29, SD = 1.21) with their supervisors (M = 4.51, SD = 
1.48) and with the nature of their work (M = 4.05, SD = 1.44). 
 
On the other hand, employees seem to be moderately satisfied in the whole, as it is shown 
by indicators related to promotion (M = 3.088, SD = 1.53), achievement - recognition           
(M = 3.11, SD = 1.42) and communication (M = 3.26, SD = 1.35). Low level of satisfaction 
was found by the dimensions related to salary (M = 2.53, SD = 1.60), benefits (M = 2.87, 
SD = 1.41) and the conditions of management and functioning of the organization                 
(M = 2.33, SD=1, 29). 
 
In the comparative analysis of the two groups, administrators exhibit slightly higher levels of 
satisfaction compared with health administrators, in the dimensions of salary (M = 2.77 
versus M = 2.27), promotion (M = 3.12 versus M = 3.03), benefits (MO=3.00 versus  M = 
2.72), and achievement-recognition (M = 3.22 versus M = 297). However, both groups 
show moderate overall job satisfaction (M = 3.375, SD = 1.44 and M = 3.295, SD = 1.38, 
respectively). 
 
According to the international scientific community it is essential to ensure the job 
satisfaction of people mainly in the public sector because it leads to increasing productivity 
and therefore to the efficiency and effectiveness of public organizations. 
 
 
Keywords 
Job Satisfaction, Public Administration, Administrators, Human Resource Management 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

   Ο Γεκφζηνο ηνκέαο απνηεινχζε γηα πνιινχο ηελ ηδαληθή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 
χκθσλα κε ηελ Παλαγησηνπνχινπ Ρ. (1997), «νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηελ απαζρφιεζε 
κεηά ηνλ 2ν παγθφζκην πφιεκν, φπσο ε απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε αχμεζε ησλ 
ηππνπνηεκέλσλ εξγαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κεηέβαιαλ ηε δνκή ηεο 
απαζρφιεζεο. Παξάιιεια, βειηηψζεθε ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ν κέζνο φξνο ησλ 
απνιαβψλ, κε απνηέιεζκα λα κεηαβιεζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, φζνλ αθνξά 
ζηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ».    
  
   Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη θαλείο απφ ηελ εξγαζία ηνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 
ςπρηθή ηνπ εξεκία θαη έρεη αληίθηππν ηφζν ζε εθείλνλ φζν θαη ζηελ γεληθφηεξε επηθνηλσλία 
ηνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο πεξλάεη πάλσ απφ ην 1/3 ηεο δσήο 
ηνπ δνπιεχνληαο θαη είλαη θπζηθφ ε εξγαζία ηνπ λα έρεη πξνζδηνξηζηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ. 
Γελ θαζνξίδεη κφλν ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ, αιιά πνιχ ζπρλά 
απνηειεί ξπζκηζηηθφ παξάγνληα πξνζσπηθήο επηπρίαο θαη ηθαλνπνίεζεο. Δίλαη φκσο 
εθηθηφ λα ππάξρεη ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία θαη κε πνίν ηξφπν; Τπάξρνπλ επραξηζηεκέλνη 
εξγαδφκελνη θαη ζε πνηνπο ηνκείο; Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κπνξεί λα επηθέξεη 
ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ  εξγαζία;  
 
   Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο δχν ζεσξεηηθνχο θαη έλα εξεπλεηηθφ. 
Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηελ 
Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε θαη παξνπζηάδνληαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζε 
Γεκφζηνπο θνξείο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  
 
   ην ηξίην κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα (Η.Κ.Α.). Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο έγηλε κε 
ηε δηαλνκή, ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ επηδξνχλ νη δηάθνξνη  παξάγνληεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο θαη ηελ  
επεξεάδνπλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ θνξέα. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
ρξεζηκνπνηήζεθε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην (Jss English) ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε 
ζπλνιηθά απφ 74 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο (42 Γηνηθεηηθνχο Τπάιιεινπο θαη 32 
Τγεηνλνκηθνχο Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο) θαηά ηελ πεξίνδν 15 σο 18 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 
ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ πξναηξεηηθή θαη ην δείγκα επηιέρζεθε κε ηε κέζνδν ηεο απιήο 
ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 13 απφ 166 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ1ν  Γεκφζηα Γηνίθεζε 

1.1    Σι είναι Δημόςια Διοίκηςη; 

Γηα έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ, ν δεκφζηνο ηνκέαο ηαπηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο, ε 
ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Με άιια 
ιφγηα ν ξφινο ηνπ είλαη λα εθαξκφδεη θαη λα πινπνηεί ηα ζρέδηα θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο 
θπβέξλεζεο. (Καιιηγά, 2011) 

 
Ο δηαρσξηζκφο ηεο δηνίθεζεο ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα γίλεηαη κε βάζε ην θίλεηξν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην ραξαθηήξα ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο αζθείηαη. Κχξηνο 
ζθνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο είλαη ε πξναγσγή ηνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, δειαδή ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Μάιηζηα ην ζχληαγκα (άξζξν 103 παξ. 1) 
νξίδεη φηη ν δεκφζηνο ππάιιεινο πξέπεη λα είλαη ν «ππεξέηεο ηνπ ιανχ», απηή είλαη θαη ε 
θπξηφηεξε δηάθξηζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο γηαηί νη 
πξψηνη εθηεινχλ ηε βνχιεζε ηνπ θξάηνπο θαη ππεξεηνχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ελψ νη 
δεχηεξνη εθηεινχλ ηελ βνχιεζε ηνπ ηδηψηε θαη ππεξεηνχλ απηφλ (Αζηηθφο Κψδηθαο, άξζξν 
648). (Σάρνο, 1996) 
 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζην βηβιίν ηνπ θ. Εεπγαξίδε (1979) δεκφζηα 
δηνίθεζε είλαη «ε ελέξγεηα θαη νη δξάζεηο ηνπ θξάηνπο ή άιινπ εληφο απηνχ εληεηαγκέλνπ 
νξγαληζκνχ, πνπ απνβιέπεη ζηελ επηκέιεηα δεκφζησλ ζπκθεξφλησλ θαη δελ αλάγεηαη νχηε 
ζηελ ζθαίξα ηεο λνκνζεζίαο νχηε ηεο δηθαηνζχλεο». Απηφο ν νξηζκφο ζεκαίλεη φηη ν φξνο 
«Γηνίθεζε» ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν «εθηειεζηηθή εμνπζία». Μπνξεί θαλείο λα δεη ην ζέκα 
πεξηζζφηεξν νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά, νπφηε είλαη δπλαηψλ λα νξίζεη ηε Γεκφζηα 
Γηνίθεζε «σο εθείλν ην ζρήκα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη κε ηελ 
χπαξμε θαη ηε ζπλερή άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο δηνρεηεπφκελε θαζέησο ζηελ ηεξαξρία αθ 
΄ ελφο θαη δηνηθεηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή αθ ΄ εηέξνπ».  
 

Απηφ πνπ θάλεη θαζεκεξηλά ε εθηειεζηηθή εμνπζία είλαη δηνίθεζε, φπσο δηνίθεζε είλαη θαη 
θαηά θάπνην ηξφπν ε θαζεκεξηλή δξάζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ , ε θαζεκεξηλή άζθεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θπζηθά ε δξάζε απηή γηα λα είλαη λφκηκε πξέπεη λα γίλεηαη ζηα 
πιαίζηα ησλ λφκσλ θαη λα ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηα. (Εεπγαξίδεο, 1979). 
 

Πέξα απφ ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί γηα ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη 
απφ δχν θαζαξά απφςεηο, απφ ηελ λνκηθή άπνςε ή ηελ άπνςε ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ 
άπνςε ηεο δηνηθήζεσο.  
 

 Καηά ηε λνκηθή ζεσξία ηνπ φξνπ ρξεζηκνπνηείηαη άιινηε θξηηήξην νπζηαζηηθφ θαη άιινηε 
νξγαληθφ ή ηππηθφ. Με ην νπζηαζηηθφ θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγίαο νη ιεηηνπξγίεο είλαη ηξεηο: ε 
λνκνζεηηθή πνπ ζεζπίδεη θαλφλεο δηθαίνπ κέζσ ησλ λνκνζεηηθψλ ζσκάησλ φπσο ε βνπιή, 
ε δηθαζηηθή ιεηηνπξγία πνπ απνλέκεη ηε δηθαηνζχλε, δειαδή θαζνξίδεη ζε πεξίπησζε ην 
δίθαην θαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία πνπ θαιείηαη θαη εθηειεζηηθή, ε νπνία εθηειεί ηνπο λφκνπο 
φπσο εθδίδνληαη απφ ηε λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία. Με ηελ έλλνηα απηή, ε δεκφζηα δηνίθεζε 
είλαη ν ρψξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο πνιηηείαο. (Κφληεο, 2001)   
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 Ζ Γεκφζηα δηνίθεζε, θαηά ηελ  δηνηθεηηθή άπνςε, είλαη ην ηκήκα απηφ ηεο 
δηαθπβεξλεηηθήο εμνπζίαο κε ην νπνίν πξαγκαηψλνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο πξψηεο. 
Πεξηέρεη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα γίλεη, ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ηελ ίδξπζε νξγαληζκψλ, ηελ δηεχζπλζε θαη επνπηεία ησλ ζηειερψλ 
θαη ηνλ έιεγρν, ελέξγεηεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζε θπβεξλεηηθά ζηειέρε θαη δηνηθεηηθά φξγαλα. 
(Κφληεο, 2001)    

 
Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηνλ θ. Κφληε (2001) κνηάδεη κε ηε δηνίθεζε ησλ 

ηδησηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ζην ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν, γηαηί θαη νη δχν ζηνρεχνπλ 
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη θνηλέο ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ 
νξγάλσζε, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ έιεγρν, ηελ εμνπζηνδφηεζε, ηνλ ζπληνληζκφ θιπ. 
Χζηφζν δηαθέξνπλ σο πξνο ην θνξέα θαη ην ξφιν ηνπο. ηε δεκφζηα δηνίθεζε ν θνξέαο 
έρεη ην ζηνηρείν ηεο θπξηαξρίαο ελψ ζηελ ηδησηηθή δηνίθεζε φρη. Δπίζεο ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 
ππεξεηεί ην επξχηεξν δεκφζην ζπκθέξσ, η ηδησηηθή δηνίθεζε ην ζπκθέξνλ ησλ κειψλ ηνπ 
νξγαληζκνχ θαη ην ηδησηηθφ ην θέξδνο. 

 
Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε πέξα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ λφκσλ, θαζνξίδεη πνιηηηθέο, ζπλδέεηαη κε 

ηνπο ζθνπνχο ηεο νηθνλνκίαο, κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο γεληθά. 
Σέινο ε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη κία ιεηηνπξγία δπλακηθή θαη ειαζηηθή, κεηαβάιιεηαη 
ζπλερψο θαη πξνζαξκφδεηαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο, ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη κε ζηφρν ηελ 
άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ.  (Κφληεο, 2001) 

 
 
 

1.2  Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε  

ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη δηακφξθσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνηθίιεο δεκφζηεο πνιηηηθέο 
έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί γηα ηελ βειηίσζή ηεο. Χζηφζν παξά ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ 
έρνπλ θαηαγξαθεί, ε ηεθκεξησκέλε αλάιπζε αλαδεηθλχεη ην «έιιεηκκα δηνίθεζεο» ην νπνίν 
δηαδέρεηαη φια ηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο.     

 
Ζ Γεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα, ζηεο αξρέο ηνπ 21ν  αηψλα, ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηηο 

επξχηεξα γλσζηέο παζνινγίεο δειαδή, ηελ απνπζία ζηξαηεγηθήο δξάζεηο, ηελ αλαμηνθξαηία, 
ηε ζπαηάιε δηαρείξηζεο ησλ αλεπαξθψλ δεκνζίσλ πφξσλ, ηε δηαθζνξά, ηε δηνηθεηηθή 
ηζνπέδσζε θαη ηελ απνπζία νξζνινγηθήο ζρεδίαζεο ζέζεσλ εξγαζίαο. πλέπεηεο ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο απηήο είλαη ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ ησλ δεκνζίσλ 
ππεξεζηψλ ρσξίο φθεινο. (Γθνπινχζε, 2007)  
 
   Δπνκέλσο νη δχν ζπληζηψζεο ηεο απνζηνιήο ηνπ θξάηνπο είλαη: α) θνηλσληθή δηθαηνζχλε 
θαη β) ε νηθνλνκηθή επεκεξία. Απηά ηα δχν θαζνξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή αλακφξθσζεο ηεο 
Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη εθθξάδεηαη επηρεηξεζηαθά κέζσ ηεο επαλίδξπζήο ηεο. 
Δπνκέλσο, ην δεηνχκελν είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε νξγάλσζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ επαλίδξπζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. πλνπηηθά, ζα ιέγακε φηη ε 
νξγάλσζε ηεο Διιεληθήο δηνίθεζεο ππνλνκεχνπλ ηελ αλάπηπμε θαη εκπνδίδνπλ ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Δλδεηθηηθά, νξηζκέλεο απφ ηηο «θξίζηκεο δηνηθεηηθέο 
παζνινγίεο» είλαη νη παξαθάησ: 
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i. Αλαπνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο  
 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζνξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Σν ππάξρνλ 
ζχζηεκα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ δελ παξέρεη πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα άζθεζεο 
δηνίθεζεο. Οη πθηζηάκελνη πεξηνξηζκνί θπξίσο απφ ην λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 
πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Δλδεηθηηθφ 
παξάδεηγκα απνηειεί ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Οη δηνηθήζεηο ησλ δεκφζησλ 
ππεξεζηψλ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν θαινχληαη λα δηνηθήζνπλ  (π.ρ. πξνζιήςεηο, 
κεηαθηλήζεηο, αμηνιφγεζε θιπ.), γεγνλφο πνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία 
πξνγξακκαηηζκνχ. 
 

Πέξα απφ ην πξφβιεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ην 
ζεκεξηλφ ζχζηεκα δηνίθεζεο παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ 
κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο ε έιιεηςε ηνπ ηαθηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 
απνηειεί αδπλακία ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, θαζψο δελ επηηξέπεη ηνλ 
θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ζσζηή 
θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ κε ηελ έιιεηςε 
αμηφπηζησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε 
δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 
απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. (Γθνπινχζε, 2007)  

 
 

ii. Τςειφ θφζηνο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  
 

Ζ ησξηλή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο 
πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο. Οη αηηίεο ηνπ πςεινχ θφζηνπο θαη ηεο ρακειήο 
απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη πνιιέο θαη πξνθχπηνπλ απφ: 

 
 Κελά  
 Δπηθαιχςεηο  
 Με αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κέζσλ 
 παηάιε πφξσλ  
 Αζάθεηα ζηφρσλ  
 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγνχλ αδπλακία ηεο νξηνζέηεζεο θαη ηεο 
πεξηγξαθήο ησλ αξκνδηνηήησλ, ζην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηνπο ζηφρνπο 
ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. (Γθνπινχζε, 
2007)  

 
iii. Υακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ  

 
 

Έλα αθφκε αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εληνπίδεηε ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα 
Γηνίθεζε είλαη ε ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο.  Σα βαζηθά αίηηα ηεο ρακειήο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ είλαη:  

 

 Οη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 
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 Διιηπήο ελεκέξσζε  

 Δπηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ  

 Τςειφο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ  

 Με θηιηθή αληηκεηψπηζε  

 Γηαθζνξά θαη αδηαθάλεηα (Γθνπινχζε, 2007)  
 
 

iv. Πξνβιεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο πνιίηε 
 
 
   ηηο κέξεο νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο αληηκεησπίδνπλ ηελ Γεκφζηα δηνίθεζε κε αξλεηηθά 
ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία δηαησλίδνληαη φζν δελ πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απηέο νη αιιαγέο ζα έρνπλ σο ζθνπφ λα πείζνπλ 
ηνπο πνιίηεο γηα πξαγκαηηθή αιιαγή ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο ζε έλα 
άιιν ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθφ θαη πεξηζζφηεξν πξνζηηφ θαη εχρξεζην απέλαληη ζηνπο 
πνιίηεο. 
 
  Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνθαιεί  κεγάιε αλαζθάιεηα ζηνπ πνιίηεο 
πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα 
θξνχζκαηα αδηαθάλεηαο θαη δηαθζνξάο πνπ πξνυπήξραλ θαη έρνπλ δεη ην  θψο ηεο 
δεκνζηφηεηαο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, θαζψο επίζεο θαη ην ρακειφ επίπεδν πνηφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ην νπνίν ηαιαηπσξεί ηνλ πνιίηε θαη ηνλ αλαγθάδεη λα ράλεη 
ρξφλν θαη ρξήκα γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο φπνηεο ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην. (Γθνπινχζε, 
2007) 

 
 

 

1.3  Γηαθξίζεηο  πζηήκαηνο  Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο 

  Σα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη είηε κε κία 
γεσγξαθηθή, είηε κε κία θαηά εηδίθεπζε θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο δηνίθεζεο είλαη: ην 
ζπγθεληξσηηθφ, ην απνθεληξσηηθφ θαη ην ζχζηεκα ηεο απηνδηνίθεζε. ηηο επφκελεο 
παξαγξάθνπο  ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο  δηαθξίζεηο απηψλ ησλ  πζηεκάησλ Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο. (Κφληεο, 2001) 
 

Α) υγκεντρωτικό: 

Σν ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα είλαη ην πην παιηφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ζην νπνίν έλα 
κνλνπξφζσπν φξγαλν, ζπλήζσο ν αξρεγφο ηνπ θξάηνπο, έρεη ζπγθεληξσκέλεο φιεο ηηο 
εμνπζίεο.  Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε φηη ε θεληξηθή Γηνίθεζε, δειαδή ηα θεληξηθά δηνηθεηηθά 
φξγαλα  ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην θέληξν θαη ηελ πεξηθέξεηα. Μα άιια ιφγηα 
ε θεληξηθή Γηνίθεζε έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα θάζε είδνπο δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο, 
έζησ θαη αλ απηέο είλαη θαζαξά ηνπηθήο ζεκαζίαο. (Κφληεο, 2001) 

 
Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε ηελ επηθξάηεζε ησλ 

απνιπηαξρηθψλ θαη ηπξαλληθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ θφζκν. Γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ε κνξθή απηή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο εθαξκφζηεθε ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο νη 
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θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εδαθηθή ηνπο έθηαζε θαη 
ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ.   

 
ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 

φξγαλα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε έδξα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ 
εθάζηνηε Κξάηνπο θαη ηα νπνία απνηεινχλ φξγαλα ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο. (νχθνπ, 
2004)  

 
 
Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεληξσηηθήο Γηνίθεζεο είλαη ηα εμήο: 

 
 Ζ δεκφζηα εμνπζία ηζρπξνπνηείηε θαη ελδπλακψλεη   
 Δπηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθφηεηα θαη ακεξνιεςία  
 Δπηηπγράλεηαη θαιχηεξνο  ζπληνληζκφο ηεο Γηνηθήζεσο θαη εληαία 

αληηκεηψπηζε νκνίσλ πεξηπηψζεσλ  
 
Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο  είλαη: 
 
 Ζ ππεξθφξησζε  ηνπ θεληξηθνχ Γηνηθεηηθνχ νξγαληζκνχ  
 Ζ βαξχηεηα ζηελ επίιπζε πνιιψλ ππνζέζεσλ 
 Ζ αλάπηπμε θιίκαηνο εχλνηαο θαη γξαθεηνθξαηηθνχ 

(Παγθάθεο, 2002)   
 
 

Β)  Απνθεληξσηηθφ: 

ηνλ αληίπνδα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα. Σν 
απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα ζηελ νξγάλσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αλαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε 
νξγάλσλ πνπ αζθνχλ ηηο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζε νξηζκέλε εδαθηθή δψλε.  

 
Ζ εθαξκνγή ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε, ηελ πην 

άκεζε θαη ηαρεία εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαηά ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο 
κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη απηνί λα θαηαθεχγνπλ ζηα θεληξηθά 
φξγαλα θαη ηηο αξρέο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. (Μαθξπδεκήηξεο, 2008)   
 

Σα ζηνηρεία εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα θαη πεξηγξάθνληαη 
απφ ην χληαγκα είλαη: 

 
a) Σα φξγαλα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο δηαθξίλνληαη ζε θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά βάζε 

ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο επηθξάηεηαο. 
b) Σα πεξηθεξεηαθά φξγαλα αζθνχλ απνθαζίζηεθεο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηηο πεξηθέξεηέο ηνπο, δειαδή ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα έρνπλ εθ ηνπ λφκνπ 
ηε δπλαηφηεηα θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ 
αλάγθε έγθξηζεο απφ άιια (δηνηθεηηθφο) αλψηεξα φξγαλα. 

c) Τπάξρεη ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο 
θεληξηθήο δηνίθεζεο. (Παγθάθεο, 1991)  

  
  



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 18 απφ 166 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο: 
 
 Ζ ζηελή επαθή ηνπ νξγάλνπ κε ηνπηθέο δηνηθεηηθέο  ππνζέζεηο  
 Ζ ηαρχηεηα επίιπζεο ηνπηθψλ ππνζέζεσλ  

 
Διάηησζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ νξγάλσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ελαζρφιεζε ησλ 
ηειεπηαίσλ κε γεληθφηεξα θαζήθνληα. 
 
Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο : 
 
 Σάζε γηα θαηάρξεζε εμνπζίαο ιφγσ απνκαθξχλζεσο ησλ νξγάλσλ  

απφ ην θέληξν (π.ρ. λνκαξρψλ) 
 Σα πεξηθεξεηαθά φξγαλα είλαη πεξηζζφηεξν αδχλακα ζηελ απνδνρή 

θνκκαηηθψλ επηδξάζεσλ 
 Δίλαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξφ έλαληη ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Κφληεο, 2001)  
 
 

Γ) πζηήκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο: 

Ζ αλάγθε αθαηξέζεσο απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε δελ 
εμαληιείηαη κε ηελ αλάζεζε απηψλ ζε φξγαλα ηεο απνθεληξψζεσο αιιά αθφκε 
πεξηζζφηεξν κε ηελ αλάζεζή ηνπο ζε φξγαλα πνπ δελ έρνπλ απηφ ην βαζκφ εμαξηήζεσο 
απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, αιιά εθιέγνληαη απεπζείαο απφ ην ιαφ θαη έρνπλ λνκηθή 
απηνηέιεηα. Σν ζχζηεκα Γηνηθήζεσο κε ηα φξγαλα απηά θαιείηαη ζχζηεκα απηνδηνηθήζεσο. 
Ζ απηνδηνίθεζε δηαθξίλεηαη ζε ηνπηθή θαη θαζ΄χιε. (Κφληεο, 2001)     
 

Σνπηθή ιέγεηαη φηαλ ζπλδέεηαη κε νξηζκέλν ρψξν π.ρ. Γήκνο ή θνηλφηεηα θαη θαζ χιε ζε  
φηαλ αθνξά νξηζκέλν θχθιν ππνζέζεσλ πέξα απφ ην θξηηήξην ηνπ ρψξνπ π.ρ. 
Παλεπηζηήκην, Σ.Δ.Η. 

 
 
Πιενλεθηήκαηα ζπζηήκαηνο απηνδηνίθεζεο: 
 

 Απμάλεη ηελ πνιηηηθή ειεπζεξία 

 Πξνπαξαζθεπάδεη ηνπο πνιίηεο ζε ειεχζεξν δεκνθξαηηθφ βίν  

 Φέξλεη πην θνληά ηνπο πνιίηεο θαη ηε ιχζε ηνπο 

 Καζηζηά επθνιφηεξε ηελ θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ θαη πην άκεζε ηελ    
σθειηκφηεηα απ΄απηέο .  

 
    Μεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηάζε ηεο απμήζεσο ησλ δαπαλψλ, ε έιιεηςε 
θαηαξηίζεσο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ θαη ε αλάπηπμε θνκκαηηθψλ αληαγσληζκψλ.  
(Παγθάθεο, 1991)  
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1.4 Γνκή θαη δηάξζξσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζε 

   Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί ην ζχλνιν ησλ νξγάλσλ ηα νπνία βξίζθνληαη δηεζπαξκέλα 
ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο  κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 
εμαξηεκέλσλ ζρέζεσλ, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο θαη λα 
πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 
 

    Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή καο νδεγεί ζηε δηάθξηζε ησλ νξγάλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 
κε θξηηήξην ηελ ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα, ζε θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά. Θα πξέπεη λα 
ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη θξηηήξην δηάθξηζεο δελ απνηειεί ν ηφπνο ζηνλ νπνίν είλαη 
εγθαηεζηεκέλε ε έδξα ησλ νξγαληζκψλ αιιά ε αξκνδηφηεηα κε ηελ νπνία ηα φξγαλα απηά 
είλαη εθνδηαζκέλα γηα άζθεζε ζπληνληζκνχ θαη θαηεχζπλζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζε φιε ηε 
ρψξα. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε πεξηιακβάλεη ηελ Κπβέξλεζε θαη ηε ρψξα. (Φαλαξηψηεο, 1999) 
 

Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ιεηηνπξγεί σο «ζηξαηεγείν αλάπηπμεο» δηαηεξψληαο ηηο επηηειηθέο 
αξκνδηφηεηέο ηεο, νη νπνίεο ηεο επηηξέπνπλ ηελ άζθεζε ζπληνληζηηθνχ θαη παξεκβαηηθνχ 
ηεο ξφινπ ζηνπο θξίζηκνπο ηνκείο πνιηηηθήο εζληθήο ζεκαζίαο. 

 
Ζ εζσηεξηθή δηάξζξσζε ηνπ νξγαλσηηθνχ πεδίνπ ησλ θεληξηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ 

κνλάδσλ ησλ ππνπξγείσλ αλαπηχζζεηαη κε ηξφπν ππξακηδνεηδή θαηά γεληθέο δηεπζχλζεηο, 
δηεπζχλζεηο, ηκήκαηα θαη γξαθεία, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
νξγαληζκνχο ησλ ππνπξγείσλ. Ζ δνκή ηνπ θπβεξλεηηθνχ κεραληζκνχ ζπκπιεξψλεηαη απφ 
έλαλ αξηζκφ απηνηειψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 
δηθαίνπ, πνπ ππάγνληαη ζηνλ επξχηεξν θχθιν επζχλεο θαη επνπηείαο ηνπ αξκφδηνπ 
επηκέξνπο ππνπξγείνπ.  
 

    Ο Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
Κπβέξλεζεο θαζψο θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ελψ ε Κπβέξλεζε αλαιακβάλεη ηε 
ράξαμε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε κεγάινπο ηνκείο ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα. (νχθνπ, 2004) 

 
     Ο πξσζππνπξγφο είλαη γλσζηφο ζηελ θπβεξλεηηθή θαη ζηελ πνιηηηθνδηνηθεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ρψξαο ζρεδφλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ Κξάηνπο κε ηελ 
επηθξαηνχζα θαηά ην παξειζφλ νλνκαζία ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.  
ην πνιίηεπκα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο ν Πξσζππνπξγφο ζπλδπάδεη  θαηαξρήλ 
θαη θαηά θαλφλα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αξρεγνχ ηνπ θφκκαηνο ηεο πιεηνςεθίαο ζηε Βνπιή θαη ηνπ 
εγέηε ηεο Κπβέξλεζεο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαηά ηε ξεηή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 
2 ηνπ ζπληάγκαηνο, σο Πξσζππνπξγφο δηνξίδεηαη (απφ ηνλ Πξφεδξν ηελ Γεκνθξαηίαο) «ν 
αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο ην νπνίν δηαζέηεη ζηε Βνπιή ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εδξψλ»  
ζηε ζπλέρεηα θαη κε πξφηαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη κφλν ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 
«δηνξίδεηαη θαη παχεη ηα ινηπά κέιε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπο Τθππνπξγνχο»    

 
ηηο πεξηθέξεηαο αλήθνπλ νη ππεξεζίεο, ε αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεηαη ζηα 

πιαίζηα κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο. Οη πεξηθέξεηεο ρσξίδνληαη κε θξηηήξην ηελ έθηαζε 
ηελ νπνία θαιχπηνπλ θαζψο επίζεο ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχλ ηα φξγαλα 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπο. 

 
ήκεξα, ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε απνηειεί πξσηαξρηθή 

επηινγή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε βαζηθψλ 
πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέζα απφ κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ, ηδίσο ζ‟ φ,ηη 
αθνξά ζηε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 
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δηνίθεζεο γηα απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 
(Μαθξπδεκήηξεο, 2008) 
 
 
 ην πιαίζην ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο 
θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ πινπνίεζε κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, πινπνηείηαη ζεηξά 
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. Ζ 
πεξηθέξεηα ηνπ Κξάηνπο πξνσζεί, πέξαλ ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηεο έξγνπ, ηελ πινπνίεζε 
ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ απηνδηνίθεζε πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ 
έρεη φιεο εθείλεο ηηο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο γηα λα εθπιεξψζεη ην ξφιν πνπ 
πξνζδνθνχλ νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε.  
 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Κπβέξλεζεο είλαη θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ νξγάλσλ ηφζν ηεο 
θεληξηθήο φζν θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο 
Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Οη πεξηθεξεηάξρεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ 
ζπληνληζκφ φισλ εθείλσλ ησλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ αξκνδηνηήησλ 
ηνπο, ελψ αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρψλ ήηαλ λα επνπηεχνπλ θαη λα ζπληνλίδνπλ  ηα φξγαλα 
ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ησλ λνκψλ. Απφ ηα παξαπάλσ 
ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ εμάξηεζεο ησλ πεξηθεξηθψλ 
νξγάλσλ απφ ηα θεληξηθά, ζπληνληζηηθά θαη επνπηηθά φξγαλα, αλάινγα κε ηε θχζε απηψλ 
ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ βαζκνχ απηνλνκίαο. (Φαλαξηψηεο, 1999) 

 
Ζ δηακφξθσζε ηζρπξψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη ζα απνιαχνπλ 

νπζηαζηηθήο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο, απνηειεί παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο 
πνηφηεηαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κνριφ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. 
 
Βάζεη ηεο ηξέρνπζαο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο, νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 
(εμαηξνπκέλνπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο) ππάγεηαη ηαπηφρξνλα ζηε δηθαηνδνζία δχν Ο.Σ.Α.: ελφο 
πξσηνβάζκηνπ, πνπ νλνκάδεηαη δήκνο, θη ελφο δεπηεξνβάζκηνπ, πνπ νλνκάδεηαη 
πεξηθέξεηα. 
 
Οη βαζηθέο αξρέο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. ηίζεληαη απφ ην χληαγκα, 
ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

 Οη Ο.Σ.Α. είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ· κάιηζηα ζε 
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Ο.Σ.Α. θαη θεληξηθήο δηνίθεζεο, 
ζπληξέρεη ππέξ ησλ πξψησλ ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο. Δπίζεο ε θεληξηθή δηνίθεζε 
κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνπο Ο.Σ.Α. θαη δηθέο ηεο αξκνδηφηεηεο (102§1).  

 Οη Ο.Σ.Α. ραίξνπλ δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη νη αξρέο ηνπο 
εθιέγνληαη κε θαζνιηθή κπζηηθή ςεθνθνξία (102§2).  

 Ζ επνπηεία ηνπ θξάηνπο ζηνπο Ο.Σ.Α. πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ έιεγρν 
λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ θαη πξάμεψλ ηνπο (102§4). Δπίζεο ην θξάηνο είλαη 
ππνρξεσκέλν ηα ιακβάλεη φια εθείλα ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α., θαζψο θαη λα ηνπο εληζρχεη νηθνλνκηθά φηαλ 
ηνπο κεηαβηβάδεη δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο (102§5).  
 

Ο νξηζκφο ηνχ ηη απνηειεί «ηνπηθή ππφζεζε», θαζψο θαη ην πψο νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο 
θαηαλέκνληαη αλάκεζα ζε πξσηνβάζκηνπο θαη δεπηεξνβάζκηνπο Ο.Σ.Α., γίλνληαη κε λφκν. 
χκθσλα κε ηε γεληθφηεξε ινγηθή, ζπλήζσο ν δήκνο είλαη αξκφδηνο γηα ηα ζηελά ηνπηθά 
δεηήκαηα θαη ε πεξηθέξεηα γηα ηα επξχηεξα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζπληήξεζε ησλ 
ηνπηθψλ δξφκσλ ή ε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ απνηεινχλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
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αξκνδηφηεηεο ηνπ δήκνπ, φκσο ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζπλδέεη ηνπο δήκνπο 
ή ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο γηα βηνκεραλίεο αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 
πεξηθέξεηαο. Ζ εκπεηξία πάλησο έρεη δείμεη φηη ν δηαρσξηζκφο είλαη δχζθνινο, ιφγσ ηεο 
πνιπλνκίαο πνπ ζπρλά νδεγεί ζε αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο. 
 

Ζ ζεκεξηλή κνξθή ησλ Ο.Σ.Α. είλαη απνηέιεζκα ηνπ Καιιηθξάηε (θπβέξλεζε Γ. 
Παπαλδξένπ, Ν. 3852/2010), ν νπνίνο ζπλέλσζε πεξαηηέξσ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. 
θαη θαηήξγεζε ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, αληηθαζηζηψληαο ηηο σο δεπηεξνβάζκηνπο 
Ο.Σ.Α. απφ ηηο πεξηθέξεηεο. Οη ηειεπηαίεο ππήξραλ θαη πξν Καιιηθξάηε, δελ απνηεινχζαλ 
φκσο Ο.Σ.Α., αιιά κέξνο ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο ζην πιαίζην ηεο 
απνθέληξσζεο. 

 
Σν πξφγξακκα ςεθίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή ην Μάην ηνπ 2010. Μέξνο ησλ 

δηαηάμεψλ ηνπ ελεξγνπνηήζεθε άκεζα κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο ζηηο 7 Ηνπλίνπ 2010 (ΦΔΚ 87/η.Α'/2010), ψζηε λα δηεμαρζνχλ βάζεη απηψλ νη 
απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ ηδίνπ έηνπο. ηε πιήξε κνξθή ηνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2011. 

 

   Ο «Καιιηθξάηεο» ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηνπ «Καπνδίζηξηα» (Ν.2539/97), ππφ ηελ έλλνηα φηη 
ακθφηεξνη εηζήρζεζαλ απφ θπβέξλεζε ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο θαη δηέπνληαη απφ παξφκνηα 
θηινζνθία αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο ησλ ππαξρφλησλ κηθξψλ δήκσλ ζε κεγαιχηεξνπο. 

   Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ θαη ησλ 
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαηά πεξίπνπ 2/3, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 57 λνκαξρηψλ σο 
δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο, ε ζχζηαζε ησλ απνθεληξσκέλσλ 
δηνηθήζεσλ, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ, ε αχμεζε ηεο ζεηείαο ησλ 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ 4 ζε 5 έηε θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ θάζε 
βαζκνχ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_2009
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_2009
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_2009
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_2010
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_(2011)
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/2011
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_(%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
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Πην ζπγθεθξηκέλα: 
 

 Παιαηό θαζεζηώς Καζεζηώς Προγράκκαηος Καιιηθράηε 

Γήκοη 

Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ. πλνιηθά 910 δήκνη θαη 

124 θνηλφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξνη είραλ 

πξνθχςεη απφ ζπλελψζεηο ην 1997 κε ηνλ 

«Καπνδίζηξηα». 

Δηαηξνχληαλ ζε δημοηικά διαμερίζμαηα. 

Πξσηνβάζκηνη ΟΣΑ. Πεξηνξηζκφο ζε 325 

δήκνπο κέζσ εζεινληηθψλ ή αλαγθαζηηθψλ 

ζπλελψζεσλ. Αλάιεςε κέξνπο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ λνκαξρηαθψλ 

απηνδηνηθήζεσλ. 

Δηαηξνχληαη ζε δημοηικές ενόηηηες, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηνπο δήκνπο πνπ ζπλελψζεθαλ. 

Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο δηαηξνχληαη ζε 

κοινόηηηες, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηα παιαηά 

δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. 

Νοκοί 

Νοκαρτίες Αηηηθής 

Δεπηεξνβάζκηνη ΟΣΑ. πλνιηθά 50 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη 19 επαξρεία 

(νη ηειεπηαίεο ζην πιαίζην ηεο απνθέληξσζεο 

εληφο νξηζκέλσλ, θπξίσο λεζησηηθψλ, 

λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ). 

Αθνινπζνχζαλ ηε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε 

λνκνχο θαη λνκαξρίεο (Αηηηθή), κε εμαηξέζεηο 

ζηελ Αηηηθή (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

Αζελψλ-Πεηξαηψο) θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία θαη Θξάθε (Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο Έβξνπ-Ρνδφπεο θαη Δξάκαο-

Καβάιαο-Ξάλζεο). 

Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο. πλνιηθά 74. 

Μνινλφηη δηνηθεηηθά δελ απνηεινχλ 

απηνδηνηθνχκελν ζεζκφ, νξίδεηαη φηη ζε θαζεκία 

απφ απηέο (ή νκάδα ηνπο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο) ζα αληηζηνηρεί έλαο άκεζα 

εθιεγκέλνο αληηπεξηθεξεηάξρεο, ν νπνίνο ζα 

πξνέξρεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ 

πεξηθεξεηάξρε, ζα έρεη δεισζεί σο ηέηνηνο ζην 

ςεθνδέιηην θαη ζα έρεη απμεκέλεο θαηά ηφπνλ 

αξκνδηφηεηεο. 

Περηθέρεηες 

πλνιηθά 13. Τπεχζπλεο γηα ην ζπληνληζκφ 

ησλ ΟΣΑ, ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ 

πξάμεψλ ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. Ο πεξηθεξεηάξρεο δηνξηδφηαλ απφ 

ηελ θπβέξλεζε. 

Παξέκεηλαλ ζηα ίδηα γεσγξαθηθά φξηα, αιιά 

πιένλ απνηεινχλ δεπηεξνβάζκηνπο ΟΣΑ κε 

αηξεηφ πεξηθεξεηάξρε θαη ζπκβνχιην. Αλάιεςε 

κέξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ λνκαξρηαθψλ 

απηνδηνθήζεσλ. 

Αποθεληρωκέλες Γηοηθήζεης Δελ ππήξραλ 

πλνιηθά 7. Ο επηθεθαιήο ηνπο (γεληθφο 

γξακκαηέαο) δηνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε. 

Αλέιαβαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ παιαηψλ θξαηηθψλ πεξηθεξεηψλ. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1997
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_(%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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 Παιαηό θαζεζηώς Καζεζηώς Προγράκκαηος Καιιηθράηε  

Γεκοηηθές επητεηρήζεης 
Πεξίπνπ 6.000 Ννκηθά Πξφζσπα θαη 

επηρεηξήζεηο ησλ Δήκσλ. 

Μεηψλνληαη ζε πεξίπνπ 1.500 κέζσ 

ζπλελψζεσλ ή θαηαξγήζεσλ. 

Υρεκαηοδόηεζε ΟΣΑ 

Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, δεκνηηθά ηέιε, ίδηνη πφξνη 

(π.ρ. δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, εθκίζζσζε 

παξαιηψλ θαη ιαηνκείσλ θ.ά.) 

Παξακέλνπλ ηα πξνεγνχκελα. 

Πξνζηίζεηαη κεξίδην απφ θξαηηθνχο θφξνπο 

(ΦΠΑ, θνξνινγία εηζνδήκαηνο, θφξν αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο) 

Ασηοδηοηθεηηθές εθιογές 

Κάζε 4 ρξφληα, κήλα Οθηψβξην. 

Εάλ ν πξψηνο ζπλδπαζκφο δελ ζπγθέληξσλε 

42%, ε δηαδηθαζία επαλαιακβαλφηαλ ηελ 

επφκελε Κπξηαθή κεηαμχ ησλ δχν 

πξσηεπζάλησλ. 

Κάζε 5 ρξφληα, κήλα Ινχλην, καδί κε ηηο 

Επξσεθινγέο (εμαηξνχληαη νη εθινγέο ηνπ 

2010). 

Απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία γηα ηελ 

αλαθήξπμε ζπλδπαζκνχ σο ληθεηή. Εάλ δελ 

επηηεπρζεί, ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ηελ 

επφκελε Κπξηαθή κεηαμχ ησλ δχν 

πξσηεπζάλησλ. 

 
 
Ζ δηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο νξγαλψλεηαη θαηά ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα, φπσο νξίδεη ην 

χληαγκα. Απνζηνιή ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εληαίαο άζθεζεο ηεο 
πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, κε θχξηνπο ζηφρνπο: 

 
• ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 
• ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
• ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

• ηελ ελίζρπζε ησλ  κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη  ηε βειηίσζε  ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο 
• ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο 
• ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
• ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 
• ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο θνηλσληθήο ππνδνκήο 
• ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
 

Ο φξνο «Πεξηθέξεηα» έρεη δχν ζεκαζίεο, κηα νξγαλσηηθή θαη κηα εδαθηθή. Καηά ηελ 
πξψηε, ν φξνο αλαθέξεηαη ζε κηα δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ Κξάηνπο, ελψ θαηά ηε δεχηεξε 
ζεκαίλεη ην ηκήκα ηεο επηθξάηεηαο, εληφο ηνπ νπνίνπ αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο νξγάλσλ 
ηνπ Κξάηνπο ή άιισλ δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.  
 
 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
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1.5 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ πξνζιήςεσλ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα  

   Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα είλαη ζρεδφλ πάληα ζεκείν αλαθνξάο αξλεηηθψλ 
δηαπηζηψζεσλ ηφζν σο πξνο ηελ πνηφηεηα  ησλ παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ, φζν θαη σο 
πξνο ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαλ ή γίλνληαη νη πξνζιήςεηο θαη πνηνπο ζθνπνχο εμππεξεηνχλ. 
Χζηφζν, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ ελίζρπζή ηεο κε ηνλ 
απαηηνχκελν αξηζκφ ππαιιήισλ, κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζηηο ζσζηέο 
ζέζεηο εξγαζίαο. (νχθνπ, 2004) 
 
    Ζ πνιηηηθή ησλ πξνζιήςεσλ ζηελ Διιάδα μεθίλεζε πξηλ απφ ην 1911 φπνπ κέρξη θαη ηελ 
κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη απφ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο αλάγθεο 
αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο. Σν θξάηνο είρε αλαπηχμεη ην ζχζηεκα ησλ πειαηεηαθψλ 
ζρέζεσλ εμαηηίαο ηνλ «ξνπζθεηηψλ» πνπ έθαλαλ νη πνιηηηθνί, νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαλ ην 
γεγνλφο φηη ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην ήηαλ έλαο ηξφπνο εμαζθάιηζεο θαινχ κηζζνχ θαη 
κνληκφηεηαο, ηνπνζεηνχζαλ άηνκα αλαξκφδηα ζε ζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ αλαηξέπνληαο έηζη 
νπνηνδήπνηε εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ αξρή ηεο κνληκφηεηαο θαζηεξψζεθε 
ην 1911 γηα λα εμαζθαιηζζεί ε νπδεηεξφηεηα ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε δελ έθεξε θαη 
ζεκαληηθέο αιιαγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ζην δεκφζην. (νχθνπ, 2004) 
                          
   Απφ ην 1950 θαη έπεηηα, ππνζηεξίρηεθε απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ε άπνςε φηη γηα ηελ 
αλαζπγθξφηεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα εηδηθφ φξγαλν ην 
νπνίν ζα είλαη αξκφδην γηα ηε πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 
δηαπίζησζεο ήηαλ ε θαζηέξσζε (ην 1951) ηνπ πξψηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα, έθηνηε 
ην ζχζηεκα ησλ πξνζιήςεσλ γλψξηζε πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο. Μεηά ηελ πηψζε ηεο 
δηθηαηνξίαο επηζεκάλζεθε πάιη ε αλάγθε ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο θαη 
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη επαλήιζε ην ζχζηεκα ησλ δηαγσληζκψλ θαηά θιάδνπο 
εηδηθνηήησλ, ππφ ηελ επζχλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
(Μαξαγθφπνπινο, 1950)  
 
   Με  ηνλ λφκν 1320/1983 ζπλερίζηεθαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζιήςεσλ, ν νπνίνο θαζηέξσζε ην ζχζηεκα ησλ κνξίσλ κε ζχγρξνλε θαηάξγεζε ησλ 
δηαγσληζκψλ. Ζ κεγάιε βαξχηεηα πνπ δφζεθε ζηα θνηλσληθά θξηηήξηα ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζφληα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ απφ άηνκα 
ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζέζεσλ. Μεηά ηνλ λφκν 
1320/1983 αθνινχζεζε ν λφκνο 1735/1987, ν νπνίνο επέθεξε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ζην 
ζχζηεκα ησλ κνξίσλ ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξνζφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα 
ηίηινη ζπνπδψλ θαη ε βαζκνινγία. (Σζέθνο, 1993) 
 
    Ζ αλαζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πξνζιήςεσλ έγηλε ην 1991 κε ην λφκν 1943, ν 
νπνίνο επαλαθαζηέξσζε ην ζχζηεκα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ηζρχεη κέρξη θαη 
ζήκεξα κε ηνλ κεηαγελέζηεξν λφκν 2190/ 1994 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, αξκφδην φξγαλν 
είλαη ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α..Δ.Π.).   
  
     Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ πάηαμε ηεο πνιηηηθήο πειαηείαο αθφκε θαη 
ζήκεξα πνιιέο θνξέο ε πνιηηηθή εγεζία θάλνπλ πξνζιήςεηο ζην δεκφζην αλεμάξηεηα απφ 
ην δηαγσληζκφ ηνπ Α..Δ.Π.. Πέξα απφ απηφ ην πξφβιεκα φκσο, εληνπίδεηαη φηη ζπλερήο 
ελαιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ πξνζιήςεσλ πνπ πηνζεηνχληαη θαηά θαηξνχο νθείινληαη ζηελ 
έιιεηςε ζηαζεξήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία λα ππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. (Πξεβεδάλνπ, 
1992) 
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1.5.1. Δπηινγή πξνζσπηθνχ – Αμηνιφγεζε – Ακνηβέο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα 

   Με ηνλ φξν πξνζιήςεηο ελλννχκε ηελ επηινγή ησλ ηθαλψλ θαη θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ 
γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο. Γεκφζηνο ππάιιεινο σζηφζν 
θαιείηαη ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην δεκφζην λνκηθφ 
πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο θαη ζπλδέεηαη κε απηφ εληφο ηνπ πιαηζίνπ κίαο έλλνκεο ζρέζεο πνπ 
δηέπεηαη απφ θαλφλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. (Υξπζαλζάθεο, 1992) 
  
  ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα αλαθεξζψ ζηα εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ 
θαη εηδηθφηεξα: ηελ επηινγή ηνπ, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο πξναγσγέο ηνπ θαη ηελ ακνηβή ηνπ. 
 
  Σν ζχζηεκα επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη είλαη ζηελά 
ζπλδεδεκέλε κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κίαο ρψξαο ηελ παξάδνζε θαη ηελ πνιηηηθή 
αληίιεςε πνπ θπξηαξρεί γηα ηε ζέζε θαη ηνλ ξφιν ησλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Οη 
δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ είηε ηελ νξγάλσζε ηεο επηινγήο είηε ηελ κεζνδνινγία.  

 
 Ζ νξγάλσζε ηεο επηινγήο δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο α) ηελ νξγάλσζε απφ 
ζπγθεθξηκέλν θνξέα β) ηελ νξγάλσζε ηεο επηινγήο απφ θεληξηθφ θνξέα, γηα ην πνίν απφ ηα 
δχν φξγαλα επηινγήο ζα επηιέμσ ζπλδέεηαη κε ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο 
δηνίθεζεο. (Κφληεο, 2001) 
 
  Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πεξηγξάθεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα, ηα 
νπνία ηεξνχληαη απφ ην θεληξηθφ φξγαλν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 
πξνζιήςεσλ. Σα ζηάδηα είλαη ηα εμήο: 
 
 

1.Γεκνζηνπνηνχληαη νη θελέο ζέζεηο νη φπνηεο θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαιπθζνχλ. H 
δεκνζηνπνίεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ηζφηεηαο αιιά 
θαη ε ζηειέρσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ην θαιχηεξν δπλαηφ πξνζσπηθφ.  

 
2.ρεδηαζκφο ησλ αηηήζεσλ πξφζιεςεο. Ζ αίηεζε ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 
αλάδεημε ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηά 
ηνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνθεξπγκέλεο ζέζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθιείνληαη 
εμαξρήο νη αλεπαξθήο ππνςήθηνη εμνηθνλνκψληαο έηζη ρξφλν θαη ρξήκα  

 
3.Μέζνδνη επηινγήο. Ζ επηινγή γίλεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε εθείλσλ ησλ κέζσλ ηα 
νπνία απνζθνπνχλ ζηελ εμαθξίβσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ. Σα 
θπξηφηεξα κέζα είλαη ηα εμήο: 

 
Η. Δηδηθέο δνθηκαζίεο ( tests) γξαπηέο ή πξνθνξηθέο. Οη δνθηκαζίεο 
γίλνληαη γηα λα δηαπηζησζεί ε ηθαλφηεηα, ε επθπΐα, ηα ζπλαηζζεκαηηθά 
πξνζφληα θαη νη γλψζεηο ηνπ ππνςεθίνπ. 
   
ΗΗ. Γξαπηφο δηαγσληζκφο  

 
ΗΗΗ. πλέληεπμε απφ εμεηδηθεπκέλν φξγαλν. Ζ ζπλέληεπμε απνζθνπεί 
ζην λα επηηξέςεη ζηνλ ππνςήθην λα αλαδείμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, ηα 
θίλεηξά ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Δπίζεο, επηηξέπεη ζην φξγαλν 
επηινγήο λα δηαπηζηψζεη αλ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα είλαη απνδνηηθφο 
ζηελ εξγαζία ηνπ.  

 



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 26 απφ 166 

IV. πζηάζεηο: Οη ζπζηάζεηο έρνπλ πεξηνξηζκέλε εγθπξφηεηα, γηαηί 
αληαλαθινχλ ηηο ππνθεηκεληθέο θξίζεηο απηψλ πνπ ηηο ζπληάζζνπλ.  

  
V. Βξαρχρξνλε αλάζεζε εξγαζίαο ηνπ είδνπο θαη ηεο κνξθήο πνπ ζα 
εθηειεί ν ππνςήθηνο, αλ πξνζιεθζεί. 

  
VI. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ςπρηθή θαη 
ζσκαηηθή πγεία ηνπ ππνςεθίνπ.   

 
4. Λήςε ησλ απνθάζεσλ. Ζ απφθαζε γηα ηνλ επηθξαηέζηεξν ππνςήθην κπνξεί λα 
γίλεη είηε αζξνίδνληαο ηνπο επηκέξνπο βαζκνχο, είηε θαηφπηλ εθηίκεζεο ηνπ ζπλφινπ 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εμειέγεζαλ. (Παξζελφπνπινο, 1997) 

 
   Όζν αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ε αλάγθε  ηεο 
ζπζηεκαηηθήο εθηίκεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε εθαξκνγή αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ 
αμηνιφγεζεο, έρεη επηζεκαλζεί ζ ΄ φιεο ηη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
απφδνζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε φιεο ηεο ρψξεο.   Ζ νξγάλσζε, ζε εληαία, βάζε ελφο 
ζρεδίνπ εθηίκεζεο  ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ΖΠΑ, ζηεξίρζεθε ζε έλα νδεγφ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ επηηξνπή δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα 
εμεηάδνληαη γηα ηελ επηινγή θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο νδεγφο απηφο πεξηέρεη ηα 
παξαθάησ ζηνηρεία: (Κφληε, 2001) 

 
 
Απνδνηηθφηεηα ζηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη ην θνηλφ  
 

1. Ηθαλφηεηα αληηπξνζψπεπζεο ηεο ππεξεζίαο ζ ΄ φια ηα επίπεδα  

2. Ηθαλφηεηα λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αλσηέξσλ  
3.Ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη αλζξψπηλα πξνβιήκαηα, ψζηε λα βειηησζεί ην 
εζηθφ θαη ε παξαγσγηθφηεηα 
4. Ηθαλφηεηα ηνπνζέηεζεο ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
5. Γπλαηφηεηα απνδνρήο ησλ πθηζηακέλσλ πνπ δελ ιέλε πάληα λαη  
6. Ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιιεο κνλάδεο  
7. Ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη απνδνηηθά κε άιινπο, πνπ είλαη αληίζεηνη 
ζ΄απηφλ 
8. Ηθαλφηεηα λα πείζεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη γη απηφλ λα ζέινπλ λα 
εξγάδνληαη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν.  

 
Ηθαλφηεηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ  

 
1. Ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ησλ αληηδξάζεσλ ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο  
2. Ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο λέσλ δεδνκέλσλ  
3. Αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ζχιιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πξνο ηε ιήςε ησλ 
απνθάζεσλ  
 4.Ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ πάλσ ζηελ νξγάλσζε ηεο κνλάδαο, πνπ 
πξνσζνχλ ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ απφδνζε  
5. Ηθαλνπνίεζε αιιαγήο πξνγξάκκαηνο θαη κεζφδσλ κε ζηφρν ηελ επαθή κε ηηο 
ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη  βειηηψζεηο 
6. Ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζε ηερληθά πξνβιήκαηα 
7. Ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ  
8. Ηθαλφηεηα ζχιιεςεο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ελφο πξνβιήκαηνο  
9. Γπλαηφηεηα ζηελ αληίιεςε ησλ λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζε έλα πξφβιεκα 
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Γεληθά δηνηθεηηθά θαζήθνληα  
 

1. Ηθαλφηεηα εμνπζηνδφηεζεο  
2. Ηθαλφηεηα ζηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ  
3. Ηθαλφηεηα ζηελ δηάγλσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ  
4. Ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ  
5. Ηθαλφηεηα ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο  
6. Ηθαλφηεηα επηινγήο ηθαλψλ πθηζηακέλσλ  
 

Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά  
 

1. Αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ εμέηαζε ησλ αληίζεησλ θαη ησλ λέσλ απφςεσλ 
2. Δπειημία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ  
3. Αμηνπηζηία  
4. Δπηζπκία απνδνρήο επζπλψλ  
5. Ηθαλφηεηα εηνηκφηεηαο  
6. Ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο  

 
   Καλέλα ζχζηεκα εθηίκεζεο ηεο εξγαζίαο δελ απνδίδεη αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί ηη ζα αμηνινγήζσ θαη πνίν είλαη ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο πνπ ζα 
εθηηκεζεί θαη ζα αμηνινγεζεί. (L.Allen, 1953)  
 
   Πξνυπφζεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηηο ζρεδίαζεο ελφο ζπζηήκαηνο εθηίκεζεο εηδηθφηεξα γηα 
πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, είλαη ε νξζή θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, ε δηάζξσζε ηεο 
εξγαζίαο, ε εμάιεηςε ηεο ζχγθξνπζεο ησλ θαζεθφλησλ θιπ. Αθφκε δελ είλαη δπλαηή ε νξζή 
εθηίκεζε φηαλ ηα ζηνηρεία ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα εθηηκεζνχλ, είλαη αζαθή, 
αδηεπθξίληζηα.  
 
   ηελ ρψξα καο πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα λα εθαξκνζηεί έλα εληαίν ζχζηεκα 
αμηνιφγεζεο, πνπ θάζε θνξά κε ηελ αιιαγή ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ δηαθνξνπνηείηαη, θαη 
έηζη δελ εμαζθαιίδεη ηελ ζπλέρεηα ζηελ εθαξκνγή θαη ηνλ εζηζκφ ηνλ ππαιιήισλ ζε έλα 
ζχζηεκα εθηίκεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  
 
    Με ην ηζρχνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο εθηηκάηαη κφλν ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ 
ππαιιήισλ θαη φρη ε πξνζσπηθφηεηά ηνπο, πξάγκα ην νπνίν είλαη απαξαίηεην, αθνχ είλαη 
θαλεξφ φηη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ζπλδέεηε κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηθνηλσλεί 
κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αιιά θαη ηνπο πνιίηεο πνπ θάλνπλ ρξήζεο ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ηνπο. (Κφληεο, 2001) 
 
   Έλα επλντθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, πνπ επηζθξαγίδεη ή 
αλαηξεί ηηο απφςεηο ησλ δχν βαζκψλ θξίζεο ησλ πξντζηακέλσλ φπσο πξνβιέπεη. Σν πιένλ 
ζεκαληηθφ ζηνηρείν φκσο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα, είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ απφ ην πξνζσπηθφ, πνπ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα: 
 

a) Να εμαζθαιίζεη ηελ πξνβνιή ησλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηηπρψλ πηπρψλ ηεο 
εξγαζίαο  
b) Να εμαζθαιηζηεί απφ ελδερφκελεο απζαηξεζίεο ησλ πξντζηακέλσλ – θξηηψλ 
ηνπο  
c) Να δψζεη εθαξκνγή γηα έξεπλα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 
πνηφηεηάο ηνπ.  
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   Σν ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην απφ πιεπξάο ππεξεζίαο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ 
ζπγγξαθέα, δίλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:  
 

a) Να εμαθξηβσζεί ην εζηθφ ηνπ ππαιιήινπ  
b) Να ζπληειεζζεί ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπ ζε θαηαιιειφηεξε ζέζε  
c) Να επηθνηλσλήζεη κε ην πξνζσπηθφ θάησ απφ κία ηππηθή κνξθή επηθνηλσλίαο 
(Κφληεο, 2001) 

 
   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κνξθή ησλ εξσηεκάησλ θαη ε ελππφγξαθε απάληεζε ζ΄απηά, 
δελ εμαζθαιίδεη πάληα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, γηαηί ππάξρεη ν θίλδπλνο ν ππάιιεινο πνπ 
αμηνινγείηε είηε λα ππεξβάιεη είηε λα απνθξχςεη ηελ αιήζεηα θνβνχκελνο ηνλ πξντζηάκελν 
ηνπ.    
 
    Σέινο ην κηζζνινγηθφ πξφβιεκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζεσξείηαη δηεζλψο έλα απφ 
ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηηο θπβεξλήζεηο. ε πνιιέο ρψξεο νη ακνηβέο 
θαη γεληθά νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζρεηίδνληαη θαη ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε 
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
 
   Ηζηνξηθά ζα ιέγακε φηη ζηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηελ κεηαπνιίηεπζε, νη ακνηβέο ησλ 
απαζρνινχκελσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, μεθίλεζε ην 
έηνο 1974 απφ ην 9% θαη ηα έηε 1982 – 1985 ην πνζνζηφ έθηαζε ζην 14% θαη έθηαζε ην 
1997 ζην 11%. (νχθνπ, 2004) 
 
   ε δηεζλή ζχγθξηζε, ην επίπεδν ακνηβψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ είλαη απφ ηα 
ςειφηεξα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δπξσδψλε. Σν 2002, νη ακνηβέο ησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ έθηαλε ζηα 2/3 ησλ αληηζηνηρψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε ε Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ζθνπφ ηα θξάηε - κέιε λα δηακνξθψζνπλ ηνπο 
κηζζνχο ησλ απαζρνινχκελσλ ππαιιήισλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. (Αλψλπκνο, Μηζζνί 
Γεκνζίνπ: ηξίηνη απφ… ην ηέινο ζηελ Δ.Δ., Δθεκεξίδα Σα Νέα, 28 Ηνπι. 2003 Γηαζέζηκν 
ζηελ ηζηνζειίδα www.ta–nea.dolnet.gr, Πξφζβαζε ζηεο 20/07/2012) 
 
   Απφ ηελ ηζρχ ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα (1951), ν θαηαβαιιφκελνο κηζζφο ήηαλ 
ζπλδεδεκέλνο κε ην βαζκφ ηνπ ακεηβνκέλνπ, ζε θάζε βαζκφ ηεο ππαιιειηθήο ηεξαξρίαο 
αληηζηνηρνχζε θαη έλαο βαζηθφο κηζζφο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο ηεο 
δηνηθήζεσο, φζν αλψηεξνο ηεξαξρηθά ήηαλ νη ζέζεηο, ηφζν πην πεξηνξηζκέλνο ήηαλ θαη ν 
αξηζκφο ηνπο. Σν ζχλνιν ηεο νξγαλσηηθήο θαη κηζζνινγηθήο δνκήο, ζε ζπλάξηεζε κε ην 
αλχπαξθην ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έρεη σο απνηέιεζκα 
βαζκνινγηθή θαζήισζε ησλ ππαιιήισλ ιφγσ έιιεηςεο θελψλ ζέζεσλ αλσηέξνπ βαζκνχ, 
έηζη νιφθιεξεο νκάδεο ππαιιήισλ θαζειψλνληαλ βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά. (νχθνπ, 
2004)  
 
   Γηα ηνλ ιφγν απηφ εθθξάζηεθε ε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο εληαίνπ κηζζνινγίνπ, 
βαζηθή αξρή ηεο νπνίαο ε πιήξεο απνζχλδεζε ηνπ κηζζνχ απφ ηνλ βαζκφ. Ζ λέα αληίιεςε 
γηα ην «εληαίν κηζζνιφγην» ζπλνδεχηεθε απφ αλνξζνινγηζκφ θαη αληηπαξαγσγηθφ 
κηζζνινγηθφ ζχζηεκα, αθνχ αλεμαξηήησο βαζκνχ, γηα ίζν ρξφλν πξνυπεξεζίαο 
πξνζθεξφηαλ ε ίδηα κηζζνινγηθή εμέιημε. ηελ πξάμε ην εληαίν κηζζνιφγην δελ απνηέιεζε 
θηλεηήξην παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο.  
 
   ηελ πξάμε, εμνκνηψζεθαλ απφ κηζζνινγηθή άπνςε ππάιιεινη πνπ επηηχγραλαλ νξηαθή 
απφδνζε κε εθείλνπο πνπ είραλ άξηζηε απφδνζε. Μάιηζηα, γηα ηνπο πεξηζζφηεξν 
παξαγσγηθνχο ην κηζζνινγηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχζε σο αληηθίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο 

http://www.ta�nea.dolnet.gr/
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εθφζνλ πνπζελά δελ ζπλδέεηαη ε ακνηβή κε ηελ απφδνζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. (Κφληεο, 2001)  
 
  ηελ Διιάδα ην ζχζηεκα ησλ ακνηβψλ δελ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 
εξγαζίαο. Με ην λφκν 1505/1984 πξνβιέθζεθε ε αλαδηάξζξσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο, ησλ ππαιιήισλ ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ νξγαληζκψλ 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Βαζηθά αξρή ηνπ κηζζνινγίνπ απηνχ είλαη ε απνζχλδεζε ηνπ κηζζνχ 
απφ ην βαζκφ θαη ε θαζηέξσζε αλεκπφδηζηνπ ηξφπνπ κηζζνινγηθήο εμέιημεο, ζε φια ηα 
κηζζνινγηθά θιηκάθηα. 
 
   Γηα θάζε θιάδν ππαιιήισλ θαζηεξψλνληαη μερσξηζηά κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Οη θιάδνη 
είλαη νη εμήο: 
 

Δ – ηνηρεηψδεο Δθπαίδεπζε  
ΜΔ – Μέζε Δθπαίδεπζε 
ΑΡ – Αλψηεξε Δθπαίδεπζε  
ΑΣ – Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (Κφληεο, 2001) 
 

1.5.2 Ζ δνκή  ηεο κηζζνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζήκεξα 

   Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν 
ππεξεζίαο ηνπο, ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη ππάιιεινη βάζεη ησλ ηππηθψλ 
ηνπο πξνζφλησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα (Π.Δ., Σ.Δ., Γ.Δ. θαη 
Τ.Δ.) θαη ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 
ζεκεησζεί πσο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε απνζχλδεζε ηνπ κηζζνχ απφ ην βαζκφ ηνπ 
ππαιιήινπ.  
 
    Όινη αλεμαηξέησο νη ππάιιεινη, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, πνπ ζηειερψλνπλ ηε Γεκφζηα 
Γηνίθεζε εμειίζζνληαη θαηά Μηζζνινγηθά Κιηκάθηα (Μ.Κ.) αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ πνπ 
έρνπλ θάζε θνξά. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη δηαρσξηζκφο θαη απνζπζρεηίδεηαη ν βαζκφο 
απφ ην κηζζφ θαη γηα θάζε θαηεγνξία νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 
 

1. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Τπνρξεσηηθή Δθπαίδεπζε (Τ.Δ.) απφ ην 26ν κέρξη ην 16ν 
Μ.Κ. 
2. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) απφ ην 26ν κέρξη ην 
8ν Μ.Κ. 
3. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) απφ ην 19ν κέρξη ην 2ν 
4. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) απφ ην 16ν κέρξη ην 
1ν Μ.Κ. (Παγθάθεο, 2002) 

 
    Σα αλσηέξσ κηζζνινγηθά θιηκάθηα είλαη ηα εηζαγσγηθά θαη θαηαιεθηηθά αληίζηνηρα ηεο 
θάζε θαηεγνξίαο. Οη εξγαδφκελνη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ εμειίζζνληαη απφ θαηψηεξν ζε 
αλψηεξν κηζζνινγηθφ θιηκάθην αλάινγα κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπο σο εμήο: 

 
1. Ζ απνλνκή ηνπ ακέζσο επνκέλνπ, κεηά ην εηζαγσγηθφ θιηκάθην, απαηηείηαη   

ππεξεζία ελφο  έηνπο ζην εηζαγσγηθφ Μ.Κ. 
2. Γηα ηελ απνλνκή φισλ αλεμαηξέησο ησλ επνκέλσλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ 

απαηηείηαη δηεηήο ππεξεζία ζε θάζε Μ.Κ.  
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Σν αλψηεξν κηζζνιφγην ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο: 
 

a) Απνζχλδεζε ηνπ κηζζνινγίνπ απφ ην βαζκνιφγην 
b) Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα ακνηβψλ, ζκίθξπλζε ηεο ςαιίδαο κεηαμχ 
ρακειφβαζκσλ θαη πςειφβαζκσλ. 
c) Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο  

 
   Ο δεκφζηνο ηνκέαο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα έρεη βξεζεί πνιιέο θνξέο ζην επίθεληξν ησλ 
εμειίμεσλ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο πνπ έρεη πιεγεί αλεπαλφξζσηα. Σν δίιεκκα πνπ 
έρεη ηεζεί απφ ηελ ηξφηθα ζηελ θπβέξλεζε είλαη, λέεο κεηψζεηο κηζζψλ ή απνιχζεηο ζην 
δεκφζην, θαζψο ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηε κείσζε ηεο κηζζνινγηθήο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ 
πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ηκήκα, κίαο θαη  ην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξσηνγελψλ 
δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. (Φσηίνπ, Π., 2012. «θιεξφ παδάξη γηα κηζζνχο – 
απνιχζεηο». Δθεκεξίδα Αγγειηνθφξνο ηεο Κπξηαθήο, 8 Ηνπι.. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα  
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=144762.  Πξφζβαζε  ζηεο 
25/09/2012) 
 
   ε ρξνληθφ δηάζηεκα 3 εηψλ (κέρξη ην 2015) αληί γηα 2 έηε (κέρξη ην 2013) φπσο 
πξνζδηνξηδφηαλ αξρηθά, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη άιιεο ζηαδηαθέο κεηψζεηο ησλ 
απνδνρψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη ζα ππνζηνχλ «θαζίδεζε» ηεο κεληαίαο 
ηνπο απνδεκίσζεο κεγαιχηεξε απφ 25% απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Δληαίνπ Μηζζνινγίνπ, 
φπσο πξνβιέπεηαη ζε λέα εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
 
    Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Μηζζνινγίνπ πξνβιεπφηαλ φηη νη κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ γηα 
ην 2012 δελ ζα μεπεξλνχζαλ ην 25% γηα ην πξψην έηνο θαη ην ππφινηπν ζα ρσξηδφηαλ ζε 2 
ηζφπνζεο δφζεηο γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα. Με ηε λέα εξκελεπηηθή εγθχθιην πξνζδηνξίδεηαη 
φηη νη επηπιένλ κεηψζεηο (25%) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε 3 ρξφληα, κέρξη θαη ην 2014. Γηα 
παξάδεηγκα, εάλ έλαο ππάιιεινο κε ην λέν κηζζνιφγην έρεη κείσζε απνδνρψλ 40%, απφ 1-
11-2011 ηνπ πεξηθφπηεηαη ην 25% θαη ην ππφινηπν 15% θαηαλέκεηαη ζε ηξεηο δφζεηο (-5% 
ηελ 1-11-2012, -5% ηελ 1-11-2013 θαη -5% ηελ 1-11-2014), κε απνηέιεζκα ε πιήξεο 
εθαξκνγή ησλ λέσλ απνδνρψλ ζην Γεκφζην λα πινπνηεζεί ην 2015. (Φσηηνπ, Π., 2012. 
«θιεξφ παδάξη γηα κηζζνχο – απνιχζεηο». Δθεκεξίδα Αγγειηνθφξνο ηεο Κπξηαθήο, 8 
Ηνπι.. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα  
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=144762.  Πξφζβαζε  ζηεο 
25/09/2012) 
 
                                                
 

 
 

                     
  

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=144762
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=144762
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    Ζ ηξφηθα έρεη δεηήζεη λα κεησζεί ε κηζζνινγηθή δαπάλε ζην δεκφζην θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 
δηζ. επξψ ην ρξφλν ή 0,5% ηνπ ΑΔΠ. Γηα λα πινπνηεζεί ν ζηφρνο, ηα κέηξα πνπ ζα 
ιεθζνχλ είλαη ηα εμήο: 

1. Ζ λέα κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. Θα αθνξά φινπο ηνπο 
ππαιιήινπο θαη ζα είλαη πέξαλ ησλ κεηψζεσλ θαηά 35% πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ην 
Γεθέκβξην ηνπ 2009. 

2. Οη κεηψζεηο -θαηά 12%- ησλ απνδνρψλ ησλ ακεηβφκελσλ κε εηδηθά κηζζνιφγηα απφ ηελ 
1ε Ηνπιίνπ. 

3. Οη απνιχζεηο ππαιιήισλ απφ νξγαληζκνχο πνπ ζα ζπγρσλεπηνχλ. 

4. Ζ έμνδνο ζε πξν-ζπληαμηνδνηηθή δηαζεζηκφηεηα (εθεδξεία) ππαιιήισλ πνπ απέρνπλ 
απφ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα, πνπ ηζρχεη ζήκεξα, κε 
ζηφρν λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά 150.000 κέρξη 
ην 2015, φπνπ νη ππάιιεινη ζα ιακβάλνπλ ην 60% ησλ απνδνρψλ ηνπο γηα έλα ρξφλν . Αλ 
θξηζεί φηη δελ επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο, ζα αθνινπζήζνπλ «θαλνληθέο» απνιχζεηο δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ. 

5.  Ζ λέα κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, ψζηε λα κεησζεί ε εμάξηεζε ησλ ηακείσλ απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ. 

    Δπίζεο ε θπβέξλεζε θπζηθά έρεη ππνγξάςεη, νη κεηψζεηο ζηηο απνδνρέο ησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ λα κπνπλ θαη ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα, πνπ κέρξη ηψξα έρνπλ εμαηξεζεί. Σα εηδηθά 
κηζζνιφγηα, αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ: 

• Σσλ κφληκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ 
Ππξνζβεζηηθνχ θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. 

• Γηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ησλ Πνιηηηθψλ θαη Πνηληθψλ 
Γηθαζηεξίσλ, ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ησλ Σαθηηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

• Σν θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ησλ Ηαηξνδηθαζηψλ. 

• Καζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο, ηα κέιε Δ.Π.-Σ.Δ.Η., εξεπλεηέο θ.ιπ. 

• Γηαηξνχο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο. 

• Γηπισκαηηθνχο ππαιιήινπο. 

• Αξρηεξείο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. 

• Μνπζηθνχο ηεο Κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Λπξηθήο θελήο. 

• Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

• Τπαιιήινπο ηνπ θιάδνπ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ 
Δμσηεξηθψλ. 
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     Σέινο νη ακνηβέο ησλ ζπκβεβιεκέλσλ γηαηξψλ κε ην ΔΟΠΤΤ ζα θπκαίλνληαη 1.000€ έσο 
2.800€ θαη ζα ακείβνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζθαιηζκέλσλ νη νπνίνη ζα ηνπο 
επηιέμνπλ σο νηθνγελεηαθνχο γηαηξνχο. Οη γηαηξνί ηνπ ΗΚΑ σζηφζν ζα παξακείλνπλ κε ηνπο 
ππάξρνληεο κηζζνινγηθνχο φξνπο. (Φσηηνπ, Π., 2012. «θιεξφ παδάξη γηα κηζζνχο – 
απνιχζεηο». Δθεκεξίδα Αγγειηνθφξνο ηεο Κπξηαθήο, 8 Ηνπι.. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα  
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=144762.  Πξφζβαζε  ζηεο 
25/09/2012 

 

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=144762


 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 33 απφ 166 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο  Παξαθίλεζε ζην Γεκφζην Σνκέα 

2.1 Έννοια & περιεχόμενο παρακίνηςησ ςτη Δημόςια Διοίκηςη 

  Ο πιένλ απνδεθηφο νξηζκφο ηεο παξαθίλεζεο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα είλαη απηφο πνπ έρεη 
δνζεί απφ ηνπο Perry θαη Wise (1990), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε παξαθίλεζε ζην 
Γεκφζην Σνκέα νξίδεηε σο: ε αηνκηθά πξνδηάζεζε λα αληαπνθξηζεί θάπνηνο ζε θίλεηξα πνπ 
δεκηνπξγνχληαη αξρηθά ή απνθιεηζηηθά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο. Με άιια 
ιφγηα ν πξναλαθεξζέλ νξηζκφο δειψλεη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ζε κία Γεκφζηα Τπεξεζία. Οη εξεπλεηέο Perryθαη Wise 

δηέθξηλαλ ηξείο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ Γεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη είλαη νη εμήο:  
 

1. Σα νξζνινγηθά θίλεηξα (rational public service motives), πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ηάζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα απμήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
φθεινο. Απηφ απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο εθείλνπο πνπ 
πηζηεχνπλ φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο ζπκπίπηεη κε απηφ ηνπ θνηλσληθνχ 
ζπλφινπ. Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ θηλήηξνπ είλαη νη εξγαδφκελνη λα 
εθθξάδνπλ κία δέζκεπζε πξνο ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 
ππεξεζίαο ηνπο.  

 
2. Σα θίλεηξα πνπ βαζίδνληαη ζε πξφηππα (norm based motives), απηά 

ηα πξφηππα πεξηγξάθνπλ ηελ επηζπκία ηνπ εξγαδνκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ην 
δεκφζην ζπκθέξσλ. Απηά ηα θίλεηξα ζπλδένληαη κε παξάγνληεο φπσο ην 
θαζήθνλ, ε πίζηε πξνο ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα 
θνηλσληθή ηζφηεηα. 

 
3. Σα ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα (effective motives), ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ ζέιεζε θαη ηελ επηζπκία ηνπ εξγαδνκέλνπ λα βνεζήζεη άιια άηνκα. 
Παξαδείγκαηνο ράξε, ζπρλά αλαθέξεηαη ν φξνο «παηξησηηζκφο ηεο 
θηιαλζξσπίαο» ζέινληαο λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο αθνζίσζεο 
ζηηο αμίεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν, σο έλα 
απφ ηα θπξηφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα. (Denhardt, 
et al. 2002). 

 
Με άιια ιφγηα, νη εξγαδφκελνη ζηνλ Γεκφζην Σνκέα κε πςειφ βαζκφ παξαθίλεζεο, 

επηδηψθνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, φπσο απφ 
πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε θαη εζηθή ππνρξέσζε. 

 
Δπηπιένλ, νη παξαπάλσ εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη αμίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ νξγαλσζηαθή «δέζκεπζε», ηελ 
παξαθίλεζε θαη γεληθφηεξα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ.  ε ζρεηηθά 
έξεπλα πνπ έθαλαλ νη Perry θαη Wise, απνδεηθλχνπλ φηη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 
έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απαζρνιήζνπλ άηνκα ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο θαη νη 
αμίεο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ απνζηνιή ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. 
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Δπηπξφζζεηα κε ηα παξαπάλσ, ν Wright (2003), ππνζηεξίδεη φηη νη Γεκφζηνη ππάιιεινη 
παξαθηλνχληαη απφ ηελ επηζπκία λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ 
θαη φηη ηα θίλεηξά ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν αιηξνπηζηηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

 
Σέινο, είλαη πξαθηηθά δχζθνιν γηα ηε δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, λα εληνπίδεη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή γηα λα κπνξέζεη λα ηηο 
ηθαλνπνηήζεη θαη αθφκε δπζθνιφηεξν λα κεηξήζεη ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φρη 
φκσο αδχλαην. 

 
 

2.2 Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο παξαθίλεζεο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα 

   Απφ κειέηεο πξνθχπηεη φηη ε παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη 
αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ 
δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηελ Διιάδα. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή πξνθχπηεη ιφγν ηνπ ρακεινχ 
επηπέδνπ παξαθίλεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. χκθσλα κε ηνλ θ. Αθξίβν (2008), ν 
ρακειφο βαζκφο παξαθίλεζεο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη 
απνηέιεζκα: 
 

a. Σεο ρακειήο απηφ-παξαθίλεζεο  ησλ  δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 
b. Σνπ ρακεινχ βαζκνχ ελζάξξπλζήο ηνπο απφ ην νξγαλσζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. 
c. Σεο αδπλακίαο ησλ πξντζηακέλσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεγάιν 

εχξνο κέζσλ πνπ απμάλνπλ ηελ παξαθίλεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο  
d. Σεο αδπλακίαο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο λα δηαθξίλεη θαη λα 

αλαγλσξίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα. 
e.  Σεο λννηξνπίαο θαη θνπιηνχξαο πνπ επηθξαηεί ζην δεκφζην. 
f. Σεο έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ αλά εξγαδφκελν. 
g. Σεο πςειήο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο αγθχισζεο. 

 
 

Φπζηθά ε παξαθίλεζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ 
πνιηηηθή παξέκβαζε, είηε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είηε θαηά ηελ αλάπηπμε 
ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Ζ ζχλδεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία 
δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα αζπλέρεηαο ηνπ έξγνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα 
απηνί λα απνζαξξχλνληαη θαη λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε άζρεηα κε ηα θαζήθνληά 
ηνπο ελδηαθέξνληα. 

 
Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ νη δεκφζηνη ππάιιεινη: 
 
 Γελ απνδίδνπλ πάληα ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 
 Γελ είλαη ζηαζεξφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πςειήο απφδνζεο θαη 
 Ζ θαηεχζπλζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο δελ ηαπηίδεηαη πάληα κε φηη αλαθέξεηαη ζην 

φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απαζρνινχληαη. 

 
   πλεπψο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα νδεγνχλ ζε ρακειή 
παξαθίλεζε. Πξέπεη ινηπφλ νη πξντζηάκελνη λα αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο 
παξαθίλεζεο θαη λα αλαπηχζζνπλ δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα απμήζνπλ ην 
ζπλνιηθφ επίπεδν παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ. (Καιιηγά, 2011) 
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2.3  Έξεπλεο παξαθίλεζεο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα ζην εμσηεξηθφ  

   Δληνπίδνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ έρνπλ 
επηθξαηήζεη φια απηά ηα ρξφληα γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
αξθεηέο έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο ησλ δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ. Μεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο πξνζπάζεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έξεπλεο είλαη 
νη Naff θαη Crum (1999), Camilleri (2004) θαη Moynihan θαη Pandey (2005). 
 
   Ο Naff θαη Crum (1999), πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε 10.000 ακεξηθαλνχο δεκνζίνπο 
ππαιιήινπο θαη εληφπηζαλ φηη νη γπλαίθεο παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο 
άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπίζεο παξαηήξεζαλ φηη νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη ζε 
δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα επγεληθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηαλφεζε. 
Σέινο, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, εληφπηζαλ φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη πςεινχ 
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ έρνπλ πςειφηεξν βαζκφ παξαθίλεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο απφθνηηνπο 
ιπθείνπ.  
 
   Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ έθαλε ν Camilleri ην 2004 ζηελ Μάιηα,  ζε 32.000 
δεκνζίνπο ππαιιήινπο, θαηέιεμε ζην φηη ε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηνλ 
νξγαληζκφ ηνπο, νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
εξγαζίαο ηνπο βξίζθνληαη ζε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ παξαθίλεζε. ε αληίζεζε, νη 
ζπγθξνχζεηο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε αζάθεηα ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνληαη 
ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ζηελ παξαθίλεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  
 
   Σέινο ε έξεπλα πνπ έγηλε ην 2005 απφ ηνπο Moynihan θαη Pandey,  ππνζηεξίδεη φηη ην 
γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα πνπ επηθξαηεί  κεηψλεη ηελ παξαθίλεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 
Δπίζεο, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο βξέζεθε φηη ζρεηίδνληαη αξλεηηθά, ελψ ε ειηθία θαη ην 
εηζφδεκα δείρλνπλ λα κελ έρνπλ θακία ζρέζε, κε ηηο γπλαίθεο λα πξνζειθχνληαη απφ 
θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ. 
 
 

2.4  Έρευνεσ παρακίνηςησ εργαζομένων ςτο Δημόςιο & Ιδιωτικό Σομέα 

Δίλαη θαλεξφ φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα αληηκεησπίδεη 
πεξηζζφηεξα εκπφδηα ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε αληακνηβψλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζεη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο πξνο κία πην απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά. Έξεπλεο ηεο ζχγρξνλεο 
βηβιηνγξαθίαο απνθαιχπηνπλ φηη ε παξαθίλεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δηαθέξεη απφ 
απηή ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ.  

 
χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Buelens M. θαη Van de Broeck H (2007) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007, νη δεκφζηνη ππάιιεινη δίλνπλ κηθξφηεξε έκθαζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο αληακνηβέο απφ ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο. Δπίζεο δηαπίζησζαλ φηη πνιχ 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παίδνπλ νη 
εμσηεξηθέο αληακνηβέο, εηδηθφηεξα ησλ πςειφβαζκσλ εξγαδνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 
δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ δελ πξνζδνθνχλ πςειέο ακνηβέο πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δπλαηφηεηα γηα εμέιημε θαη νη επζχλεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κία 
εξγαζία δελ απνηεινχλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 
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Δπίζεο παξαηήξεζαλ φηη γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο έρνπλ κεγάιε ζεκαζία νη 
εζσηεξηθέο αληακνηβέο φπσο, ε αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη ηεο απηνεθπιήξσζεο. 
Παξάιιεια, έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ λα είλαη ζηαζεξφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη αζθαιέο 
βειηηψλεη  ηελ παξαθίλεζε ηνπο. (Καιιηγά, 2011) 

 
Μία αθφκε ζεκαληηθή έξεπλα είλαη απηή ηνπ Houston (2000), φπνπ ππνζηεξίδεη φηη ν 

πξψηνο, ηεξαξρηθά, παξάγνληαο παξαθίλεζεο γηα ηνπο ηδησηηθνχο αιιά θαη γηα ηνπο 
δεκφζηνπο ππαιιήινπο είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηεο εξγαζία ηνπο. ηελ 
ζπλέρεηα, ην δεχηεξν ζηε ζεηξά θίλεηξν γηα ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο είλαη ε ακνηβή πνπ 
ιακβάλνπλ ελψ γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο ε επθαηξία γηα πξναγσγή. Σέινο νη 
δεκφζηνη ππάιιεινη δίλνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ κνληκφηεηα πνπ 
ηνπο πξνζθέξεη ε ζέζε εξγαζίαο πνπ θαηέρνπλ ελψ ηελ ηέηαξηε ζέζε έρνπλ νη εμσηεξηθέο 
αληακνηβέο.  

 
Γεληθφηεξα ζα ιέγακε φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ δεκφζησλ 

ππαιιήισλ πξνο ηελ εζσηεξηθή παξαθίλεζε, κε θίλεηξν ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ εθηέιεζε κίαο εξγαζίαο, ε νπνία είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ζεκαληηθή γηα ην θνηλσληθφ 
ζχλνιν. Σέινο είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, φπσο ππνζηεξίδεη ν Houston, φηη πηζαλφλ νη 
δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη ηδησηηθνί δελ παξαθηλνχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο αιιά 
απιψο πξνζαξκφδνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ κέζα απφ ηελ 
εξγαζία ηνπο. (Mann, 2006) 

 
 
 

2.5  Έξεπλεο παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε  
 

  ηελ Διιάδα νη έξεπλεο κε ζέκα ηελ παξαθίλεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη 
πεξηνξηζκέλεο. Μία πξψηε έξεπλα κε αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα είλαη απηή πνπ δηεμήρζε 
απφ ηνλ θαζεγεηή Μπνπξαληά  (1990), ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ πεξίπνπ 1150 
εξγαδφκελνη Τπνπξγείσλ, Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ, Γεκφζησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Ηδησηηθψλ 
Δπηρεηξήζεσλ (Brunstein, 1995). Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ  (Μπνπξαληάο, 2002) 
έδεημε φηη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, 
ελδηαθέξνληαη γη απηήλ θαη παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο ζε ζρέζε 
κε ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Γηαπίζησζαλ φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο πνπ 
ζπκβάινπλ αξλεηηθά ζηελ παξαθίλεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οη θπξηφηεξνη 
παξάγνληεο είλαη νη εμήο : 
 
 Σν πεξηερφκελν θαη ηα ραξαθηεξίζηεθα ηεο εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ε έιιεηςε ηεο 

πνηθηιίαο θαη ζπνπδαηφηεηαο ησλ θαζεθφλησλ ε έιιεηςε ηεο απηνλνκίαο θαη 
αλαηξνθνδφηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο, ζπκβάιινπλ 
αξλεηηθά ζηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.   
 

 Ζ ζχγρπζε θαη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ξφισλ, πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ.  
 
 Ζ έιιεηςε ζχλδεζεο κεηαμχ πξνζπάζεηαο – απνηειέζκαηνο – αληακνηβήο. 

 
 Σν νξγαλσζηαθφ θιίκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ δελ αλαγλσξίδεη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ νη εξγαδφκελνη θαη ηνπο δίλεη ιίγεο επθαηξίεο λα 
βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο.  

 
 Καη ηέινο ε θαθή πνηφηεηα ηεο εγεζίαο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. 
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   Μία δεχηεξε έξεπλα θαη πην πξφζθαηε είλαη απηή ηνπ Μαλσιφπνπινπ (2008), ζηελ 
έξεπλα απηή πήξαλ κέξνο 454 ππάιιεινη δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θαηαδεηθλχεηαη φηη 
έλαο ζπλδπαζκφο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ παξαθίλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Με άιια ιφγηα αλ θαη ε νηθνλνκηθή 
αληακνηβή απνηειεί ηζρπξή θηλεηήξην δχλακε , ηα εζσηεξηθά θίλεηξα φπσο, ε δεκηνπξγηθή 
εξγαζία, ε αλαγλψξηζε θαη ε απηνλνκία ζηελ εξγαζία θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 
αχμεζε ηεο απφδνζεο. 
 
  Δπίζεο, νη αηνκηθέο ηθαλφηεηεο άιια θαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ ηελ 
παξαθίλεζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα 
ηεο παξαπάλσ έξεπλαο νη εξγαδφκελνη κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε θαη κε πξνεγνχκελε 
εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηείλνπλ λα παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο νηθνλνκηθέο 
αληακνηβέο.  
 
     Δπηπξνζζέησο έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην δήκν Αζελαίσλ ην 2008 απφ ηνπο C.Akrivos 
& G. Koutras, (2009), ππνγξακκίδεη φηη ην ζηπι ηεο εγεζίαο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ 
ξφιν ζηνλ βαζκφ παξαθίλεζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 
έξεπλα, ν ζχγρξνλνο εγέηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ παξαθίλεζε ησλ πθηζηακέλσλ 
ηνπ, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε δέζκεπζε ζην φξακα, ηελ 
εκπηζηνζχλε θαη ηε δηθαηνζχλε θαη λα απαιιαγεί απφ ηνλ απζηεξφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ 
ηξφπν δηνίθεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν  Ηθαλνπνίεζε Δξγαδνκέλσλ 

3.1  Έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 

    Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ, 
ηφζν ηα άηνκα-εξγαδνκέλνπο φζν θαη ηνπο εξγνδφηεο – νξγαληζκνχο, εηδηθφηεξα ζε 
δχζθνιεο νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο φπσο απηή πνπ πεξλάεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ηξία  
ρξφληα (2009–2012). Δληνχηνηο ηφζν ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηνπο 
νξγαληζκνχο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Η.Κ.Α, Κ.Δ.Π., Δθνξίεο θ.η.ι.) επηθξαηεί κία ζχγρπζε γηα 
ην αλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ή πνιπηέιεηα. (Βάιβε, 
Φξάγθνο, 2009. «Ζ παξαγσγηθφηεηα ελφο εξγαδνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε;», 12 Μαξηίνπ. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα http://www.perceptum.gr/i. 
Πξφζβαζε ζηεο 06/07/2012) 
 
  Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο ηφζν νξγαλσηηθνχο φζν θαη 
αλζξσπηζηηθνχο, θαζψο απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε απφδνζε απηψλ. 
 
  Σν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εθθξάζηεθε κέζα απφ 
πιεζψξα εξεπλψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60΄θαη θπξίσο ηνπ 70΄, πνπ δπζηπρψο φκσο δελ 
ππάξρνπλ επξήκαηα αιιά θπξίσο κειέηεο. Οη ελ ιφγσ κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο 
ζε εξγαδφκελνπο απφ ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο. Σα απνηειέζκαηα 
ησλ εξεπλψλ δελ ζπκπίπηνπλ πάληα κεηαμχ ηνπο θαη ίζσο απηφο λα είλαη έλαο απφ ηνπο 
ιφγνπο πνπ νη ζρεηηθέο κειέηεο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ην 70΄, γηα λα μεθηλήζνπλ πάιη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο απφ εηαηξίεο πνπ εμεηάδνπλ ζπζηεκαηηθά ην επίπεδν 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. (Βάιβε, Φξάγθνο, 2009. «Ζ 
παξαγσγηθφηεηα ελφο εξγαδνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε;», 12 

Μαξηίνπ 2009. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.perceptum.gr/i. Πξφζβαζε ζηεο 

06/07/2012) 
 
  Απφ ηνπο δηάθνξνπο εξεπλεηέο έρνπλ απνδνζεί πάξα πνιινί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Ο Locke ην 1969 ζην άξζξν ηνπ ≪ Ση είλαη ε επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε; ≫ ππνζηεξίδεη φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα επράξηζηε 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία πεξηέξρεηαη ην άηνκν, φηαλ, έρνληαο απνηηκήζεη ην 
έξγν πνπ πξνζθέξεη ζηελ εξγαζία ηνπ, βξίζθεη ηηο ζπλζήθεο ζχκθσλεο πξνο ηα αμηαθά ηνπ 
πξφηππα.  

 
    Παξφκνηνο κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ είλαη θαη απηφο ησλ Cranny, Smith θαη Stone  
(1992), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πψο ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ην άζξνηζκα ησλ 
ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηελ εξγαζία ηνπ, ή αιιηψο ε 
ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ησλ ζηάζεψλ ηνπ γη΄απηή, ε νπνία απνξξέεη απφ ηε ζχγθξηζε 
πνπ θάλεη αλάκεζα ζηα νθέιε ηα νπνία απνθνκίδεη θαη ζε απηά πνπ ζα επηζπκνχζε λα έρεη. 
 
   Ο Spector ην 1997 ππνζηεξίδεη πσο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ν βαζκφο ζηνλ 
νπνίν νη άλζξσπνη αγαπνχλ ή δελ αγαπνχλ ηε δνπιεηά ηνπο, ή απιά ην πψο αηζζάλνληαη 
γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη γηα ηηο πηπρέο ηεο.   
 

http://www.perceptum.gr/i
http://www.perceptum.gr/i
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   Σέινο νη Hackman θαη Oldham (1976) ζεψξεζαλ φηη ε πνηθηιία δηαζέζηκσλ ηθαλνηήησλ, ε 
ζεκαληηθφηεηα ησλ επηηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ε ηαχηηζε κε ηελ εξγαζία, ε απηνλνκία θαη ε 
εξγαζηαθή αλαηξνθνδφηεζε είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  
 
   Γεληθά, ζα ιέγακε πσο ν ηθαλνπνηεκέλνο εξγαδφκελνο έρεη αθνκνηψζεη ηελ θνπιηνχξα 
ηνπ νξγαληζκνχ, έρεη πςειφ αίζζεκα δέζκεπζεο ζηα εηαηξηθά νξάκαηα, ληψζεη δηθαησκέλνο 
απφ ηε επηινγή ηνπ λα εξγαζηεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη θαηαβάιεη ηε κέγηζηε δπλαηή 
πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί. Ο βαζκφο ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δελ είλαη ζηαηηζηηθφ κέγεζνο, απμνκεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν 
ηνπ ρξφλνπ θαη επεξεάδεηαη απφ φιεο ηηο εξγαζηαθέο δηαζηάζεηο. (Αιεμφπνπινο, 2010)    
 
   ηαηηζηηθά, ζα ιέγακε φηη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη νη εμήο (Kahn, 1960): 
 

1. Εςκαιπία  
 
   Οη εξγαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ έρνπλ επθαηξίεο ζηε δνπιεηά ηνπο. 
Απηφ πεξηιακβάλεη επθαηξίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελδηαθέξνληα έξγα, δνπιεηέο κε έλαλ 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πξφθιεζεο θαη επθαηξίεο γηα απμεκέλε ππεπζπλφηεηα. Απηφ δελ είλαη 
απιψο «επθαηξία πξναγσγήο».  Σα άηνκα έρνπλ βξεη πξνθιήζεηο κέζα απφ projects, 
νκάδεο εγεζίαο, εηδηθέο απνζηνιέο σο επίζεο θαη πξναγσγέο. 
 

2. Σηπερ  
 
Όηαλ ην αξλεηηθφ ζηξεο είλαη δηαξθψο πςειφ, ε ηθαλνπνίεζε εξγαζίαο είλαη ρακειή. Ζ 
εξγαζία είλαη έληνλε εάλ απηή αλακεηγλχεηαη κε ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ εξγαδφκελνπ ή 
είλαη κηα δηαξθήο πεγή αλεζπρηψλ θαη πξνβιεκάησλ. 
 

3. Ηγεζία  
 

Οη εξγαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ νη κάλαηδέξ ηνπο είλαη θαινί εγέηεο. 
Απηφ πεξηιακβάλεη παξαθηλνχκελνπο εξγαδφκελνπο λα θάλνπλ κηα απνδνηηθή δνπιεηά, πνπ 
αγσλίδνληαη γηα ππεξνρή ή απιψο γηα αλάιεςε δξάζεο. 

 
4. Ππόηςπα επγαζίαρ  

 
Οη εξγαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ νιφθιεξε ε νκάδα εξγαζίαο ηνπο 
παίξλεη έπαηλν γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο. 
 

5. Δίκαιερ αμοιβέρ  
 

   Οη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ ληψζνπλ φηη αληακείβνληαη 
δίθαηα γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ. 
 

6. Επαπκήρ εξοςζία 
 

Οη εξγαδφκελνη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ έρνπλ επαξθή ειεπζεξία θαη εμνπζία 
γηα λα θάλνπλ  ηε δνπιεηά ηνπο. (Βάιβε, Φξάγθνο, 2009. «Ζ παξαγσγηθφηεηα ελφο 
εξγαδνκέλνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε;», 12 Μαξηίνπ 2009. Γηαζέζηκν 

ζηελ ηζηνζειίδα http://www.perceptum.gr/i. Πξφζβαζε ζηεο 06/07/2012) 

http://www.perceptum.gr/i
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3.2 Με ηη ζπλδέεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε 

    Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζπλδεζεί ζηελά κε ηα θίλεηξα ηεο εξγαζίαο, ηηο 
ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηεο. Αξθεηέο ζεσξίεο έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηνχο ηνπο ηξείο 
άμνλεο θαη θαίλεηε λα επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα 
ζεσξεζεί σο ζπλνιηθή θαη εληαία ζηάζε απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πνπ 
απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία. Με άιια ιφγηα πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία, κεξηθά 
απφ ηα νπνία είλαη ε ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ αηφκνπ γηα ην ηη απνθνκίδεη απφ ηελ εξγαζία 
ηνπ θαη πφζν επηζπκεί απηά πνπ απνθνκίδεη, ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ αηφκνπ, ην πεξηερφκελν 
θαη ην πιαίζην εξγαζίαο. (Αιεμφπνπινο, 2010) 

 
   Σν πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζε φηη αθνξά ηε δηεθπεξαίσζε απηήο φπσο: 
 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, θαηά πφζν δειαδή ην έξγν έρεη ζεκαληηθή 
επίπησζε ζε άιινπο αλζξψπνπο  

 Ο βαζκφο ππεπζπλφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ  

 Οη δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο   

 Ζ αλαγλψξηζε ή κε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνπο 
ζπλαλζξψπνπο, πνπ πεγάδεη απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο  

 Ζ ρξήζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ  

 Ζ απηνλνκία ή κε ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ  

 Ζ πνηθηιία θαη δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία  

 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο   

 Σν σξάξην εξγαζίαο  

 Οη ακνηβέο θαη νη ζπλαθφινπζεο ακνηβέο  

 Ζ αζθάιεηα δηαηήξεζεο ηεο εξγαζίαο  

 Ζ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ησλ πξντζηακέλσλ  

 
 

3.3 Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ζηελ Διιάδα 

   Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο γχξσ απφ ηα θίλεηξα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ζηελ ελφηεηα απηή ζα παξαηεζνχλ νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ.  
 
    χκθσλα κε κία έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2006 ζε δείγκα 300 
εξγαδνκέλσλ απφ Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Ζξάθιεην Κξήηεο ζε θιάδνπο φπσο νη 
νξγαληζκνί πγείαο, νη ππεξεζίεο, ην εκπφξην θαη ε βηνκεραλία, εκθαλίδεηαη πσο ε 
ηθαλνπνίεζε ησλ Διιήλσλ είλαη ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν. ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί 
απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα. (Νηθνιατδνπ, 2010) 
 
   Απφ ην παξαθάησ γξάθεκα παξαηεξείηαη πσο ε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο εξγαζηαθήο 
ηθαλνπνίεζεο ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά ζεηηθή κε πνζνζηφ 67.8%, ζρεδφλ έσο πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθή θαη κφιηο ην 12,8% ζρεδφλ ή απφιπηα δπζαξεζηεκέλν. Οη παξάγνληεο πνπ 
ζπκβάιινπλ ηδηαίηεξα ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη νη εμήο:  
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 Άκεζνο Πξντζηάκελνο 
 Οκαδηθφηεηα θαη πλεξγαζία  
 Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο 
 Δξγαζηαθνί ξφινη  
 Ζγεζία θαη ρεδηαζκφο  
 Δπηθνηλσλία  
 Δηαηξηθή θνπιηνχξα 
 Δθπαίδεπζε  
 Αλαγλψξηζε θαη αληακνηβέο 
 Αλάπηπμε θαξηέξαο  
 Πξνλφκηα  

 
               Γηάγξακκα 1: πλνιηθή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

 

 
 

Πεγή: Νηθνιαίδνπ, 2010 

 

3.4 Θεσξεηηθή  πξνζέγγηζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

   Απφ  ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα κε πξσηεξγάηε ηελ Taylor (1911), γίλνληαη 
πξνζπάζεηεο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο θαη αθνινχζσο 
κειεηάηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. θνπφο ησλ κειεηψλ ήηαλ ε δηαπίζησζε ησλ 
παξαγφλησλ εθείλσλ  πνπ απμάλνπλ ην επίπεδν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ψζηε 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  Ζ επαγγεικαηηθή 
ηθαλνπνίεζε κέζσ ησλ κειεηψλ απηψλ απνηέιεζε ησλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηηο 
ζεσξίεο ησλ  θηλήηξσλ, ζηηο ζηάζεηο θαη ηεο αμίεο ηεο θαη εθαξκνγήο ηνπο  ζηνλ εξγαζηαθφ 
ρψξν. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά  νη ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο, 
απνδεηθλχνληαο πσο ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ε πεξηζζφηεξν κειεηεκέλε 
κεηαβιεηή ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. (Αιεμφπνπινο, 2010) 
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3.4.1 Ζ επηζηεκνληθή δηνίθεζε ηνπ FrederickW. Taylor (1911) 

Ο  Taylor (1911), εξγάζηεθε αξρηθά σο κεραληθφο ζε ακεξηθαληθή ραιπβνπξγηθή εηαηξία ηα 
ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Αξρηθά αζρνιήζεθε κε ηελ εμεχξεζε πην απνηειεζκαηηθψλ 
κεζφδσλ επηηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, αξγφηεξα, ν Taylor άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ 
ηξφπν άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ.  

 
Πίζηεπε φηη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζα ήηαλ ηφζν πξνο φθεινο ηεο εξγνδνζίαο 

φζν θαη πξνο φθεινο ηνπ εξγαδνκέλνπ, γηαηί ζα αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα ν ρξφλνο θαη 
ελέξγεηα  πνπ είδε θαηαλαιίζθνληαλ. Δπίζεο πίζηεπε φηη νη βειηησκέλεο κέζνδνη παξαγσγήο 
δελ ζα είραλ απνηέιεζκα αλ δελ είραλ παξάιιεια ηα θίλεηξα πνπ ζα έθαλαλ ηνπο 
αλζξψπνπο λα εξγαζηνχλ, ηα θίλεηξα απηά, θαηά θχξην ιφγν, είλαη νηθνλνκηθά.  

 
Γεληθφηεξα, ν Taylor ππνζηήξημε πσο ε βειηησκέλε αξρή ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ησλ εξγνδνηψλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εάλ επηηεπρζεί ην κέγηζην επίπεδν 
παξαγσγηθφηεηαο. Ζ πςειή παξαγσγηθφηεηα επηηπγράλεηαη εάλ πξνζσπηθφ θαη δηνίθεζε 
είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη θαη γηα ην ιφγν απηφ ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα απνηειεί 
πξνηεξαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο ηνπ  Taylor 
είλαη: 

 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ κέρξη ηφηε εξγαζηαθψλ κεζφδσλ κε κεζφδνπο θαη 
πξαθηηθέο πνπ είλαη απνηέιεζκα επηζηεκνληθήο κειέηεο ηνπ θάζε 
επηκέξνπο έξγνπ. 

 Ζ επηζηεκνληθή επηινγή, ε δηδαζθαιία, ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ην πςειφηεξν επίπεδν εξγαζηαθήο απφδνζεο. 

 Ζ παξνρή ζαθψλ θαη ιεπηνκεξψλ νδεγηψλ θαζψο θαη ε επίβιεςε ζηνλ 
θάζε εξγαδφκελν ρσξηζηά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 Ζ ηζφπνζε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο κεηαμχ δηνηθεηψλ θαη εξγαηψλ, έηζη 
ψζηε λα εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε απφ ηνπο εξγάηεο νη αξρέο ηεο 
επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 
 

   Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ Taylor έηπραλ επξχηαηεο απνδνρήο απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη 
εθαξκφζηεθαλ ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηεο επνρήο. Χζηφζν, ελψ πηνζεηήζεθε ε 
εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο δελ ππήξμε παξάιιεια αχμεζε ηεο ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ 
αλάινγα κε ην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα, νχηε δηαζθαιίζζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, κε απνηέιεζκα ηελ 
ππνβάζκηζε θαη ηε κεραλνπνίεζε ηνπ εξγάηε. (Καληάο, 1998) 

 

3.4.2. Οη κειέηεο Hawthorne (1924-1933) 

    Οη κειέηεο Hawthorne (1924 – 1933) απνηέιεζαλ ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ επηρείξεζαλ 
λα ζπλδέζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, νη νπνίεο 
εξκελεχζεθαλ απφ ηνλ Elton Mayo, θαζεγεηή ηεο ζρνιήο 8ηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζην 
Υάξβαξλη. Οη επηρεηξήζεηο πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ κηα πην αλζξψπηλε πξνζέγγηζε 
ζηηο ζρέζεηο εξγνδνζίαο - εξγαδνκέλσλ. Σν ζθεπηηθφ ήηαλ φηη ε βειηίσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζα έξζεη κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
 



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 43 απφ 166 

  Σα πεηξάκαηα μεθίλεζαλ απφ ην εξγνζηάζην Υψζνξλ ζην ηθάγν κε ζθνπφ ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα επίπεδα θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο (Mayo, 1977). Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε κία νκάδα κειέηεο κε ζηαζεξφ 
θσηηζκφ θαη κία κε δηαξθψο απμαλφκελν θσηηζκφ. Αληίζεηα κε φηη αλακελφηαλ, ε 
παξαγσγηθφηεηα βειηησλφηαλ ηφζν ζηελ νκάδα κε ηνλ απμαλφκελν θσηηζκφ, φζν θαη ζηελ 
νκάδα κε ην ζηαζεξφ θσηηζκφ. ηελ ζπλέρεηα άξρηζαλ λα κεηψλνπλ ην θσηηζκφ, αιιά ην 
απνηέιεζκα ήηαλ πάιη ην ίδην: αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
 
  Σν επφκελν πείξακα πεξηιάκβαλε ηελ απνκφλσζε πέληε πεπεηξακέλσλ εξγαηξηψλ θαη ηε 
κέηξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο γηα κηα ζεηξά εηψλ, κεηαβάιινληαο ηηο ακνηβέο, ην 
ρξφλν δηαιείκκαηνο, ηε ζίηηζε θαηά ην δηάιεηκκα, ην ρξφλν εκεξήζηαο εξγαζίαο. Σν 
απνηέιεζκα ήηαλ φηη ε παξαγσγηθφηεηα βειηησλφηαλ αθφκα θαη φηαλ νη εξγάηξηεο 
επέζηξεθαλ ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ απνηέιεζκα ησλ εηδηθψλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

 
Σα πεηξάκαηα απηά νδήγεζαλ ηνλ Mayo (1997) ζε δχν βαζηθέο δηαπηζηψζεηο: 

 
 Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηε θχζε γηα ηελ 

αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο.  
 

 πγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη δπλαηψλ λα πξνθαιέζνπλ 
βειηίσζε ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο, πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη λα νδεγήζνπλ ζε 
πην παξαγσγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ίδησλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 
(Αμεμφπνπινο, 2010) 

 

 

3.4.3. Ζ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαηά ηνλ Maslow (1943) 

Ζ ζεσξία ηνπ Maslow (1943), δηαθέξεη απφ άιιεο ζεσξίεο δηακφξθσζεο θηλήηξσλ δηφηη 
δελ εμεηάδεη ηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ έλα πξνο έλα, αληίζεηα, θάζε αλζξψπηλε αλάγθε πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζηε ζεσξία, εμαξηάηαη ζε ζπλάξηεζε κε άιιεο αλάγθεο. Οη αλάγθεο 
ηαμηλνκνχληαη θαη θαηαηάζζνληαη θαηά ζεηξά ηεξαξρηθήο πξνηεξαηφηεηαο. 

 
Ζ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow απνηειείηαη απφ πέληε επίπεδα ή θαηεγνξίεο 

αλαγθψλ. Ζ ζεσξία ηνπ ζηεξίδεηαη ζην αμίσκα φηη νη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη ζην ρψξν 
εξγαζίαο ηνπο απφ ηελ επηζπκία πνπ έρνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ κηα ζεηξά απφ εζσηεξηθέο 
αλάγθεο. Ζ ζεσξία ηνπ Maslow βαζίδεηαη ζε ηξείο ζεκειηψδεηο ππνζέζεηο: 

 
1) Οη άλζξσπνη είλαη φληα πνπ έρνπλ αλάγθεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μφλν αλάγθεο πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί κπνξεί λα 
επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ελψ αλάγθεο πνπ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί 
δελ ελεξγνχλ σο θίλεηξα.  
 

2) Οη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ηαμηλνκνχληαη ζε κία ζεηξά ηεξαξρηθήο ζπνπδαηφηεηαο, απφ 
ηηο πην βαζηθέο (π.ρ. ηξνθή, ζηέγε) κέρξη ηηο πην πνιχπινθεο (π.ρ. απηνγλσζία, 
επηηπρία). 

 
3) Σν άηνκν πξνρσξεί ζηελ επφκελε βαζκίδα ηεο ηεξαξρίαο ή απφ ηε βαζηθή ζηελ 

πην πνιχπινθε αλάγθε ηεο κφλν θαη φηαλ ζρεηηθά ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεζεί ε 
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αλάγθε ηεο θαηψηεξεο βαζκίδαο. Ο θάζε εξγαδφκελνο π.ρ. ζα πξνζπαζήζεη λα 
ηθαλνπνηήζεη πξψηα ηελ αλάγθε γηα αζθαιείο εξγαζία, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ 
ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα επηηπρία. 

 
    Πξνρσξψληαο απφ ηελ θαηψηεξε πξνο ηελ αλψηεξε ηάμε αλαγθψλ, ε ηεξάξρεζε ηνπ 
Maslow ζπλίζηαηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  (Εαβιαλφο, 2002) 
 

a. Φςζιολογικέρ ανάγκερ: νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο απνηεινχλ ηηο πξψηεο αλάγθεο 
ησλ αηφκσλ δειαδή αλάγθε γηα ηξνθή, λεξφ, ζηέγε, απνηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο 
αλάγθεο πνπ πξνζπαζεί θαη ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη έλα άηνκν. ηνλ ρψξν ηεο 
εξγαζίαο νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνπλ ην εκεξνκίζζην θαη ηηο βαζηθέο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο, φπσο π.ρ. ηε ζέξκαλζε, ηνλ θιηκαηηζκφ θαη ηηο θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 
 

b. Ανάγκερ αζθάλειαρ και ζηαθεπόηηηαρ: φηαλ νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο έρνπλ 
ηθαλνπνηεζεί θαηά ην ειάρηζην ε ακέζσο αλψηεξε βαζκίδα ησλ αλαγθψλ , δειαδή 
ε αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα απνθηά ζεκαζία σο θίλεηξν.  Δπεηδή ν 
ππάιιεινο εμαξηάηαη απφ ηελ εηαηξία ηνπ, ε αλάγθε πνπ έρεη γηα αζθάιεηα είλαη 
γη΄απηφλ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο. Μέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ 
κπνξνχλ λα είλαη ε επηδίσμε λα απνθηήζνπλ αζθάιεηα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε 
αχμεζε ησλ απνδνρψλ, ε ζπλερήο εμαζθάιηζε εξγαζίαο θαη άιια νθέιε πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία, ηελ πξνζηαζία θαη ηηο ζπληαμηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπο. 

 
c. Κοινυνικέρ ανάγκερ: Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θπζηνινγηθέο θαη νη αλάγθεο 

αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζα έρνπλ ηθαλνπνηεζεί θαηά ην ειάρηζην, αξρίδνπλ λα 
θπξηαξρνχλ νη θνηλσληθέο αλάγθεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε θηιία, ηελ 
αθνκνίσζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια άηνκα. 

 
d. Ανάγκερ κοινυνικήρ θέζηρ, ςπόλητηρ και αναγνώπιζηρ: Οη αλάγθεο ηεο 

θνηλσληθήο ζέζεο θαη αλαγλψξηζεο ζηελ επφκελε βαζκίδα αλαθχπηνπλ απφ ηελ 
αλάγθε πνπ έρεη ην άηνκν γηα απηνζεβαζκφ θαη ζεβαζκφ εθ κέξνο ησλ άιισλ, γηα 
αλαγλψξηζε ηεο επηηπρίαο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, θαζψο θαη απφ ηελ αλάγθε 
αλάπηπμεο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ γνήηξνπ. Παξάδεηγκα 
αλαγθψλ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε επηηπρεκέλε εθπιήξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
θαζήθνληνο, ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο άιινπο φηη ην άηνκν απηφ δηαζέηεη ηηο 
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ εξγαζία, 
φπσο επίζεο θαη ε ζέζε πνπ ζα ηνπ δψζεη ν νξγαληζκφο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία.  

 
e. Ανάγκερ αςηοππαγμάηυζηρ: Ζ απηνπξαγκάησζε πεξηιακβάλεη ηελ ηηο αλάγθεο 

γηα αλάπηπμε θαη επηηπρία. Ζ απηνπξαγκάησζε βξίζθεηαη ζηελ αλψηεξε βαζκίδα 
ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow, είλαη ε αλάγθε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
αηφκνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ πιήξε αμηνπνίεζε φισλ ηθαλνηήησλ ηνπ, 
ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, αηνκηθνχ ηνπ δπλακηθνχ. Δπνκέλσο ε απηνπξαγκάησζε είλαη 
ε επηζπκία λα γίλεη θάπνηνο εθείλν πνπ είλαη ηθαλφο λα γίλεη, δειαδή, λα θηάζεη εθεί 
φπνπ ε θχζε ησλ πξνφξηζε. (Εαβιαλφο, 2002) 

 
   Αλ θαη ε ζεσξία απηή δελ αλαπηχρζεθε γηα λα εθαξκνζηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, έρεη 
πηνζεηεζεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Όκσο ε ζεψξεζε 
ησλ αλαγθψλ θαηά ηνλ Maslow είλαη αξθεηά ζηαηηθή, θαζψο δεκηνχξγεζε έλα ζχζηεκα 
άθακπην θαη κε εμειηζζφκελν, αθνχ αγλφεζε ηελ δπλακηθή θχζε ησλ αλαγθψλ, ηελ εμέιημή 
ηνπο κέζα ζην ρξφλν θαη ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ πνιηηηζκηθφ πεξίγπξν. Ζ θνηλή 
εκπεηξία επηβεβαηψλεη φηη ν άλζξσπνο κπνξεί παξάιιεια λα θξνληίδεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
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αλαγθψλ απφ φια ηα επίπεδα, ην πνίεο αλάγθεο ζα ηθαλνπνηεζνχλ πξψηεο θαη ζε πην 
βαζκφ, είλαη πξνζσπηθή επηινγή ηνπ θάζε αηφκνπ. (Αιεμφπνπινο, 2010) 

 

ρήκα 1: Ππξακίδα αλαγθψλ Maslow 
 

 

                                   Πεγή:  

 

 

3.4.4 Ζ ζεσξία  Υ θαη Τ ηνπ  McGregor (1960) 

   Ο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο Douglas McGregor (1960) δηαηχπσζε ηελ δηπνιηθή ζεσξία Υ θαη 
Τ. χκθσλα κε ηε ζεσξία Υ, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πξνηηκνχλ λα ηνπο δηεπζχλνπλ, δε 
ζέινπλ ππεπζπλφηεηεο θαη πάλσ απφ φια ζέινπλ ηελ αζθάιεηα. Οη κάλαηδεξ πνπ 
αθνινπζνχλ ηελ θηινζνθία απηή πηζηεχνπλ φηη ηα άηνκα παξαθηλνχληαη ζηελ εξγαζία κε 
ρξήκαηα, πξηκ θαη κε ηελ απεηιή ηεο ηηκσξίαο. Οη κάλαηδεξ ή δηεπζπληέο πνπ δέρνληαη ηε 
ζεσξία Υ αζθνχλ έιεγρν θαη ζηελή επίβιεςε πάλσ ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο. Ο 
McGregorφκσο ζεσξεί φηη νη ππνζέζεηο ηεο ζεσξίαο Υ είλαη ζπρλά εζθαικέλεο, γηαηί ε 
δηνίθεζε πνπ αθνινπζεί ηηο ππνζέζεηο απηέο απνηπγράλεη λα παξαθηλήζεη πνιιά άηνκα 
ζηελ εξγαζία. 
 
   Γη‟ απηφ θαη ν McGregor δηαηχπσζε κία άιιε ζεσξία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 
ηελ νλφκαζε ζεσξία Τ. Ζ ζεσξία απηή ππνζέηεη φηη ηα άηνκα απφ ηε θχζε ηνπο δελ 
ηεκπειηάδνπλ θαη δελ είλαη αλαμηφπηζηα. Δπίζεο ππνζηεξίδεη φηη αλ ζηα άηνκα δνζνχλ ηα 
θαηάιιεια θίλεηξα, ζα απνδψζνπλ θαη ζα είλαη δεκηνπξγηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο. Ζ δηνίθεζε 
είλαη ππεχζπλε λα αλαγλσξίδεη απηέο ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη λα πξνζπαζεί λα ηηο 
αλαπηχμεη ζηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ δίλεη κηα 
θαιή εξγαζία, είλαη απφ κφλε ηεο ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη 
πξνζπάζεηα. 
 
   Ο McGregor ζπζηήλεη ζηνπο δηνηθνχληεο λα ελζηεξληζηνχλ ηε ζεσξία Τ, ψζηε λα 
πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο „ε ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα εμαζθαιίζνπλ 
ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 
(Εαβιαλφο, 2002)  
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3.4.5. Ζ αλάγθε επίηεπμεο ηνπ McChelland  (1953) 

   Ο McChelland, αλέπηπμε κία ζεσξία παξαθίλεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα 
άηνκα ελεξγνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ έληνλε ηελ επηζπκία γηα επηηπρία. 
Γειαδή ε επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα θάλεη θάηη πην απνηειεζκαηηθά απ‟ φηη έθαλε πξηλ, είλαη 
απηή πνπ ην παξαθηλεί. Σα άηνκα πνπ έρνπλ πςειφ ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο πξνηηκνχλ 
θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληινχλ πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα.  
 
   Οη εξγαδφκελνη πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε, έρνπλ πςειέο 
θηινδνμίεο, ζέηνπλ δχζθνινπο αιιά εθηθηνχο ζηφρνπο, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 
αλαηξνθνδφηεζε ηεο επίδνζήο ηνπο θαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ππεξβνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 
πξνθχπηνπλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Ζ απνδνρή θαη ε 
αλαγλψξηζε απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν ηεο αηνκηθήο δξάζεο, σο ελδηαθέξνληαη 
πεξηζζφηεξν γηα ηελ πξνζσπηθή επηηπρία πνπ έξρεηαη κέζα απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ 
ηειηθνχ ζηφρνπ. (Εαβιαλφο,  2002) 
 
  Σα άηνκα απηά κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ζπζηεκαηηθή επηξξνή ζε ζπλαδέιθνπο θαη 
πθηζηακέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ηνπο. Όηαλ φκσο ε επηηπρία δελ 
εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ίδηνπο, κπνξεί λα γίλνπλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί, 
θαζψο έρνπλ ηελ ηάζε λα πεξηκέλνπλ θαη απφ ηνπο άιινπο ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, ελψ δελ 
είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο αηνκηθά. (Αιεμφπνπινο, 
2010) 
 
   Ο McChelland, ηζρπξίδεηαη φηη απφ ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ θαη γεληθφηεξα ηεο 
επηηπρίαο ππάξρνπλ θαη ηα θνηλσληθά θίλεηξα, θαζψο επίζεο θαη ηα θίλεηξα ηζρχνο. 
(Εαβιαλνο, 2002) 

 
 

3.4.6.Ζ ζεσξία ηεο ηζφηεηαο ηνπ Adams (1965) 

   Ζ ζεσξία ηεο ηζφηεηαο είλαη κία επξχηεξε θνηλσληθή – ςπρνινγηθή ζεσξία πνπ κπνξεί λα 
έρεη εθαξκνγή θαη ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο (π.ρ. ζε ζέκαηα ακνηβψλ) θαη ζε θαη ζέκαηα 
παξαγσγηθφηεηαο.  
 
    Ζ ζεσξία απηή πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηε δίθαηε 
θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 
ηζφηεηαο, ζε κηα θνηλσληθή ζρέζε ην άηνκν ζπγθξίλεη απηά πνπ βάδεη θαη παίξλεη απφ απηή 
ηε ζρέζε ή θάπνην άιιν άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε παξφκνηα ζέζε κε ηε δηθή ηνπ. ην ρψξν 
ηεο εξγαζίαο, εηδηθφηεξα, ην άηνκν ζπγθξίλεη ηα δηθά ηνπ εηζεξρφκελα (input) θαη εμεξρφκελα 
(output)  κε ηα αληίζηνηρα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα θάπνηνπ «άιινπ», πνπ κπνξεί λα 
είλαη θάπνην άιιν κέινο ηεο ίδηαο ή παξεκθεξνχο εξγαζηαθήο νκάδαο. 
   ηα εηζεξρφκελα πεξηιακβάλνληαη εθείλα πνπ ην ίδην ην άηνκν θξίλεη φηη βάδεη ζηελ 
εξγαζία ηνπ, απηά κπνξεί λα είλαη ηα πξνζφληα ηνπ, ν θφπνο ή ε πξνζπάζεηα πνπ 
θαηαβάιεη θ.η.ι. ηα εμεξρφκελα πεξηιακβάλεηαη ε ρξεκαηηθή ακνηβή θαη αξγφηεξα 
πξνζηέζεθαλ θαη ε κεηαρείξηζε πνπ έρεη έλαο πθηζηάκελνο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, 
νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, νη ζπκπιεξσκαηηθέο ακνηβέο (π.ρ. 
αζθάιηζε, απηνθίλεην, ηαμίδηα θ.η.ι.).  (Κάληαο,1998) 
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3.4.7. Ζ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ηνπ Vroom (1964) 

    Ζ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο (expectancy theory) εηζάγεηαη νπζηαζηηθά ζηελ 
νξγαλσηηθή/βηνκεραληθή ςπρνινγία ην 1964. Ζ ζεσξία απηή πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα επηιέγνπλ ζπλεηδεηά θάπνηεο ιχζεηο, ελψ απνξξίπηνπλ άιιεο, 
ψζηε λα έρνπλ ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε.  
 
 Ζ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο βαζίδεηαη ζε ηξείο έλλνηεο:  
 
 Σν  «ζζέλνο»  (valence):  αλαθέξεηαη  ζε  ζπλαηζζεκαηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο πξνο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Σν ζζέλνο ελφο 
απνηειέζκαηνο, κε άιια ιφγηα, είλαη ν βαζκφο πξνηίκεζεο πνπ έρεη ην άηνκν γηα ην 
απνηέιεζκα απηφ.  
 

 Σε «ζπληειεζηηθφηεηα ή  ιεηηνπξγηθφηεηα» (instrumentality): κε ηελ έλλνηα απηή 
αλαθεξφκαζηε ζην βαζκφ πνπ ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζεσξείηε απφ ην άηνκν 
φηη νδεγεί ζηελ επίηεπμε άιισλ απνηειεζκάησλ, πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο 
ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ηνπ. 

 Σελ «πξνζδνθία»: αλαθέξεηαη ζην φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη ην άηνκν 
δελ εμαξηψληαη κφλν απφ ηηο επηινγέο πνπ θάλεη αιιά θαη απφ γεγνλφηα έμσ απφ 
ηνλ έιεγρφ ηνπ. Γειαδή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη θαη ηε 
ζηγνπξηά γηα ην ηη κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ.  

  
   Οη ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ππνζηεξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη αλ θαη έρνπλ δηαθνξεηηθνχο 
ζηφρνπο, κπνξνχλ λα θηλεηνπνηεζνχλ αλ πηζηεχνπλ πψο: 
 

 Τπάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο 
απφδνζεο 

 Ζ θαηάιιειε πξνζπάζεηα νδεγεί ζηελ επηζπκεηή ακνηβή 
 Ζ ακνηβή ζα θαιχςεη κία αλάγθε, κία θηινδνμία 
 Ζ επηζπκία γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο είλαη ηφζν δπλαηή ψζηε λα θάλεη ηελ 

πξνζπάζεηα λα αμίδεη  (Κάληαο, 1998) 
 
    Ο Vroom ππνζηήξημε επίζεο φηη ην γηλφκελν ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ ελλνηψλ 
(ζζέλνο, ζπληειεζηηθφηεηα, πξνζδνθία) απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε πνπ νδεγεί ηνλ 
εξγαδφκελν ζε δξάζε ή φρη. επίζεο ππνζηήξημε φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
αηφκσλ ζηελ εξγαζία θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο δελ είλαη πάληα ηφζν απιή, θαζψο 
ππεηζέξρνληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε πξνζσπηθφηεηα, νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ε 
εκπεηξία θ.ιπ.. (Ratzburg, 2001) 
 
     Ζ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ην θαηά πφζν ε απνδνηηθφηεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ηνπο. Απηφ ηζρχεη, φηαλ 
ε θνπιηνχξα θαη ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κίαο θνηλσλίαο ζηεξίδνπλ ηελ απμεκέλε παξαγσγή 
θαη ην πςειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν ζπλεπάγεηαη κεγάιε θνηλσληθή επηξξνή. Απφ ηελ άιιε 
κεξηά φκσο, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηαλ νη ρξεκαηηθέο απνιαβέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 
απφδνζε, κεηψλνπλ ηε θπζηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ (Deci, 1972). 
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3.4.8. Ζ ζεσξία ηεο πγηεηλήο – παξαθίλεζεο ηνπ Herzberg (1966) 

   Μία δεχηεξε ζεσξία παξαθίλεζεο πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ζεσξία ηεξάξρεζεο ησλ 
αλαγθψλ ηνπ Maslow πξνηάζεθε απφ ηνλ Frederick Herzberg ην 1966. Ζ ζεσξία απηή 
νλνκάδεηαη «ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ (two factor theory), ή ζεσξία παξαθίλεζεο-
πγηεηλήο (motivation-hygiene). Ζ ζεσξία έγηλε επξέσο απνδεθηή θαη εθαξκφζηεθε απφ 
πνιινχο κάλαηδεξ ή δηεπζπληέο πνπ ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα ζηελ εξγαζία γηα 
ηνπο ππαιιήινπο. Τπνζηήξημε φηη ν άλζξσπνο δελ αξθείηαη κφλν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ πνπ βξίζθνληαη ρακειά ζηελ ηεξαξρία, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηγνπξηά, 
ζηαζεξφηεηα, κηζζφο, αιιά επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη θαη άιιεο αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη ζηα 
πςειφηεξα επίπεδα ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ , φπσο γηα παξάδεηγκα απηνεθηίκεζε, 
αλαγλψξηζε, ππεπζπλφηεηα, θ.ιπ.. 
 
    Ο Herzberg (1966) ππνζηήξημε επίζεο φηη ε παξνπζία ελφο ζπλφινπ ραξαθηεξηζηηθψλ 
εξγαζίαο κπνξεί λα νδεγεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ελψ ηαπηφρξνλα έλα 
δηαθνξεηηθφ ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα νδεγεί ζηε δπζαξέζθεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ. 
Άξα, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη δπζαξέζθεηα είλαη δχν αλεμάξηεηα θαηλφκελα, πνπ 
δελ ιεηηνπξγνχλ απαξαίηεηα ζε αληηδηαζηνιή, δειαδή φηαλ απμάλεηαη ην έλα λα κεηψλεηαη ην 
άιιν. 
 
    Ο Herzberg (1966) δηαρψξηζε δχν θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ  ζρεηίδνληαλ κε ηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη, θαηά βάζε πέληε 
επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ αηζζεκάησλ ηθαλνπνίεζεο. 
Οη παξάγνληεο απηνί ήηαλ: ε επίηεπμε, ε αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ, ε θχζε ηεο εξγαζίαο, ε 
ππεπζπλφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα πξναγσγήο. Οη παξάγνληεο απηνί νλνκάζηεθαλ θίλεηξα 
(motivators), επεηδή «είλαη απνηειεζκαηηθνί σο πξνο ην λα παξσζνχλ ην άηνκν ζε θαιχηεξε 
επίδνζε θαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα». 
 
   Σν δεχηεξν ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ ζρεηίδνληαη κε ηε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία, 
επεηδή γηλφηαλ αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο απηνχο πην ζπρλά ζηηο αθεγήζεηο πνπ 
ζπλδένληαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα δπζαξέζθεηαο, παξά ζε ζεηηθά αηζζήκαηα 
ηθαλνπνίεζεο. Οη παξάγνληεο απηνί ήηαλ: ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ν ηξφπνο 
δηνίθεζεο ηεο, ε επνπηεία, ε ρξεκαηηθή ακνηβή, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη νη ζπλζήθεο 
εξγαζίαο ηνπο. Σνπο παξάγνληεο απηνχο ν Herzberg ηνπο νλφκαζε παξάγνληεο πγηεηλήο 
(hygiene) γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηγξάθνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ζπληεινχλ, θαηά θχξην 
ιφγν, ζηελ πξφιεςε ηεο δπζαξέζθεηαο απφ ηελ εξγαζία, ελψ έρνπλ πνιχ κηθξή επίδξαζε 
ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ αηζζεκάησλ.  
 
     Όπσο δηαπηζηψζεθε αλσηέξσ, ν Herzberg θαηαηάζζεη ηελ ακνηβή ζηνπο παξάγνληεο 
πγηεηλήο, νη νπνίνη αλαζηέιινπλ ηε δπζαξέζθεηα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ αξλεηηθά 
εξγαζηαθά εξεζίζκαηα. Ο Beer & Gery (1972), ζε αληίζεζε κε ηνλ Herzberg ππνζηεξίδεη φηη 
ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ην ζχζηεκα ησλ ακνηβψλ, ην νπνίν έρεη δηηηή θχζε: 
πξψηνλ ην αμηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφο σο έλα φξγαλν πνπ ηθαλνπνηεί 
αλψηεξεο αλάγθεο θαη δεχηεξσλ, ην ζχζηεκα πνπ θαηνρπξψλεη ηελ αζθάιεηα ηθαλνπνηψληαο 
ρακειφηεξεο αλάγθεο. Δπίζεο νη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηεο ηζφηεηαο ζεσξνχλ φηη ε 
αχμεζε  ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ  αχμεζε ηεο ακνηβήο, έηζη 
ψζηε λα απνθεχγεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αδηθίαο.  
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  Σν 1968 ζην άξζξν «One More Time: How Do You Motivate Employee?» ν Herzberg 
αλαθέξεη φηη κφλν νη παξάγνληεο ππνθίλεζεο κπνξνχλ λα έρνπλ κφληκε επίδξαζε ζηελ 
ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, ελψ παξάιιεια πξνηείλεη κία ζεηξά πξαθηηθψλ θαη αξρψλ, 
νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε παξαθίλεζε. Ζ ζεσξία ηνπ Herzberg έρεη κεγάιε 
απήρεζε ζηελ παξαθίλεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, δέρηεθε φκσο θαη πνιιέο 
θξηηηθέο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε κεζνδνινγία ηεο. (Καληάο, 1998)    
 
 

3.4.9 Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο ηνπ Locke (1968) 

   Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο (Locke 1968), ζηεξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη θάζε αλζξψπηλε 
ελέξγεηα είλαη απαξαίηεην λα θαηεπζχλεηαη πξνο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν, λα έρεη 
ζθνπφ. Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο απνηέιεζε ην θχξην αληηθείκελν δηεξεχλεζεο θαηά ηε 
δεθαεηία ηνπ 1980 θαη φπσο θαίλεηαη ε ηάζε απηή ζπλερίδεηαη θαη ζηελ δεθαεηία ηνπ 1990. 
(Κάληαο, 1998).    
 
   Ζ ζεσξία ηεο ζηνρνζέηεζεο δηαθέξεη απφ ηελ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο θαη ηελ ζεσξία ηεο 
ηζφηεηαο δηφηη ζεσξεί φηη ν ζηφρνο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο παξαθίλεζεο θαη φρη 
ε αληακνηβή. Ζ ζεσξία ηνπ θαζνξηζκνχ, ε νπνία αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηνλ Locke, 
ππνζηεξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ ν εξγαδφκελνο λα ππνθηλεζεί πξνο κία απνδνηηθή 
ζπκπεξηθνξάο ζα πξέπεη λα ηνπ ηεζνχλ ειθπζηηθνί ζηφρνη. Οη ζηφρνη νη νπνίνη ζα θάλνπλ 
έλα άηνκν λα θηλεηνπνηεζεί πξνο κία απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη: 
 

a. Να είλαη θαζνξηζκέλνη κε ζαθήλεηα θαη φρη αφξηζηνη 
b. Να εκπεξηέρνπλ κία ζρεηηθή δπζθνιία επίηεπμεο, αιιά λα είλαη εθηθηφο, ψζηε λα 

απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνλ εξγαδφκελν 
c. Να είλαη απνδεθηνί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο  

d. Καη ηέινο λα παξέρεηαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. (Καιιηγά, 2011) 
 
   Ο Daft (2009)  ππνζηεξίδεη φηη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ απμάλεη ηελ παξαθίλεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ δηφηη βνεζάεη ηα άηνκα λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο πξνο ηελ ζσζηή 
θαηεχζπλζε. Σα άηνκα γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη έηζη θαηεπζχλνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο γηα 
λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Δηδηθφηεξα, ζπγθεθξηκέλνη θαη δχζθνινη 
ζηφρνη δίλνπλ ηελ επθαηξία θαη ηελ ψζεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο λα πξνζπαζήζνπλ ζε 
πςειφηεξν επίπεδν, φηαλ νη εξγαδφκελνη πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο αηζζάλνληαη 
πεξεθάληα θαη ηθαλνπνίεζε κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε παξαθίλεζε θαη ην εζηθφ ηνπο. Ζ 
ζεσξία ηνπ θαζνξηζκνχ εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο σο εξγαιεία 
παξαθίλεζεο κε ηε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ «management by objectives». (Ambrose & Kulik, 
1999)  

 

 

3.4.10 Ζ ζεσξία ηνπ Alderfer (1969, 1972)  

    Ζ ζεσξία απηή έρεη ηηο βάζεηο ηεο, θαη ζηελ νπζία απνηειεί κία πξνέθηαζε, ηεο ζεσξίαο 
ησλ αλαγθψλ ηνπ Maslow, κε βαζηθέο δηαθνξέο φηη ε ζεσξία απηή (Alderfer) κηιάεη γηα ηξείο 
θαηεγνξίεο αλαγθψλ θαη φρη πέληε θαη φηη νη αλάγθεο δελ αθνινπζνχλ ηελ απζηεξή ζεηξά 
αθνινπζίαο πνπ ππνζηεξίδεη ν Maslow. χκθσλα κε ηνλ Alderfer (1972), ε κε ηθαλνπνίεζε, 
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γηα νπνηαδήπνηε ιφγν, ησλ αλαγθψλ αλψηεξνπ επηπέδνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
νπηζζνδξφκεζε ζε αλάγθεο θαηψηεξνπ επηπέδνπ, ελψ, αληίζεηα, ε ηθαλνπνίεζε κίαο 
αλάγθεο δε ζεκαίλεη φηη απηή παχεη λα απνηειεί θίλεηξν γηα ην άηνκν, φπσο ππνζηεξίδεη ν 
Maslow, αληίζεηα κάιηζηα, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απμεηηθά γηα ηελ έληαζή ηεο. 
 
   Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηελ εθπιήξσζε ηξηψλ εηδψλ αλαγθψλ: α) 
ησλ αλαγθψλ χπαξμεο (existence), β) ησλ  αλαγθψλ ζρέζεο (relatedness) θαη γ) ησλ 
αλαγθψλ αλάπηπμεο (growth). Έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο «αλάγθεο 
χπαξμεο» κέζσ ηνπ κηζζνχ, ησλ πξφζζεησλ παξνρψλ θαη ελφο αζθαινχο εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο, δειαδή ζε απηή ηελ θαηεγνξία ππάγνληαη νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη νη 
αλάγθεο αζθάιεηαο ηνπ Maslow (απνηεινχλ ηηο πξσηαξρηθέο αλάγθεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ βαζηθψλ πιηθψλ αγαζψλ). Οη «αλάγθεο ζρέζεηο» ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ηθαλνπνηνχληαη κέζα απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο επαθέο κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο, φηαλ απηέο δηαθξίλνληαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ζεβαζκνχ, 
αλαγλψξηζεο θαη παξέρνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ επαθή ηελ αίζζεζε ηνπ 
«αλήθεηλ». Σέινο, ζηηο «αλάγθεο αλάπηπμεο» ππάγνληαη νη δχν αλψηεξεο θαηεγνξίεο 
αλαγθψλ ηνπ  Maslow, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ απηνζεβαζκφ θαη ηελ απηνπξαγκάησζε.  
(Κάληαο, 1998) 
 
    Ζ ζεσξία ηνπ Alderfer ππνζηεξίδεη φηη είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε 
δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ αλαγθψλ, δειαδή δελ είλαη απαξαίηεην λα ηθαλνπνηεζεί κία 
ρακειφηεξε αλάγθε γηα λα επηδηψμεη θάπνηνο λα ηθαλνπνηήζεη κία πςειφηεξε. Δπίζεο 
ππνζηεξίδεη πσο αλ έλα άηνκν δελ ηθαλνπνηήζεη επαξθψο κία αλψηεξε αλάγθε, κπνξεί λα 
νπηζζνδξνκήζεη γηα λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ κηα ρακειφηεξε αλάγθε πνπ 
ελδερνκέλσο είλαη επθνιφηεξν λα επηηεπρζεί. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή έκεηλε γλσζηή κε ηνλ 

φξν ≪ Μαηαίσζε ή Οπηζζνδξφκεζε ≫ θαη ζα αλαιπζεί ζε επφκελε ελφηεηα, πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα. (Αιεμφπνπινο, 2010) 
 

 

3.4.11 Ζ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο  Hackman & Oldham (1976) 

Σν κνληέιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο ησλ Hackman & Oldham (1976) βαζίζηεθε 
ζηε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ ηνπ Herzberg θαη κειεηά ηνλ ηξφπν πνπ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο επηδξνχλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. 
   
   Σα ραξαθηεξίζηεθα απηά είλαη: ε πνιηηηθή δεμηνηήησλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ, ε 
ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, ε απηνλνκία θαη αλαηξνθνδφηεζε (feedback).  Ζ αιιαγή ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ επηδξά άκεζα ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά, επεξεάδεη φκσο ηνλ 
ηξφπν πνπ ηα άηνκα βηψλνπλ ηηο αληηδξάζεηο ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Απηά ηα ςπρνινγηθά 
βηψκαηα νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο, ζε αιιαγέο ζηα θίλεηξα εξγαζίαο θαη ζηελ 
ζπκπεξηθνξά. (Νηθνιαίδνπ, 2011)     

 
   Έρεη απνδεηρζεί εξεπλεηηθά φηη ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζηελ αλάγθε 
αλάπηπμεο θαζψο θαη φηη εθείλα πνπ έρνπλ εληνλφηεξα απηήλ αλάγθε επεξεάδνληαη 
πεξηζζφηεξν απφ ηηο αιιαγέο θαη έρνπλ πην ηζρπξά θίλεηξα γηα κεγαιχηεξε 
παξαγσγηθφηεηα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απ΄φηη ηα 
άηνκα πνπ έρνπλ απηή ηελ αλάγθε ιηγφηεξν έληνλε.  
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   Όζν κεγαιχηεξνο ν βαζκφο χπαξμεο απηψλ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηφζν 
πςειφηεξα είλαη ηα θίλεηξα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηφζν πην ζεηηθά είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά 
ηνπο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πνιιά ππνζρφκελν ζε φηη 
αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ή ηα ζέκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα κεηαβιεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζνχλ θίλεηξα, ε απφδνζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. (Hackman & Oldham, 

1975)  
 
 
 Σν κνληέιν ησλ Hackman & Oldham βαζίδεηαη ζε ηξείο θχξηεο δηαζηάζεηο: 
 

1) Σα «βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά», φπνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη ε πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ 
πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ εξγαδφκελν γηα λα εθηειέζεη κία εξγαζία, ε ηαπηφηεηα ηνπ 
έξγνπ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ ή νινθιεξσκέλνπ έξγνπ, ε 
ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ θαη πφζν επηδξά ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 
ν βαζκφο απηνλνκίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ εξγαδφκελν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ηέινο ν βαζκφο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ πιεξνθνξεί ηνλ 
εξγαδφκελν γηα ηελ πνξεία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ.  
 

2) ηηο «θξίζηκεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο» πεξηιακβάλνληαη ε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο 
γηα ηνλ εξγαδφκελν, εάλ δειαδή έρεη λφεκα θαη αμία ε εξγαζία ηνπ, ε ππεπζπλφηεηα 
γηα ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε εξγαζία ηνπ πάλσ ζε ηξίηνπο θαη 
ηέινο ε γλψζε γηα ην πφζν θάλεη απνηειεζκαηηθά ηελ εξγαζία ηνπ ή φρη.  

 
3) ηα «απνηειέζκαηα» πεξηιακβάλνληαη ηα απμεκέλα εζσηεξηθά θίλεηξα γηα εξγαζία, ε 

απμεκέλε επίδνζε ζηελ εξγαζία, ε απμεκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ζηνλ 
αληίπνδα νη κεησκέλεο απνπζίεο θαη απνρσξήζεηο απφ ηελ εξγαζία. 

 
   ην κνληέιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο έξρεηαη λα πξνζηεζεί κία λέα κεηαβιεηή 
πνχ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ 
εξγαζία ηνπ. Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη αξθεηή ε βειηίσζε ησλ πέληε 
βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ» πνπ είδακε παξαπάλσ, αιιά απαηηείηαη θαη νη δχν εξγαδφκελνη 
λα έρνπλ πςειή επηζπκία γηα αλάπηπμε. Ο βαζκφο ηεο επηζπκίαο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε 
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θηινδνμίεο ησλ αηφκσλ, νη νπνίεο θπζηθά δηαθέξνπλ 
απφ άηνκα ζε άηνκν. (Αιεμφπνπινο, 2010)  
 
   Ο Hackman & Oldham (1975), πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο εηδηθήο θιίκαθαο, ελφο 
εξγαιείνπ, γλσζηφ θαη σο JDS (Job Diagnostic Survey). Σν εξγαιείν απηφ ρξεζηκνπνηείηε 
γηα λα δηαγλψζεη ην θαηά πφζν απαηηείηαη επαλαζρεδηαζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ψζηε λα 
βειηησζεί ε παξαθίλεζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα, φπσο θαη γηα λα αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο 
ησλ εξγαζηαθψλ αιιαγψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο.   

 
 

3.5 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

    Ο Spector (ην 2009) αλαθέξεη φηη έρνπλ γίλεη αξθεηέο έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα απηφ, 
θάπνηεο απφ απηέο ζρεηίδνπλ ην πεξηβάιινλ (environment) κε ηελ ηθαλνπνίεζε, άιιεο 
έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα, δειαδή  φηη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη αλζξψπσλ 
έρνπλ ηελ ηάζε – πξνδηάζεζε λα αγαπνχλ ή φρη ηελ εξγαζία ηνπο θαη ηέινο έξεπλεο 
ζεσξνχλ φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ πεξηβάιινληνο, πξνζσπηθφηεηαο θαη 
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο.  
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  Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο 
παξαγφλησλ, νη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο. 
 
  Οη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηδξνχλ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο (job characteristics), ε ακνηβή (pay) θαη ε δηθαηνζχλε ζηνλ 
εξγαζηαθφ ρψξν (justice in the workplace). (Paul &. Spector, 1997).  
 
 Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη:  
 

a) Ζ απνγνήηεπζε θαη ε απνμέλσζε (frustration & alienation) 
b) Ζ ηερλνινγία (technology) 
c) Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (meaning fullness) 
d) Ζ επνπηεία – επηηήξεζε (supervision) 
e) Ζ εξγαζηαθή θαη ςπρνινγηθή επεμία (wonk & psychological wellbeing)  
f) Ζ αζπκθσλία θαη ζχγθξνπζε ησλ ξφισλ (role in congruence &role conflict).  

 
  Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο θαη ε ζηάζε ηνπ 
πξντζηακέλνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο (Johns, 
G., 1996 & Scarpello & Campbell, 1983). 
 
  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν θαη ηε θχζε ησλ 
εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηνπο Hackman & Oldham 
(1976) είλαη: a) ε πνηθηιία ησλ δεμηνηήησλ (skill variety) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 
κίαο εξγαζίαο, b) ε ηαπηφηεηα ηνπ θαζήθνληνο (task identity) δειαδή έρεη ζεκαζία αλ ν 
εξγαδφκελνο θάλεη φιε ηε δνπιεηά ή έλα θνκκάηη απηήο, c) ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαζήθνληνο 
(task significance) δειαδή ε επηξξνή πνπ αζθεί ν εξγαδφκελνο κε ηελ εξγαζία ηνπ ζηνπο 
άιινπο, d)ε απηνλνκία (autonomy) δειαδή ε ειεπζεξία πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο λα θάλεη ηελ 
εξγαζία φπσο εθείλνο λνκίδεη ζσζηά θαη ηέινο e) ε αλαηξνθνδφηεζε (task feedback) 
δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη πξνθαλέο ζηνπο εξγαδφκελνπο φηη θάλνπλ ηελ εξγαζία 
ζσζηά. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζπληζηνχλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εξγαζίαο (scope).  
 
   Ζ πςειή πνιππινθφηεηα νδεγεί ζε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ελψ ε ρακειή πνιππινθφηεηα 
νδεγεί ζε δπζαξέζθεηα θαη αλία. Ζ ζεσξία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη εξγαδφκελνη 
ππνθηλνχληαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ εθηειψληαο ηα εξγαζηαθά 
ηνπο θαζήθνληα. Ο ζπλδπαζκφο ηεο πνηθηιίαο ησλ δεμηνηήησλ, ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 
θαζήθνληνο νδεγεί ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο, ηεο αμίαο πνπ έρεη ε εξγαζία. Ζ 
απηνλνκία νδεγεί ζε ππεπζπλφηεηα θαη ε αλαηξνθνδφηεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε γλψζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ψζηε λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο αλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Ζ 
ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο καο ιέεη απιά φηη νη εξγαδφκελνη ζα είλαη πην 
ηθαλνπνηεκέλνη θαη ππνθηλεκέλνη φηαλ θάλνπλ κία εξγαζία κε πςειή πνιππινθφηεηα, πνπ 
ηνπο πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ θαη είλαη γεκάηε πξνθιήζεηο.  
 
   χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ Hackman&Oldham (1976) πέληε ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ 
ην δπλεηηθφ κέγεζνο ηεο παξσζεηηθήο ηζρχο κίαο εξγαζίαο, δειαδή ην βαζκφ πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη εζσγελή θίλεηξα ζηνλ εξγαδφκελν. Ζ παξσζεηηθή ηζρχο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 
εμήο ηχπν: Παξσζεηηθή ηζρχ = (Πνηθηιία Γεμηνηήησλ + Σαπηφηεηα Έξγνπ + πνπδαηφηεηα 
Έξγνπ / 3) × Απηνλνκία × Αλαηξνθνδφηεζε. 
 
   Ζ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη πνπ πξνηηκνχλ 
ηελ πξφθιεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ζηελ εξγαζία ηνπο ζα είλαη πην ραξνχκελνη θαη 
ηθαλνπνηεκέλνη εάλ έρνπλ ζχλζεηα θαζήθνληα. Σέηνηνη άλζξσπνη είλαη πηζαλψλ λα 
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απνθεχγνπλ πνιχ απιέο δνπιείεο θαη λα πξνηηκνχλ δηνηθεηηθέο ή άιινπ είδνπο εξγαζίεο 
πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ πνιππινθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Spector, (1997). 
 
   Δίλαη αξθεηέο νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο έρεη βξεζεί φηη, φζν πην κεγάιν είλαη ην πεξηερφκελν 
ηεο εξγαζίαο ηφζν πην κεγάιε είλαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη εξγαδφκελνη απφ απηήλ. 
Σν πεξηερφκελν κίαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζε έλα πιήζνο επηκέξνπο δηαζηάζεσλ νη νπνίεο 
απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, 
φηαλ ε εξγαζία παξέρεη ζηνλ εξγαδφκελν επθαηξίεο γηα αλάπηπμε, επίηεπμε, ππεπζπλφηεηα, 
απηνλνκία, αλαγλψξηζε θαη αλαηξνθνδφηεζε σο πξνο ηελ παξαγσγή, ηνπ πξνζθέξεη ηηο 
πξνθιήζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα κε καηαηψλνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπ θαη γεληθά 
ζπληειεί ζηελ απηνπξαγκάησζε θαη ζηελ απηνεθπιήξσζή ηνπ (John, G. 1996).Δπίζεο έρεη 
βξεζεί φηη ππάξρεη ζεηηθά ζρέζε αλάκεζε ζηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη έιεγρν 
ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο, κε ηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, αθνχ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηα άηνκα βηψλνπλ ηελ εξγαζία 
ηνπο σο θάηη ζεκαληηθφ ζην νπνίν έρνπλ πξνζσπηθή εκπινθή ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ 
Spector, (1997). 
 
   Αθφκε, νη δπλαηφηεηεο πξναγσγήο επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, έρεη βξεζεί 
φηη φηαλ απηέο είλαη αξθεηέο απμάλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θη 
απηφ επεηδή νη πξναγσγέο πεξηέρνπλ έλαλ αξηζκφ ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ γηα ηελ 
απηνεθηίκεζε ελφο αηφκνπ ηφζν πιηθέο (φπσο π.ρ. αχμεζε κηζζνχ) φζν θαη θνηλσληθήο 
θχζεσο (π.ρ. αλαγλψξηζε εληφο ηεο επηρείξεζεο) 
 
   Σέινο, κεξηθέο αθφκε δηαζηάζεηο, πνπ έρεη δηαπηζησζεί εξεπλεηηθά φηη επεξεάδνπλ ηελ 
ηθαλνπνίεζε, είλαη: νη ζπλζήθεο εξγαζίαο (δέζηε, ζφξπβνο, θαζαξηφηεηα, θσηηζκφο), ην 
σξάξην εξγαζίαο, ε αζθάιεηα, ε κνληκφηεηα θαη ηα επηδφκαηα πνπ παξέρεη κία δνπιεηά. ηα 
επηδφκαηα ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη δηαθνπέο, ην δηθαηψκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαζψο θαη 
θάπνηεο άιιεο πξφζζεηεο παξνρέο φπσο αλαθέξεη ν  Johns (1996).  
 
   Απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπκε ηνπο πξνζσπηθνχο παξάγνληεο φπνπ εθεί εληάζζνληαη ηφζν ε 
πξνζσπηθφηεηα θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδνκέλνπ φζν θαη νη 
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο θαη αμίεο πνπ έρεη. Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη απφ ηηο 
εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη άλζξσπνη ηφζν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν φζν 
θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Οη επράξηζηεο εκπεηξίεο θαη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 
δεκηνπξγνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη εθφζνλ πιεξνχληαη θαη άιιεο 
πξνυπνζέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη θάπνηνο αθφκε θαη αλ έρεη κία εμαηξεηηθή δνπιεηά (φζνλ αθνξά ηνλ κηζζφ, ηηο 
παξνρέο, ηελ αζθάιεηα) κπνξεί λα κελ έρεη πςειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  
 
  Δπηπιένλ δχν άηνκα πνπ θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά, ή αθφκε θαη ην ίδην άηνκν ζην πέξαζκα 
ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα βηψλεη δηαθνξεηηθά επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Ο Hoppock 
(1935) δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ επηπέδνπ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. Αθφκε θαη ηα δεκνγξαθηθά 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε ζέζε, ε νηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη νη ψξεο εξγαζίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην βαζκφ 
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία.  Γηαπηζηψλνπκε φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία είλαη 
ππνθεηκεληθή θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο. 
(Νηθνιαίδνπ, 2011) 
 
   ε φηη αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο έρεη βξεζεί (ζχκθσλα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 
ζεσξίαο ηεο ηζφηεηαο) φηη επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ 
δχν άηνκα δηαθνξεηηθνχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαηέρνπλ ηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο, κε ηηο ίδηεο 
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απνδνρέο, ηηο ίδηεο επζχλεο, ηα ίδηα θαζήθνληα, ην άηνκν πνπ ζα είλαη πεξηζζφηεξν 
κνξθσκέλν αλακέλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλν επαγγεικαηηθά δηφηη ζεσξείηαη φηη 
ζπλεηζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε δνπιεηά απφ ην ζπλάδειθφ ηνπ θαη παξφια απηά 
ακείβεηαη ην ίδην κε απηφλ. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο αληζφηεηαο θέξλεη επαγγεικαηηθή 
δπζαξέζθεηα.  
 
   Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί φηη ε εθπαίδεπζε έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 
ηθαλνπνίεζε δεδνκέλνπ φηη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν δεκηνπξγεί πςειφηεξεο 
πξνζδνθίεο ζηνλ εξγαδφκελν, ν νπνίνο βηψλεη δπζαξέζθεηα φηαλ εθηειεί εξγαζίεο ξνπηίλαο. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην λνεηηθφ επίπεδν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθφ, δε θαίλεηαη λα 
επηδξά απηφ θαζαπηφ ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο ηεο 
εξγαζίαο θαίλεηαη λα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. (Johns, 
1996). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν P. Spector (1997. P.42), ππνζηεξίδεη φηη ην επίπεδν ακνηβψλ 
ζρεηίδεηαη ζε κηθξφ βαζκφ κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε 
δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ θαη ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ θαη γεληθφηεξα ελφο 
δίθαηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα πξναγσγψλ, ακνηβψλ θαη 
αληακνηβψλ. Σα ρξήκαηα δελ απνηεινχλ θίλεηξν, σζηφζν νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα 
γλσξίδνπλ φηη ην ζχζηεκα ακνηβψλ θαη νη δηαδηθαζίεο πξναγσγψλ βαζίδνληαη ζε δίθαηα θαη 
ηζφηεηα  πξφηππα (Johns, 1996).  
 
    Τπάξρνπλ πέληε ηχπνη αηφκσλ ηα νπνία εθδειψλνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά φζνλ 
αθνξά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Απηνί είλαη α) ν λεπξσηηθφο, ν νπνίνο γεληθά έρεη 
αξλεηηθφ ραξαθηήξα θαη ιφγσ απηνχ ηνπ ραξαθηήξα είλαη δπλαηψλ λα εκπιαθεί ζε 
δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο θαη λα βηψζεη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη σο εθ 
ηνχηνπ εκθαλίδεη κεησκέλε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε β) ν εμσζηξεθήο ν νπνίνο έρεη ηελ 
πξνδηάζεζε λα βηψλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, έρεη πεξηζζφηεξνπο θίινπο θαη θνηλσληθέο 
ζπλαλαζηξνθέο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πηζαλφηεξν λα βηψζεη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε γ) ν 
«αλνηθηφο» ζε εκπεηξίεο ν νπνίνο έρεη ηελ πξνδηάζεζε λα αηζζάλεηαη ην θαιφ θαη ην θαθφ 
σζηφζν απηή ε ζπκπεξηθνξά – ζηάζε ηνπ δελ ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ εξγαζηαθή 
ηθαλνπνίεζε  δ) ν δείθηεο ν νπνίνο έρεη κεγαιχηεξε ππνθίλεζε λα επηηχρεη δηαπξνζσπηθή 
νηθεηφηεηα θαη νδεγεί έηζη ζε κεγαιχηεξα επίπεδα επεκεξίαο, σζηφζν ε εξγαζηαθή 
ηθαλνπνίεζε ζρεηίδεηαη κελ ζεηηθά αιιά ζε κηθξφ βαζκφ θαη ε) ν «επζπλείδεηνο» ε ηνπ 
νπνίνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Ζ επζπλεηδεζία ζρεηίδεηαη κε ηελ 
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε γηαηί αληηπξνζσπεχεη γεληθφηεξα κία ηάζε ζπκκεηνρήο – αλάκημεο 
ζηελ εξγαζία θαη απηή ε ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ν επζπλείδεηνο λα 
έρεη ηθαλνπνηεηηθέο αληακνηβέο φπσο κηζζφο, πξναγσγή, ζεβαζκφο, απηνεθπιήξσζε, 
αλαγλψξηζε θιπ.. (Νηθνιαίδνπ, 2011) 
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3.6 Ζ ζεκαζία ηεο Ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία 

  Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δίλνπκε ηφζε ζεκαζία ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε; 
Τπάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο αλάινγα κε ηελ εζηίαζε, ζηνλ εξγαδφκελν ή ηελ 
επηρείξεζε. Αξρηθά, ε «αλζξψπηλε» πξνζέγγηζε (humanitarian) ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
αμίδεη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη δίθαηα θαη κε ζεβαζκφ. Με απηή 
ηελ έλλνηα, ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αληαλαθιά σο έλα βαζκφ ηελ θαιή κεηαρείξηζε πνπ 
έρεη θάπνηνο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, αθφκε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλδεημε 
ζπλαηζζεκαηηθήο επεμίαο ή θαιήο ςπρηθήο πγείαο θαη δεχηεξσλ, ε «σθειηκηζηηθή» 
πξνζέγγηζε (utilitarian) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία φιεο ηεο επηρείξεζεο (Paul & 
Spector, 1997).  
 
    Ο PaulE. Spector, (1997), αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηεο 
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο: α) ε παγθφζκηα πξνζέγγηζε (global approach) πνπ 
αληηκεησπίδεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε σο έλα κνλαδηθφ, ζπλνιηθφ ζπλαίζζεκα απέλαληη 
ζηελ εξγαζία θαη β) ε πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζε επηκέξνπο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο (facet 
approach)φπσο νη αληακνηβέο (κηζζνί θαη πξφζζεηεο παξνρέο), νη επθαηξίεο γηα πξναγσγή, 
ε επηθνηλσλία ζην ρψξν εξγαζίαο, ε αζθάιεηα, ε επηζεψξεζε, νη πξντζηάκελνη θαη νη 
ζπλάδειθνη, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο απηήο θαζ‟ εαπηή.  
 
   Ζ δεχηεξε απηή πξνζέγγηζε δίλεη κία πην πιήξεο εηθφλα ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 
γηαηί είλαη πηζαλφλ θάπνηνο εξγαδφκελνο λα είλαη δπζαξεζηεκέλνο κε θάπνηα πηπρή ηεο 
εξγαζίαο ηνπ, γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί φηη δελ ακείβεηαη φπσο ηνπ αμίδεη αιιά λα είλαη 
ηθαλνπνηεκέλνο κε θάπνηα άιιε πηπρή π.ρ. ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο 
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Ζ ηθαλνπνίεζε ινηπφλ απφ ηελ εξγαζία είλαη θαζνιηθφ ζπλαίζζεκα 
απέλαληη ζηελ εξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο φπσο ε θχζε 
ηεο εξγαζίαο, νη ακνηβέο, νη πξφζζεηεο παξνρέο ην ζχζηεκα πξναγσγψλ, νη εξγαζηαθέο 
ζπλζήθεο, ε αλαγλψξηζε, ε επηθνηλσλία, ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε αζθάιεηα, νη 
ζπλάδειθνη, ε επνπηεία, ε εξγνδνζία θαη νη πνιηηηθέ θαη δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη 
αληαλαθιά πσο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη γηα ηελ εξγαζία γεληθά θαη εηδηθά ζηελ εξγαζία 
ηνπο. (Νηθνιαίδνπ, 2011) 

 
   Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε κειάηε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία γηαηί ζρεηίδεηαη κε 
ηελ νξγαλσηηθή δέζκεπζε, ηελ εξγαζηαθή απφδνζε, ηελ ζπρλή ελαιιαγή εξγαζίαο, ηηο 
απνπζίεο, ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (PaulE. Spector, 
(1997). Οη εξγαδφκελνη κε πςειφηεξν επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη δπζθνιφηεξν 
λα αλαδεηήζνπλ αιινχ εξγαζία ή λα εγθαηαιείςνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ νη 
εξγαδφκελνη πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ παξνχζα εξγαζία ηνπο λα αλαδεηήζνπλ 
αιινχ εξγαζία. 
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3.7 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη Πνιπηέιεηα ή Αλαγθαηφηεηα; 

3.7.1 Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία σο ¨πνιπηέιεηα¨ 

  Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ, ηφζν 
ηα άηνκα φζν θαη ηνπο εξγνδφηεο-νξγαληζκνχο, εηδηθά ζε απηέο ηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο 
πεξηφδνπο. Χζηφζν, ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ ππάξρεη κία ζχγρπζε γηα ην αλ ε 
ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα ή πνιπηέιεηα. 
 
  Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κέζα ζε ζπλζήθεο 
νηθνλνκηθή χθεζεο θαη θνηλσληθήο θξίζεο, είλαη αλαγθαζκέλεο ζπλερψο λα βειηηψλνπλ ηελ 
πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ – ππεξεζηψλ, λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη λα 
πξνζθέξνπλ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Γπζηπρψο φκσο, ν βαζηθφο ηξφπνο 
επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ, είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αξθεηά ρξνλνβφξν θαη πνιχπινθν. 
Γη΄ απηφ θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ κίαο θαη παξνπζηάδεηαη σο ¨ε εχθνιε 
θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιχζε¨ , ζε απηή ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 
έμνδα πξνζσπηθνχ, αθνχ ζεσξνχληαη σο κία απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. (Βάιβε, Φξάγθνο, 2009. «Ζ παξαγσγηθφηεηα ελφο εξγαδνκέλνπ 
εμαξηάηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε;», 12 Μαξηίνπ 2009. Γηαζέζηκν ζηελ 

ηζηνζειίδα http://www.perceptum.gr/i. Πξφζβαζε ζηεο 06/07/2012)  

 
  Σν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ σζηφζν, γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε εθθξάζηεθε 
κέζα απφ πιεζψξα εξεπλψλ κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, αθνινχζσο φκσο 
παξαηεξήζεθε κηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηφ ην ζέκα επηζηεκνληθψλ 
άξζξσλ. Οη ιφγνη γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζηεπκάησλ δελ είλαη πιήξσο 
γλσζηνί, αιιά γίλνληαη ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη εκπεηξηθέο έξεπλεο δελ 
κπφξεζαλ λα ππνζηεξίμνπλ (ζε πςειφ πνζνζηφ) ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο πνπ ζπλέδεαλ ηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε επίδνζε. Παξφια 
απηά, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο εξγαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ, είηε ηελ αλαγθαηφηεηα, 
είηε ηελ πνιπηέιεηα  ηεο  επαγγεικαηηθήο  ηθαλνπνίεζεο. 
 
   Μηα κεγάιε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη MacDuffie θαη Krafcik (1992) ζε 70 εξγνζηάζηα ζε 
17 ρψξεο θαηέιεγε, κεηαμχ άιισλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νξγαληζκνί, νη νπνίνη έθαλαλ 
ρξήζε ζηξαηεγηθψλ Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο «ππέξ-
εηδηθεπκέλνπ» εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηθαλνχ ζρεδφλ κφλν γηα καδηθή παξαγσγή, είραλ 
κηθξφηεξε παξαγσγηθφηεηα (1 πξντφλ ζε 30 ψξεο έλαληη 22 σξψλ) θαη πνηφηεηα (0,8 
ειαηησκαηηθά ζηα 100 έλαληη 0,5 ζηα 100) ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 
ζηξαηεγηθέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ πνπ είραλ ζαλ θχξην ζηφρν, κεηαμχ ησλ 
άιισλ, ηελ αχμεζε ηεο γεληθφηεξεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 
Όκσο, θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ε νπνία δελ 
επηηπγράλεηαη κφλν κε επελδχζεηο ζε πάγην εμνπιηζκφ ή δηαθήκηζε, αιιά εμαξηάηαη επίζεο 
θαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. (Παξνχηεο, 2005) 
 
   Απηή ε ζπληζηψζα ζηελ απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, ηνλίζηεθε απφ κηα κειέηε ησλ 
Bowen θαη Schneider (1985). Αλαθέξνπλ φηη πξέπεη πάλσ απ‟ φια λα ππάξρεη ηθαλφ 
πξνζσπηθφ, κε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Δπνκέλσο, κηα 
ηξάπεδα, φπσο θαη θάζε επηρείξεζε – θαη ηδηαίηεξα εθείλεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο – ρξεηάδεηαη ηθαλνπνηεκέλνπο  εξγαδφκελνπο. 

http://www.perceptum.gr/i


 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 57 απφ 166 

 
    Μειέηε απφ ηνλ ηνκέα ηεο ηρζπνβηνκεραλίαο έβγαιε κηα ελδηαθέξνπζα ζπζρέηηζε κεηαμχ 
παξαγσγηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (ShikdarandDas 2003). Μειεηήζεθαλ 
48 άηνκα απφ έλα εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ςαξηψλ, φπνπ θχξην θαζήθνλ ηνπο ήηαλ ην 
ηεκάρηζκα (trimming) ηρζχσλ – κηα γεληθψο επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία. Ζ ζπζρέηηζε 
πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ 0.87 
(p< 0.001) θαη πξνηάζεθε φηη ζε κηα εξγαζία κε επαλαιακβαλφκελεο ελέξγεηεο είλαη 
αλαγθαία ε παξνρή θηλήηξσλ. Σα θίλεηξα απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη δε ηελ 
παξαγσγηθφηεηα (Δηθφλα 1). (Παξνχζεο, 2005) 
 
                                            

Δηθφλα 1. Ζ ηθαλνπνίεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο κπνξεί λα πξνθαιεί θαιχηεξε απφδνζε 
 

 
 

Πεγή: http://www.perceptum.gr/i 
 

 
   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπρλά αλαθέξεηαη φηη ζηε ζχγρξνλε θαηαλαισηηθή θνηλσλία 
ειάρηζην ελδηαθέξνλ επηδεηθλχνπλ νη ηδηνθηήηεο θαη νη δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ ζε φ,ηη δελ 
έρεη, έκκεζα ή άκεζα, ζρέζε κε ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. 
Μάιηζηα, φηαλ ηίζεληαη δεηήκαηα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, απηά ραξαθηεξίδνληαη σο 

«πεξηηηή» πνιπηέιεηα (Δηθφλα 2).  
 

Δηθφλα 2. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε 

 

 
 

Πεγή: http://www.perceptum.gr/i 
 

  Πξνο ππνζηήξημε απηήο ηεο άπνςεο, ν Kahn (1960) αλαθέξεη κηα κειέηε πνπ αθνξνχζε 
6000 εξγαδφκελνπο ζε εηαηξείεο θνξηεγψλ. Οη εξγαδφκελνη ππνζηήξημαλ φηη ε ηθαλνπνίεζε 
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απφ ηελ εξγαζία ηνπο ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ήηαλ 4 εηδψλ: 
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία απηή θαζ‟ εαπηή (ηδηνπαζήο), ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εηαηξεία, 
ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επηηήξεζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηηο αληακνηβέο θαη ηηο επθαηξίεο 
θηλεηηθφηεηαο. 

 
   Μηα κεηαλάιπζε πνιιψλ κειεηψλ πνπ εμέηαδαλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηθαλνπνίεζεο απφ 
ηελ εξγαζία θαη απφδνζεο, θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή ε ζρέζε είλαη κφλν 
πιαζκαηηθή (Laffaldano and Muchinsky 1985). Παξ‟ φιεο ηηο παξαπάλσ αληηγλσκίεο, αμίδεη 
λα ζεκεησζεί ε κεγάιε κειέηε ηεο Watson Wyatt , ε νπνία έδεημε φηη ε ηθαλνπνίεζε 
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο δελ ήηαλ θνζηνβφξα.  
  
   Δπνκέλσο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε δηαηήξεζε ελφο πςεινχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, φρη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα επηρεηξεκαηηθνχο /θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο 
αιιά θαη γηα θνηλσληθνχο ή αλζξσπηζηηθνχο. Καηά ηε γλψκε καο, ινηπφλ, ε επίηεπμε 
επεκεξίαο θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ησλ εξγαδφκελσλ ηεο επηρείξεζεο ζα 
πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ησλ εξγνδνηψλ. (Παξνχηεο, 2005) 
 
 

 
ΣΡΟΠΟΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 
   Αλαθέξζεθε φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ είλαη θαη‟ αλάγθε θνζηνβφξα γηα κηα 
επηρείξεζε, αλ θαη έρεη ζεσξεζεί κε απαξαίηεηε ζε θάπνην βαζκφ. Χζηφζν, είλαη 
ελδηαθέξνλ λα αλαπηπρζνχλ ηξφπνη πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 
ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Δηθφλα 3). 
 
 

Δηθφλα 3:επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε – δπζαξέζθεηα 
. 

 

 
                                     Πεγή: http://www.perceptum.gr/i 

 
 
     Οη Shikdar θαη Das (2003) αλαθέξνπλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ληψζνπλ 
ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εμήο: α)νη εξγαδφκελνη έλησζαλ φηη είραλ κηα επθαηξία θάζε κέξα γηα 
λα θάλνπλ απηφ πνπ θάλνπλ θαιχηεξα, β)πίζηεπαλ φηη ε γλψκε ηνπο κεηξνχζε, 
γ)αηζζάλνληαλ φηη ε ζπλεξγάηεο ηνπο ήηαλ αθνζησκέλνη ζηελ πνηφηεηα, δ)ππήξρε κηα 
άκεζε ζχλδεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο κε ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. Άξα, πξνθεηκέλνπ λα 
βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαιφ ζα ήηαλ λα 
εθαξκνζηνχλ  ηα  αθφινπζα: 
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Α) Μέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Μηα απιή έξεπλα ζηνπο 
εξγαδφκελνπο κπνξεί λα καο πξνκεζεχζεη κηα αλεθηίκεηε πιεξνθνξία. Ζ δνκή ηεο 
έξεπλαο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθή. 
 
Β) Δβδνκαδηαία ή κεληαία ζπλεδξίαζε brainstorming. πρλά, ε θαιχηεξε πεγή γηα λέεο 
ηδέεο έξρεηαη κέζα απφ απηφ. Οη εξγαδφκελνί βιέπνπλ θάζε κέξα πξάγκαηα ηα νπνία ζα 
κπνξνχζαλ λα βειηησζνχλ, λα αιιάμνπλ ή λα γίλνπλ δηαθνξεηηθά. 
 
Γ) Δλζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα απμήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ. Δπηρνξήγεζε γηα 
καζήκαηα επηκφξθσζεο ηα νπνία απμάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, ηηο 
πσιήζεηο, ηελ επηθνηλσλία, ηελ εγεζία θαη ηηο δεμηφηεηεο δηνίθεζεο. 
 
Γ) Οη έθηαθηεο ρξεκαηηθέο βνήζεηεο αλαδσνγνλνχλ ηελ νηθνγέλεηα, ηε θπζηθή πγεία ή ηελ 
επηζπκία θαη ζα βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνχο λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 
πξνζσπηθήο ηνπο δσήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα αληαλαθιαζηεί ζηελ απφδνζε ηεο 
εξγαζίαο ηνπο. 
 
Δ) Δκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θάζε επθαηξία πνπ ππάξρεη. Μηα πξφζθαηε κειέηε έδεημε 
φηη πεξηζζφηεξνη απφ 57% ησλ εξγαδνκέλσλ δελ γλψξηδαλ ηηο εηήζηεο πσιήζεηο ηεο 
επηρείξεζεο πνπ εξγάδνληαλ. Πεξηζζφηεξνη απφ ην 26% απηψλ δελ ήμεξαλ εάλ ε 
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο ηνπο είρε αιιάμεη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Παξφηξπλζε γηα 
εκπινθή ζηελ εμέηαζε εμφδσλ ηνπ Σκήκαηφο ηνπο. 
 
Ε) Άκεζε αλαγλψξηζε. Μειέηε ηνπ Wichita State University πάλσ 1.500 εξγαδφκελνπο απφ 
κηα πνηθηιία επηρεηξήζεσλ απνθάιπςε φηη: Ο πην ηζρπξφο ππνθηλεηήο ήηαλ 
εμαηνκηθεπκέλνο, άκεζε αλαγλψξηζε απφ ηνλ θάηνρν ή ηνλ κάλαηδεξ. Ζ κειέηε πξφηεηλε 
ζηνπο εξγνδφηεο: «Μελ πεξηκέλεηε κέρξη ηελ επφκελε ζπλάληεζε ζην γξαθείν, ηελ κεληαία 
επηρεηξεζηαθή ηειεηή ή ηνλ απνινγηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα επαηλέζεηε, αλαγλσξίζεηε 
ή λα αληακείςεηε έλαλ εξγαδφκελν. Αληακείςηε ακέζσο ηνπο αλζξψπνπο . Αθήζηε ηνπο λα 
κάζνπλ πφζν ζεκαληηθνί είλαη θαη πφζν ηνπο εθηηκάηε. Δληζρχζηε ηηο ζεηηθέο ελέξγεηεο θαη 
ζπκπεξηθνξέο ηνπο.» 
  
Ζ) πγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο. Αλαθνξά ησλ ζσζηψλ ελεξγεηψλ θαη εμήγεζε πψο απηφ 
βνήζεζε ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 
 
Θ) Γεκηνπξγία «Αίζνπζα ηεο Γφμαο». Γεκηνπξγία ελφο θελνχ ηνίρνπ ν νπνίνο λα είλαη 
εχθνια νξαηφο θαη απφ ηνπο πειάηεο θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Γεκηνπξγία κηαο 
αλακλεζηηθήο πιαθέηαο γηα ηα Άξηζηα ησλ Αξίζησλ. Κάζε κήλα λα πξνζηίζεηαη κηα 
αλακλεζηηθή πιαθέηα κε ην φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ πξφηεηλε κηα θαηλνηφκν ηδέα, πνπ είρε 
ηελ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ, ην θαιχηεξν νηηδήπνηε. 
Δπίδεημε επραξηζηεξίσλ ζεκεηψζεσλ απφ πειάηεο πνπ επαηλνχλ εξγαδφκελνπο. Αλάξηεζε 
αλαθνξψλ απφ ηε δηνίθεζε πνπ επαηλνχλ αλζξψπνπο γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε βνήζεηά 
ηνπο ζηελ επηρείξεζε. 

 
Η) Γεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ εηήζηνπ επηρεηξεζηαθνχ γεγνλφηνο γηα αλαγλψξηζε θαζελφο 
απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο γηα ηα πξάγκαηα πνπ θάλεη, ψζηε λα βειηησζεί ε αμία ηεο 
επηρείξεζήο. 
 
Κ) Πξνζσπνπνίεζε. Απνζηνιή ελφο κνλαδηθνχ δψξνπ ή θάξηαο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο. 
Γελέζιηα ελφο εξγαδφκελνπ, επέηεηνο απαζρφιεζεο, πξναγσγή ή άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο 
είλαη ε θαιχηεξε επθαηξία γηα αλαγλψξηζε ηεο μερσξηζηήο ηνπο  κέξαο.  (Καηζάιεο,2007) 
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3.7.2 Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία σο “αλαγθαηφηεηα” 

   χκθσλα κε ηνλ Sutermeister (1964), ε παξαγσγηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ 
δχν παξάγνληεο, ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ην επίπεδν ηεο απνδνηηθφηεηαο  ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη 
απφ ην βαζκφ ππνθίλεζήο ηνπο. Πνία είλαη ε ζρέζε φκσο κεηαμχ ηεο ππνθίλεζε, ηνπ 
βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα. 
 
   Οη Georgopoulos et al (1957), αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: ¨Αλ ν εξγαδφκελνο ζεσξεί ηελ 
πςειή (ή ρακειή)  παξαγσγηθφηεηα σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 
πξνζσπηθψλ ηνπ ζηφρσλ….(ν ίδηνο) ζα έρεη ηελ ηάζε λα εκθαλίδεη πςειή (ή ρακειή) 
παξαγσγηθφηεηα…¨ . 
 
   Οη MacDuffie & Krafcik (1992) δηεμήγαλ κία έξεπλα ζε 70 εξγνζηάζηα ζε 17 δηαθνξεηηθέο 
ρψξεο θαη θαηέιεμαλ, κεηαμχ άιινλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νξγαληζκνί πνπ είραλ 
εθαξκφζεη ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ¨ππέξ-
εηδηθεπκέλνπ¨ εξγαζηαθνχ πξνζσπηθνχ είραλ κηθξφηεξε απνδνηηθφηεηα (1 πξντφλ ζε 30 
ψξεο έλαληη 22 σξψλ) θαη πνηφηεηα (0,8 ειαηησκαηηθά ζηα 100 έλαληη 0,5) ζε ζρέζε κε 
επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ είραλ 
ζαλ θχξην ζηφρν, κεηαμχ ησλ άιισλ, ηελ αχμεζε  ηεο γεληθφηεξεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο (κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ησλ επζπλψλ, κε ζπκκεηνρή 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θέξδε, κε ζθαηξηθή γλψζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 
επηρείξεζεο, εμαζθαιηζκέλε απαζρφιεζεο θ.α.). 
 
  Όπσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξίζηεθα νη Schneider & Bowen (1985), γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 
ζπλζήθεο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ (θαη επνκέλσο ηα έζνδα), 
πξέπεη πάλσ απ΄ φια λα ππάξρεη ηθαλφ πξνζσπηθφ, κε κεγάιν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ 
ηελ εξγαζία ηνπο. Δπνκέλσο θάζε επηρείξεζε – ηδηαίηεξα εθείλεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο 
νηθνλνκίαο – ρξεηάδεηαη ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο.  
 
   Δίλαη ινηπφλ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κηα αλαγθαηφηεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο; 
Θεσξείηαη φηη ε απάληεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθή ζην πνχ ε απνδνηηθφηεηα ηεο 
επηρείξεζεο είλαη ε βαζηθή ζπληζηψζα επηηπρίαο ηεο. Γχζθνια θαλείο ζα κπνξνχζε λα 
παξαβιέςεη ηηο απνδείμεηο πνπ παξέρνπλ εθαηνληάδεο επηζηεκνληθέο κειέηεο γηα ηε ζρέζε 
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη απνδνηηθφηεηαο θαη επηπιένλ αθφκε πην δχζθνια ζα 
αξλεζεί φηη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηηο ζχγρξνλεο 
επηρεηξήζεηο. (Παξνχζεο, 2005) 
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3.7.3 Μέηξεζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλνπνίεζεο 

   Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε καδί κε ηελ ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ αηφκσλ ζα έπξεπε λα 
απνηειεί θχξηα επηδίσμε θάζε θνηλσλίαο. Οη επηζηήκεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Οηθνλνκίαο 
θαηέδεημαλ φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ  ην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη θαη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 
(Παξνχζεο 2005) 
 
    Ζ κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζπλήζσο γίλεηαη είηε κέζα απφ ηε 
δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, είηε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο. πλήζσο νη 
πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γίλνληαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα κειεηήζεη  κεγαιχηεξν δείγκα κε 
κηθξφηεξν θφζηνο. Δπηπιένλ, νη εξγαδφκελνη αθήλνπλ πην ειεχζεξν ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 
απαληνχλ κε κεγαιχηεξε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο θαη έηζη ηα απνηειέζκαηα είλαη 
πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά. (Μπάηηνπ, 2009)  
 
   ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξα εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Έλα απφ ηα πην δεκνθηιή εξσηεκαηνιφγηα είλαη ην JDI (Job 
Descriptive Index) ησλ Smith, Kendal & Hulin. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ αμηνινγεί 5 
δηαζηάζεηο: ηελ εξγαζία, ηηο ζρέζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν, ην κηζζφ, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πξναγσγήο. Πεξηιακβάλεη 72 εξσηήζεηο, θάζε κία απφ ηηο 
νπνίεο απνηειεί κία κηθξή θξάζε πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο (Spector, 1997).  
 
   Σν 1975, ν Hackman & Oldham, δεκηνχξγεζαλ ην JDS (Job Diagnostic Survey). Σν JDS 
είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα κειεηά ηηο επηπηψζεηο ησλ 
εξγαζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνπο αλζξψπνπο. Απνηειείηαη απφ 23 εξσηήζεηο θαη 
πεξηέρεη πέληε δηαζηάζεηο γηα λα κεηξά ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο θαη είλαη νη αθφινπζεο: 
πνηθηιία δεμηνηήησλ, ηαπηφηεηα έξγνπ, ζπνπδαηφηεηα έξγνπ, απηνλνκία 
επαλαηξνθνδφηεζεο. 
 
   Έλα επίζεο γλσζηφ εξσηεκαηνιφγην είλαη ην MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire) 
Weiss, Dawis, England & Lofquist, ην νπνίν δεηά απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ ζε 
100 εξσηήζεηο (ζηε κεγάιε ηνπ εθδνρή) ή ζε 20 εξσηήζεηο ζηελ κηθξή ηνπ εθδνρή. Απηφ ην 
εξσηεκαηνιφγην κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε ή ηελ δπζαξέζθεηα ιακβάλνληαο ππφςε 20 
δηαζηάζεηο, φπσο ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ, ηελ επίηεπμε, ηελ εμνπζία, ηηο ακνηβέο, ηε 
δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία, ηηο εζηθέο αμίεο, ηελ αλαγλψξηζε, ηελ ππεπζπλφηεηα θ.α. 
(Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967). 
 
  Σν 1985,  Paul Spector δεκηνχξγεζε έλα εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο, ην νπνίν θαη 
δεκνζίεπζε ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ American Journal of Psychologyηελ ίδηα ρξνληά. Σν 
εξσηεκαηνιφγην απηφ νλνκάδεηαη JSS (Job Satisfaction Survey) θαη έξρεηαη λα θαιχςεη 
φπσο ηζρπξίδεηαη ν δεκηνπξγφο ηνπ ηελ αλάγθε γηα έλα εξγαιείν πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηηο 
ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνλ άλζξσπν, ζε δεκφζηνπο θνξείο ή ζε κε θεξδνζθνπηθνχο 
νξγαληζκνχο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ απνηειείηαη απφ 36 εξσηήζεηο θαη εμεηάδεη ελλέα 
δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο θαη είλαη νη εμήο: κηζζφο, πξναγσγή, ζρέζεηο κε πξνζσπηθφ, 
πξνλφκηα, αλαγλψξηζε – επίηεπμε, ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, 
θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηέινο ηελ επηθνηλσλία.  
 
   Οη O‟ Connor, Peters & Gordon (1978), πηζηεχνπλ φηη ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ έιιεηςε 
κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαη θνηλήο κεζφδνπ κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 
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θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα, κέζα απφ ζρεηηθή ηνπο έξεπλα, φηη ε πνηθηιία ησλ 
εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ δελ παξαηεξείηαη κφλν ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαιείσλ, αιιά θαη ζηηο 
εξσηήζεηο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη ην θάζε εξγαιείν. Θεσξνχλ φηη αλ θαη απηή ε 
πιεζψξα εξγαιείσλ έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο ζην ζέκα ηεο κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εκθάληζε θάπνησλ δηαζηάζεσλ πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα ήδε ππάξρνληα εξγαιεία, νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πξέπεη εμίζνπ λα 
πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο εξεπλεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ 
πεδίν.  
 
   Σέινο ηα δεηήκαηα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο εμεηάδνπλ νη Saane, Sluiter, Verdeek & Frings – Dresen 
(2003). Οη νπνίνη θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ειάρηζηα είλαη εθείλα ηα εξεπλεηηθά 
εξγαιεία πνπ απνδεηθλχεηαη λα πιεξνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν θξηηήξηα. 
 

3.8 Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε –Παξαγσγηθφηεηα, ηάζε απνθπγήο 

θαη θηλεηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ 

   Ζ δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαηά θαηξνχο ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηνπ 
εξγνδνηηθνχ ρψξνπ, θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν 
ελδηαθέξνλ απηφ φκσο αηφλεζε, φηαλ έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα απηφ ην ζθνπφ, έδεημαλ ην 
αληίζεην. χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα επηζηεκνληθψλ εξεπλεηψλ πνπ εμέηαζαλ ηε 
κεηαμχ ηνπο ζρέζε, δελ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη πςειφο βαζκφο ζπλάθεηαο. Με άιια ιφγηα, ε 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ θαίλεηαη λα έρεη άκεζν αληίθξηζκα ζηελ παξαγσγηθφηεηα. 
(Κάληαο, 1998) 
 
   Οη Katzell, Barrett & Parker (1961), ζηελ άπνςε φηη ν επηπρηζκέλνο εξγαδφκελνο είλαη ν 
παξαγσγηθφο εξγαδφκελνο, δηαηππψλνπλ ηα δηθά ηνπο επηρεηξήκαηα ζέινληαο λα 
αλαηξέςνπλ ηνλ κχζν απηφ. Απνξξίπηνπλ ηελ άπνςε φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 
βειηηψλεη πάληα ηελ απφδνζε θαη ζεσξνχλ φηη ε ηθαλνπνίεζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα 
ζπλδένληαη κφλν φηαλ νη εξγαδφκελνη παξαθηλνχληαη λα παξάγνπλ επεηδή ε απνδνηηθφηεηά 
ηνπο νδεγεί ζηελ απφθηεζε πξνλνκίσλ ζεκαληηθψλ γηα απηνχο. 
 
   ην εξψηεκα αλ Οη ηθαλνπνηεκέλνη εξγάηεο είλαη νη παξαγσγηθνί ή ην αληίζηξνθν, νη 
Lawler & Porter (1967), δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ 
πξνθαιεί ηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά φηη ε ηθαλνπνίεζε πξνθαιείηαη απφ απηή. Με άιια 
ιφγηα, ν ηθαλνπνηεκέλνο εξγαδφκελνο δελ είλαη απαξαίηεηα θαη παξαγσγηθφο, ελψ ν 
παξαγσγηθφο εξγαδφκελνο κπνξεί λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Δπίζεο 
ηνλίδεη φηη νη νξγαληζκνί πξέπεη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο λα κεγηζηνπνηνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ 
παξαγσγηθφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο θαη φρη κεκνλσκέλα ηεο ηθαλνπνίεζεο. 
 
    χκθσλα κε ηνλ Beer (1964), ε άπνςε φηη ε παξαγσγηθφηεηα δελ ζπλδέεηαη κε ηελ 
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, - άπνςε ε νπνία ππνζηεξίρζεθε αξρηθά απφ ηνπο Brayfield & 
Crockett ηε δεθαεηία ηνπ ‟50- δελ πξέπεη λα κεηψλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο σο έλα δήηεκα πνπ νθείιεη λα ελδηαθέξεη ην δηνηθεηηθφ ηκήκα ηεο εθάζηνηε 
επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ.  
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    ε φηη αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ησλ απνπζηψλ απφ ηελ 
εξγαζία (ηάζε απνθπγήο ηεο εξγαζίαο) θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ (απνρψξεζε 
απφ ηελ εξγαζία), ηα απνηειέζκαηα δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ δείρλνπλ έλα κηθξφ 
κφλν βαζκφ ζπλάθεηαο. Οη Porter & Steers (1973), παξαζέηνληαο ηα επξήκαηα δηαθφξσλ 
ζρεηηθψλ εξεπλψλ επηζεκαίλνπλ ηελ χπαξμε αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εξγαζηαθήο 
ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ κία πιεπξά θαη ηελ απνθπγή 
ηεο εξγαζίαο απφ ηελ άιιε, ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Δπίζεο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία δχν 
παξαγφλησλ, ηνπ κηζζνχ θαη ησλ πξννπηηθψλ γηα εμέιημε, νη νπνίνη επηδξνχλ ζεκαληηθά 
ζηελ απφθαζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα απνθπγή ή απνρψξεζε απφ ηλ εξγαζία. 
 
    Μία αθφκε νκάδα εξεπλεηψλ (Nicholson, Brown & Chadwick – Jones, 1970), δηαηχπσζαλ 
ηελ άπνςε φηη ε ηάζε απνθπγήο ηεο εξγαζίαο, βάζε ησλ εξεπλψλ ηνπο ζε δηάθνξα 
εξγαζηαθά πεξηβάιινληα, ζπλδέεηαη κε ηα θνηλσληθά πξφηππα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ίδην 
ην πεξηβάιινλ. Με άιια ιφγηα, ε λννηξνπία πνπ επηθξαηεί ζε θάζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 
είλαη εθείλε πνπ σζεί ηνλ εξγαδφκελν λα απνθχγεη ή φρη ηελ εξγαζία ηνπ.  
 
    Ο θαζεγεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Βνζηψλεο Max H. Bazerman (1983), ππνζηήξημε φηη 
νη έξεπλεο ηνπ Nicholsonθαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, φζν θαη νη έξεπλεο ησλ Porter & Steers, 
έρνπλ ειιείςεηο ζηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, φπσο θαη ζηε ζεσξία ζηελ νπνία 
βαζίδνληαη. 
 

 

3.9 Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε θαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ  

      Απφ ην 1957 θαη έπεηηα απφ κία εθηεηακέλε κειέηε βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ ζρεηηθψλ κε 
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, νη Herzberg, Mausner, Peterson & Cap well δεκνζίεπζαλ 
ην ζχγγξακκά ηνπο  “Job attitudes: Review of Research and Opinion”. Με ζέκα ηελ 
ηθαλνπνίεζε θαη ηε ζρέζε ηεο κε επηκέξνπο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα, νη Herzberg et al. 
(1957), εμέηαζαλ απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά 
δείγκαηα Ακεξηθαλψλ εξγαδνκέλσλ, θαηαιήγνληαο ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζράζε 
ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ ειηθία, ηελ πξνυπεξεζία, ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ην 
κηζζφ.  πγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη ε ειηθία ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπλδέεηαη κέζα απφ κία U-
shaped ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επαγγεικαηηθή 
ηθαλνπνίεζε ηείλεη λα είλαη πςειή φηαλ ην άηνκν μεθηλά  ηελ πξψηε ηνπ εξγαζία, αιιά ζηε 
ζπλέρεηα κεηψλεηαη κέρξη ην άηνκν απηφ λα θηάζεη ζηα ηέιε ηεο ηξίηεο δεθαεηίαο ηεο δσήο 
ηνπ  ή ζηηο αξρέο ηεο ηέηαξηεο φπνπ αξρίδεη πάιη λα απμάλεηαη, φηαλ ηα επίπεδα 
ηθαλνπνίεζεο αξρίζνπλ λα απμάλνληαη, ζπλερίδνπλ θαη γηα ην ππφινηπν ηεο θαξηέξαο ηνπ 
εξγαδνκέλνπ. Ζ πξνυπεξεζία επίζεο βξέζεθε λα έρεη κία ζρέζε U-shaped κε ηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. πγθεθξηκέλα, ε ηθαλνπνίεζε πέθηεη κέζα ζηα πξψηα ρξφληα 
ηεο εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ παξέρνληαο ρακειή γηα θάπνηα ρξφληα θαη ζηελ πνξεία απμάλεηαη. 
(Μπάηηνπ, 2009)  
 
   Απφ ηελ άιιε νη εξκελείεο ησλ Herzberg θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηε U-shaped 
ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο, πξνυπεξεζίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ακθηζβεηήζεθαλ 
απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο, θπξίσο επεηδή βαζίζηεθαλ ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη 
πξνέθπςαλ απφ έξεπλα δεδνκέλσλ παξά απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε. πγθεθξηκέλα, νη Hulin 
& Smith (1965), έπεηηα απφ έξεπλα πνπ δηελέξγεζαλ ζε 185 άλδξεο θαη 75 γπλαίθεο 
εξγαδνκέλνπο ζε κεγάιε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία ειεθηξηθψλ ζηελ Νέα Αγγιίαο, 
δηαηχπσζαλ ηελ χπαξμε ελφο πην ζχλζεηνπ κνληέινπ ζρέζεο κεηαμχ ειηθίαο, 
πξνυπεξεζίαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Δηδηθφηεξα  νη Hulin &Smith, βξήθαλ φηη ε 
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ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο είλαη επζχγξακκε θαη κάιηζηα ζεηηθή ζην 
ζχλνιφ ηεο. Οη εξεπλεηέο εξκήλεπζαλ ηε ζεηηθή απηή ζρέζε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε 
αηφκνπ λα πξνζαξκφδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζε απηφ πνπ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 
πξνζθέξεη. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξνυπεξεζία, ηφζν πεξηζζφηεξν νη 
εξγαδφκελνη πξνζαξκφδνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ε κία πην 
ιεπηνκεξή φκσο εμέηαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο θαη ηνπ θχινπ ησλ εξσηψκελσλ, νη Hulin &Smithδηαηχπσζαλ φηη κεηαβιεηέο 
φπσο ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ν κηζζφο δίλνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα επαγγεικαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο, θαηαιήγνληαο έηζη ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ε νπηηθή ηνπ θχινπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε.  
 
   Σν 1970, νη Gibson & Klein κειεηψληαο ηε ζρέζε ειηθίαο, πξνυπεξεζίαο θαη 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε δείγκα 2.067 εξγαδνκέλσλ ηνπ κπιε θνιάξνπ1 θαηέιεμαλ 
ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ εθείλα ησλ Herzberg et.al. θαη Hulin & Smith. Οη Gibson 
& Klein δηαπίζησζαλ κία ζεηηθή θαη επζχγξακκε ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο, ελψ αληηζέησο ε ζρέζε κεηαμχ πξνυπεξεζίαο θαη ηθαλνπνίεζεο βξέζεθαλ λα 
είλαη αξλεηηθή, γεγνλφο ην νπνίν απνδίδνπλ ζηελ αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ πξνζδνθηψλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα, ε νπηηθή ηνπ θχινπ δελ 
εμεηάδεηαη. (Μπάηηνπ, 2009) 
 
  Μία άιιε έξεπλα πνπ εμεηάδεη ηελ ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, 
είλαη απηή ησλ Hunt & Saul (1975). Γηα ηελ έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ δείγκα 5.800 
εξγαδνκέλσλ ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ (κάλαηδεξ, κεραληθνί, αξρηηέθηνλεο, ινγηζηέο θαη 
δηνηθεηηθνί ππάιιεινη), ελφο κεγάινπ απζηξαιηαλνχ θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ. 

 
    Οη Hunt & Saul κειέηεζαλ ηε ζρέζε επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, ειηθίαο θαη 
πξνυπεξεζίαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
παξακέηξσλ κε κεηαβιεηέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε φπσο νη 
ζρέζεηο ησλ ππαιιήισλ κε ηνλ πξντζηάκελν, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 
ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο. Σα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο έδεημαλ κία 
ζεηηθή θαη επζχγξακκε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο 
ειηθίαο αιιά θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ – αλδξψλ θαη γπλαηθψλ – ηνπ ιεπθνχ 
θνιάξνπ.  Δηδηθφηεξα, ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε βξέζεθε λα ζπλδέεηαη πην έληνλα κε ηελ 
ειηθία παξά ηελ πξνυπεξεζία γηα ηνπο άλδξεο, ελψ ην αληίζεην πξνέθπςε γηα ηηο γπλαίθεο. 
Γηα ηελ αθξίβεηα, γελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα ηδηαίηεξε ζρέζε κεηαμχ νπνηαζδήπνηε ειηθίαο 
νκάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ. Οη εξεπλεηέο 
ζεσξνχλ φηη νη δηαθνξέο ζηηο αλάγθεο, ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κπνξεί λα επζχλνληαη γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 
 
    Όζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο, δηαπηζηψζεθε ε U-shaped ζρέζε κεηαμχ ειηθίαο θαη 
ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζρέζε ησλ ππαιιήισλ κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο 
ηνπο, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Αληίζηνηρα γηα ηηο γπλαίθεο, ε κνλάδα U-shaped ζρέζε πνπ 
εληνπίζηεθε ήηαλ εθείλε κεηαμχ πξνυπεξεζίαο θαη εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ. Οη Hunt & Saul  
θαηά ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπο ηνλίδεη φηη κία ζεκαληηθή 
παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, 
είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο είλαη εξγαδφκελνη κίαο θπβεξλεηηθήο 
ππεξεζίαο. 
 

                                                 
1 Ο εργαζόμενοσ του μπλε κολάρου είναι το μέλοσ τησ εργαςιακήσ τάξησ που εκτελεί χειρονακτική 
εργαςία και πληρώνεται ωσ ωρομίςθιοσ. (http://en.wikipedia.org/wiki/Blue collar_worker)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue%20collar_worker


 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 65 απφ 166 

    Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα δηαθέξνπλ αλ επξφθεηην γηα έλα άιιν 
ηχπν νξγαληζκνχ θαη φρη γηα έλα θξαηηθφ, απζηεξά γξαθεηνθξαηηθφ θαη θαηά ζπλέπεηα 
δηαθνξεηηθφ ζε ιεηηνπξγία νξγαληζκνχ. Καηά ηελ άπνςε ησλ Hunt & Saul, είλαη απαξαίηεηε 
κηα πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ απηήο ηεο 
κνξθήο.  
 
   Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην θχιν, δπν 
κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο, απηή ηνπ Weaver (1978) θαη ησλ Major & Konar (1984), έξρνληαη 
λα εμεηάζνπλ θάπνηεο επηπιένλ παξακέηξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν Weaver (1978), 
εμεηάδνληαο ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ έγγακσλ θαη άγακσλ αλδξψλ θαη 
γπλαηθψλ ζε δείγκα 1.232 αλδξψλ θαη 518 γπλαηθψλ, δηαπίζησζε ηελ απνπζία ζεκαληηθψλ 
δηαθνξψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε, παξ‟ φιε ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ 
παξαγφλησλ γηα ηηο γπλαίθεο, φπσο νη ρακειφηεξνη κηζζνί θαη ην ρακειφηεξν εξγαζηαθφ 
status ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο.  Παξφια απηά, ν Weaver επηζεκαίλεη φηη ζε 
κία δεδνκέλε θαηάζηαζε, εάλ ηα θχια δελ αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, 
δειαδή ζε πεξίπησζε πνπ δηαθέξεη ν κηζζφο ηνπο ή ην prestige ηνπο θαη πθίζηαληαη 
θνηλσληθέο δηαθξίζεηο, ηφηε κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ δηαθνξέο ζηνλ βαζκφ επαγγεικαηηθήο 
ηνπο ηθαλνπνίεζεο. 
 
    Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Major & Konar (1984), εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε 
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πξνζδνθηψλ αλαθνξηθά κε ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο κεηαμχ αλδξψλ 
θαη γπλαηθψλ, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γπλαίθεο μεθηλνχλ ηελ θαξηέξα ηνπο κε 
ρακειφηεξεο κηζζνινγηθέο πξνζδνθίεο, αιιά θαη κε ιηγφηεξεο πξνζδνθίεο αλέιημεο ελ‟ 
ζπγθξίζεη ηνπο άλδξεο. 
 
    Όζνλ αθνξά ην είδνο (ιεπθφ θαη κπιε θνιάξν) θαη ην επίπεδν (status) εξγαζίαο (ρακειφ, 
κεζαίν, πςειφ) ζε ζρέζε κε ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο, ε 
έξεπλα ηνπ Friedlander (1966a), ε νπνία δηεμήρζε ζε 1.468 δεκφζηνπο ππαιιήινπο, 
αλέδεημε ζεκαληηθά επξήκαηα. Αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ θαη κε 
ρακειή απφδνζε, δηαπηζηψζεθε φηη ε αχμεζε  ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαίλεηαη λα 
πξνθαιείηαη επθνιφηεξα απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (παξάγνληαο πγηεηλήο), παξά κέζα 
απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο παξέρεη ε εξγαζία ηνπο γηα αλαγλψξηζε θαη αλέιημε 
(παξάγνληεο παξαθίλεζεο), ελψ απηή ε δηάθξηζε δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη γηα ηνπο ηεξαξρηθά 
θαηψηεξνπο εξγαδνκέλνπο (εξγαδφκελνη ηνπ κπιε θνιάξνπ).  
 
   ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Canters & Bugental (1966), ε 
νπνία δηελεξγήζεθε ζε 692 άλδξεο θαη γπλαίθεο, κάλαηδεξ, ππαιιήινπο θαη πσιεηέο, 
εμεηδηθεπκέλνπο εξγάηεο ηνπ κπιε θνιάξνπ θαη κε. Ζ ζέζε θαη ην επίπεδν εξγαζία 
εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηξείο εμσγελείο παξάγνληεο (παξάγνληεο πγηεηλήο) θαη ηξείο 
εγγελείο (θίλεηξα), θαηαδεηθλχνληαο ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξψησλ θαη ηε ζεηηθή ησλ 
δεχηεξσλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ κπιε θνιάξνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο θαη ηηο 
γπλαίθεο, νη γπλαίθεο βξέζεθαλ λα αμηνινγνχλ πςειφηεξα ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 
ηνπο θαη ρακειφηεξα ηελ αλάγθε γηα απην – έθθξαζε ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 
 
  ε άιιε έξεπλά ηνπ ν Friedlander (1966b), εμεηάδνληαο ηε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ 
ηνπ Herzberg, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη παξάγνληεο πγηεηλήο αμηνινγνχληαη σο 
ζεκαληηθφηεξνη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ησλ ηξηψλ εξγαζηαθψλ επηπέδσλ (ρακειφ, 
κεζαίν, πςειφ), φπσο θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ πνπ απαζρνινχληαη 
ζε ρακειέο ζηελ ηεξαξρία ζέζεο. Αληηζέησο, νη κεζαίνη θαη πςειφβαζκνη εξγαδφκελνη ηνπ 
ιεπθνχ θνιάξνπ αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθφηεξνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε 
ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Παξφκνηεο έξεπλεο γηα ηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ 
παξαγφλησλ πγηεηλήο θαη παξαθίλεζεο ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο 
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ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 
‟60. Ο Hahn (1959), δεκνζίεπζε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε δείγκα 800 
αμησκαηηθψλ ηεο αεξνπνξίαο ησλ Ζ.Π.Α. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε σο θχξηα πεγή ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ν παξάγνληαο ηεο επίηεπμεο θαη ηεο επζχλεο, ελψ ε 
δπζαξέζθεηα βξέζεθε λα πεγάδεη απφ ηηο ζρέζεηο ησλ εξσηψκελσλ κε ηνπο πξντζηακέλνπο 
ηνπο θαη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, νη νπνίνη ελ ησ κεηαμχ δε βξέζεθαλ λα επηδξνχλ ζηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  (House & Wigdor, 1967). 
 
   O Burke (1966), ζε έξεπλεο πνπ δηελεξγεί ζε 187 θνηηεηέο (γπλαίθεο θαη άλδξεο), πνπ 
παξαθνινπζνχλ καζήκαηα βηνκεραληθήο ςπρνινγίαο, βαζηδφκελνο ζηε ζεσξία ηνπ 
Herzbergθαη ρξεζηκνπνηψληαο πέληε παξάγνληεο πγηεηλήο θαη πέληε παξαθίλεζεο, 
θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νχηε νη πξψηνη αιιά νχηε νη δεχηεξνη είλαη αλεμάξηεηνη 
κεηαμχ ηνπο. Ο Ewen (1964), έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη, κε ηελ έξεπλά ηνπ ζε δείγκα 1.021 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο, ηνπο νπνίνπο θαη ρσξίδεη ζε δχν νκάδεο – ζηελ 
εμεηαδφκελε νκάδα θαη ζηελ νκάδα εγθπξφηεηαο - , φηη δχν απφ ηνπο ηξείο παξάγνληεο 
πγηεηλήο ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο πγηεηλήο σο παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαη ζηα δχν 
γθξνππ, κε ηνλ έλαλ θαη ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο παξαθηλήζεηο θαη ζηα δχν γθξνππ, κε 
ηνλ έλαλ ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο παξαθίλεζεο ζην γθξνππ εγθπξφηεηαο θαη ηνλ δεχηεξν 
λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη σο παξάγνληαο πγηεηλήο αιιά θαη σο παξάγνληαο θηλήηξνπ, 
ζην εμεηαδφκελν γθξνππ.  Αλάινγα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Malinovsky 
& Barry (1965), Οη νπνίνη εμεηάδνληαο ηε ζεσξία ησλ δχν παξαγφλησλ, δηαπίζησζαλ φηη 
απφ ηνπο δψδεθα παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, νη έμη βξέζεθαλ λα απνηεινχλ ηφζν 
παξάγνληεο πγηεηλήο φζν θαη παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Με ηε ζεηξά ηνπ ν Myers (1964), 
δηεμάγνληαο έξεπλα κε αλάινγν ζέκα, δηαπηζηψλεη φηη παξάγνληεο πγηεηλήο 
«ζπκπεξηθέξνληαη» σο παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαη ην αληίζεην. Σέινο, ν Wernimont 
(1966), έπεηηα απφ έξεπλα πνπ δηελέξγεζε ζε 50 ινγηζηέο θαη 82 κεραληθνχο, θαηέιεμε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη νη παξάγνληεο πγηεηλήο φζν θαη νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο κπνξνχλ λα 

απνηεινχλ πεγέο ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη δπζαξέζθεηαο ζπλάκα.  
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3.10 Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη δεκφζηνο ηνκέαο  

3.10.1 Σν δεκνζηνυπαιιειηθφ θαζεζηψο 

     Γηα λα νξίζεη θάπνηνο ζσζηά ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ νθείιεη λα αλαηξέμεη 
ζην δίθαην ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. βάζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ δηθαίνπ, σο δεκφζηνο 
ππάιιεινο λνείηαη, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, ην άηνκν πνπ ππεξεηεί ην θνηλσληθφ 
ζχλνιν, δει. αζθεί δεκφζην ιεηηνχξγεκα. χκθσλα κε ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα (άξζξν 1, 
παξ. 2), δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη φζνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ άκεζε ζρέζε εμάξηεζήο 
ηνπο πξνο ην Κξάηνο. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη δηαθξίλνληαη κεηαμχ άιινλ ζε κφληκνπο, βάζε 
ηνπ πληάγκαηνο (άξζξν 103, παξ 4) ή κε δει. κεηαθιεηνχο (άξζξν 103, παξ. 5), ζε 
ηαθηηθνχο ππαιιήινπο, δει. εθείλνπο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζχκβαζε ζε πιήξσζε 
θελήο νξγαληθήο ζέζεο (ζπκβάζεηο δεκνζίνπ δηθαίνπ) ή ζε έθηαθηνπο νη νπνίνη 
πξνζιακβάλνληαη κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ κε νξγαληθέο ζέζεο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ, θαζψο θαη ζε πνιηηηθνχο ππαιιήινπο – εδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δηνηθεηηθνί 
ππάιιεινη – θαη ζηξαηησηηθνχο. (Σάρνο, 1996) 
 
   Δπίζεο, ν δεκφζηνο ππάιιεινο απνηειεί φξγαλν ηνπ Κξάηνπο πνπ ηειεί ζε ηεξαξρηθή 
ζρέζε πξνο απηφ, παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε βάζε ηελ 
πξνζσπηθή αμία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαηά ηξφπν ζηαζεξφ θα έκκηζζν ζηε δηάξθεηα ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. Χο απνζηνιή ηνπ έρεη λα ππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ θαη λα πξαγκαηψλεη ηε βνχιεζε ηνπ Κξάηνπο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαη 
εθθξάδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 
ακεξνιεςία ζην πιαίζην ησλ λφκσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Καηά ηελ 
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δεζκεχεηαη επίζεο απφ 
ηνπο θαλφλεο ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο θαη δενληνινγίαο, κεξηκλά  ζπλερψο θαη θξνληίδεη 
γηα ηελ έληηκε θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ελψ ζπκπεξηθέξεηαη πξνο 
ηνπο πνιίηεο κε ζεβαζκφ θαη αληηθεηκεληθφηεηα, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη θαη λα κελ 
ηαιαηπσξνχληαη απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ πεξηηηή γξαθεηνθξαηία. (Μαθξπδεκήηξεο, 
2008)   
 
    Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο επηινγήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ – ζχκθσλα κε ην 
ηζρχνλ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην Ν. 2190/1994 – ηε δηαρείξηζή ηνπ 
έρεη αλαιάβεη ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ) ην νπνίν έρεη 
νξγαλσζεί σο αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή αξρή (Τ.Κ. άξζξν 1 παξ. 3 θαη Ν. 2190/1994 άξζξα 16 
επ.). πλάκα, ε ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, σο φξγαλν έθθξαζεο ηεο βνπιήο ηεο 
δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ θαζηέξσζε νξηζκέλσλ αθελφο λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ 
θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ αλαγλσξίδεη ηδίσο ην χληαγκα αιιά θαη ν 
λφκνο, θαη αθεηέξνπ θαζεθφλησλ. Σα ζπληαγκαηηθά  δηθαηψκαηα είλαη ηα αθφινπζα: α) 
δηθαηψκαηα ζπλεηαηξηζκνχ, β) ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία, γ) ειεπζεξία  έθθξαζεο, δ) 
νηθνλνκηθή ειεπζεξία, ε) πνιηηηθή νπδεηεξφηεηα, ζη) κνληκφηεηα. (Υξπζαλζάθεο, 2001) 
 
   Αληίζηνηρα, ηα λνκνζεηηθά δηθαηψκαηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη ηα εμήο: α) 
απνδνρέο, β) άδεηεο, γ) πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, δ) πγηεηλή θαη αζθάιεηα . Δπηπιένλ, νη 
δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηα αθφινπζα θαζήθνληα: α) λα ελεξγνχλ θαηά 
ηξφπν πνπ πξνδίδεη πίζηε ζην χληαγκα θαη αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα (πλη. άξζξν 103 
παξ. 1 θαη Τ.Κ. άξζξν 24) θαη β) λα εθηεινχλ ηα αλαηηζέκελα ζε αηνχο θαζήθνληα κε 
επζπλεηδεζία. Όζνλ αθνξά ηελ επζχλε ηνπ ππαιιήινπ, δηαθξίλεηαη ζε πεηζαξρηθή, πνηληθή 
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θαη αζηηθή, ελψ ε ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ γίλεηαη είηε 
απηνδηθαίσο, είηε χζηεξα απφ δήισζε παξαίηεζεο ηνπ ππαιιήινπ, είηε σο ζπλέπεηα 
ζρεηηθήο δήισζεο ηνπ Γεκνζίνπ. (Υξπζαλζάθεο, 2001) 
 

 

3.10.2  Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ – απνηειέζκαηα 

εξεπλψλ ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ 

    Σν 2001, ζηελ Οιιαλδία, πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα ζην Οιιαλδηθφ ππνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ ζε δείγκα 14.212 ππαιιήισλ. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο αλαιχζεθαλ  απφ ηνλ 
θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Erasmus ηνπ Ρφηεξληακ Bram Steijn θαη πεξηγξάθνληαη ην 
2004 ζην άξζξν ηνπ “Human Resource Management and Job Satisfaction in the Dutch 
Public Sector”.  θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο ησλ Οιιαλδψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
πέληε κεηαβιεηέο: ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαρείξηζεο ησλ 
αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηέινο ε ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο αλεμάξηεηε 
κεηαβιεηή ππφ κνξθή εξψηεζεο. 
 
   Οη απαληήζεηο ήηαλ δηαβαζκηζκέλεο ζε πεληάβαζκε θιίκαθα θαη έδεημαλ φηη νη Οιιαλδνί 
δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο. 3,56) απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σα 
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δε βξέζεθαλ λα έρνπλ ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 
ηθαλνπνίεζε, ελψ ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ηε 
δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε.  
 
    Όζνλ αθνξά ηελ παξάκεηξν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε εξψηεζε 
ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζδνθηψλ γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε, θάλεθε λα επηδξά 
πεξηζζφηεξν. Σέινο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ρξεκαηηθέο απνιαβέο θαη απφ ηηο εξγαζηαθέο 
ζπλζήθεο δελ είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, αληίζεηα απφ ηε 
θχζε ηεο εξγαζίαο, πνπ ζεκείσζε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε. (Μπάηηνπ, 2009) 
 
  Αθφκε κία έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 ζε 267 Ακεξηθαλνχο εξγαδφκελνπο ζε 
δεκφζηνπο θνξείο ηεο Νέαο Τφξθεο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Wright & Davis 
(θαζεγεηέο ζηα παλεπηζηήκηα Charlotte ηεο Νφηηαο Καξνιίλαο ν πξψηνο θαη Albany ηεο 
Νέαο Τφξθεο ν δεχηεξνο) θαη είρε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 
 
Μειεηήζεθαλ επηά κεηαβιεηέο: 
 

a. νη αληηθαηηθνί νξγαλσηηθνί ζηφρνη 
b. νη θαζνξηζκέλνη νξγαλσηηθνί ζηφρνη 
c. νη δηαδηθαζηηθνί πεξηνξηζκνί 
d. ε εξγαζηαθή ξνπηίλα 
e. ηα θαζνξηζκέλα εξγαζηαθά θαζήθνληα 
f. ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 
g. νη κεραληζκνί επαλαηξνθνδφηεζεο 
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  Οη πξψηεο ηξεηο κεηαβιεηέο αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο, ελψ νη ηέζζεξεο 
επφκελεο αθνξνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο. Σα δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ κε ηε 
ζηαηηζηηθή εθαξκνγή LISREL (Linear Structural Relations) θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλαο πξνέθπςε φηη νη Ακεξηθάλνη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 
(Μ.Ο.=15,32, 8.=12,5) απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δε βξέζεθαλ 
λα έρνπλ ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, εθηφο απφ ην επίπεδν ηεο 
εθπαίδεπζεο πνπ επηδξά αξλεηηθά, θαζψο φζν απμάλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηφζν 
κεηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. 
 
  Απφ ηηο επηά κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ κφλν ηξεηο βξέζεθαλ λα επηδξνχλ άκεζα ζηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε: ε εξγαζηαθή ξνπηίλα, ηα θαζνξηζκέλα εξγαζηαθά θαζήθνληα 
θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. πγθεθξηκέλα, ε εξγαζηαθή ξνπηίλα βξέζεθε λα 
επηδξά αξλεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, θαζψο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ξνπηίλα 
ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ ππαιιήισλ, ηφζν κηθξφηεξε πξνζπάζεηα 
θαηαβάιιεηαη απφ κέξνπο ηνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη άιιεο δχν 
κεηαβιεηέο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Έηζη φηαλ ηα εξγαζηαθά 
θαζήθνληα είλαη ζαθή θαη θαζνξηζκέλα, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα νη ππάιιεινη λα 
δηεθπεξαηψζνπλ επηηπρψο ην έξγν ηνπο. Οκνίσο, ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 
πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ αλάπηπμε ησλ 
δεμηνηήησλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε, απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ 
ηελ εξγαζία. 
 
   ηα πιαίζηα ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο, ε θπβέξλεζε 
ηεο Κνξέαο πξαγκαηνπνηεί κειέηεο γηα λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ηεο. Οη έξεπλεο δηεμάγνληαη απφ ην θνξέα KLIPS 
(Korean Laborand Income PanelStudy), εμεηάδνληαο πάληα ην ίδην δείγκα. Σν 2007 
δεκνζηεχηεθε ζην Review of Public Personnel Administration, ην άξζξν ≪Do Age, Gender, 
and Sector Affect Job Satisfaction? Results from the Korean Laborand Income Panel 
Data≫ ησλJung, Moon & Hahm, αμηνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ην 1998 έσο ην 2002. ηηο 
έξεπλεο (πέληε ζπλνιηθά) αλαιχζεθαλ έμη θαηεγνξίεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο: 
 

a. ν κηζζφο 
b. ην αίζζεκα αζθάιεηαο 
c. ε ίδηα ε θχζε ηεο εξγαζίαο 
d. ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 
e. ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε θαη ηέινο 
f. ε επηθνηλσλία θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ελψ εμεηάζηεθε θαη ε ζπλνιηθή 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ππφ κνξθή εξψηεζεο. 
 
    Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πξνέθπςε πσο νη Κνξεάηεο δεκφζηνη ππάιιεινη 
είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην κηζζφ θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε, ελψ είλαη 
κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ 
επηθνηλσλία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Αληίζεηα, είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην 
αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ ηνπο παξέρεη ν δεκφζηνο ηνκέαο.  
 
   Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη φηη ν βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην κηζζφ, 
βειηησλφηαλ ρξφλν κε ην ρξφλν πνπ δηεμαγφηαλ νη έξεπλεο, δειαδή ην δηάζηεκα 1998 -
2002.  
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  ηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007 κία έξεπλα απφ ηνπο Markovits, Davis & Dick, κε 
ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ νξγαλσζηαθήο δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο κε ηελ 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ππαιιήισλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Σα απνηειέζκαηα 
ηεο έξεπλαο δεκνζηεχηεθαλ ην ίδην έηνο ζε άξζξν ηνπ International Journal of Cross 
Cultural Management. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 1.119 ηδησηηθνί θαη 476 δεκφζηνη 
ππάιιεινη, πνπ απαζρνινχληαη ζε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο θαη θνξείο ηεο δεκφζηαο 
πγείαο ζηε Βφξεην Διιάδα. 
 
   Γηα ηε κέηξεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην Minnesota 
Satisfaction Questionnaire (MSQ) καδί κε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Warr, κε ηηο απαληήζεηο 
λα είλαη δηαβαζκηζκέλεο ζε επηαβάζκηα θιίκαθα, απφ πνιχ δπζαξεζηεκέλνο έσο πνιχ 
ηθαλνπνηεκέλνο. Οη κεηαβιεηέο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν 
θχξηεο θαηεγνξίεο: 
 
 ηηο εμσγελείο (κηζζφο, αίζζεκα αζθάιεηαο, θ.ιπ.) θαη 
 ηηο εγγελείο (αίζζεκα επίηεπμεο, αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θ.ιπ.) 

 
  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο έδεημαλ φηη είλαη 
πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη (Μ.Ο.=4,76) απφ ηνπο εγγελείο παξάγνληεο, απ‟ φηη κε ηνπο 
εμσγελείο παξάγνληεο (Μ.Ο.=4,62). Δπίζεο, ηα άηνκα πνπ εκθαλίζηεθαλ πεξηζζφηεξν 
ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα νξγαλσζηαθήο 
δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο.  
 
   Όζνλ αθνξά ην ΗΚΑ, πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 
ζηελ εξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, απφ ηνπο Π. Αινπκαλή, Φ. Κφληνπ θαη Κ. 
Αινπκαλή, ην 2002. Με ηε βνήζεηα ηεο δηεχζπλζεο δηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ δηαλεκήζεθαλ 
εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ φιεο ηεο ρψξαο, ελψ 
αληαπνθξίζεθαλ 1.990 ππάιιεινη, πνζνζηφ 23,9%. ηε κειέηε δηεξεπλήζεθαλ 
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ε κεηάβαζε ζηελ εξγαζία, νη ζρέζεηο κε ηελ ππεξεζία, νη 
νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ε επηκφξθσζε, ε επηθνηλσλία κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο, αιιά θαη 
κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ε επίδξαζε ηεο 
εξγαζίαο ζηελ εθηφο εξγαζίαο δσή ησλ ππαιιήισλ θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 
πξνζθεξφκελε εξγαζία. (Αιεμφπνπινο, 2010)  
 
    χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φηαλ εληνπίδεηαη δπζθνιία κεηάβαζεο ζηελ 
εξγαζία, επηδξά αξλεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ελψ αληίζεηα, ε 
ηθαλνπνίεζε απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο επηδξά ζεηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 
απφδνζε. Δπίζεο, ε ζεηηθή γλψκε πξνο ηε ζέζε εξγαζίαο, ε ζπλάθεηα κε ηηο ζπνπδέο αιιά 
θαη ε αλαγλψξηζε ηεο δπλαηφηεηαο αμηνθξαηηθήο εμέιημεο ηνπ ππαιιήινπ, επεξεάδνπλ 
ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο.  
 
   Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξεί φηη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ππνιείπνληαη ηεο 
πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο θαη ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ελψ ε πεξαηηέξσ επηκφξθσζε κε 
ζεκηλάξηα θξίλεηαη απαξαίηεηε. Απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο δελ είλαη επραξηζηεκέλνη, ελψ 
εληνπίδνπλ ην θαηεμνρήλ ελνριεηηθφ ζηνηρείν ζην ζφξπβν. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ 
δειψλεη φηη δελ επεξεάδεηαη ε πξνζσπηθή ηνπ δσή απφ ηα πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία, ελψ 
έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ κεηαθέξεη ηα πξνζσπηθά ηνπ πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία. Σέινο, αλ 
θαη ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο 
απφ ην πξνζθεξζέλ έξγν, παξφια απηά κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ζεσξεί φηη 
επαιεζεχηεθαλ πιήξσο νη επαγγεικαηηθέο ηνπ πξνζδνθίεο.  (Markovits, Davis & Dick 
2007)   
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Κεθάιαην 4ν: Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο δπζαξέζθεηαο 

  Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο δπζαξέζθεηαο έρεη πεξηγξαθεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, αλ 
θαη αξθεηέο θνξέο ηαπηίδεηαη κε άιινπο ζπλαθήο φξνπο φπσο, «εξγαζηαθφ ζηξεο», 
«επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε» (burnout), «εξγαζηαθή θαηάζιηςε».  χκθσλα κε ην Locke ε 
εξγαζηαθή δπζαξέζθεηα είλαη ε δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη, φηαλ 
ππάξρνπλ ζπγθξνπζηαθά θαη αζχκθσλα ζηνηρεία. Απηά ηα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ φηαλ δελ 
ζπκπίπηνπλ απηά πνπ δεηά θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ κε απηά πνπ ηειηθά απνιακβάλεη.  
 
   Ο Alderfer επηθαιείηαη ηνλ φξν «καηαίσζε», απνγνήηεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
αδπλακία ηθαλνπνίεζεο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ απφ ηηο αλάγθεο «χπαξμεο», «ζρέζεο», ή 
«αλάπηπμεο». ηελ πεξίπησζε ηεο καηαίσζεο παξαηεξνχληαη ζπκπεξηθνξέο, φπσο: « ¨ε 
επηζεηηθφηεηα¨ πνπ είλαη έλαο ηχπνο ζπκπεξηθνξάο, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη βία πξνο έλα 
πξφζσπν ή έλα αληηθείκελν, ¨πξνζήισζε – πξνζθφιιεζε¨, δειαδή ε ηάζε ελφο αηφκνπ λα 
επηκέλεη ζε έλα νξηζκέλν είδνο θαζεισκέλεο ζπκπεξηθνξάο παξφηη γλσξίδεη ηε καηαηφηεηα 
ηεο, ¨παιηλδξφκεζε¨ πνπ είλαη ε ηάζε ελφο αηφκνπ, ζε κία θαηάζηαζε καηαίσζεο, λα 
επηζηξέθεη ζε θάπνην ηχπν παιαηφηεξεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο ¨παξαίηεζε¨ πνπ είλαη ε 
ηάζε ησλ αηφκσλ λα εγθαηαιείπνπλ ηελ εξγαζία». (Υαηδαηφγινπ, 1994) 
 
   χκθσλα κε ηνπο Huseman, Hatfield Miles (1987), φηαλ ε αλαινγία πνπ πξνθχπηεη απφ 
ηε ζχγθξηζε είλαη άληζε, ηφηε ην άηνκν ληψζεη αδηθία θαη δηαθαηέρεηαη απφ ςπρνινγηθή 
έληαζε, ηεο νπνίαο ν βαζκφο είλαη αλάινγνο κε ην βαζκφ ηεο ζεσξνχκελεο αληζφηεηαο.  
Φπρνινγηθή έληαζε θαη απφδνζε ζηελ εξγαζία, είλαη κεηαβιεηέο κε αξλεηηθή επίδξαζε 
κεηαμχ ηνπο, θαζψο φζν απμάλεηαη ε ςπρνινγηθή έληαζε ηφζν κεηψλεηαη ε απφδνζε ζηελ 
εξγαζία. χκθσλα κε ηε ζεσξία, ε άξζε ησλ αληζνηήησλ επηηπγράλεηαη κε κείσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο, κε παξαίηεζε, κε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζε αζρνιίεο μέλεο 
πξνο ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, κε έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ δπζαξέζθεηαο, κε απεπζείαο 
πξνζβνιή ηεο πεγήο ησλ αληζνηήησλ θαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο κε ππνλφκεπζε ηεο 
επηρείξεζεο - νξγαληζκνχ. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ππνζάιπνπλ ηελ ίδηα ηελ χπαξμε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο- νξγαληζκνχ.  
 

 

4.1  Μέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο δπζαξέζθεηαο 

   Σα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο δπζαξέζθεηαο κπνξνχλ λα 
δηαθξηζνχλ ζε δχν επίπεδα: α) ζην αηνκηθφ επίπεδν, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο 
πνπ θαηαβάιεη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο θαη β) ζην νξγαλσηηθφ ή δηνηθεηηθφ επίπεδν, πνπ 
αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θαηαβάιεη ε δηνίθεζε ελφο Οξγαληζκνχ.  
 
    Δάλ ε δηνίθεζε ελδηαθέξεηαη νπζηαζηηθά γη‟ απηνχο πνπ εξγάδνληαη ζε απηή, ζα πξέπεη λα 
επηδηψθεη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πςειήο πνηφηεηαο 
παξνρή ππεξεζηψλ απφ επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία 
ηνπο, φζν απαηηεηηθή θαη δχζθνιε θη αλ είλαη. (Αιεμφπνπινο, 2010)  
 
Οη παξεκβάζεηο ζην αηνκηθφ επίπεδν έρνπλ λα θάλνπλ: 
 

a) κε ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο πνιινί 
εξγαδφκελνη δελ θαηαθέξλνπλ ή δελ ζέινπλ λα αλαγλσξίζνπλ φηη έρνπλ πξφβιεκα  
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b) ηελ επαλεθηίκεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ πνπ έρεη ν 
εξγαδφκελνο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο πνιίηεο πνπ εμππεξεηεί, ηνπο ζπλαδέιθνπο 
θαη πξντζηάκελνπο θαη απφ ηελ εξγαζία ηνπ γεληθφηεξα o ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ ελεξγνπνηεί ν εξγαδφκελνο γηα ηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ, γηα παξάδεηγκα ελαζρφιεζε κε θάπνην ρφκπη, ηε ζσκαηηθή άζθεζε, 
θ.ιπ.  

c) ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ζηελ επηθνηλσλία, ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηελ έθθξαζε 
ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ  

d)  ηελ αλαδήηεζε ππνζηήξημεο απφ ην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ ή θαη εξγαζηαθφ 
πεξηβάιινλ 

e)  ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ εληφο θαη εθηφο εξγαζίαο 
f) θαη ηέινο ηελ πξνζσπηθή επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο ή ηελ αιιαγή 

ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. 
 
 
Οη παξεκβάζεηο ζην νξγαλσηηθφ - δηνηθεηηθφ επίπεδν έρνπλ λα θάλνπλ κε: 
 

a) ηε δεκνθξαηηθή δηνίθεζε ηνπ ηκήκαηνο, φπνπ αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ακνηβαίνπ 
ζεβαζκνχ θαη αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηνπ θάζε ππαιιήινπ 

b) ηελ χπαξμε δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 
θίλεηξν θαη πεγή αλαλέσζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

c) ηε δηεμαγσγή εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επηθνηλσλία ή ηε δηαρείξηζε ησλ 
ζπλαιιαζζφκελσλ 

d) ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαη ηε 
ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε εμππεξέηεζε 

e) ηελ απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 
ηνπ επαγγεικαηία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

f) θαη ηέινο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κέζσ ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ 
θπζηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. (Νηθνιαίδνπ, 2011) 

 

 

4.2 Πξφηππν δπζαξέζθεηαο εξγαδνκέλσλ ηνπ Rusbult θαη Farrell’s 

   Σν πξφηππν κνληέιν ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηνπ 
Rusbult θαη Farrell, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αμηνινγήζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο – αληηδξάζεηο ησλ 
εξγαδνκέλσλ φηαλ κεηψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Τπάξρνπλ θαηά ηνπο 
Rusbult θαη Farrell 4 γεληθέο θαηεγνξίεο αληηδξάζεσλ: exit (απνρψξεζε), voice(θσλή) 
loyalty(πίζηε- ππαθνή) neglect (ακέιεηα) πνπ πεξηγξάθνληαη θαη δηεξεπλψληαη. Σα ζηνηρεία 
απφ ην“Federal Employee Attitude Survey, 1979” (Οκνζπνλδηαθή έξεπλα γηα ηελ ζηάζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ), εμεηάδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο πξφβιεςεο ηνπ κνληέινπ ηνπ 
Rusbult θαη Farrell. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, πςειά επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 
θαη κεγαιχηεξνο βαζκφο επέλδπζεο εληζρχνπλ ηελ ηάζε γηα «θσλή» θαη «πίζηε» ελψ 
κεηψλνπλ ηελ ηάζε γηα «απνρψξεζε» θαη «ακέιεηα». 
 
    Δπίζεο πςειφηεξεο πνηνηηθέο ελαιιαθηηθέο εξγαζίαο πξνσζνχλ ζπκπεξηθνξέο – 
αληηδξάζεηο exitθαη voiceαλαζηέιινληαο ηελ ηάζε γηα ζπκπεξηθνξά neglect. Παξαθάησ 
αλαιχνληαη νη 4 θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξψλ – αληηδξάζεσλ φηαλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ κεηψλεηαη (δπζαξέζθεηα).  (C. Rusbultand D. Farrell 2006) 
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 EXIT: ζπκπεξηθνξά θιίλνπζα πξνο ηελ απνρψξεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ, ν 
εξγαδφκελνο ςάρλεη γηα άιιε ζέζε εξγαζίαο θαη ζθέθηεηαη λα παξαηηεζεί.  
 

 VOICE: ζπκπεξηθνξά ελεξγεηηθή, επηδηψθεη νη ζπλζήθεο λα βειηησζνχλ, 
πξνηείλεη βειηηψζεηο, ζπδεηάεη γηα ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο εξγνδφηεο, 
πηζηεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ επηηπρία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, 
δεηά βνήζεηα απφ έλαλ άιινλ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ θαη ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο  

 
 LOYALTY:  παζεηηθή ζπκπεξηθνξά, πεξηκέλεη λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο, 

ζπκθσλεί κε ηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή χπαξμε ππνζηήξημεο απφ έλαλ 
εμσηεξηθφ νξγαληζκφ, ππνζηεξίδεη ηελ εηαηξία ζηελ εμσηεξηθή θξηηηθή, 
εκπηζηεχεηαη ηελ εηαηξία θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ζην “ do the right thing”, 
εληζρχεη ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο.  
 

 NEGLECT:  παζεηηθή ζπκπεξηθνξά, αθήλεη ηηο ζπλζήθεο λα ρεηξνηεξέςνπλ, 
πεξηγξάθεη κία ζπκπεξηθνξά ρξφληαο απνπζίαο θαη θαζπζηέξεζεο, 
δεκηνπξγεί αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία, κεηψλεηαη ε πξνζπάζεηα, 
θάλεη απμεκέλν πνζνζηφ ζθαικάησλ θα ηέινο είλαη αξγφζρνινο. (C. 
RusbultandD. Farrell, 2006) 

 
 
    Απηέο νη 4 θαηεγνξίεο δηαθέξνπλ ε κία κε ηελ άιιε κεηαμχ ησλ δχν θαηεπζπληήξησλ φπσο 
παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρ. 1): constructiveness/ destructivenessθαη activity/ 
passivity.  
 
    Οη θαηεγνξίεο Exitand Voiceείλαη δηαθξηηέο, ελψ νη θαηεγνξίεο loyaltyθαη neglect δελ είλαη. 
Παξφιν πνπ νη αληηδξάζεηο loyalty θαηneglect είλαη πην παζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 
δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο σο εμήο: ε ζπκπεξηθνξά loyalty ελφο εξγαδνκέλνπ απνθεχγεη 
παζεηηθά ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαζψο ζπλερίδεη λα θάλεη ηελ δνπιεηά πνπ έθαλε, 
πξνσζεί ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο παξφιν ηελ δπζαξέζθεηα απφ ηελ εξγαζία  ηνπ. ε 
αληίζεζε κε ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο εξγαδνκέλνπ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία neglect, φπνπ 
ελψ πξνζπαζεί παζεηηθά λα αληηκεησπίζεη έλα πξφβιεκα απνηπγράλεη λα πξνσζήζεη ηνπο 
ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο, κεηψλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη είλαη εκθαλήο ε απνπζία ηνπ θαη 
θαζπζηεξεί ζεκαληηθά. (C. RusbultandD. Farrel,l 2006) 
 
  Οη ζπκπεξηθνξέο Voiceand loyalty, αλαθέξνληαη ζε ραξαθηεξίζηεθα ζπκπεξηθνξψλ  
constructive- δεκηνπξγηθνί εξγαδφκελνη, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ θαη δηαηεξνχλ ηθαλνπνηεηηθέο 
ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ νη ζπκπεξηθνξέο exitθαη voiceείλαη ελεξγεηηθέο (νη εξγαδφκελνη 
ελεξγνχλ γηα ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ), νη ζπκπεξηθνξέο loyaltyθαη neglectείλαη πην 
παζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ    
 
  Οη θαηεγνξίεο exit, loyalty, neglectείλαη πην ρξήζηκεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζπκπεξηθνξψλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ δνπιεχνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη απνηεινχλ αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά 
ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα.   (C. 
RusbultandD. Farrell 2006) 
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ρήκα 2. Γεληθέο θαηεγνξίεο αληηδξάζεσλ (Rusbult θαη Farrell) 
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Κεθάιαην 5ν: Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα 

   Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο ζηελ Διιάδα αληηζηνηρεί ζηνλ θχξην ζηφρν ηνπ 
εζληθνχ κνληέινπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ν νπνίνο εμππεξεηείηαη κέζσ ηξηψλ 
ζπζηεκάησλ: α) ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
εξγαδνκέλσλ, β) ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο γηα ηελ θξνληίδα ησλ αηφκσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο θαη γ) ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο γηα ηελ θάιπςε 
φισλ ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Απφ δηνηθεηηθή άπνςε, ην 
ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπληνλίδεηαη θαη επνπηεχεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ελψ ηα ζπζηήκαηα πγείαο θαη πξφλνηαο 
ζπληνλίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο. (Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο, «Ζ έλλνηα θαη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα». 
Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm#_Toc26957678. 
Πξφζβαζε ζηεο 10/09/1012) 
 
   Σν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απνηειεί ηνλ θχξην άμνλα ηνπ Διιεληθνχ κνληέινπ 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ηζηνξηθά απφ ηε 
δεθαεηία ηνπ 1950 κέρξη ζήκεξα, επηδηψθεη ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 
νη εξγαδφκελνη, ρνξεγψληαο παξνρέο θαη ππεξεζίεο πνπ αλαπιεξψλνπλ ηε κείσζε ή ηελ 
απψιεηα εηζνδήκαηνο απφ απαζρφιεζε ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο δεκφζηαο αζθάιηζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε βάζε απηφλνκνπο αζθαιηζηηθνχο 
θνξείο. Οη θνξείο απηνί ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην ππιψλα αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα.  
 
    Ο δεχηεξνο θαη ν ηξίηνο ππιψλαο αζθάιηζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνη ζε ζρέζε 
κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε άιια Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξφζθαηα φκσο ε 
Διιεληθή Κπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηακείσλ, 
ηα νπνία αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ  επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηε βειηίσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ, απνηειψληαο 
νπζηαζηηθά ην δεχηεξν ππιψλα αζθάιηζεο. (Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, «Ζ 
έλλνηα θαη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα». Γηαζέζηκν ζηελ 
ηζηνζειίδα: http://www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm#_Toc26957678. Πξφζβαζε ζηεο 
10/09/1012) 
 
   Σν Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ζεζκνζεηήζεθε κφιηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 
απνβιέπνληαο ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζειεπηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
ειιεληθνχ πιεζπζκνχ κέζσ ηεο παξνρήο δσξεάλ ππεξεζηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεί 
φια ηα άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Δηδηθά φκσο γηα ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο ζε θνξείο δεκφζηαο αζθάιηζεο πξνβιέπεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 
θαη απφ ηνπο θιάδνπο πγείαο ησλ ηακείσλ ηνπο. Ζ Κπβέξλεζε πξνσζεί ηελ πεξίνδν απηή 
ζπγθεθξηκέλα κέηξα εθζπγρξνληζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πγείαο. 
 
  Οη εθζπγρξνληζηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο εγθαηληάζηεθαλ νπζηαζηηθά κε 
ηελ πηνζέηεζε ηνπ Ν. 2519/1997 γηα ηελ «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπλερίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 κε ηελ πηνζέηεζε 
ηνπ Ν. 2889/2001 «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη ηνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο 
ησλ ΠεΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ο Ν.2889/01 εηζήγαγε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ 
νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ησλ 
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Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ Τγείαο (ΠεΤ), ηα νπνία απνηεινχλ απνθεληξσκέλα λνκηθά 
πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνπλ φια ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ ΔΤ. Σα 
ΠεΤ δηέπνληαη απφ έλα ηδηαίηεξν ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν απνηππψλεηαη ζηηο ξπζκίζεηο 
ηνπ Π.Γ. 357/2001 «Οξγαληζκφο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πζηεκάησλ 
Τγείαο  (ΠεΤ)». (Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, «Ζ έλλνηα θαη ε εμέιημε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα». Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 
http://www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm#_Toc26957678. Πξφζβαζε ζηεο 10/09/1012) 
 
   Σν χζηεκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζπλζέηεη ην ηειηθφ δίθηπν αζθάιεηαο γηα ηα άηνκα 
εθηφο αγνξάο εξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλάγθεο. Λεηηνπξγεί κε βάζε 
θαηεγνξηθά πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηα νπνία 
εγθαηληάζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη επεθηάζεθαλ νπζηαζηηθά θαζ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν ζχζηεκα ρνξεγεί ρξεκαηηθά επηδφκαηα, παξνρέο ζε 
είδνο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο κέζσ απνθεληξσκέλσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Κνηλσληθέο ππεξεζίεο ζε 
κηθξφηεξε έθηαζε παξέρνληαη επίζεο απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 
απφ έλα πιέγκα εζεινληηθψλ νξγαληζκψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα ηδίσο ζην πεδίν πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ, ησλ πξνζθχγσλ θαη 
ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. (Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, «Ζ έλλνηα θαη 
ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα». Γηαζέζηκν ζηελ 
ηζηνζειίδα: http://www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm#_Toc26957678. Πξφζβαζε ζηεο 
10/09/1012) 

 
 

5.1 Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ  κνληέινπ θνηλσληθήο αζθάιεηαο 

    Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ Διιάδα πξσηνεκθαλίδεηαη σο ζεζκφο κε ην δηάηαγκα ηεο 
15εο Γεθεκβξίνπ 1836, κε ην νπνίν ζπζηήζεθε ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (ΝΑΣ), πνπ 
φκσο άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1861. Ζ λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ 
εμαζθαιίζηεθε ην 1922 κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 2868/1922 «Πεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο 
ησλ εξγαηψλ θαη ηδησηηθψλ ππαιιήισλ». Ο λφκνο απηφο απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ ίδξπζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ  κεζνπνιέκνπ θιαδηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. (Γεληθή Γξακκαηεία 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, «Ζ έλλνηα θαη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
ζηελ  Διιάδα». Γηαζέζηκν  ζηελ  ηζηνζειίδα: 
http://www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm#_Toc26957678. Πξφζβαζε ζηεο 10/09/1012) 
  
     Σν Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) ηδξχζεθε ην 1934 κε ην λφκν 6298/34 «Πεξί 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ» κε πξψην δηνηθεηή ηνλ θ. Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ 1934 – 
1935. Σν 1935 θαζηεξψζεθε ε ππνρξεσηηθή αζθάιηζε φισλ ησλ κηζζσηψλ ζην ΗΚΑ, πνπ 
απνηέιεζε ην γεληθφ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΗΚΑ 
άξρηζε νπζηαζηηθά ηελ 01/01/1937, αιιά ε ρνξήγεζε παξνρψλ ξπζκίζηεθε ην 1951 κε ηνλ 
Αλαγθαζηηθφ Νφκν 1846/51, ν νπνίνο κε ηηο δηαδνρηθέο ηνπ ηξνπνπνηήζαο ζπλζέηεη θαη ην 
ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ θνξέα. Σελ ίδηα πεξίνδν (1934) πξνσζήζεθαλ επίζεο 
λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ ίδξπζε θνξέσλ θχξηαο αζθάιηζεο, φπσο ηνπ Σακείνπ Αζθαιίζεσο 
Δκπφξσλ (ΣΑΔ) θαη ηνπ Σακείνπ Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ (ΣΔΒΔ), πνπ άξρηζαλ λα 
ιεηηνπξγνχλ ην 1940. (Αιεμφπνπινο, 2010) 
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   Ζ επέθηαζε ηεο αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ εμαζθαιίζηεθε ην 1961 κε ηελ 
ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ), ν νπνίνο θάιπςε ζρεδφλ ην ζχλνιν 
ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.  
 
   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 πξνσζήζεθαλ ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε 
κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, νη νπνίεο 
νπζηαζηηθά νινθιεξψζεθαλ ην 2002 κε ηελ έθδνζε ηνπ Ν. 3029/2002 γηα ηε κεηαξξχζκηζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Οη παξεκβάζεηο απηέο επηθεληξψζεθαλ ζε 
δεηήκαηα νξγάλσζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη ρνξήγεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ κε 
έκθαζε ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο. (Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, «Ζ 
έλλνηα θαη ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα». Γηαζέζηκν ζηελ 
ηζηνζειίδα: http://www.ggka.gr/asfalistikokefI.htm#_Toc26957678. Πξφζβαζε ζηεο 
10/09/1012)  
 
    Σν ΗΚΑ απνηεινχζε ην κεγαιχηεξνο θαη ζεκαληηθφηεξνο αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ζηε 
ρψξα, πνπ γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξνο κε ηελ ςήθηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ 
3655/3.4.2008 πεξί ελνπνίεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Ο ξφινο ηνπ ινηπφλ είλαη 
θεληξηθφο ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα γηα ηηο αδχλακεο 
θαη νηθνλνκηθά εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαζνξηζηηθφο γηα ην επίπεδν επεκεξίαο 
ηνπ κηζνχ θαη πιένλ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. Ο αζθαιηζκέλνο είλαη ζην θέληξν ηεο 
πνιηηηθήο ηνπ ΗΚΑ θαη νη αλάγθεο ηνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ κε ζεβαζκφ ζηελ 
αμηνπξέπεηά ηνπ. Καιή πνξεία ηνπ ΗΚΑ, ζεκαίλεη θαιή πνξεία γηα ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα 
ηεο ρψξαο θαη δηαζθάιηζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αζθαιηζκέλσλ. 
(Αιεμφπνπιν, 2010) 
 
   ηε καθξφρξνλε πνξεία ηνπ ην ΗΚΑ, απφ ηελ εκέξα ηεο ίδξπζή ηνπ, κέρξη ζήκεξα, 
πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηο αλάπηπμεο θαη πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ. Ο ζθνπφο 
φκσο δεκηνπξγίαο ηνπ ΗΚΑ δελ άιιαμε. Σν κφλν πνπ άιιαμε είλαη ηα αζθαιηζηηθά κεγέζε, 
φπσο ην πιήζνο ησλ εξγνδνηψλ, ησλ αζθαιηζκέλσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ θαζψο θαη νη 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη εηδηθφηεηεο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Μέρξη πξφηηλνο θαη πξηλ ηε 
δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ, ην ΗΚΑ απνηεινχζε ην κεγαιχηεξν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ηεο 
ρψξαο, δηαζέηνληαο 331 Μνλάδεο Αζθάιηζεο θαη 364 Μνλάδεο Τγείαο. Παξέρεη πεξίζαιςε 
ζε πεξίπνπ 6 εθαηνκκχξηα άκεζα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλνπο θαη θαηαβάιεη ζπληάμεηο ζε 
πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην δηθαηνχρνπο. Σν ΗΚΑ, κέζσ ηνπ ηνκέα Τγείαο, ζηηο δηθέο ηνπ 
Μνλάδεο Τγείαο (λνζνθνκεία, λνκαξρηαθέο, ηνπηθέο θιπ κνλάδεο πγείαο) παξέρεη, 
πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. (Αιεμφπνπινο, 
2010) 
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5.2 Σο οργανόγραμμα του ΙΚΑ 

 
    Αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Η.Κ.Α. είλαη ην δηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ καδί κε 
ην δηνηθεηή θαη ηνπο 3 Τπνδηνηθεηέο έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Οξγαληζκνχ. Σν Η.Κ.Α. δηαζέηεη 4 Γεληθέο Γηεπζχλζεηο: Σε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ, ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 
Οηθνλνκνηερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο. 
 
 Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο δηαθξίλνληαη ζε πέληε (5) θαηεγνξίεο: 
Πεξηθεξεηαθφ Τπνθαηάζηεκα, Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα, Παξάξηεκα, Σακείν Δίζπξαμεο 
Δζφδσλ θαη Δηδηθή  Τπεξεζία  Διέγρνπ  Αζθάιηζεο  (Δ.ΤΠ.Δ.Α.). 
 
   Σα Τπνθαηαζηήκαηα είλαη κνλάδεο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο 
θαηαλέκνληαη ζε επηά (7) ηνκείο: Σνκέαο Δζφδσλ, Σνκέαο Παξνρψλ χληαμεο, Σνκέαο 
Παξνρψλ Αζζελείαο, Σνκέαο Μεηξψνπ, Σνκέαο Οηθνλνκηθνχ, Σνκέαο Γηνηθεηηθνχ, Σνκέαο 
Πιεξνθνξηθήο. 
 

   Κάζε ηνκέαο δηαξζξψλεηαη ζε (1) ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα (γηα κεγάιεο κνλάδεο) ή δχν 
ηνκείο δηαξζξψλνληαη ζε (1) ηκήκα (γηα κηθξέο κνλάδεο) κε πιήξε ζπγθξφηεζε ηνκέσλ. 
Σα Παξαξηήκαηα είλαη κνλάδεο ρσξίο δηάξζξσζε, επηπέδνπ Σκήκαηνο ησλ 
Τπνθαηαζηεκάησλ ζηα  νπνία  θαη  ππάγνληαη.  (Αιεμφπνπινο,  2010)  
 

 
    Ζ δηάξζξσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ απνηππψλεηαη 
ζηα παξαθάησ νξγαλνγξάκκαηα: 
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Γξάθεκα 1: Οξγαλφγξακκα Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ΗΚΑ – ΔΣΑΜ 
 

 
 

Πεγή: http://www.ika.gr/gr/infopages/general  
 
 
   Οη Τπεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ δηαθξίλνληαη ζε Κεληξηθέο (Γηνίθεζε) θαη Πεξηθεξεηαθέο (Μνλάδεο 
Αζθάιηζεο θαη Μνλάδεο Τγείαο). Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο (απφ ηηο νπνίεο 
πξνέξρεηαη θαη ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο) δηαθξίλνληαη ζε 5 θαηεγνξίεο: Πεξηθεξεηαθφ 
Τπνθαηάζηεκα, Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα, Παξάξηεκα, Σακείν Δίζπξαμεο Δζφδσλ θαη Δηδηθή 
Τπεξεζία Διέγρνπ Αζθάιηζεο (Δ.ΤΠ.Δ.Α.). Σα Τπνθαηαζηήκαηα είλαη κνλάδεο επηπέδνπ 
Γηεχζπλζεο. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαηαλέκνληαη ζε 8 ηνκείο: Σνκέαο Δζφδσλ, Σνκέαο 
Παξνρψλ χληαμεο, Σνκέαο Παξνρψλ Αζζελείαο, Σνκέαο Μεηξψνπ, Σνκέαο Οηθνλνκηθνχ, 
Σνκέαο Φαξκαθεπηηθψλ Τπεξεζηψλ, Σνκέαο Γηνηθεηηθνχ θαη Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο. Κάζε 
Σνκέαο δηαξζξψλεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα (κεγάιεο κνλάδεο) ή δχν Σνκείο 
δηαξζξψλνληαη ζε έλα ηκήκα (κηθξέο κνλάδεο) κε πιήξε ζπγθξφηεζε ηνκέσλ. Σα 
Παξαξηήκαηα είλαη κνλάδεο ρσξίο δηάξζξσζε, επηπέδνπ Σκήκαηνο ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ 
ζηα νπνία θαη ππάγνληαη. Σν αθφινπζν νξγαλφγξακκα απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ ΗΚΑ. (Αιεμφπνπινο, 2010)   
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Γξάθεκα 2: Γεληθφ Οξγαλφγξακκα Τπεξεζηψλ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ 

 
Πεγή:   http://www.ika.gr/gr/infopages/general  
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                                5.3 Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ 

    Χο δηθαηνχρνη πεξίζαιςεο ππεξεζηψλ πγείαο απφ ην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ ζεσξνχληαη φζνη 
παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία (άκεζα αζθαιηζκέλνη), αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
εξγνδφηε, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (έκκεζα αζθαιηζκέλνη), νη ζπληαμηνχρνη 
ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, θαζψο θαη ηα εμαξηεκέλα εμ απηψλ κέιε θαη θαηά πεξίπησζε νη 
αζθαιηζκέλνη ή ζπληαμηνχρνη άιισλ ηακείσλ (ΟΑΔ, ΣΑΔ, ΣΑ θιπ), νη νπνίνη ζπλνιηθά 
πξνζεγγίδνπλ ηα 6 εθαηνκκχξηα, δειαδή πάλσ απφ ην κηζφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. 
(Αιεμφπνπινο, 2010) 
 
   Αλαιπηηθά, νη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΗΚΑ απφ 23 ρηι. ην 1950 έθηαζαλ ηνπο 1.128 ρηι. ην 2008, 
νη άκεζα αζθαιηζκέλνη απφ 357 ρηι. ζε 2.125 ρηι. θαη ζπλνιηθά νη δηθαηνχρνη πεξίζαιςεο 
απφ 836 ρηι. ζε 5.660 ρηι. ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. ην αθφινπζν(ινγαξηζκηθφ) Γξάθεκα 1 
παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ, ησλ ζπληάμεσλ θαη 
ζπλνιηθά ησλ δηθαηνχρσλ πεξίζαιςεο, απφ ην 1950 έσο ην 2008.  Σν 2008, νη άκεζα 
αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ Ζξαθιείνπ ήηαλ  56.908 άηνκα θαη νη δηθαηνχρνη πεξίζαιςεο 138.218 
άηνκα.(http://www.ika.grgrinfopagesstatsstat_report.cfm)     
 
 
 ΓΡΑΦΖΜΑ 1 
ΔΞΈΛΗΞΖ ΑΡΗΘΜΟΤ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ – ΤΝΣΑΞΔΧΝ & ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 
(έηνο 2008)) 
 

             

 
               1950      1960          1970        1980         1990           2000         2008* 

 
                                      Πεγή: Αιεμφπνπινο, 2010 

   
 
 
 

1
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836

1.516

2.553

3.914

5.098

5.485

5.660

23

102

216

354

625

874

1.128

357

718

964

1.431

1.812

1.941

2.125

Άμεςα αςφαλιςμζνοι

Συντάξεισ          

Δικαιοφχοι περιθαλψησ
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   Απφ ην αλσηέξσ γξάθεκα δηαπηζηψλνπκε πσο ν αξηζκφο ησλ ζπληάμεσλ απμάλεηαη κε 
κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ. Απηφ έρεη ζαλ επαθφινπζν 
λα κεηψλεηαη δηαξθψο ν αξηζκφο ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ αλά ζχληαμε, κε επαθφινπζν ηε 
κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εζφδσλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ εμφδσλ γηα ζπληάμεηο. Σν 
2008 κάιηζηα ε ζρέζε απηή αλακέλεηαη λα πέζεη ζην 1,9 (θάησ απφ ην 2) φπσο θαίλεηαη 
ζην αθφινπζν Γξάθεκα 2, πνπ ζεκαίλεη πσο νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ελφο εξγαδφκελνπ 
δελ θηάλνπλ λα θαιχςνπλ ηηο εηζθνξέο ελφο ζπληαμηνχρνπ, κε καθξνπξφζεζκν 
απνηέιεζκα ηε κε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

(http://www.ika.grgrinfopagesstatsstat_report.cfm)  
 
 
 

ΓΡΑΦΖΜΑ 2: 
ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΡΗΘΜΟΤ ΑΜΔΑ ΑΦΑΛΗΜΔΝΧΝ ΑΝΑ ΤΝΣΑΞΖ 

 
 
 

 
 

                                Πεγή: Αιεμφπνπινο, 2010 

 

 
   Με ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ζην ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, ν θάζε αζθαιηζκέλνο απνθηά άκεζα 
δηθαηψκαηα, φπσο ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, δηάθνξα 
επηδφκαηα θαη θπζηθά ζχληαμε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ λνκίκσλ ρξφλσλ ππνρξεσηηθήο 
απαζρφιεζήο ηνπ. Οη ππεξεζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη είλαη δσξεάλ, εθηφο απφ ηε 
θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, φπνπ νη αζθαιηζκέλνη ζπκκεηέρνπλ ζην θφζηνο, αλ θαη ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ φπνπ εμαηξνχληαη απηήο ηεο 
επηπξφζζεηεο δαπάλεο. Παξάιιεια, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη εηζθνξέο ζην 
Ίδξπκα, ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηεγνξία αζθάιηζεο ζηελ νπνία 
αλήθεη. (Αιεμφπνπινο, 2010)  
 
   Σηο ππεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ ζηε ρψξα επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά πεξίπνπ 200 ρηιηάδεο 
άλζξσπνη, 100 ρηιηάδεο ζηηο πγεηνλνκηθέο θαη άιινη ηφζνη ζηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. Απηφο 
ν ηεξάζηηνο αξηζκφο δελ ζπγθξίλεηαη εχθνια κε νπνηαδήπνηε άιιε θηλεηηθφηεηα ζηελ 
εμππεξέηεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη απφ ηελ 
πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ επεξεάδεηαη ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Έιιελα πνιίηε. 
Κιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηνπ ΗΚΑ είλαη αλακθίβνια ην πξνζσπηθφ ηνπ. Όκσο, θαλέλαο 
Οξγαληζκφο θαη θακία δηνίθεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα θέξεη ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο αλ 
δελ ζηεξίδεηαη ζην δπλακηθφ, ζην έκςπρν πιηθφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, πφζν 
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κάιινλ φηαλ ε ππεξεζηαθή πξνζθνξά, ε επάξθεηα θαη ν επαγγεικαηηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ 
θξίλνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο πνιίηεο. (Αιεμφπνπινο, 2010) 
 
 

5.4 Οικονομική Κατάςταςη Ι.Κ.Α. 

   Σν 2005 ήηαλ ε ηξίηε  ζπλερφκελε ρξνληά, φπνπ ην Η.Κ.Α., εμαηηίαο ηεο ρακειήο θξαηηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο, απνδεηθλχεηαη ειιεηκκαηηθφ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή νη ζπληάμεηο πέθηνπλ ζε 
πνιχ ρακειά επίπεδα.  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΗΚΑ γηα ην έηνο 
2005, ην έιιεηκκα ην 2006 ζα αλέιζεη ζηα 117.835.000 επξψ, αληίζηνηρα, ην έιιεηκκα ην 
2004 ήηαλ 55.000.000 επξψ θαη ην 2003 ζηα 37.000.000 επξψ. Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία, ηα ρξήκαηα πνπ απνδίδνπλ ζην Η.Κ.Α.  δε δεκηνπξγνχλ απφζεκα, 
αληίζεηα, δεκηνπξγνχλ πξφζζεηα ειιείκκαηα θαη δπζθνιεχνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ηνπ ηδξχκαηνο. (. ηξαγγαιίδνπλ νηθνλνκηθά ην Η.Κ.Α.. «Διιείκκαηα γηα Σξίηε ζπλερή ρξνληά 
ζα έρεη ην Η.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2005». Δθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο, 
21 Οθη. 2004.  Γηαζέζηκν ζηελ  ηζηνζειίδα 
http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=2547125&publDate. Πξφζβαζε  

ζηεο 28/09/2012) 
 

Δηθφλα 1: Λνγφηππν ηνπ ΗΚΑ 

 
 

 
 

Πεγή: www.google.gr 

 
 
   χκθσλα κε ηελ ΠΟΔ – Η.Κ.Α. (ε νπνία παξνπζίαζε ηα ζρεηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία 
Ηαλνπάξηνο – επηέκβξηνο 2012, ζε ζπλέδξηφ ηεο), ν νξγαληζκφο ζα ρξεηαζηεί αθφκε 1,4 δηο. 
επξψ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα δίλεη θαλνληθά ηηο ζπληάμεηο ην 
ηξέρνλ έηνο.  Σα έζνδα ηνπ Η.Κ.Α. κέρξη ην κήλα επηέκβξην ήηαλ κεησκέλα πάλσ απφ 20%, 
ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν (2011) θαη αλεξρφηαλ κφιηο ζηα 3.036.000.000 
επξψ, ελψ ε Οκνζπνλδία εθηηκά φηη ζπλνιηθά γηα ην έηνο ζα θηάζνπλ ηα 6,240 δηο επξψ. 
Δλδεηθηηθφ ηεο θξίζηκεο θαηάζηαζεο πνπ δηακνξθψλεηαη είλαη πσο αθφκε θαη αλ ηα έζνδα 
εηζπξαρζνχλ, ππνιείπνληαη θαηά 2,4 (πεξίπνπ) δηο επξψ απφ απηά πνπ πξνέβιεπε ν 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2012, ν νπνίνο εθηηκνχζε ηα έζνδα ηνπ Η.Κ.Α. (ρσξίο ηα άιια ηακεία 
πνπ έρνπλ εληαρζεί) ζηα 8,6 δηο επξψ. 
   
   πλνιηθά, καδί κε ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε ηα έζνδά ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΔ, ζα 
πεξηνξηζηνχλ ζηα 10,3 δηο επξψ, ελψ ε δαπάλε γηα ηηο ζπληάμεηο ζα αλέιζεη ζηα 11,08 δηο 
επξψ. Πξνθχπηεη έλα έιιεηκκα 780 εθαηνκκχξηα επξψ, πνπ αλ ζε απηφ πξνζηεζεί  θαη ην 

http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=2547125&publDate
http://www.google.gr/
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πνζφ ησλ 650 εθαη. επξψ ηεο επηρνξήγεζεο, ε νπνία θαηαβιήζεθε γηα λα θαιπθζνχλ νη 
ζπληάμεηο ηνπ έηνπο 2011, ηφηε ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα γηα ην έηνο 2012  δηακνξθψλεηαη ζην 
1,4 δηο επξψ. ( ηξαγγαιίδνπλ νηθνλνκηθά ην Η.Κ.Α.. «Διιείκκαηα γηα Σξίηε ζπλερή ρξνληά ζα 
έρεη ην Η.Κ.Α., ζχκθσλα κε ηνλ  πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2005». Δθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο, 
21 Οθη. 2004 Γηαζέζηκν ζηελ  ηζηνζειίδα 
http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=2547125&publDate. Πξφζβαζε  

ζηεο 28/09/2012) 
 
  Με βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ, (Μάηνο 2012), ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΗΚΑ έρεη 
σο εμήο: 

1.Σα έζνδα ηνπ ΗΚΑ ην α΄ ηεηξάκελν ηνπ 2012 ήηαλ 2.158.801.948 επξψ, κεησκέλα θαηά 

946.177.344 επξψ, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν ηεηξάκελν ηνπ 2011. Δθηηκάηαη φηη γηα φιν 

ην 2012 ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηνπ ΗΚΑ ζα αλέιζεη ζηα 6.135.242.383 επξψ. 

    Παξάιιεια ε θξαηηθή επηρνξήγεζε ην 2012 θηλείηαη ζηα 4.192.000.000 επξψ απφ ηα 

νπνία ηα 650 εθαη. δφζεθαλ γηα πξνθαηαβνιή ην 2011. Έσο ηνλ Μάην ηνπ 2012 

απνξξνθήζεθε πνζφ χςνπο 2.700.000.000. επξψ. πλνιηθά ε θξαηηθή επηρνξήγεζε καδί 

κε ηα έζνδα είλαη 9,677 δηζ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 650 εθαη. επξψ ηεο 

πξνθαηαβνιήο ηνπ 2011 απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ 2012. Γηα θαηαβνιή ζπληάμεσλ ην 2012 

απαηηνχληαη ζπλνιηθά 11,080 δηζ επξψ. Έηζη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα νιφθιεξν ην 2012 

είλαη 1,403 δηζ επξψ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα δνζεί θαη ην ππφινηπν πνζφ ηεο θξαηηθήο 

επηρνξήγεζεο πνπ είλαη 1,492 δηζ επξψ. 

2. Απμάλνληαη νη νθεηιέο ηνπ ΗΚΑ – ΔΣΑΜ πξνο ηξίηνπο (ΟΑΔΓ, ΟΔΚ, Δξγ. Δζηία, ΔΣΔΑΜ, 

ΣΔΑΠΟΚΑ). Έσο ηηο 30/4/2012 ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ αλέξρνληαλ ζηα 7.578.997.786 

επξψ. 

3. Απμάλεηαη, ιφγσ ησλ ζπληαμηνδνηήζεσλ, ε δαπάλε γηα πιεξσκέο ζπληάμεσλ. Σν 2012 

ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ 11,08 δηζ. επξψ ζε 1.205.000 ζπληαμηνχρνπο ελψ ην 2011 είραλ 

ρξεηαζηεί 10,850 δηο επξψ γηα ηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ ζε 1.168.730 ζπληαμηνχρνπο. 

4. Σν έιιεηκκα ηνπ θιάδνπ αζζέλεηαο ζε είδνο ήηαλ ζηηο 31/12/2011 ζηα 13.394.867.479 
επξψ. (. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην Η.Κ.Α. θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο ζπληάμεηο. Δθεκεξίδα 
News voice.  5 Ινπλίνπ 2 012.  Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.newsvoice.gr/ta-
oikonomika-stoixeia-gia-to-ika-kai-eidikotera-kai-tis-suntakseis/ Πξφζβαζε ζηεο 
20/09/2912) 
 

http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=2547125&publDate
http://www.newsvoice.gr/ta-oikonomika-stoixeia-gia-to-ika-kai-eidikotera-kai-tis-suntakseis/
http://www.newsvoice.gr/ta-oikonomika-stoixeia-gia-to-ika-kai-eidikotera-kai-tis-suntakseis/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν : Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

6.1 κοπόσ τησ Έρευνασ  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη ε κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ Η.Κ.Α (Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη θαη Τγεηνλνκηθνχ Γηνηθεηηθνχ Τπάιιεινη). 

 

6.2 Επιμέρουσ τόχοι 

  Πξψηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ επαγγεικαηηθήο 
ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ απηήο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ  θαη ησλ 
Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ δεκφζην θνξέα Η.Κ.Α. ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Δζηαπξσκέλνπ ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. 
 
   Χο δεχηεξνο ζηφρνο νξίδεηαη ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 2 νκάδσλ-ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηηο 
επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο άιια θαη ζην ζχλνιφ ηεο.  

 

6.3 Δείγμα  

   Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 74 άηνκα, ην δείγκα ρσξίδεηαη ζε 
Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο (Γ.Τ) ηνπ Η.Κ.Α. (42 άηνκα) θαη Γηνηθεηηθνχο Τγεηνλνκηθνχο 
Τπαιιήινπο ηνπ Η.Κ.Α. (32 άηνκα), νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε θνξέα Ίδξπκα Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ (Η.Κ.Α.). Σν δείγκα επηιέρζεθε ηπραία θαη αξρηθά απνηειείην απφ 75 
ππαιιήινπο ζηνπο νπνίνπο θαη κνηξάζηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Απφ ηα 75 

εξσηεκαηνιφγηα επεζηξάθεζαλ 74 ζπκπιεξσκέλα.   
 
 

6.4 Ερευνητικό Εργαλείο  

   ην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θχιν, ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην 
κνξθσηηθφ/ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην είδνο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεηο 
θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
 
   ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ Paul 
E. Spector, θαζεγεηή Βηνκεραλίαο / Οξγαλσηηθήο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Νφηηαο Φιφξηληαο. Σν εξσηεκαηνιφγην ¨Job Satisfaction Survey¨ (JSS), ην νπνίν 
παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα – ρξεζηκνπνηήζεθε απηνχζην θαη κεηαθξάζηεθε απφ ηελ 
εξεπλήηξηα. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 36 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη δηεξεπλά 
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε ελλέα δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 
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εξγαζίαο ηνπο, φπσο είλαη ν κηζζφο, ε πξναγσγή, νη ζρέζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν, νη 
παξνρέο (ρξεκαηηθέο ή / θαη κε), ε επίηεπμε /αλαγλψξηζε, νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
νξγαληζκνχ, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε θχζε ηεο εξγαζίαο θαη ε επηθνηλσλία. Ζ 
θάζε κία ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο αμηνινγείηαη κε ηέζζεξηο απφ ηηο ηξηάληα έμε (36) 
ζπλνιηθά πξνηάζεηο. Οη εξσηψκελνη θαινχληαη λα θπθιψζνπλ έλαλ αξηζκφ απφ ην έλα (1) 
έσο ην έμε (6), ν νπνίνο λα αληηζηνηρεί ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε 
θάζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνιφγην. Οη δηαβαζκηζκέλεο ζε θιίκαθα απαληήζεηο 
μεθηλνχλ απφ ην έλα (1= «Γηαθσλψ Πνιχ» θαη θαηαιήγνπλ ζην 6 (6= «πκθσλψ Πνιχ»).    
Κάζε κία απφ ηηο ελλέα (9) δηαζηάζεηο κπνξεί λα παξάγεη κία μερσξηζηή ηηκή, ελψ έλα 
πξνζηεζνχλ νη ηηκέο απηέο κεηαμχ ηνπο, ην άζξνηζκά ηνπο αληηζηνηρεί ζηελ ζπλνιηθή 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 
εξσηεκαηνιφγην ππάξρνπλ θαη 19 πξνηάζεηο αξλεηηθά δηαηππσκέλεο. Πξνθεηκέλνπ λα 
κεηξεζεί κία πξφηαζε απηήο ηεο κνξθήο ζηελ ηειηθή ηηκή, ζα πξέπεη ν αξηζκφο πνπ ηεο 
αληηζηνηρεί λα αληηζηξαθεί (π.ρ. ην 1 ζε 6 ή ην 5 ζε 2 θ.η.ι.) γηα λα βγεη ζσζηφ ην 
απνηέιεζκα.    

 

 

6.5. Διαδικαςία Έρευνασ 

   Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 15 έσο 18 Ηαλνπαξίνπ 
2013. Αθνχ δηαζθαιίζηεθε ε ζαθήλεηα ησλ εξσηψκελσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 
δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ δελ απαηηείηαη πάλσ απφ 15 ιεπηά (κέζνο 
ρξφλνο), ηα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 
Γεκφζηνπ Φνξέα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε έξεπλα, δφζεθαλ ζε θάζε έλα εξγαδφκελν 
μερσξηζηά θαη ήηαλ αλψλπκα. Δπίζεο, ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ 
γηλφηαλ αλαθνξά ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ππήξραλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή 
ηνπ. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε απφιπηε εκπηζηεπηηθφηεηα, δφζεθαλ ζε 
θάζε εξγαδφκελν ρσξηζηά θαη δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  
 
 

6.6 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 
 

   Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 
(PASW Statistics) version 19.0.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA.). Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο 
παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή (Mean) καδί κε ηελ ηππηθή απφθιηζε (St. Deviation), ελψ νη 
θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο νιηθέο ζπρλφηεηεο εθθξαζκέλεο ζε πνζνζηά 
(%).Γηα ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ε νπνία 
παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.   
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Κεθάιαην 7ν Απνηειέζκαηα 

Πίλαθαο 7.1 Γεκνγξαθηθέο Μεηαβιεηέο πλνιηθνχ Γείγκαηνο 

Γεκογραθηθοί 

Παράγοληες 

στλόηεηα        Ποζοζηό (%) 

Φύιο   

Άλδξεο 35 48% 

Γπλαίθεο 39 52% 

   

Ζιηθηαθές Καηαλοκές   

Μέρξη 24 εηψλ 2 2,7% 

25-29 1 1,3% 

30-34 7 9,3% 

35-39 6 8% 

40-49 37 49,3% 

50 θαη άλσ 22 29,3% 

   

Οηθογελεηαθή 

Καηάζηαζε 

  

Έγγακνο  57 76% 

Άγακνο  11 14,7% 

Δηαδεπγκέλνο 6 8% 

Υήξνο 1 1,3% 

   

Μορθωηηθό Δπίπεδο   

Πξσηνβάζκηα Εθπαίδεπζε  2 2,7% 

Δεπηεξνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε 

36 48% 

Ιδησηηθή Εθπαίδεπζε 

(Ι.Ε.Κ.) 

8 10,7% 

Σξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε 25 33,3% 

Μεηαπηπρηαθφ 3 4% 

Δηδαθηνξηθφ 1 1,3% 

   

Έηε Προϋπερεζίας    

Μέρξη 2 έηε 7 9,5% 

3 -5 έ ηε 4 5,4% 

6 – 10 έηε 3 4,1% 

11 θαη άλσ έηε 

 

 

 

60 81,1% 
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Γεκογραθηθοί 

Παράγοληες 

στλόηεηα        Ποζοζηό (%) 

Γηοηθεηηθή Βαζκίδα    

Τπάιιεινο 66 88% 

Πξντζηάκελνο               9                    12% 

Δργάδεζηε ως   

Μφληκνο Τπάιιεινο 64 85,3% 

πκβαζηνχρνο 8 10,7% 

Άιιν  2 1,3% 

   

Δηζόδεκα Μεληαίο    

Μηθξφηεξν απφ 500 € 0 0,0% 

Απφ 501 – 700€ 2 2,9% 

Απφ 701 - 1000€ 28 40,6% 

Απφ 1001 – 1.500€ 28 40,6% 

Απφ 1.501 – 2.000€ 11 15,9% 

Απφ 2000 θαη άλσ € 0 0,0% 

   
   

 

Πίλαθαο 7.2 Γεκνγξαθηθέο Μεηαβιεηέο αλά εηδηθφηεηα 

 ΓΤ ΓΤΤ 

Γεκογραθηθοί 

Παράγοληες 

στλόηεηα Ποζοζηό 

(%) 

στλόηεηα Ποζοζηό (%) 

Φύιο     

Άλδξεο 21 50% 14 43,8% 

Γπλαίθεο 21 50% 18 56,3% 

     

Ζιηθηαθές 

Καηαλοκές 

    

Μέρξη 24 εηψλ 2 4,8% 0 0,0% 

25-29 1 2,4% 0 0,0% 

30-34 4 9,5% 2 6,3% 

35-39 3 7,1% 3 9,4% 

40-49 21 50% 16 50% 

50 θαη άλσ 11 26,2% 11 34,4% 

     

Οηθογελεηαθή 

Καηάζηαζε 

    

Έγγακνο  32 76,2% 25 78,10% 

Άγακνο  6 14,3% 4 12,5% 

Δηαδεπγκέλνο 4 9,5% 2 6,3% 

Υήξνο 0 0,0% 1 3,1% 
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 ΓΤ ΓΤΤ 

Γεκογραθηθοί 

Παράγοληες 

στλόηεηα Ποζοζηό 

(%) 

στλόηεηα Ποζοζηό (%) 

Μορθωηηθό Δπίπεδο     

Πξσηνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε  

2 4,8% 0 0,0% 

Δεπηεξνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε 

19 45,2% 17 53,10% 

Ιδησηηθή Εθπαίδεπζε 

(Ι.Ε.Κ.) 

4 9,5% 4 12,5% 

Σξηηνβάζκηα 

Εθπαίδεπζε 

15 35,7% 10 31,3% 

Μεηαπηπρηαθφ 1 2,4% 1 3,1% 

Δηδαθηνξηθφ 1 2,4% 0 0,0% 

     

Γηοηθεηηθοί Βαζκίδα     

Τπάιιεινο 38 90,5% 27 84,4% 

Πξντζηάκελνο  4 9,5% 5 15,6% 

     

Δργάδεζηε ως      

Μφληκνο Τπάιιεινο 33 78,65 30 93,8% 

πκβαζηνχρνο 6 14,3% 2 6,3% 

Άιιν  2 4,8% 0 0,0% 

     

Δηζόδεκα Μεληαίο      

Μηθξφηεξν απφ 500 € 0 0,0% 0 0,0% 

Απφ 501 – 700€ 1 2,6% 1 3,4% 

Απφ 701 - 1000€ 18 46,2% 9 31% 

Απφ 1001 – 1.500€ 19 48,7% 9 31% 

Απφ 1.501 – 2.000€ 1 2,6% 10 34,5% 

Απφ 2000 θαη άλσ € 0 0,0% 0 0,0% 
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7.3 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε Γεκνγξαθηθψλ ηνηρείσλ αλά Ηδηφηεηα  

 Όζν αθνξά ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο ζηνπο Γηνηθεηηθνχο  Τπαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ ην 
50% (21άηνκα) έρνπλ ειηθία απφ 40 – 49 εηψλ, ελψ ην 26,20% (11 άηνκα) έρεη ειηθία πάλσ 
απφ 50 εηψλ, 3 άηνκα (7,10%) έρνπλ ειηθία απφ 35 – 39 εηψλ ελψ ην 9,50% (4 άηνκα) έρεη 
ειηθία απφ 30 – 34 εηψλ, δχν άηνκα (4,8%) έρνπλ ειηθία κέρξη 24 εηψλ ελψ κφιηο ην 2,4% 
έρεη ειηθία απφ 25 – 29 εηψλ (1 άηνκν).  
 
 

            
 
   Ζ ειηθία ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θπκαίλεηαη σο εμήο: νη 16 απφ ηνπο 32 
εξσηψκελνπο δειαδή ην 50% έρεη ειηθία απφ 40 – 49 εηψλ, ην 34,4% (11) έρεη ειηθία απφ 
50 εηψλ θαη πάλσ, ηα 3 άηνκα (9,4%) έρνπλ ειηθία απφ 35 – 39 ελψ 2 εξσηψκελνη έρνπλ 
ειηθία απφ 30 – 34 εηψλ. Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ ειηθία κέρξη 24 εηψλ δελ 
δφζεθε θακία απάληεζε.   
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  Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζηνπο Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο : νη 32 (76,2%)  
είλαη έγγακνη, νη 6 (14,3%) είλαη άγακνη, νη 4 (9,5%) είλαη δηαδεπγκέλνη, ελψ δελ ππάξρεη 
θαλείο εξσηψκελνο ν νπνίνο λα είλαη ρήξνο. 

 
 

                       
 
 
 
 
    Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζηνπο Τγεηνλνκηθνχο Γηνηθεηηθνχο 
Τπαιιήινπο : νη 25 (78,1%)  είλαη έγγακνη, νη 4 (12,5%) είλαη άγακνη, νη 2 (6,3%) είλαη 
δηαδεπγκέλνη, ελψ κφιηο 1 άηνκν (3,1%) είλαη ρήξνο.  
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   Χο πξνο ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ησλ ΓΤ: νη 2 (4,8%) είλαη απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο  
εθπαίδεπζεο, νη 19 (45,2%) είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 15 (35.7%) 
είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κφιηο ην 2,4% δειαδή 1 άηνκα έρνπλ 
κεηαπηπρηαθφ δίπισκα θαη 1 (2,4%) έρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη ηέινο 4 άηνκα (9,5%) 
έρνπλ δίπισκα ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο 
 

                                         
 

 
   Χο πξνο ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ησλ ΤΓΤ: νη 17 (54,1%) είλαη απφθνηηνη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 10 (31,3%) είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 
κφιηο ην 3,1% δειαδή 1 άηνκα έρνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα θαη η ηέινο 4 άηνκα (12,5%) 
έρνπλ δίπισκα ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. 
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     ρεηηθά κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηνπο Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο:  ζηελ παξνχζα 
εξγαζηαθή θαηάζηαζε νη πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 81% (34 άηνκα) έρνπλ 11 θαη άλσ 
ρξφληα πξνυπεξεζία, ην 11,9% (5 άηνκα) έρνπλ πξνυπεξεζία κέρξη 2 έηε, νη 3 απφ ηνπο 
εξσηεζέληεο (7,1%) έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 3-5 ρξφληα, ελψ θαλείο απφ ηνπο 
εξσηψκελνπο δελ 3έρεη πάλσ απφ  6 έσο 10 ρξφληα πξνυπεξεζία ζηελ παξνχζα 
εξγαζηαθή θαηάζηαζε. Όζνλ αθνξά ηνπο Γηνηθεηηθνχο Τγεηνλνκηθνχο Τπαιιήινπο  νη 26 
απφ ηνπο 32 εξσηεζέληεο έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 11 θαη ρξφληα θαη άλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 
Η.Κ.Α., ην 9,4% (3 άηνκα) έρνπλ πξνυπεξεζία απφ 6 – 10 έηε , ελψ ίζν πνζνζηφ έρνπλ νη 
απαληήζεηο 3 – 5 έηε θαη κέρξη 2 έηε κε πνζνζηφ 3,1% αληίζηνηρα πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα 
κφιηο άηνκν έθαζηνο.   
 

                          
 
 
  Όζνλ αθνξά ηψξα ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ εξσηεζέλησλ ζηνπο Γηνηθεηηθνχο 
Τπαιιήινπο, νη 38 απφ ηνπο 42 (90,5%) εξγάδνληαη σο ππάιιεινη, ελψ νη 4 (9,5%) 
εξγάδνληαη σο πξντζηάκελνη. Απφ ηα 42 άηνκα πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα ην 
78,6% (33 άηνκα) εξγάδνληαη σο κφληκνη ππάιιεινη, ην 14,3% δειαδή 6 άηνκα εξγάδνληαη 
σο ζπκβαζηνχρνη, ελψ έλαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο (2,4%) απάληεζε πσο εξγάδνληαη σο 
θάηη άιιν (δελ πξνζδηφξηζαλ σο ηη εξγάδνληαη). 
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  Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί  Τπάιιεινη ζηελ ίδηα εξψηεζε είλαη 
νη εμήο: νη 27 (84,4%) απφ ηνπο 32 εξσηψκελνπο εξγάδνληαη σο ππάιιεινη ελψ νη 5 (15,6%) 
εξγάδνληαη σο πξντζηάκελνη. Απφ ηα 32 άηνκα νη 30 (93,8%) εξγάδνληαη σο κφληκνη 
ππάιιεινη ελψ κφιηο δχν άηνκα (6,3%) εξγάδνληαη σο ζπκβαζηνχρνη.  

 

 

      
 

 

 
     ηελ εξψηεζε γηα ην κεληαίν εηζφδεκα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζην 
ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ίδξπκα, νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ 
Η.Κ.Α. είλαη νη παξαθάησ: ην 48,7% (19 άηνκα) ησλ ππαιιήισλ παίξλεη κηζζφ απφ 1.001€ - 
1.500€, 18 απφ ηνπο 42 εξσηψκελνπο απάληεζε πσο ακείβεηε κε κηζζφ απφ 701€ - 1.000€, 
ελψ κφιηο 1 άηνκν απάληεζε πσο παίξλεη απφ 501€ - 700€.  
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   Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ, γηα ηελ ίδηα εξψηεζε νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 
είλαη νη εμήο: ην 34,5% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ακείβεηε απφ 1.501€ - 2.000€ (10 
απφ ηα 32 άηνκα), κφιηο έλα άηνκν (3,1%) απάληεζε πσο παίξλεη κηζζφ απφ 501€ - 700€, 
ελψ ίζν πνζνζηφ έρνπλ νη απαληήζεηο απφ 701€ - 1.000€ θαη απφ 1.001€ - 1.500€  κε 
πνζνζηφ 31% (9  άηνκα έθαζηνο).  
 

 

 

                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

ΑΡΠ 500 - 700

ΑΡΠ 701 - 1.000

ΑΡΠ 1.001 - 1.500

ΑΡΠ 1.501 - 2.000

3,4%

31,0%

31,0%

34,5%

ΞΗΟΙΑΙΡ ΕΙΥΡΔΗΞΑ (Χ.Δ.Χ.)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΟΙ ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ)
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7.4 Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο Δξγαδνκέλσλ (JSS) 

  Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ηεο ζπλνιηθήο 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπ ΗΚΑ θαη ησλ επηκέξνπο 
δηαζηάζεσλ απηήο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη θαη ησλ 
ελληά δηαζηάζεσλ πνπ εμεηάδεη ην εξσηεκαηνιφγην (JSS).  
 
   Ζ πξψηε δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ πίλαθα 7.4.1  είλαη φηη 
ζπλνιηθά φινη νη εξγαδφκελνη πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δήισζαλ κέηξην βαζκφ 
ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο.= 3,34, Σ.Α.=1,44, κε θιίκαθα απφ ην 1 – 6 ). 
Χο πξνο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο πνπ ειέγρζεθαλ βξέζεθε φηη, εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηηο 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζεκείσζαλ  
αξθεηά πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηάζηαζε πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο 
κε ηνλ/ηελ πξντζηάκελν/λε ζπγθεληξψλεη αξθεηά σο πνιχ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 
(Μ.Ο.=4,51, Σ.Α.=1,48), ελψ αθνινπζεί  εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζρέζεηο κε 
ζπλαδέιθνπο, ζεκεηψλνληαο αξθεηά πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο=4,29, Σ.Α.=1,21). 
ρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεηηθφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο.= 4,05, Σ.Α.=1,35)  
 
   Αληηζέησο, βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πίλαθα 7.4.1, δηαπηζηψζεθε κέηξηνο βαζκφο 
ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξναγσγή (Μ.Ο.=3,08, 
Σ.Α.=1,53), ηηο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επίηεπμε – αλαγλψξηζε  (Μ.Ο.=3,11  Α.Σ.= 
1,41) θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία (Μ.Ο.=3,26, Σ.Α.=1,35). Σέινο νη 
δηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειέο ηηκέο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη νη 
παξνρέο  (Μ.Ο.=2,87, Σ.Α.=1,48), νη κηζζνί (Μ.Ο.=2,53, Σ..Α.=1,60) θαη νη ζπλζήθεο 
νξγάλσζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Μ.Ο.=2,33, Σ.Α.=1,29).  

 

Πίλαθαο 7.4.1 Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ηνπ δείγκαηνο  

 

  

Γηαζηάζεηο Δπαγγεικαηηθήο 
Ηθαλνπνίεζεο & πλνιηθή 

Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε 
Μ.Ο. Σ.Α. 

Μηζζφο 2,53 1,60 

Πξναγσγή 3,08 1,53 

ρέζεηο κε Πξντζηάκελν 4,51 1,48 

Παξνρέο 2,87 1,41 

Δπίηεπμε- Αλαγλψξηζε 3,11 1,42 

πλζήθεο   Λεηηνπξγίαο/Οξγάλσζε 2,33 1,29 

ρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο 4,29 1,21 

Φχζε ηεο εξγαζίαο 4,05 1,41 

Δπηθνηλσλία 3,26 1,35 

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε 3,34 1,44 
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   Δμεηάδνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο δχν πιεζπζκνχο ζηφρνπο 
δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ηελ αλάιπζε ησλ κέζσλ φξσλ θαη ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ ηνπ 
πίλαθα 1.7.2. νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη θαίλεηαη λα είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 
εξγαζία ηνπο (Μ.Ο.=3,37, Σ.Α.= 1,44 , κε θιίκαθα απφ ην (1 – 6 ). Χο πξνο ηηο επηκέξνπο 
δηαζηάζεηο βξέζεθε φηη ε δηάζηαζε πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηνλ/ηελ πξντζηάκελν/λε 
ζπγθεληξψλεη αξθεηά σο πνιχ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο.=4,32, Σ.Α.=1,57), 
αθνινπζεί  εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο, ζεκεηψλνληαο επίζεο έλα 
αξθεηά πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο=4,26, Σ.Α.=1,35). ρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπσο ζεηηθφ 
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο.=3,98, Σ.Α.=1,38). 
  
   Αληηζέησο, βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πίλαθα 7.4.2 δηαπηζηψζεθε κέηξηνο βαζκφο 
ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξναγσγή (Μ.Ο.=3,12, 
Σ.Α.=1,55), ηηο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επίηεπμε – αλαγλψξηζε  (Μ.Ο.=3,22, Α.Σ.= 
1,467) θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία (Μ.Ο.=3,21, Σ.Α.=1,35). Σέινο νη 
δηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειέο ηηκέο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη  νη 
παξνρέο  (Μ.Ο.=3,00, Σ.Α.=1,43), νη κηζζνί (Μ.Ο.=2,77, Σ..Α.=1,69) θαη νη ζπλζήθεο 
νξγάλσζεο – ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Μ.Ο.=2,38, Σ.Α.=1,35).  
 
   Απφ ηελ αλάιπζε ησλ κέζσλ φξσλ θαη ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ ηνπ Πίλαθα 7.4.2  γηα 
ηνπο Τγεηνλνκηθνχο Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο πξνθχπηεη θαη εδψ κέηξηνο βαζκφο ζπλνιηθήο 
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (ΜΟ.=3,29, ΣΑ.=1,38). Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε φηη νη 
δηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο είλαη νη ζρέζεηο κε πξντζηάκελν/ε 
(Μ.Ο.=4,63, Σ.Α.=1,35) θαη νη ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο (Μ.Ο.= 4,29, Σ.Α.=1,31) θαη ηέινο 
απηή ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο (Μ.Ο.=4,12, Σ.Α.=1,45). Χζηφζν κέηξην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο  
παξνπζίαζαλ νη δηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ, ζηελ πξναγσγή (Μ.Ο.=3,02, Σ.Α.=1,53), ηελ 
επηθνηλσλία (Μ.Ο.=3,33, Σ.Α.=1,34), ελψ ρακειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζεκείσζαλ νη 
δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ κηζζφ (Μ.Ο.= 2,2725, Σ.Α.=1,43025), νη παξνρέο (Μ.Ο.=2,72, 
Σ.Α.=1,32), αθνινπζεί ν παξάγνληαο αλαγλψξηζε – επίηεπμε (Μ.Ο.= 2,97, Σ.Α.=1,38) θαη 
ηέινο ε ιεηηνπξγία – νξγάλσζε ηνπ νξγαληζκνχ (Μ.Ο.=2,29 Σ.Α.=1,20).    
 
   ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο αθνινπζεί ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε φισλ ησλ 
εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (JSS). Δπίζεο παξαηίζεληαη νη πίλαθεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ αλά δηάζηαζε (κηζζφο, πξναγσγή, ζρέζε κε πξντζηάκελν, παξνρέο, επίηεπμε 
αλαγλψξηζε, νξγάλσζε – ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο ,θχζε ηεο 
εξγαζίαο θαη ηέινο ηελ επηθνηλσλία). 
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Πίλαθαο 7.4.2 Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο ζπλνιηθήο επαγγεικαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ απηήο αλά εηδηθφηεηα 

 

 Γ.Τ. Τ.Γ.Τ. 

Γηαζηάζεηο Δπαγγεικαηηθήο 
Ηθαλνπνίεζεο & πλνιηθή 

Δπαγγεικαηηθή Ηθαλνπνίεζε 
Μ.Ο. Σ.Α. 

 
Μ.Ο. 

 
Σ.Α 

Μηζζφο 2,77 1,69 2,27 1,43 

Πξναγσγή 3,12 1,55 3,03 1,53 

ρέζεηο κε Πξντζηάκελν 4,39 1,57 4,63 1,35 

Παξνρέο 3,00 1,43 2,72 1,32 

Δπίηεπμε- Αλαγλψξηζε 3,22 1,46 2,97 1,38 

πλζήθεο   Λεηηνπξγίαο/Οξγάλσζε 2,38 1,35 2,29 1,20 

ρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο 4,26 1,35 4,29 1,31 

Φχζε ηεο εξγαζίαο 3,98 1,38 4,12 1,45 

Δπηθνηλσλία 3,21 1,35 3,33 1,34 

πλνιηθή Ηθαλνπνίεζε 3,37 1,44 3,29 1,38 
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7.5  Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο Δξγαδνκέλσλ απφ Γείθηεο Μηζζνχ 

 

Γείθηεο Μηζζνχ 
 Γηαθσλψ 

Πνιχ 
Γηαθσλψ 
αξθεηά 

Γηαθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
αξθεηά 

πκθσλψ 
πνιχ 

Γίθαηε ακνηβή γηα 
ηελ δνπιεηά πνπ 
πξνζθέξσ 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 14 6 5 11 5 4 

% 33,3% 14,3% 11,9% 26,2% 11,9% 2,4% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη  

λ 8 8 4 8 3 0 

% 25,8% 25,8% 12,9% 25,8% 9,7% 0,0% 

 
 

    
  

Οη απμήζεηο κηθξέο 
θαη δελ είλαη 
πνιιέο 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 7 2 1 3 7 21 

% 17,1% 4,9% 2,4% 7,3% 17,1% 51,2% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 5 0 0 0 6 23 

% 19,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

12,5%  
 

71,9% 

 

 

    

  

Γελ εθηηκνχλ 
ηδηαίηεξα ηελ 
δνπιεηά κνπ φηαλ 
ζθέπηνκαη ηνλ 
κηζζφ πνπ παίξλσ  

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 7 2 5 15 8 5 

% 16,7% 4,8% 11,9% 35,7% 19% 11,9% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 1 5 8 4 4 10 

% 3,1% 15,6% 25% 12,5% 
 

12,5%  
 

31,3% 

 

 

    

  

Ηθαλνπνηεκέλνο 
απφ πξννπηηθέο 
γηα κηζζνινγηθέο 
απμήζεηο 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 9 10 10 10 0 3 

% 21,4% 23,8% 23,8% 23,8% 0,0% 7,1% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 10 4 7 9 0 2 

% 31,3% 12,5% 21,9% 28,1% 0,0% 6,3% 
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7.6 Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Γείθηεο Πξναγσγήο 

 

 

 

  

Γείθηεο Πξναγσγήο 
 Γηαθσλψ 

Πνιχ 
Γηαθσλψ 
αξθεηά 

Γηαθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
αξθεηά 

πκθσλψ 
πνιχ 

Λίγεο πηζαλφηεηεο γηα 
πξναγσγή 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 3 3 7 9 9 11 

% 7,1% 7,1% 16,7% 21,4% 21,4% 26,2% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  

λ 1 3 9 3 8 7 

% 3,1% 9,4% 29% 9,7% 25,8% 22,6% 

 

 

    

  

Αξθεηά θαιέο 
πηζαλφηεηεο γηα 
πξναγσγή φηαλ 
δηεθπεξαηψλσ θαιά ηα 
θαζήθνληά κνπ 

 

    

  

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 11 2 4 14 5 6 

% 26,2% 4,8% 9,5% 33,3% 11,9% 14,3% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  

λ 6 3 5 8 7 2 

% 19,4% 9,4% 16,1% 25,8% 22,6% 6,5% 

 

 

    

  

Δξγαδφκελνη 
εμειίζζνληαη ηφζν 
γξήγνξα φζν θαη αιινχ 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 9 10 10 10 0 3 

% 21,4% 23,8% 23,8% 23,8% 0,0% 7,1% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  

λ 10 4 7 9 0 2 

% 31,3% 12,5% 21,9% 28,1% 0,0% 6,3% 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε 
απφ ηηο πξννπηηθέο 
πνπ ππάξρνπλ γηα 
πξναγσγή 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη λ 8 2 10 14 5 2 

 % 19,5% 4,9% 24,4% 34,1% 12,2% 4,9% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη λ 8 5 5 7 6 1 

 % 25% 15,6% 15,6% 21,9% 18,8% 3,1% 
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7.7  Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Γείθηεο ρέζεηο κε ηνλ Πξντζηάκελν 

ρέζεηο κε 
πξντζηάκελν 

 Γηαθσλψ 
Πνιχ 

Γηαθσλψ 
αξθεηά 

Γηαθσλψ 
ιίγν 

πκθσλ
ψ ιίγν 

πκθσλ
ψ αξθεηά 

πκθσλ
ψ πνιχ 

Αξθεηά ηθαλφο 
πξντζηάκελνο 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 4 4 4 7 14 9 

% 9,5% 9,5% 9,5% 16,7% 33,3% 21,4% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  

λ 1 4 3 3 12 9 

% 3,1% 12,5% 9,4% 9,4% 37,5% 28,1% 

 

 

    

  

Άδηθνο 
πξντζηάκελνο  

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 14 11 4 8 2 1 

% 35% 27,5% 10% 20% 5% 2,5% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 11 11 8 1 0 1 

% 31,3% 18,8% 18,8% 25% 0,0% 6,3% 

 

 

    

  

Διάρηζην ελδηαθέξνλ 
απφ πξντζηάκελν 
γηα ζπλαηζζήκαηά  

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 15 10 2 6 4 5 

% 35,7% 23,8% 4,8% 14,3% 9,5% 11,9% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 8 10 3 3 7 0 

% 25,8% 32,3% 9,7% 9,7% 22,6% 0,0% 

 

 

    

  

πκπαζψ 
πξντζηάκελν κνπ 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 4 1 3 5 19 20 

% 9,5% 2,4% 7,1% 11,9% 45,2% 23,8% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 2 1 3 0 17 8 

% 6,5% 3,2% 9,7% 0,0% 54,8% 25,8% 
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7.8 Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο Παξνρέο 

 

Παροτές 
 Δηαθσλψ 

Πνιχ 

Δηαθσλψ 

αξθεηά 

Δηαθσλψ 

ιίγν 

πκθσλψ 

ιίγν 

πκθσλψ 

αξθεηά 

πκθσλψ 

πνιχ 

Γελ είκαη 

ηθαλοποηεκέλος από 

οθέιε  

 

    

  

Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 4 5 9 11 5 7 

% 9,8% 12,2% 22% 26,8% 12,2% 17,1% 

Τγεηνλνκηθνί  

Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  

λ 4 9 0 6 9 4 

% 12,5% 28,1% 0,0% 18,8% 28,1% 12,5% 

 

 

    

  

Ίδηα προλόκηα 

εργαζίας ζε ζτέζε κε 

αληίζηοητωλ 

σπερεζηώλ 

 

    

  

Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 14 5 7 10 3 2 

% 34,1% 12,2% 17,1% 24,4% 7,3% 4,9% 

Τγεηνλνκηθνί  

Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 10 6 6 8 0 2 

% 31,3% 18,8% 18,8% 25% 0,0% 6,3% 

 

 

    

  

Ηθαλοποηεηηθά 

προλόκηα εργαζίας 

 

    

  

Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 8 5 12 13 2 2 

% 19% 11,9% 28,6% 31% 4,8% 4,8% 

Τγεηνλνκηθνί  

Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 1 2 4 8 6 11 

% 3,1% 6,3% 12,5% 25% 18,8% 34,4% 

 

 

    

  

Οη προζπάζεηές κοσ 

δελ αλαγλωρίδοληαη 

ζηολ βαζκό ποσ ζα 

έπρεπε 

 

    

  

Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 2 3 13 9 7 8 

% 4,8% 7,1% 31% 21,4% 16,7% 19% 

Τγεηνλνκηθνί  

Δηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 0 2 9 5 10 6 

% 0,0% 6,3% 28,1% 15,6% 31,3% 18,8% 
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7.9 Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο απφ δείθηεο πνπ αθνξνχλ Δπίηεπμε – Αλαγλψξηζε  

Δπίηεπμε – 
Αλαγλψξηζε  

 Γηαθσλψ 
Πνιχ 

Γηαθσλψ 
αξθεηά 

Γηαθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
αξθεηά 

πκθσλψ 
πνιχ 

Όηαλ θάλσ ηελ 
δνπιεηά κνπ ζσζηά 
απνθνκίδσ ηελ 
αλαγλψξηζε πνπ ζα 
έπξεπε  

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 7 4 9 9 11 2 

% 16,7% 9,5% 21,4% 21,4% 26,2% 4,8% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  

λ 3 2 6 12 5 2 

% 10% 6,7% 20% 40% 16,7% 6,7% 

 

 

    
  

Γελ αηζζάλνκαη φηη ε 
δνπιεηά κνπ εθηηκάηαη 
φπσο πξέπεη 

 

    
  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 2 6 10 11 7 4 

% 5% 15% 25% 27,5% 17,5% 10% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 1 6 7 4 8 5 

% 3,2% 19,4% 22,6% 12,9% 25,8% 16,1% 

 

 

    
  

Οη πηζαλφηεηεο γηα 
αληακεηθηεί θάπνηνο 
πνπ εξγάδεηαη εδψ 
είλαη ιίγεο  

 

    
  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 4 3 12 7 6 10 

% 9,5% 7,1% 28,6% 16,7% 14,3% 23,8% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 1 2 4 8 6 11 

% 3,1% 6,3% 12,5% 25% 18,8% 34,4% 

 

 

    
  

Γελ λνκίδσ φηη νη 
πξνζπάζεηέο κνπ 
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ 
βαζκφ πνπ ζα έπξεπε  

 

    
  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 2 3 13 9 7 8 

% 4,8% 7,1% 31% 21,4% 16,7% 19% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 0 2 9 5 10 6 

% 0 6,3% 28,1% 15,6% 31,3% 18,8% 
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7.10 Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Γείθηεο πνπ αθνξνχλ Οξγάλσζε – Λεηηνπξγία Οξγαληζκνχ  

Οξγάλσζε – 
Λεηηνπξγία 
Οξγαληζκνχ 

 
Γηαθσλψ 

Πνιχ 
Γηαθσλψ 
αξθεηά 

Γηαθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
αξθεηά 

πκθσλψ 
πνιχ 

Πνιινί απφ ηνπο 
θαλφλεο θάλνπλ ηελ 
δνπιεηά κνπ 
δχζθνιε 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 1 4 3 14 7 13 

% 2,4% 9,5% 7,1% 33,3% 16,7% 31% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  

λ 4 1 2 10 6 9 

% 12,5% 3,1% 6,3% 31,3% 18,8% 28,1% 

 

 

    
  

Πξνζπάζεηεο γηα 
ζσζηή δνπιεηά 
ζπάληα εκπνδίδεηαη 
απφ γξαθεηνθξαηία 

 

    
  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 10 7 7 9 7 2 

% 23,8% 16,7% 16,7% 21,4% 16,7% 4,8% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 10 4 11 2 3 1 

% 32,3% 12,9% 35,5% 6,5% 9,7% 3,2% 

 

 

    
  

Έρσ κεγάιν θφξην 
εξγαζίαο 

 

    
  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 1 3 0 3 12 22 

% 2,4% 7,1% 0,0% 7,1% 29,3% 53,7% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 0 1 2 3 16 10 

% 0,0% 3,1% 6,3% 9,4% 50% 31,3% 

 

 

    

  

ηελ δνπιεηά κνπ 
έρσ κεγάιν φγθν 
γξαθηθήο εξγαζίαο 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 0 2 5 3 16 15 

% 0 4,9% 12,2% 7,3% 39% 36,6% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη 

λ 0 0 1 4 16 11 

% 0,0% 0,0% 3,1% 12,5% 50% 34,4% 
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7.11 Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλαδέιθνπο  

ρέζεηο κε 
ζπλαδέιθνπο 

 Γηαθσλψ 
Πνιχ 

Γηαθσλψ 
αξθεηά 

Γηαθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
αξθεηά 

πκθσλψ 
πνιχ 

πκπαζψ ζε 
γεληθέο γξακκέο 
ηνπο ζπλαδέιθνπο 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 0 2 0 5 19 15 

% 0,0% 4,9% 0,0% 12,2% 46,3% 36,6% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη  

λ 1 0 0 3 12 16 

% 3,1% 0,0% 0,0% 9,4% 37,5% 50% 

 

 

    
  

Πξέπεη λα 
εξγάδνκαη 
πεξηζζφηεξν 
εμαηηίαο ηεο 
αληθαλφηεηαο 
ζπλαδέιθσλ 

 

    
  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 4 7 2 12 13 3 

% 9,8% 17,1% 4,9% 29,3% 31,7% 7,3% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 3 5 2 9 9 4 

% 9,4% 15,6% 6,3% 28,1% 28,1% 12,5% 

 

 

    
  

Πεξλάσ θαιά κε 
ζπλαδέιθνπο 

 

    
  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 1 0 1 6 14 10 

% 3,1% 0,0% 3,1% 18,8% 43,8% 31,3% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 0 0 1 7 23 10 

% 0,0% 0,0% 2,4% 17,1% 56,1% 24,4% 

 

 

    
  

Αξθεηνί 
δηαπιεθηηζκνί θαη 
ζπγθξνχζεηο  

 

    
  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 3 6 11 15 3 2 

% 7,5% 15% 27,5% 37,5% 7,5% 5% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 8 2 5 6 9 2 

% 25% 6,3% 15,6% 18,8% 28,1% 6,3% 
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7.12 Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο απφ δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Φχζε ηεο εξγαζίαο  

Φχζε ηεο 
εξγαζίαο 

 Γηαθσλψ 
Πνιχ 

Γηαθσλψ 
αξθεηά 

Γηαθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
αξθεηά 

πκθσλψ 
πνιχ 

Αηζζάλνκαη  
κεξηθέο θνξέο φηη 
ε δνπιεηά κνπ 
δελ έρεη λφεκα 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 7 1 3 22 5 4 

% 16,7% 2,4% 7,1% 52,4% 11,9% 9,5% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη  

λ 5 2 8 5 7 3 

% 16,7% 6,7% 26,7% 16,7% 23,3% 10% 

 

 

    

  

Μνπ αξέζνπλ 
απηά πνπ πξέπεη 
λα θάλσ ζηελ 
δνπιεηά κνπ 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 0 4 2 12 14 9 

% 0,0% 9,8% 4,9% 29,3% 34,1% 22% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 1 1 3 8 10 9 

% 3,1% 3,1% 9,4% 25% 31,3% 28,1% 

 

 

    

  

Νηψζσ κηα 
αίζζεζε 
πεξεθάληαο γηα 
ηελ δνπιεηά κνπ 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 3 1 8 5 14 9 

% 7,5% 2,5% 20% 12,5% 35% 22,5% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 3 4 4 3 10 8 

% 9,4% 12,5% 12,5% 9,4% 31,3% 25% 

 

 

    
  

Ζ δνπιεηά κνπ 
είλαη επράξηζηε 

 

    
  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 4 2 9 14 6 5 

% 10% 5% 22,5% 35% 15% 12,5% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 1 2 6 8 10 5 

% 3,1% 6,3% 18,8% 25% 31,3% 15,6% 
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7.13 Πίλαθεο Ηθαλνπνίεζεο απφ Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηθνηλσλία  

Δπηθνηλσλία  
 Γηαθσλψ 

Πνιχ 
Γηαθσλψ 
αξθεηά 

Γηαθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
ιίγν 

πκθσλψ 
αξθεηά 

πκθσλψ 
πνιχ 

Δπηθνηλσλία ζηνλ 
νξγαληζκφ ζε 
θπκαίλεηαη ζε 
ηθαλνπνηεηηθά 
επίπεδα 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 3 5 7 19 4 4 

% 7,1% 11,9% 16,7% 45,2% 9,5% 9,5% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη  

λ 3 2 13 9 3 2 

% 9,4% 6,3% 40,6% 28,1% 9,4% 6,3% 

 

 

    

  

ηφρνη δελ είλαη 
ζαθήο 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 1 4 5 14 13 4 

% 2,4% 9,8% 12,2% 34,1% 31,7% 9,8% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 3 2 6 8 9 4 

% 9,4% 6,3% 18,8% 25% 28% 12,5% 

 

 

    

  

Γελ γλσξίδσ ηη 
αθξηβψο 
ζπκβαίλεη ζηελ 
εξγαζία κνπ 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 3 3 8 10 11 6 

% 7,3% 7,3% 19,5% 24,4% 26,8% 14,6 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 2 1 10 8 7 3 

% 6,5% 3,2% 32,3% 25,8% 22,6% 9,7% 

 

 

    

  

Γελ κνπ εμεγνχλ 
πιήξσο ηηο 
δνπιεηέο πνπ κνπ 
αλαζέηνπλ 

 

    

  

Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 6 4 7 14 6 4 

% 14,6% 9,8% 17,1% 34,1% 14,6% 9,8% 

Τγεηνλνκηθνί  
Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη 

λ 3 4 10 9 3 3 

% 9,4% 12,5% 31,3% 28,1% 9,4% 9,4% 
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7.15 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε Ηθαλνπνίεζεο Δξγαδνκέλσλ (JSS) 

  Ζ πξψηε εξψηεζε ηνπ Β΄ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αζρνιείηαη κε ην αλ αηζζάλνληαη 
πψο ε ακνηβή ηνπο είλαη δίθαηε ζε ζρέζε κε ηελ δνπιεηά πνπ πξνζθέξνπλ, νη απαληήζεηο 
πνπ έδσζαλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ Η.Κ.Α είλαη νη παξαθάησ: ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
ησλ εξσηεζέλησλ (33,3%) δειαδή, 14 άηνκα δηαθσλεί πνιχ, ελψ ην δεχηεξν κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ 26,2% (11 άηνκα) ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 14,3% δηαθσλεί 
αξθεηά (6 άηνκα), ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ σζηφζν έρνπλ νη απαληήζεηο δηαθσλψ ιίγν θαη 
ζπκθσλψ αξθεηά κε πνζνζηφ 11,9% (5 άηνκα έθαζηνο), ελψ κφιηο ην 2,4% (1 άηνκν) 
έδσζε  ηελ  απάληεζε  ζπκθσλψ  πνιχ.  
 
 
 

 
                               
 

    Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  γηα ηελ ίδηα εξψηεζε 
είλαη νη εμήο: νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ πνιχ¨, ¨δηαθσλψ αξθεηά¨ θαη ¨ζπκθσλψ ιίγν¨ έρνπλ 
ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 25,8% (8 άηνκα έθαζηνο), ην 12,9% έδσζε ηελ 
απάληεζε δηαθσλψ ιίγν (4 άηνκα) θαη ηέινο κφιηο 3 άηνκα (9,7%) έδσζαλ ηελ απάληεζε 

ζπκθσλψ αξθεηά. 
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ΔΙΑΦΩΝΩ ΡΟΛΦ
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ειίδα 109 απφ 166 

    Ζ δεχηεξε πξφηαζε πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη (Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη) 
ήηαλ ε εμήο «Τπάξρνπλ ιίγεο πηζαλφηεηεο γηα πξναγσγή ζηελ εξγαζία κνπ», νη απαληήζεηο 
¨δηαθσλψ πνιχ¨ θαη δηαθσλψ αξθεηά έρνπλ ην ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ 7,1% (3 άηνκα) 
αληηζηνίρσο επίζεο ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ έρνπλ νη απαληήζεηο ¨ζπκθσλψ ιίγν¨  θαη 
¨ζπκθσλψ αξθεηά¨  κε πνζνζηφ 21,4% αληίζηνηρα ( 9 άηνκα έθαζηνο) ην 26,2% απάληεζε 

¨ζπκθσλψ πνιχ¨ θαη ηέινο ην 16,7% (7 άηνκα) απάληεζαλ δηαθσλψ ιίγν.   
 
 

                                                  
 
 
 
    Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ 
σο εμήο: ην 29% (9 άηνκα) απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ ιίγν κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε 
ελψ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (9,7%) έρνπλ νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ αξθεηά¨ θαη 
¨ζπκθσλψ ιίγν¨ , πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απαληήζεσλ σζηφζν έρεη ε απάληεζε δηαθσλψ 
πνιχ κε πνζνζηφ 3,1% (1 άηνκν), ελψ αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ είραλ νη απαληήζεηο 
¨ζπκθσλψ αξθεηά¨ κε πνζνζηφ 25,8% (8 άηνκα) θαη ε απάληεζε ¨ζπκθσλψ πνιχ¨ κε 
πνζνζηφ 22,6% (7 άηνκα).   
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ειίδα 110 απφ 166 

    Ζ ηξίηε πξφηαζε πνπ θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη ήηαλ ε εμήο: «Ο 
πξντζηάκελνο/λε κνπ είλαη αξθεηά ηθαλφο/λή ζηελ δνπιεηά ηνπ/ηεο» ην 33,3% (14 άηνκα) 
ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ Η.Κ.Α.  ζπκθσλεί αξθεηά, ην 21,4% (9 άηνκα) ζπκθσλεί 
πνιχ θαη ην 16,7% (7 άηνκα) ζπκθσλεί ιίγν, σζηφζν παξαηεξήζεθε φηη νη απαληήζεηο 
¨δηαθσλψ πνιχ¨, ¨δηαθσλψ αξθεηά¨ θαη ¨δηαθσλψ ιίγν¨ είραλ ίζν πνζνζηφ απαληήζεσλ 
9,5% (4 άηνκα αληηζηνίρσο).  
 

 

 
     
 
     Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  έρνπλ σο εμήο: ην 
37,5% (12 άηνκα απφ ηα 32) απάληεζαλ ¨ζπκθσλνχλ πνιχ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 
28,1%  (9 άηνκα) απάληεζε πσο ¨ζπκθσλεί πνιχ¨, αθφκε 4 άηνκα (12,5%) απάληεζαλ πσο 
δηαθσλνχλ αξθεηά, ελψ ίζν πνζνζηφ απαληήζεσλ 9,4% είραλ νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ 
αξθεηά¨ θαη ζπκθσλψ ιίγν θαη ηέινο κφιηο έλα άηνκν (3,1%)  απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ.   
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ειίδα 111 απφ 166 

    Ζ επφκελε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα νθέιε 
πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε δνπιεηά ηνπο. Παξαηεξείηαη φηη  ζε απηή ηελ εξψηεζε νη Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ έδσζαλ ηηο εμήο απαληήζεηο: ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 
εξσηεζέλησλ (26,8%) απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά κε απηή ηελ πξφηαζε, ην 22% (δει. 
9 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλνχλ ιίγν, ην επφκελν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην έρεη ε 
απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ 17,1% (7 άηνκα), ελψ ην 12,2% απάληεζε πσο 
δηαθσλεί αξθεηά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε θαη ηέινο ην κηθξφηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ 
ην είρε ε απάληεζε δηαθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ κφιηο 9,8%. 
 

 
 
 
     Όζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ  ε πιεηνςεθία ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (9 άηνκα) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά κε ηελ 
παξαπάλσ πξφηαζε κε πνζνζηφ 28,1%, επίζεο ην ίδην πνζνζηφ αηφκσλ έδσζε ηελ 
απάληεζε ¨ζπκθσλψ αξθεηά¨ (28,1%), ην 18,8% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, ηέινο 
παξαηεξείηαη πσο νη απαληήζεηο ζπκθσλψ πνιχ θαη δηαθσλψ πνιχ έρνπλ ίδην πνζνζηφ 
απαληήζεσλ (12,5% έθαζηνο), σζηφζν ζηελ απάληεζε δηαθσλψ αξθεηά δελ ππήξμε θακία 
απάληεζε. 
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ειίδα 112 απφ 166 

      ηε ζπλέρεηα νη εξσηψκελνη θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε «Όηαλ θάλσ ηελ 
δνπιεηά κνπ ζσζηά, απνθνκίδσ ηελ αλαγλψξηζε πνπ ζα έπξεπε», ε πιεηνςεθία ησλ 
Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (40%) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ 
παξαπάλσ πξφηαζε, ην 20% (6 άηνκα) απάληεζαλ πσο ¨δηαθσλεί ιίγν¨, ην 16,7% 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά ελψ ην 10% απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ, ηέινο ην ίδην 
πνζνζηφ αηφκσλ (2 άηνκα) 6,7% έδσζαλ ηηο απαληήζεηο δηαθσλψ αξθεηά θαη ζπκθσλψ 
πνιχ.  

 

 
 
 

     Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλα εξψηεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 
είλαη νη εμήο: ην 26,2% (11 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά, εληχπσζε πξνθαιεί ην 
γεγνλφο φηη νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ ιίγν¨ θαη ¨ζπκθσλψ ιίγν¨  είραλ αθξηβφο ην ίδην 
πνζνζηφ απαληήζεσλ ηεο ηάμεσο ησλ 21,4% έθαζηνο, ην  16,7% απάληεζε πσο ¨δηαθσλεί 
πνιχ¨ ελψ ην 9,5% ησλ εξσηψκελσλ (4 άηνκα) απάληεζε πσο ¨δηαθσλεί αξθεηά¨ θαη ηέινο 
ην κηθξφηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ είρε ε απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ 4,8% (2 
άηνκα). 
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ειίδα 113 απφ 166 

  ηελ πξφηαζε «Πνιινί απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο 
ζηνλ νπνίν απαζρνινχκε έρνπλ σο απνηέιεζκα λα θάλνπλ ηελ δνπιεηά κνπ πην δχζθνιε» 
νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ έδσζαλ ηηο εμήο απαληήζεηο: ην 
31,3% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν  ελψ κε κηθξή δηαθνξά ην 28,1% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί πνιχ θαη ην 18,8% έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ αξθεηά, ην 12,5% απάληεζε 
πσο ¨δηαθσλεί πνιχ, ην 6,3% απάληεζε πσο ¨δηαθσλεί ιίγν¨ θαη ηέινο ην 3,1% απάληεζε 
πσο δηαθσλεί αξθεηά  

 
 

 
 

  Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη είλαη νη παξαθάησ: ην 
33,3% απάληεζε πσο¨ ζπκθσλεί πνιχ¨ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, κε κηθξή δηαθνξά 
αθνινπζεί ε απάληεζε ¨ζπκθσλψ πνιχ¨ κε πνζνζηφ 31%, αθνινπζεί ε απάληεζε 
ζπκθσλψ αξθεηά κε πνζνζηφ 16,7%, πνιχ κηθξά πνζνζηά είραλ σζηφζν νη απαληήζεηο 
δηαθσλψ ιίγν κε πνζνζηφ 7,1%, δηαθσλψ αξθεηά κε πνζνζηφ 9,5% θαη ηέινο ην κηθξφηεξν 
πνζνζηφ (2,4%) έρεη ε απάληεζε δηαθσλψ πνιχ.  
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(Δ.Χ.)

ΡΟΛΛΟΙ ΑΡΠ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΟΙ 
ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ)



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 114 απφ 166 

      Ζ επφκελε πξφηαζε είλαη ε εμήο: «πκπαζψ ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο ζπλαδέιθνπο 
κνπ» ην 46,3% (19 άηνκα) ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ απάληεζαλ πσο ¨ζπκθσλνχλ 
αξθεηά¨  κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε ελψ ην 36,6% απάληεζε πσο ¨ζπκθσλεί πνιχ¨, ην 
12,2% απάληεζε πσο ¨ζπκθσλεί ιίγν¨ ελψ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ είρε ε απάληεζε δηαθσλψ 
αξθεηά κε πνζνζηφ 4,9% ( 2 άηνκα), ηέινο νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ ιίγν¨, ¨δηαθσλψ πνιχ¨ 
θαη ε απάληεζε ¨ζπκθσλψ ιίγν¨ δελ είραλ θακία απάληεζε.  

 

 
     
                
 
 
 
    Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  είλαη νη παξαθάησ, νη 
κηζνί απφ ηνπο εξσηψκελνπο (16 άηνκα, 50%) απάληεζαλ πσο ¨ζπκθσλνχλ πνιχ¨ κε ηελ 
παξαπάλσ πξφηαζε θαη ην 37,5% (12 άηνκα) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά κηθξφ 
πνζνζηφ έρεη ε απάληεζε ζπκθσλψ ιίγν θαη κφλν 1 άηνκν (3,1%) απάληεζε πσο δηαθσλεί 
πνιχ, ηέινο νη απαληήζεηο δηαθσλψ ιίγν, δηαθσλψ αξθεηά θαη ζπκθσλψ ιίγν δελ είραλ 
θακία απάληεζε.  
 
 

 
 
 
       
  

5%
12%

46%

37%

ΥΧΞΣΑΘΩ ΦΡΧΥ ΥΧΟΑΔΕΝΦΡΧΥ  (Δ.Χ.) 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΡΟΛΦ

3% 9%

38%

50%

ΥΧΞΣΑΘΩ ΦΡΧΥ ΥΧΟΑΔΕΝΦΡΧΥ (Χ.Δ.Χ.)

ΔΙΑΦΩΝΩ ΡΟΛΦ ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΡΟΛΦ



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 115 απφ 166 

    ηελ πξφηαζε «Αηζζάλνκαη κεξηθέο θνξέο φηη ε δνπιεηά κνπ δελ έρεη λφεκα» νη 
απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο ηνπ Η.Κ.Α. ήηαλ νη εμήο: ην 
52,4% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 16,7% ζπκθσλεί πνιχ 

ελψ ην 11,9% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά, ην 9,5% ζπκθσλεί πνιχ, ην 7,1% έδσζε 
ηελ απάληεζε ¨δηαθσλψ ιίγν¨ ελψ κφιηο ην 2,4% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά.  
 
 

 
           
 
 
      Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνχ Τπάιιεινη γηα ηελ ίδηα εξψηεζε 
δηακνξθψλνληαη σο εμήο: ην 26,7% απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, ην 23,3% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί αξθεηά, ην 10% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ, ην 6,7% ησλ εξσηψκελσλ 
απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά θαη ηέινο ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ είραλ νη απαληήζεηο 
¨δηαθσλψ πνιχ¨ θαη ¨ζπκθσλψ ιίγν¨ κε πνζνζηφ 16,7% έθαζηνο.   
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11,9%

9,5%

Η ΔΡΧΝΕΙΑ ΞΡΧ ΔΕΟ ΕΧΕΙ ΟΡΗΞΑ (Δ.Χ.)

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ) 
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10,0%

Η ΔΡΧΝΕΙΑ ΞΡΧ ΔΕΟ ΕΧΕΙ ΟΡΗΞΑ  (Χ.Δ.Χ.) 

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ) 



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 116 απφ 166 

   ηελ έλαηε πξφηαζε νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  
πφζν πηζηεχνπλ πσο ε επηθνηλσλία ζηνλ νξγαληζκφ θαίλεηαη λα θπκαίλεηαη ζε 
ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. Σν 45,2% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ παξαπάλσ 
πξφηαζε ελψ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (9,5%) είραλ νη απαληήζεηο ¨ζπκθσλψ αξθεηά¨ θαη 
¨ζπκθσλψ πνιχ¨, ην 16,7% απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, ην 11,9% απάληεζε πσο 
δηαθσλψ αξθεηά θαη ηέινο ην 7,1% απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ.  
 

 
 
    Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ζε απηή ηελ 
εξψηεζε δηακνξθψλνληαη σο εμήο: ην 40,6% δηαθσλεί ιίγν κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε ελψ 
ην 28,1% απάληεζε πσο ¨ζπκθσλεί ιίγν¨, σζηφζν νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ πνιχ¨ θαη 
¨ζπκθσλψ αξθεηά¨ έρνπλ αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (9,4%), επίζεο νη 
απαληήζεηο ¨δηαθσλψ αξθεηά¨ θαη ¨δηαθσλψ πνιχ¨ είραλ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ κε 
πνζνζηφ 6,3% έθαζηνο.  

 
    

 
 
       
  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

ΔΙΑΦΩΝΩ ΡΟΛΦ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΩ  ΡΟΛΦ 

7,1%

11,9%

16,7%

45,2%

9,5%

9,5%

ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΥΕ ΙΜΑΟΡΣΡΙΗΦΙΜΡ ΕΣΙΣΕΔΡ (Δ.Χ.)

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ)
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9,4%

6,3%

40,6%

28,1%

9,4%

6,3%

ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ ΥΕ ΙΜΑΟΡΣΡΙΗΦΙΜΡ ΕΣΙΣΕΔΡ (Χ.Δ.Χ.)

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 
ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ)



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 117 απφ 166 

   Όζν αθνξά ηελ πξφηαζε «Οη απμήζεηο είλαη κηθξέο θαη δελ είλαη πνιιέο» νη κηζνί απφ ηνπο 
Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα (51,2%) απάληεζαλ πσο 
ζπκθσλνχλ πνιχ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ πνιχ¨ θαη 
¨ζπκθσλψ αξθεηά¨ είραλ αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (17,1% έθαζηνο), ην 4,9% 
απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά ελψ κφιηο ην 2,4% απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν.  

 
 

          
 
 
 
      Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ έρνπλ σο εμήο: ην 
71,95 ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ πνιχ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 
15,6% απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ θαη ηέινο ην 12,5% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά, 
νη άιιεο επηινγέο  σζηφζν δελ είραλ θακία απάληεζε.  
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17,7%

4,9%

2,4%

7,3%

17,1%

51,2%

ΑΧΠΗΥΕΙΥ ΞΙΜΤΕΥ ΜΑΙ ΡΧΙ ΣΡΝΝΕΥ (Δ.Χ.)

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΡΟΛΛΕΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ)

16%

13%

72%

ΑΧΠΗΥΕΙΥ ΞΙΜΤΕΥ ΜΑΙ ΡΧΙ ΣΡΝΝΕΥ
( Δ.Χ.Χ.) 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΡΟΛΦ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ  ΡΟΛΦ 



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 118 απφ 166 

      Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ  πξφηαζε «Δθείλνη πνπ δηεθπεξαηψλνπλ θαιά ηα 
θαζήθνληα ηνπο έρνπλ αξθεηά θαιέο πηζαλφηεηεο γηα πξναγσγή» απφ ηνπο Γηνηθεηηθνχο 
Τπαιιήινπο ηνπ Η.Κ.Α. ήηαλ νη εμήο: ην 33,3% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, ην 11,9% πσο 
ζπκθσλεί αξθεηά θαη ην 14,3% πσο ζπκθσλεί πνιχ, ην 26,2% απάληεζε πσο δηαθσλεί 
πνιχ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 9,5% πσο δηαθσλεί ιίγν ελψ κφιηο ην 4,8% έδσζε ηελ 
απάληεζε δηαθσλψ αξθεηά. 

  
                                       

 
 

 
     ηελ ίδηα εξψηεζε πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί 
Τπάιιεινη Η.Κ.Α. νη απαληήζεηο ηνπο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο:  ην 25,8 ησλ εξσηψκελσλ 
απάληεζε πσο ¨ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε ελψ ην 22,6% απάληεζε πσο 
¨ζπκθσλεί αξθεηά, ελψ κφλν ην 6,5% έδσζε ηελ απάληεζε ¨ζπκθσλψ πνιχ¨, ην 19,4% 
απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ, ην 9,7% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά θαη ηέινο ην 16,1% 
απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν.  
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ΑΡΚΔΣΑ ΚΑΛΔ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΠΡΟΑΓΧΓΖ  (Γ.Τ.)

ΑΚΕΤΑ ΚΑΛΛΕΣ ΡΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΡΟΑΓΩΓΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ)
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19,4%

9,7%

16,1%
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ΑΤΜΕΦΑ ΜΑΝΕΥ ΣΙΘΑΟΡΦΗΦΕΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΓΩΓΗ  (Δ.Χ.Χ.)

ΑΚΕΤΑ ΚΑΛΛΕΣ ΡΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΡΟΑΓΩΓΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ)
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ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 119 απφ 166 

   ηελ δσδέθαηε πξφηαζε νη εξσηψκελνη θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην πφζν ζπκθσλνχλ 
ζην φηη ν πξντζηάκελνο ηνπο είλαη άδηθνο καδί ηνπο, νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 
Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη είραλ σο εμήο: ίζν πνζνζηφ απαληήζεσλ έρνπλ νη 
απαληήζεηο ¨δηαθσλψ πνιχ¨ θαη ¨δηαθσλψ αξθεηά¨ κε πνζνζηφ απαληήζεσλ 34,4% 
έθαζηνο (11 άηνκα έθαζηνο), ην 25% (8 άηνκα) έδσζε ηελ απάληεζε δηαθσλψ ιίγν¨ θαη 
ηέινο ίζν πνζνζηφ απαληήζεσλ είραλ θαη νη απαληήζεηο ¨ζπκθσλψ πνιχ¨ θαη ¨ζπκθσλψ 
ιίγν¨ κε πνζνζηφ 3,1% αληίζηνηρα (1 άηνκν έθαζηνο). 
 

 

            
 
 
     Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο, γηα ηελ ίδηα εξψηεζε, πνπ έδσζαλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη  
έρνπλ σο εμήο: ην 35% (14 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί  πνιχ κε ηελ παξαπάλσ 
πξφηαζε, ην 27,5% (11 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά, ελψ κφιηο 4 άηνκα (10%) 
απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ ιίγν, ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ (8 άηνκα) απάληεζαλ πσο 
ζπκθσλνχλ ιίγν, ην 5% έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ αξθεηά θαη ηέινο κφιηο 1 άηνκν 
(2,5%) έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ. 
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ειίδα 120 απφ 166 

       ηε πξφηαζε «Σα πξνλφκηα πνπ ιακβάλσ απφ ηελ εξγαζία κνπ είλαη ην ίδην θαιά κε 

απηά πνπ απνθνκίδνπλ άιινη ππάιιεινη αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ», ην 34,1% ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (14 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ κε ηελ παξαπάλσ 
πξφηαζε, ην 12,2% (5 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά  θαη ην 17,1% (7 άηνκα) 
απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, ην 24,4% (10 άηνκα) έδσζε ηελ απάληεζε πσο ζπκθσλψ 
ιίγν ελψ ην 7,3% (3 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά, ηέινο 4,9% (2 άηνκα) ηνπ 
δείγκαηνο απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ. 
  

           
 
 
    ηελ ίδηα εξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη νη 
απαληήζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ σο εμήο: ην 31,3% ηνπ δείγκαηνο (10 άηνκα) απάληεζε πσο 
δηαθσλεί πνιχ, ην 18,8% (6 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά, ελψ ην ίδην πνζνζηφ 
(18,8%) έρε θαη ε απάληεζε δηαθσλψ ιίγν (6 άηνκα), ην 25% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν 
(8 άηνκα) θαη ηέινο κφλν 2 άηνκα κε πνζνζηφ 6,3% απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ πνιχ. 
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ειίδα 121 απφ 166 

     ηε ζπλέρεηα νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ πξφηαζε «Γελ αηζζάλνκαη 
φηη ε δνπιεηά κνπ εθηηκάηαη φπσο πξέπεη», ην 25% (10 άηνκα) ηνπ δείγκαηνο ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, ην 27,5% (11 άηνκα)  απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί ιίγν, ην 17,5% (7 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά, ελψ ην 10% απάληεζε 
πσο ζπκθσλεί πνιχ, ην 15% (6 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά, ηέινο κφλν δχν 
άηνκα (5%) απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ πνιχ.  

 
    
        

          
  
     Σν 25,8% (8 άηνκα) ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί αξθεηά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 16,1% (5 άηνκα) απάληεζαλ πσο 
ζπκθσλνχλ πνιχ θαη ην 12,9% (4 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, ην 22,6% (7 άηνκα) 
έδσζε ηελ απάληεζε δηαθσλψ ιίγν, ην 19,4% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά ελψ κφλν 
έλα άηνκν (3,2%) απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ.   
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ειίδα 122 απφ 166 

   Ζ επφκελε πξφηαζε πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη ε 
εμήο: «Οη πξνζπάζεηέο κνπ λα θάλσ θαιά ηελ δνπιεηά κνπ ζπάληα εκπνδίδνληαη απφ ηελ 
γξαθεηνθξαηία». Σν 23,8% ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (10 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί 
πνιχ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 16,7% (7 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά ελψ 
αληίζηνηρν πνζνζηφ (25,7%) είρε θαη ε απάληεζε ¨δηαθσλψ ιίγν¨ απάληεζε πσο δηαθσλεί 
ιίγν, ην 21,4% (9 άηνκα) έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ ιίγν, ην 16,7% (7 άηνκα) 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά ελψ κφιηο ην 4,8% (2 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί 
πνιχ.  
 

           
     
 
   Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ είλαη νη εμήο: ε 
πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (35,5%) απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν (11 άηνκα), ην 32,3% 
απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ (10 άηνκα) ελψ ην 12,9% (4 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί 
αξθεηά, κηθξφηεξα πνζνζηά απαληήζεσλ είραλ νη απαληήζεηο ¨ζπκθσλψ αξθεηά¨ κε 
πνζνζηφ 9,7% (3 άηνκα), ¨ζπκθσλψ ιίγν¨ κε πνζνζηφ 6,5% (2 άηνκα) θαη ηέινο κφιηο έλα 
άηνκν έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ (3,2%).  
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ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 123 απφ 166 

   ηελ πξφηαζε «Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα εξγάδνκαη πεξηζζφηεξν ζηελ δνπιεηά κνπ, εμαηηίαο 
ηηο αληθαλφηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ», ην 31,7% ησλ Γηνηθεηηθψλ  Τπαιιήισλ ηνπ 
νξγαληζκνχ απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 29,3%   
απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν ελψ κφιηο ην 7,3% έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ.  
Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ην 17,1% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά, ην 9,8% απάληεζε 
πσο δηαθσλεί πνιχ ελψ κφιηο ην 4,9% έδσζε ηελ απάληεζε δηαθσλψ ιίγν.   
 
 

             
 
 
 
     Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ζηελ ίδηα εξψηεζε 
έρνπλ σο εμήο: ην 28,1% (9 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ παξαπάλσ 
πξφηαζε επίζεο ην ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (28,1%) έρεη θαη απάληεζε ζπκθσλψ 
αξθεηά, ελψ ην 12,5% (4 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ, έλα αξθεηά κεγάιν 
πνζνζηφ, 15,6% (5 άηνκα), απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά ελψ ην 9,4% (3 άηνκα) 
απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ πνιχ θαη ηέινο ην 6,3% (2 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί 
ιίγν.   
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ειίδα 124 απφ 166 

     Ζ επφκελε πξφηαζε πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη έρεη λα θάλεη 
κε ην θαηά πφζν ηνπο αξέζνπλ απηά πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο. Σν 34,1% (14 
άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά, ην 29,3% (12 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί 
ιίγν θαη ην 22% (9 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ, ην 9,8% (4 άηνκα ) απάληεζε 
πσο δηαθσλεί αξθεηά θαη ηέινο ην 4,9% (2 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, ελψ ε 

απάληεζε δηαθσλψ πνιχ δελ είρε θακία απάληεζε.  
 
 
 

           
 
 
    ηελ ίδηα εξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη νη Τγεηνλνκηθή Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη νη 
απαληήζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ σο εμήο: ην 31,3% (10 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί 
αξθεηά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 28,1% (9 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ θαη 
ην 25% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, 3 άηνκα απάληεζαλ δηαθσλνχλ ιίγν κε πνζνζηφ 
9,4% θαη ηέινο ίζν πνζνζηφ απαληήζεσλ είραλ νη απαληήζεηο δηαθσλψ πνιχ θαη δηαθσλψ 

αξθεηά κε πνζνζηφ 3,1% (1 άηνκν έθαζηνο).    
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ειίδα 125 απφ 166 

   ηε ζπλέρεηα, ζηελ πξφηαζε «Οη ζηφρνη πνπ αλά δηαζηήκαηα ζέηεη ν νξγαληζκφο ζηνλ 
νπνίν εξγάδνκαη δελ είλαη ζαθείο», ην 34,1% (14 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν,  ην 
31,7% (13 άηνκα) έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ αξθεηά ελψ κφιηο ην 9.8% (4 άηνκα ) 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ. Σν 12,2% (5 άηνκα) ηψξα απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, ην 
9,8% (4 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά θαη ηέινο κφιηο έλα άηνκν (2,4%) απάληεζε 
πσο δηαθσλεί πνιχ.  
 

 

 
 
 

    ηελ ίδηα εξψηεζε θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη νη 
απαληήζεηο ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη σο εμήο: ην 28,1% (9 άηνκα) απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί αξθεηά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 25% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν (8 
άηνκα) θαη ην 12,5% έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ (4άηνκα), ην 18,8% απάληεζε 
πσο δηαθσλεί ιίγν (6 άηνκα), ηξία άηνκα απάληεζαλ πσο  δηαθσλνχλ πνιχ κε πνζνζηφ 
9,4% θαη ηέινο κφλν δχν άηνκα απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ αξθεηά κε πνζνζηφ 6,3%. 
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ειίδα 126 απφ 166 

    Ζ επφκελε πξφηαζε πνπ έπξεπε  λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ: «Αηζζάλνκαη 
φηη δελ εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηελ δνπιεηά ηελ δνπιεηά κνπ φηαλ ζθέπηνκαη ηνλ κηζζφ  πνπ κνπ 
δίλνπλ», ην 16,7% ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 11,9% ζπκθσλεί πνιχ 
ελψ ην 19% ζπκθσλεί αξθεηά, ην 35,7% δηαθσλεί ιίγν, ην 16,7% δηαθσλεί πνιχ ελψ ην 
4,8% δηαθσλεί αξθεηά.  

 
 

 
 
 
 

      Σν 31,3% ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ζπκθσλνχλ πνιχ κε ηελ πξφηαζε 
«αηζζάλνκαη φηη δελ εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηελ δνπιεηά κνπ φηαλ ζθέπηνληαη ην κηζζφ πνπ κνπ 
δίλνπλ», παξαηεξείηαη φηη ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (12,5%) έρνπλ νη απαληήζεηο 
ζπκθσλψ ιίγν θαη ζπκθσλψ αξθεηά (4 άηνκα έθαζηνο), ην 25% (8 άηνκα) απάληεζε πσο 
δηαθσλεί αξθεηά θαη ηέινο κφιηο έλα άηνκν απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ (3,1%).  
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ειίδα 127 απφ 166 

   Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ Η.Κ.Α. ήηαλ 
ε εμήο: «νη εξγαδφκελνη εδψ κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ηφζν γξήγνξα φζν θαη αλ δνχιεπαλ 
νπνπδήπνηε αιινχ», εληχπσζε θάλεη ην γεγνλφο φηη νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ αξθεηά¨, 
¨δηαθσλψ ιίγν¨ θαη ¨ζπκθσλψ πνιχ¨ είραλ αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (23,8%, 
10 άηνκα έθαζηνο), ην 21,4% έδσζε ηελ απάληεζε ¨δηαθσλψ πνιχ¨ (9 άηνκα) θαη ηέινο 
κφιηο 3 άηνκα (7,1%) απάληεζαλ πσο ¨ζπκθσλνχλ πνιχ¨. 

 
   

 
 
 
          Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ 
έρνπλ σο εμήο: ην 31,3% (10 άηνκα) απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ πνιχ κε ηελ παξαπάλσ 
πξφηαζε, ην 28,1% (9 άηνκα) απάληεζαλ πσο ¨ζπκθσλνχλ ιίγν¨, ην 21,9% (7 άηνκα) 
απάληεζε πσο ¨δηαθσλεί ιίγν¨, ην 12,5% (4 άηνκα) απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ αξθεηά ελψ 
κφιηο 3 άηνκα (6,3%) απάληεζαλ ζπκθσλνχλ πνιχ.    
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ειίδα 128 απφ 166 

   ηελ πξφηαζε 21 νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην πφζν 
ζπκθσλνχλ φηη «ν πξντζηάκελνο ηνπο δείρλεη ειάρηζην ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ζηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο», ην 35,7% (15 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί απφ 
πνιχ, ην 23,8% (10άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά ελψ ην κφιηο ην 4,8% (2 άηνκα) 
απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, ην 14,3% (6 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, ην 11,9% 
(5 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ ελψ κφιηο ην 4 άηνκα (9,5%) απάληεζαλ πσο 
ζπκθσλνχλ αξθεηά.  

  
 

       
     
   Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ έρνπλ σο εμήο: ην 
32,3% (10 άηνκα) απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ πνιχ, ην  25,8% (8 άηνκα) απάληεζε πσο 
δηαθσλεί πνιχ, ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ είραλ νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ ιίγν¨ θαη 
¨ζπκθσλψ ιίγν¨ κε πνζνζηφ 9,7% αληίζηνηρα (3 άηνκα) θαη ηέινο ην 22,6% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί αξθεηά.  
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ειίδα 129 απφ 166 

      Ζ επφκελε εξψηεζε πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ήηαλ θαηά 
πφζν ζπκθσλνχλ φηη ηα πξνλφκηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθά,  
ηα δχν κεγαιχηεξα πνζνζηά ζεκεηψζεθαλ ζηηο απαληήζεηο ζπκθσλψ ιίγν θαη δηαθσλψ 
ιίγν κε πνζνζηφ 31% (13 άηνκα) θαη 28,6% (12 άηνκα) αληίζηνηρα, ην ηξίην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ην είρε ε απάληεζε δηαθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ απαληήζεσλ 19% (8 άηνκα), ην 
11,9% (5 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά ελψ ηη ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (4,8%) 

είραλ νη απαληήζεηο ¨ζπκθσλψ αξθεηά¨ θαη ¨ζπκθσλψ πνιχ¨ (2 άηνκα έθαζηνο). 
 
 

 
 
 
 
 
 
      ηελ ίδηα εξψηεζε θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη νη 
απαληήζεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ σο εμήο: ην 29% (9 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ, 
ελψ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ είραλ νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ ιίγν¨ θαη ¨ζπκθσλψ ιίγν¨ κε 
πνζνζηφ 25,8% αληίζηνηρα (8 άηνκα) έθαζηνο, ελψ κφιηο 1 άηνκν απάληεζε πσο ζπκθσλεί 
αξθεηά κε πνζνζηφ 3,2%. 
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ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 130 απφ 166 

    ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πξφηαζε «Οη πηζαλφηεηεο λα αληακεηθηεί θάπνηνο πνπ 
εξγάδεηαη εδψ είλαη ιίγεο», ην 28,6% (12 άηνκα) ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ απάληεζε 
πσο δηαθσλεί ιίγν, ην 23,8% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, 
ην 16,7% (7 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, ην 14,3% (6 άηνκα) έδσζε ηελ 
απάληεζε ζπκθσλά αξθεηά, ην 7,1% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά ( 3 άηνκα) ελψ ην 
9,5% (4 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ.   
 
 
 

 
 
 
 
    Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ είλαη νη παξαθάησ: 
ην 34,4% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (11 άηνκα), ην 25% (8 άηνκα) ησλ εξσηψκελσλ 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, ην 18,8% (6 άηνκα) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά, ην 
12,5% (4 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, 2 άηνκα απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ 
αξθεηά κε πνζνζηφ 6,3% θαη ηέινο έλα κφιηο άηνκν απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ κε 
πνζνζηφ 3,1%. 
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ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 131 απφ 166 

   Ζ 24ε πξφηαζε πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ νη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί αθνξνχζε ην 
κεγάιν θφξην εξγαζίαο πνπ έρνπλ θαη θαηά πφζν ζπκθσλνχλ κε απηφ, ην 53,7% (22 
άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε θαη ην 29,3% (12 άηνκα) 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά, κε κηθξφηεξν πνζνζηφ (7,3%) αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο 
δηαθσλψ ιίγν θαη ζπκθσλψ πνιχ (3 άηνκα αληίζηνηρα), θαη ηέινο κφιηο έλα άηνκν 
απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ κε πνζνζηφ 2,4%.  
 
 

                
 
 
   Οη απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ γηα ηελ πην πάλσ εξψηεζε είλαη 
νη αθφινπζεο:  ην 50% ησλ εξσηψκελσλ (16 άηνκα) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά, ην 
31,3% (10 άηνκα) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ πνιχ, ην 9,4% (3 άηνκα) απάληεζαλ πσο 
ζπκθσλνχλ ιίγν, ην 6,3% (2 άηνκα) απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ ιίγν ελψ κφιηο έλα άηνκν 
απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά κε πνζνζηφ 3,1%.  
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ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 132 απφ 166 

   ηελ 25ε εξψηεζε ε νπνία έιεγε «πεξλάσ θαιά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ» ην 43,8% 
ησλ Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ Η.Κ.Α. απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (14 
άηνκα), ην 31,3% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (10 άηνκα), ην 18,8% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί ιίγν, ίδην πνζνζηφ αηφκσλ (3,1%) είραλ νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ πνιχ¨ θαη 
¨δηαθσλψ ιίγν¨  (1 άηνκν έθαζηνο). 
 
 

 
 
 
    Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηελ ίδηα εξψηεζε νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ηνπ νξγαληζκνχ 
έρνπλ σο εμήο: ην 56,1% (23 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά ην 24,4% (10 άηνκα) 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ, ην 17,1% (7 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν ελψ 
κφιηο 1 άηνκν κε πνζνζηφ 2,4% απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν.  
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ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 133 απφ 166 

    ηελ πξφηαζε «πρλά αηζζάλνκαη φηη δελ γλσξίδσ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ ππεξεζία 
κνπ» ην 26,8% ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ νξγαληζκνχ (11 άηνκα) απάληεζαλ πσο 
ζπκθσλνχλ αξθεηά, ην 24,4% (10 άηνκα) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ ιίγν, ην 14,6% 
έδσζε ηελ απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (6 άηνκα), ην 19,5% απάληεζε πσο δηαθσλεί 
ιίγν (8 άηνκα), ελψ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ είραλ νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ πνιχ¨ θαη 
¨δηαθσλψ αξθεηά¨ κε πνζνζηφ 7,3% (3 άηνκα αληίζηνηρα). 

 
 

 
 

 
     Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ γηα ηελ ίδηα 
εξψηεζε έρνπλ σο εμήο: ην 32,3% απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν (10 άηνκα), πνιχ κηθξά 
πνζνζηά είραλ νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ πνιχ¨ κε πνζνζηφ 6,5% (2 άηνκα) θαη ¨δηαθσλψ 
αξθεηά¨ κε πνζνζηφ 3,2% (1 άηνκν), ην 25,8% ησλ εξσηψκελσλ (8 άηνκα) απάληεζαλ πσο 
ζπκθσλνχλ ιίγν, ην 22,6% απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά, ελψ ην 9,7% απάληεζε 
πσο ζπκθσλεί πνιχ (3 άηνκα). 
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ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 134 απφ 166 

     ηε ζπλέρεηα θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην θαηά πφζν  ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ ζην φηη 
αηζζάλνληαη πεξεθάληα γηα ηελ δνπιεηά ηνπο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35%) ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (14 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά θαη ην 22,5% 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (9 άηνκα), κε κηθξφηεξν πνζνζηφ (12,5%) αθνινπζεί ε 
απάληεζε δηαθσλψ ιίγν (5 άηνκα), ην 20% απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν (8 άηνκα), ην 7,5% 
(3 άηνκα) απάληεζε  πσο δηαθσλεί πνιχ ελψ κφιηο έλα άηνκν απάληεζε πσο δηαθσλεί 
αξθεηά κε πνζνζηφ (2,5%).  

 
 

           
 
 
    Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ  ζηελ ίδηα εξψηεζε 
έρνπλ σο εμήο: ην 31,3% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (10 άηνκα), ην 25% έδσζε ηελ 
απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ (8 άηνκα), ελψ κφιηο ην 9,4% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν (3 
άηνκα) ελψ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ είρε θαη ε απάληεζε δηαθσλψ πνιχ, επίζεο ίζν 
πνζνζηφ απαληήζεσλ (12,5%) είραλ θαη νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ αξθεηά¨ θαη ¨δηαθσλψ 
ιίγν¨ (4 άηνκα αληίζηνηρα).  
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ειίδα 135 απφ 166 

   ηελ πξφηαζε «Αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα 
κηζζνινγηθέο απμήζεηο» ε πιεηνςεθία ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (40,5%) απάληεζαλ 
πσο δηαθσλνχλ πνιχ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε (17 άηνκα) ελψ κε πνζνζηφ 23,8% 
αθνινπζεί ε απάληεζε δηαθσλψ αξθεηά (10 άηνκα) ελψ ην 7,1% απάληεζε πσο δηαθσλεί 
ιίγν (3 άηνκα), ην 11,9% απάληεζαλ πσο ζπκθσλεί ιίγν (5 άηνκα), ην 9,5% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί αξθεηά (4 άηνκα) ελψ ην 7,1%  έδσζε ηελ απάληεζε ¨ζπκθσλψ πνιχ¨ (3 άηνκα).  
 
 

 

          
      
 
Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ έρνπλ σο εμήο: 20 
απφ ηε 32 άηνκα ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ πνιχ κε πνζνζηφ (62,5%), ην 
21,9% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά (7 άηνκα), 3 άηνκα απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ ιίγν 

ελψ κφιηο 2 άηνκα κε πνζνζηφ 6,3% απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ ιίγν.   
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ειίδα 136 απφ 166 

    Ζ επφκελε πξφηαζε ηνπο ξσηνχζε θαηά πφζν ζπκθσλνχλ κε ην φηη ππάξρνπλ πξνλφκηα 
πνπ δελ έρνπλ θαη φκσο δηθαηνχληαη νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη, ην 41,5% (17 άηνκα) 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 22% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί πνιχ (9 άηνκα) ελψ 9,8% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (4 άηνκα), ην 12,2% 
απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν (5 άηνκα) ελψ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ απαληήζεσλ είραλ νη 
απαληήζεηο δηαθσλψ πνιχ θαη δηαθσλψ αξθεηά κε 7,3% έθαζηνο, (3 άηνκα αληίζηνηρα).  

 
 

           
 
    Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ είλαη νη εμήο: ην 
43,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ (14 άηνκα) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ ιίγν, ην 21,9% 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (7 άηνκα) ελψ ην 18,8% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (6 
άηνκα), ην 12,5% έδσζε ηελ απάληεζε δηαθσλψ ιίγν (4 άηνκα) ελψ κφιηο έλα άηνκν κε 
πνζνζηφ 3,1% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά.  
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ειίδα 137 απφ 166 

   ηε  ζπλέρεηα νη εξσηψκελνη έπξεπε λα απαληήζνπλ θαηά πφζν ζπκθσλνχλ φηη 
ζπκπαζνχλ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο, ην 45,2% ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί αξθεηά (19 άηνκα), ην 23,8% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (10 άηνκα) θαη ην 
11,9% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (5 άηνκα), κηθξφηεξα πνζνζηά απαληήζεσλ είραλ 
νη απαληήζεηο δηαθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ 9,5% (4 άηνκα), ε απάληεζε δηαθσλψ ιίγν κε 
πνζνζηφ 7,1%  (3 άηνκα) θαη ηέινο κφιηο έλα άηνκν έδσζε ηελ απάληεζε δηαθσλψ αξθεηά 
κε πνζνζηφ 2,4%.  

 

 
            
 
 
     Οη απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ζηελ πξφηαζε θαηά πφζν 
ζπκθσλνχλ φηη ζπκπαζνχλ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο, ην 54,8% ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά,  ην 25,8% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ θαη ην 9,7% 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, κηθξφηεξα πνζνζηά απαληήζεσλ είραλ νη απαληήζεηο 
δηαθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ 6,5%, ε απάληεζε δηαθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ 6,5%.  

 

           
 
 
 
  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

ΔΙΑΦΩΝΩ ΡΟΛΦ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΛΙΓΟ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ  ΡΟΛΦ 

9,5%

2,4%

7,1%

11,9%

45,2%

23,8%

ΤΜΠΑΘΧ TOΝ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΜΟΤ (Γ.Τ.) 

ΣΥΜΡΑΘΩ ΤΩΝ ΡΤΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΟΥ (Δ.Υ) 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

ΔΙΑΦΩΝΩ ΡΟΛΦ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΛΙΓΟ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΚΕΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ  ΡΟΛΦ 

6,5%

3,2%

9,7%

54,8%

25,8%

ΤΜΠΑΘΧ ΣΧΝ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΜΟΤ (Τ.Γ.Τ) 

ΣΥΜΡΑΘΩ ΤΩΝ ΡΤΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΟΥ (Υ.Δ.Υ) 



 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

 

 

ειίδα 138 απφ 166 

     Δπφκελε εξψηεζε πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη είλαη ε εμήο:  
«ηελ δνπιεηά κνπ έρσ κεγάιν φγθν γξαθηθήο εξγαζίαο» ην 39% ησλ εξσηψκελσλ 
απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε (16 άηνκα), ην 36,6% 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (15 άηνκα) ελψ ην 7,3% απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν (3 
άηνκα), ην 12,2% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά (5 άηνκα) ελψ ην 4,9% (2 άηνκα) έδσζαλ 
ηελ απάληεζε δηαθσλψ πνιχ. 
 

 

 
 
 
    Οη απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ γηα ηελ ίδηα εξψηεζε έρνπλ σο 
εμήο: ην 50% (16 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, ην 
34,4% (11 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ, ελψ ην 12,5% έδσζε ηελ απάληεζε 
ζπκθσλψ ιίγν (4άηνκα), πνιχ κηθξφ πνζνζηφ είρε ε απάληεζε δηαθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ 
3,1% (1 άηνκν).    
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ειίδα 139 απφ 166 

   ηελ πξφηαζε « Γελ λνκίδσ φηη νη πξνζπάζεηέο κνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ ζα 
έπξεπε» ην 31% ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ Η.Κ.Α. απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν (13 
άηνκα) ελψ ην 7,1% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά (3 άηνκα) θαη κφιηο ην 4,8% απάληεζε 
πσο δηαθσλεί πνιχ (2 άηνκα), ην 21,4% απάληεζε ζπκθσλεί ιίγν (9 άηνκα), ην 16,7% 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (7 άηνκα)  ελψ ην  19% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (8 
άηνκα).  

 
 

            
 
 
    Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ έρνπλ σο εμήο: ην 
31,3% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ αξθεηά (10 άηνκα), ην 18,8% 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (6 άηνκα), ην 15,6% έδσζε ηελ απάληεζε ¨ζπκθσλψ ιίγν¨ 
(5 άηνκα), ην 28,1%  απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν (9 άηνκα) θαη ηέινο κφιηο ην 6,3% 
απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά (2 άηνκα).  
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ειίδα 140 απφ 166 

  ηε ζπλέρεηα ην 34,4% ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (14 άηνκα) δειψλεη πσο ζπκθσλεί 
ιίγν κε ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα πξναγσγή, ην 
12,2% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (5 άηνκα) ελψ κφιηο ην 4,9% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί πνιχ (2 άηνκα), ην 21,4% απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ (10 άηνκα), ην 19,5% 
απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ (8 άηνκα) ελψ κφιηο ην 4,9% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά 
(2 άηνκα). 

 
 

 
 

     Σν 25% ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (8 άηνκα) έδσζαλ ηελ απάληεζε 
¨δηαθσλψ πνιχ¨, ελψ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ έρνπλ νη απαληήζεηο ¨δηαθσλψ αξθεηά¨ θαη 
¨δηαθσλψ ιίγν¨ κε πνζνζηφ 15,6% αληίζηνηρα (5 άηνκα έθαζηνο), ην 21,9% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί ιίγν (7 άηνκα),  ην 18,8% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (6 άηνκα) ελψ κφιηο  
έλα άηνκν έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ κε πνζνζηφ (3,1%).  
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ειίδα 141 απφ 166 

     Ζ επφκελε πξφηαζε πνπ έπξεπε λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη ήηαλ θαηά πφζν 
ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε «Τπάξρνπλ δηαπιεθηηζκνί θαη ζπγθξνχζεηο ζηελ 
δνπιεηά κνπ», ην 37,5% Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (15 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν, 
ην 7,5% (5 άηνκα) ηνπ δείγκαηνο απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά  ελψ κφιηο ην 5% ηνπ 
δείγκαηνο έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ πνιχ (2 άηνκα), έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ 
(27,5%) απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν (11 άηνκα), ην 15,% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά 
(6 άηνκα) ελψ ην 7,5% απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ (3 άηνκα).  

 
 

 
 
 
 
    Σν 28,1% ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (9 
άηνκα), ην 18,8% έδσζε ηελ απάληεζε ζπκθσλψ ιίγν (6 άηνκα), ελψ κφιηο 2 άηνκα 
απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ πνιχ κε πνζνζηφ 6,3%, ην 25% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
εξεχλα  έδσζαλ ηελ απάληεζε δηαθσλψ πνιχ (8 άηνκα), ην 15,6% απάληεζε δηαθσλψ ιίγν 
(5 άηνκα) θαη ηέινο κφιηο 2 άηνκα απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ αξθεηά κε πνζνζηφ 6,3%.  
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ειίδα 142 απφ 166 

     ηελ πξφηαζε ε δνπιεηά κνπ είλαη επράξηζηε ην 35% ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ  
απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν (14 άηνκα), ην 15% απάληεζε πσο ζπκθσλεί αξθεηά (6 
άηνκα) ελψ ην 12,5% απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ (5 άηνκα), απφ ηελ άιιε κεξηά ην 
22,5% (9 άηνκα) έδσζε ηελ απάληεζε δηαθσλψ ιίγν, ην 10% απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ 
(4 άηνκα) ελψ κφιηο ην 5%  (2 άηνκα) έδσζαλ ηελ απάληεζε δηαθσλψ αξθεηά.  

 
 

           
 
 
    Σν 31,3% ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (10 άηνκα) έδσζαλ ηελ απάληεζε 
ζπκθσλψ αξθεηά, ην 25% (8 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν ελψ ην 15,6% (5 άηνκα) 
απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ, ην 18,8% (6 άηνκα) έδσζε ηελ απάληεζε   δηαθσλψ ιίγν,  
ην 6,3% απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά (2 άηνκα) ελψ κφιηο έλα άηνκν απάληεζε πσο 
δηαθσλεί πνιχ κε πνζνζηφ 3,1%.  
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    Ζ ηειεπηαία πξφηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ JSS αλαθέξεηαη ζην πφζν ζπκθσλνχλ ή 
δηαθσλνχλ ζην φηη ηηο δνπιείεο πνπ ηνπο αλαζέηνπλ δελ ηηο εμεγνχλ πιήξσο, ην 34,1% ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ απάληεζε πσο ζπκθσλεί ιίγν ελψ ην 12,6% (6 άηνκα) απάληεζε 
πσο ζπκθσλεί αξθεηά ελψ κφιηο ην 9,8% (4 άηνκα) απάληεζε πσο ζπκθσλεί πνιχ, ην 
17,1% ηνπ δείγκαηνο (7 άηνκα) απάληεζε πσο δηαθσλεί ιίγν, ην 9,8% απάληεζε πσο 
ζπκθσλεί αξθεηά θαη ηέινο ην 14,6% απάληεζε πσο δηαθσλεί πνιχ (6 άηνκα).  

 
 

               
 
      Σν 31,3% ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ (10 άηνκα) έδσζαλ ηελ απάληεζε 
δηαθσλψ ιίγν ελψ ην 28,1% (9 άηνκα) απάληεζαλ πσο ζπκθσλνχλ ιίγν, ην 12,5% 
απάληεζε πσο δηαθσλεί αξθεηά (4 άηνκα), ελψ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (9,4%) έρνπλ νη 
απαληήζεηο ¨δηαθσλψ πνιχ¨, ¨ζπκθσλψ αξθεηά¨ θαη ¨ζπκθσλψ πνιχ¨ (3 άηνκα).  
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ειίδα 144 απφ 166 

ΓΔΝΗΚΔ ΔΡΧΣΖΔΗ 
 
     Δθηφο απφ ηηο δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο θαη ηηο 36 εξσηήζεη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ JSS  νη 
δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ ΗΚΑ θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη ζε ηξείο γεληθέο εξσηήζεηο. 
 
  ηελ πξψηε εξψηεζε έπξεπε νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη λα απαληήζνπλ πφζν 
ηθαλνπνηεκέλνη ή δπζαξεζηεκέλνη είλαη απφ ηε ζπρλή εθπαίδεπζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη ν 
νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν  δνπιεχνπλ κέζα απφ ηα ζπρλά ζεκηλάξηα, ην 28,2% απάληεζε πσο 
είλαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο (11 άηνκα), ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (23,1%) έρνπλ νη 
απαληήζεηο ¨πνιχ δπζαξεζηεκέλνο¨, ¨κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνο¨ (9 άηνκα έθαζηνο), ην 15,4% 
(6 άηνκα) απάληεζαλ πσο είλαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλνη, ην 7,7% (3 άηνκα) απάληεζαλ πσο 
είλαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ κφιηο έλα άηνκν απάληεζε πσο είλαη πνιχ 
ηθαλνπνηεκέλνο.  
 

 

 
 
 
 
      Οη αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ   γηα ηελ ίδηα 
εξψηεζε έρνπλ σο εμήο: ην 40,6% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ πσο είλαη κέηξηα 
ηθαλνπνηεκέλνη (13 άηνκα), ην 28,1% απάληεζε πσο είλαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλνη (9 άηνκα), 
ην 18,8% απάληεζε πσο είλαη πάξα πνιχ δπζαξεζηεκέλνη (6 άηνκα) ελψ ην 12,5% 
απάληεζε πσο είλαη πνιχ δπζαξεζηεκέλνη (4 άηνκα). 
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  Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξνχζε ην θαηά πφζν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ή δπζαξεζηεκέλνη απφ 
ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο ηνπ 
νξγαληζκνχ (48,8%) απάληεζαλ πσο  είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη (20 άηνκα), ελψ ην 
17,1% ησλ εξσηψκελσλ είλαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλνη (7 άηνκα), ην 12,2% (5 άηνκα) 
απάληεζαλ πσο είλαη πάξα πνιχ δπζαξεζηεκέλνη, ην 9,8% απάληεζε πσο είλαη πνιχ 
ηθαλνπνηεκέλνη (4 άηνκα), ην 7,3% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ πσο είλαη πνιχ 
δπζαξεζηεκέλνη (3 άηνκα) ελψ κφιηο δχν άηνκα απάληεζαλ πσο είλαη πάξα πνιχ 
ηθαλνπνηεκέλνη.  
 
 

         
 
 
     Οη απαληήζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Τπαιιήισλ γηα ηελ ίδηα απάληεζε έρνπλ 
σο εμήο: ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ (68,8%)  απάληεζαλ πσο είλαη κέηξηα 
ηθαλνπνηεκέλνη (22 άηνκα) ελψ ίδην πνζνζηφ απαληήζεσλ (12,5%) είραλ νη απαληήζεηο 
¨πνιχ δπζαξεζηεκέλνο¨ θαη κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο¨ (4 άηνκα αληίζηνηρα), ελψ κφιηο δχν 
άηνκα απάληεζαλ πσο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη κε πνζνζηφ 6,3%.  
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ειίδα 146 απφ 166 

     ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε έπξεπε λα απαληήζνπλ Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη πφζν 
ηθαλνπνηεκέλνη ή δπζαξεζηεκέλνη είλαη γεληθά απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζην ΗΚΑ, ην 43,9% (18 
άηνκα) δειψλεη φηη είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη, ην 19,5% δειψλεη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (8 
άηνκα) ελψ κφιηο ην 4,9% δειψλεη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο (2 άηνκα), ην 14,6% δειψλεη 
κέηξηα δπζαξεζηεκέλνο (6 άηνκα), ην 4,9% είλαη  πνιχ  δπζαξεζηεκέλνη (2 άηνκα) θαη ηέινο 
ην 12,2% πάξα πνιχ δπζαξεζηεκέλνη (5 άηνκα).  

 
 

 
 
 
 
 
    Σν 53,6% ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ δειψλεη πσο είλαη κέηξηα 
ηθαλνπνηεκέλνη (17 άηνκα), ην 28,1% απάληεζε πσο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη (9 άηνκα), 
ην 15,6% ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ πσο είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη (5 άηνκα) 1λψ 
κφιηο  έλα άηνκν (3,1%) έδσζε ηελ απάληεζε πάξα πνιχ δπζαξεζηεκέλνο. 
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ΡΟΛΦ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ

ΡΑΑ ΡΟΛΦ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ  

12,2%
4,9%

14,6%
43,9%

19,5%
4,9%

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ (Γ.Τ.)

ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΡΠ ΤΗΝ ΕΓΑΣΙΑ ΜΟΥ (Δ.Υ.)

3% 16%

53%

28%

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ ΣΟ 
Η.Κ.Α. (Τ.Γ.Τ.)

ΡΑΑ ΡΟΛΦ ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΜΕΤΙΑ ΔΥΣΑΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 
ΜΕΤΙΑ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ ΡΟΛΦ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΜΕΝΟΣ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8o :   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 8.1  πκπεξάζκαηα 

     Ζ κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ αθνξά ηνπο Γηνηθεηηθνχο Τπαιιήινπο ηνπ 
νξγαληζκνχ (Η.Κ.Α.) αλέδεημε ηζνθαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ αλά θχιν, ε πιεηνςεθία ησλ 
νπνίσλ είλαη ειηθίαο απφ 40 εηψλ θαη άλσ, έγγακνη, δεπηεξνβάζκηαο (45,2%) θαη 
ηξηηνβάζκηαο (35,7%) εθπαίδεπζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ έρνπλ 
πάλσ απφ 11 ρξφληα πξνυπεξεζία ζηελ παξνχζα εξγαζηαθή θαηάζηαζε  θαη εξγάδνληαη 
σο κφληκνη ππάιιεινη κε ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο λα θπκαίλεηαη ζε πςειφηεξν πνζνζηφ 
απφ 700 – 1.500€.  
 
    Όζν αθνξά ην γεληθφηεξν πξνθίι ησλ Τγεηνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ  Τπαιιήισλ 
παξνπζηάδεηαη θαη εδψ ηζνθαηαλνκή ηνπ πνζνζηφ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ 
ζηελ έξεπλα 56,3% γπλαίθεο (18) θαη ην 43,8% άλδξεο (14), ειηθίαο απφ 40 εηψλ θαη άλσ, 
έγγακνη, δεπηεξνβάζκηαο (53,1%) θαη ηξηηνβάζκηαο (31,1%) εθπαίδεπζεο. Καη εδψ επίζεο 
παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ έρνπλ πάλσ απφ 11 ρξφληα 
πξνυπεξεζία ζηελ παξνχζα εξγαζηαθή θαηάζηαζε θαη νη 30 απφ ηνπο 32 ππαιιήινπο πνπ 
πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα εξγάδνληαη σο κφληκνη κε πνζνζηφ 93,8%. ηελ εξψηεζε πνπ 
αθνξά ην κεληαίν εηζφδεκά ηνπο νη 18 απφ ηνπο 32 εξσηψκελνπο δειψλνπλ πσο έρνπλ 
εηζφδεκα απφ 700 - 1000€ ελψ 10 άηνκα απφ ηα 32 έρνπλ εηζφδεκα απφ 1.500 – 2.000€.  
 
  Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηφζν ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ φζν θαη ησλ Τγεηνλνκηθψλ 
Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο (Μ.Ο.=3,37) θαη 
(Μ.Ο.=3,29) αληίζηνηρα. 
 
  Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο – παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
έξεπλα, νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη θαη νη  Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ζεκείσζαλ 
πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ζηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 
πξντζηακέλνπο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, κε ηνπο δεχηεξνπο λα εκθαλίδνπλ 
πςειή ηθαλνπνίεζε  θαη ζηε δηάζηαζε ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο.  
 
  Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη παξνπζηάδνληαη νη Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη ζε φηη αθνξά ηνπο δείθηεο 
πξναγσγήο, ηελ επίηεπμε – αλαγλψξηζε, ηελ επηθνηλσλία άιια θαη ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο 
ηνπο. Οη Τγεηνλνκηθνί Γηνηθεηηθνί Τπάιιεινη παξνπζηάδνληαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ 
ηνπο δείθηεο πξναγσγήο θαη επηθνηλσλίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ.  
 
  Σέινο, ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο είραλ νη ΓΤ ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζπλζεθψλ ηεο 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ κηζζφ θαη ησλ παξνρψλ. Οη απαληήζεηο 
ησλ ΤΓΤ δελ απείραλ πνιχ απφ απηέο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, κε δηαθνξά φηη ρακειή 
ηθαλνπνίεζε εκθάληζαλ θαη ζηε δηάζηαζε ηεο επίηεπμεο-αλαγλψξηζεο. 
 
        ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δχν νκάδσλ, νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη εκθαλίδνπλ ιίγν 
πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο πγεηνλνκηθνχο δηνηθεηηθνχο 
ππαιιήινπο, ζηηο δηαζηάζεηο κηζζνχ (ΜΟ=2,77 έλαληη ΜΟ=2,27), πξναγσγήο (ΜΟ=3,12 
έλαληη ΜΟ=3,03), παξνρψλ (ΜΟ-3,00 έλαληη ΜΟ=2,72), θαη επίηεπμεο-αλαγλψξηζεο 
(ΜΟ=3,22 έλαληη ΜΟ=2,97). Χζηφζν θαη νη δχν νκάδεο παξνπζηάδνπλ κέηξηα ζπλνιηθή 
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε (ΜΟ=3,375, ΣΑ=1,44 θαη ΜΟ=3,295, ΣΑ=1,38 αληίζηνηρα).   
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8.2 Πξνηάζεηο 
 
  Ζ αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ζηειερψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 
ηνκείο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο ηειεπηαίαο δεθαπεληαεηίαο. Δλψ νη δεκφζηνη ππάιιεινη 
απνηέιεζαλ αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο θαη ακθηζβήηεζεο, νη αλζξψπηλνη πφξνη 
ζεσξνχληαη ην θιεηδί θάζε επηρεηξνχκελεο βειηίσζεο ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο –
θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. (παλνχ, 1996) 
 
    Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ  Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 
ηνπ Η.Κ.Α. – ΔΣΑΜ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ 
εξγαδνκέλσλ Μηα έξεπλα κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα, ζα βνεζνχζε λα αλαδείμεη 
αθφκα θαιχηεξα ηελ εηθφλα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ή δπζαξέζθεηαο ησλ 
ππαιιήισλ.  
 
   Οη κεηξήζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο αλ φρη ηνπ ζπλφινπ αιιά ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
ππαιιήισλ ελφο νξγαληζκνχ, απνηππψλνπλ ηε γεληθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί ζηνλ 
νξγαληζκφ θαη βνεζνχλ ηνπο δηνηθνχληεο λα πάξνπλ εθείλα ηα κέηξα πνπ ζα βειηηψζνπλ 
ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.   
 
   Σν απνηέιεζκα ηνπ κεηξίνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηελ παξνχζα έξεπλα έξρεηαη λα ζπκθσλήζεη κε ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ αλαιφγσλ 
εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε  ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην 
ηνκέα. Όκσο, πέξα απφ ηε γεληθή απηή δηαπίζησζε, απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ κέζα απφ ηε 
κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα εληνπίζεη θαλείο ηνπο 
παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επζχλνληαη γηα ηα κέηξηα θαη ρακειά επίπεδα εξγαζηαθήο 
ηθαλνπνίεζεο θαη λα ηνπο αιιάμεη. Παξάγνληεο φπσο ε κηζζνινγηθή πνιηηηθή, ην ζχζηεκα 
πξναγσγψλ, ε απνπζία ζεηηθψλ εληζρχζεσλ θαη αληακνηβψλ, ε ζχγθξνπζε εξγαζηαθψλ 
ξφισλ, νη κε ζαθήο θαζνξηζκέλνη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν 
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο πνπ εληνπίζηεθαλ. 
 
    Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ελδηαθέξνλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαίλεηαη λα έρεη επηθεληξσζεί 
ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο  γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο θαη ηε κεηάβαζή ηεο ζε έλα κνληέιν 
δηνηθεηηθνχ νξζνινγηζκνχ. Σν δεκφζην management, ην λέν απηφ κνληέιν δηνίθεζεο 
(Μηραιφπνπινο, 2003), βαζίζηεθε ζε αξρέο θαη κεζφδνπο βειηίσζεο ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  Ζ 
κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ κε ηελ 
παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ε χπαξμε εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 
παξαθηλήζνπλ γηα πςειφηεξε απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη εμσηεξηθψλ 
θηλήηξσλ κε ην ζχζηεκα ησλ εμαηξεηηθψλ ακνηβψλ (πξηκ παξαγσγηθφηεηαο) απνηεινχλ 
θάπνηεο απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ πξνσζήζεθαλ ζηε δεκφζηα 
δηνίθεζε ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Χζηφζν νη ησξηλέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ζηε Γεκφζηα 
Γηνίθεζε δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο δελ παξνπζηάδνληαη ελζαξξπληηθέο. 
 
   Ο νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο, ε επαθξηβήο θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ, 
ε θαηαλνκή επζπλψλ, ε άκεζε θαη ζπζηεκαηηθή εγθαζίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ 
κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπνζεζίαο (δηνίθεζε κε ζηφρνπο) θαη ε 
πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο φρη θαη ηφζν γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο ζα 
ελίζρπε ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
  
   Αλ θαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ αλά θαηξνχο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα απνδείμνπλ ηελ 
χπαξμε άκεζεο ζρέζεο κεηαμχ παξαγσγηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, 
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εληνχηνηο πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη νη δχν απηέο έλλνηεο δελ είλαη άζρεηεο κεηαμχ ηνπο. 
Οη Lawler & Porter (1967), δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη «ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε δελ 
πξνθαιεί ηελ παξαγσγηθφηεηα, αιιά φηη ε ηθαλνπνίεζε πξνθαιείηαη απφ απηή». Με άιια 
ιφγηα ζεσξνχλ φηη είλαη πην πηζαλφ ε παξαγσγηθφηεηα λα επεξεάζεη ηελ ηθαλνπνίεζε παξά 
ε ηθαλνπνίεζε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Μπνπξαληάο & 
Παπαιεμαλδξή (1999), εμεηάδνληαο ην ηδηαίηεξν πξνθίι ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, 
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ρακειφο βαζκφο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο πνπ 
αηζζάλνληαη νη Έιιελεο δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξεί ζε θάπνην βαζκφ, ηνπιάρηζηνλ, λα 
εμεγήζεη ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα  πνπ 
παξαηεξείηαη ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα.  
 
   Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο θαη ν 
πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξνο ην απνηέιεζκα ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε ηεο ξηδηθήο αιιαγήο 
ηεο θνπιηνχξαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δλψ παξαδνζηαθά ε έκθαζε δηλφηαλ ζηελ 
ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ην απνηέιεζκα ζέηεη ηνπο ηππηθνχο 
θαλφλεο ζε δεχηεξε κνίξα θαη ηνλίδεη ην βαζκφ πξαγκαηηθήο αληαπφθξηζεο ζηηο πξνζδνθίεο 
ηνπ ρξήζηε. 
 
     Δπφκελε πξφηαζε αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ φπνπ ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο εληφο θαη εθηφο ηνπ 
Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, ζεκηλάξηα απφ εηδηθνχο (θνηλσληνιφγνπο – ςπρνιφγνπο) ζε ζέκαηα 
δηαρείξηζεο άγρνπο θαη πίεζεο ή ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε θνηλφ, ζα κπνξνχζαλ λα 
βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλή ζπλαιιαγή κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο.  
 
    Δμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ είλαη ε 
αλαπξνζαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη κεζφδσλ, λα εθαξκνζηεί δειαδή φρη 
κφλν έιεγρνο ησλ πφξσλ αιιά θαη ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ, λα γίλεη πξνψζεζε 
ηεο ¨θνπιηνχξαο ηεο απφδνζεο¨(performance), κε βάζε ηνπο ζηφρνπο, ηα θίλεηξα, ηηο 
ζπκβάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα. Να εληζρπζεί ε απνδνηηθφηεηα ζε αηνκηθφ επίπεδν, 
ηδηαίηεξα γηα ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο ηεξαξρίαο (εμαηνκηθεπκέλεο ζπκβάζεηο θαη ζχλδεζε 
ακνηβήο – απνδνηηθφηεηαο). Σέινο ε ελίζρπζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα 
βνεζνχζε λα κεησζεί ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο πνπ επηθξαηεί ζε φιεο ηηο 
Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζα θάλεη πην εχθνιε ηε δνπιεηά ησλ 
ππαιιήισλ θαη θπζηθά πην γξήγνξε θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. (παλνχ, 1996)    
 
      Παξά ηελ έληνλε θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ην κεηαξξπζκηζηηθφ 
θχκα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαηέιεμε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 
πφξσλ σο θιεηδηνχ γηα ηελ επηηπρία θάζε πξνζπάζεηαο. Γελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην 
γεγνλφο φηη ε εηζαγσγή νπνηαζδήπνηε αιιαγήο έρεη αλάγθε απφ ηε ζηήξημε θαη ηε ζπκβνιή 
ηνπ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα κεηαθξαζηεί ζε πξάμε.       
 
   Σέινο, απηφ πνπ ζα βνεζνχζε πνιχ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη θπζηθά 
ζηελ ελίζρπζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη ε εθαξκνγή ηεο ζπζηεκαηηθήο 
αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
manager είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ (Εαβιαλφο, 2002). Ζ 
αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληνπηζηνχλ ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα 
ζεκεία ηνπ αηφκνπ, ησλ νκάδσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα παξζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά 
κε ηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ, κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, κε ηηο πξναγσγέο απηψλ, κε ηελ 
κεηαθίλεζή ηνπο ζε άιιν ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηέινο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη 
αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο ππαιιήινπο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο. Σν ζχζηεκα ηεο 
αμηνιφγεζεο εθαξκφζηκν νξζά νδεγεί ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ζε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ.. 
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ΜΔΡΟ Β΄ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ  

 

  

Ι.  Κςκλώζηε ή Υπογπαμμίζηε ένα απιθμό (1-6) ζηον 

οποίο η καθεμιά από παπακάηυ δηλώζειρ ζαρ 

ανηιπποζυπεύει ή ιζσύει για ζαρ. 
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 1   Αηζζάλνκαη φηη ε ακνηβή κνπ είλαη δίθαηε γηα ηελ δνπιεηά πνπ 
πξνζθέξσ. 

1     2     3     4     5    6 

 2 Τπάξρνπλ ιίγεο πηζαλφηεηεο γηα πξναγσγή ζηελ εξγαζία κνπ.  1     2     3     4     5    6 

 3 Ο πξντζηάκελνο/ε κνπ είλαη αξθεηά ηθαλφο/λε ζηελ δνπιεηά 
ηνπ/ηεο. 

1     2     3     4     5     6 

 4   Γελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηα νθέιε πνπ κνπ πξνζθέξεη ε 
εξγαζία κνπ. 

1     2     3     4     5     6 

 5 Όηαλ θάλσ ηελ δνπιεηά κνπ ζσζηά, απνθνκίδσ ηελ αλαγλψξηζε 
πνπ ζα έπξεπε. 

1     2     3     4     5     6 

 6 Πνιινί απφ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ν 
νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν απαζρνινχκε έρνπλ σο απνηέιεζκα λα 
θάλνπλ ηελ δνπιεηά κνπ πην δχζθνιε. 

1     2     3     4     5     6 

 7 πκπαζψ ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 1     2     3     4     5     6 

 8 Αηζζάλνκαη κεξηθέο θνξέο φηη ε δνπιεηά κνπ δελ έρεη λφεκα. 1     2     3     4     5     6 

 9 Ζ επηθνηλσλία ζηνλ νξγαληζκφ θαίλεηαη λα θπκαίλεηαη ζε 
ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα.  

1     2     3     4     5     6 

10 Οη απμήζεηο είλαη κηθξέο θαη δελ είλαη πνιιέο. 1     2     3     4     5      6 

11 Δθείλνη πνπ δηεθπεξαηψλνπλ θαιά ηα θαζήθνληα ηνπο έρνπλ 
αξθεηά θαιέο πηζαλφηεηεο γηα πξναγσγή. 

1     2     3     4     5      6 

12 Ο πξντζηάκελνο/ε είλαη άδηθνο/ε καδί κνπ. 1     2     3     4     5      6 

13 Σα πξνλφκηα πνπ ιακβάλσ απφ ηελ εξγαζία κνπ είλαη ην ίδην 
θαιά κε απηά πνπ απνθνκίδνπλ άιινη ππάιιεινη αληίζηνηρσλ 
ππεξεζηψλ. 

1     2     3     4     5      6 

14 Γελ αηζζάλνκαη φηη ε δνπιεηά κνπ εθηηκάηαη φπσο πξέπεη. 1     2     3     4     5      6 

15 Οη πξνζπάζεηέο κνπ λα θάλσ ζσζηά ηε δνπιεηά κνπ ζπάληα 
εκπνδίδεηε απφ ηε γξαθεηνθξαηία.  

1     2     3     4     5      6 

16 Πηζηεχσ φηη πξέπεη λα εξγάδνκαη πεξηζζφηεξν ζηελ δνπιεηά 
κνπ, εμαηηίαο ηηο αληθαλφηεηαο ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ. 

1     2     3     4     5      6 

17 Μνπ αξέζεη απηά πνπ πξέπεη λα θάλσ ζηελ δνπιεηά κνπ. 1     2     3     4     5      6 

18 Οη ζηφρνη πνπ αλά δηαζηήκαηα ζέηεη ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν 
εξγάδνκαη δελ κνπ είλαη ζαθείο. 

1     2     3     4     5      6 
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 Κςκλώζηε ή Υπογπαμμίζηε ένα απιθμό (1-6) ζηον οποίο 

η καθεμιά από παπακάηυ δηλώζειρ ζαρ ανηιπποζυπεύει 

ή ιζσύει για ζαρ. 
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19  Αηζζάλνκαη φηη δελ εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηελ δνπιεηά κνπ φηαλ 
ζθέθηνκαη ην κηζζφ πνπ κνπ δίλνπλ. 

1     2     3     4     5     6 

20 Οη εξγαδφκελνη εδψ κπνξνχλ λα εμειηρηνχλ ηφζν γξήγνξα. Όζν 
θαη αλ δνχιεπαλ νπνπδήπνηε αιινχ. 

1     2     3     4     5     6 

21 Ο πξντζηάκελνο/ε κνπ δείρλεη ειάρηζην ελδηαθέξνλ φζνλ αθφξα 
ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ ηνπ/ηεο (ππαιιήισλ 
ηνπ/ηεο). 

1     2     3     4     5     6 

22 Σα πξνλφκηα πνπ καο πξνζθέξεη ε εξγαζία καο είλαη 
ηθαλνπνηεηηθά. 

1     2     3     4     5     6 

23 Οη πηζαλφηεηεο γηα λα αληακεηθηεί θάπνηνο πνπ εξγάδεηαη εδψ 
είλαη ιίγεο. 

1     2     3     4     5     6 

24 Έρσ πνιχ  κεγάιν θφξην  εξγαζίαο. 1     2     3     4     5     6 

25 Πεξλψ θαιά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 1     2     3     4     5     6 

26 πρλά αηζζάλνκαη φηη δελ γλσξίδσ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ 
ππεξεζία κνπ. 

1     2     3     4     5     6 

27 Νηψζσ κηα αίζζεζε πεξεθάληαο γηα ηελ δνπιεηά κνπ. 1     2     3     4     5     6 

28 Αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ  
γηα κηζζνινγηθέο απμήζεηο.  

1     2     3     4     5     6 

29 Τπάξρνπλ πξνλφκηα πνπ δελ έρνπκε θαη φκσο δηθαηνχκαζηε. 1     2     3     4     5     6 

30 πκπαζψ ηνλ πξντζηάκελν/ε κνπ. 1     2     3     4     5     6 

31 ηελ δνπιεηά κνπ έρσ κεγάιν φγθν γξαθηθήο εξγαζίαο. 1     2     3     4     5     6 

32 Γελ λνκίδσ φηη νη πξνζπάζεηεο κνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ 
πνπ ζα έπξεπε. 

1     2     3     4     5     6 

33 Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα 
πξναγσγή.  

1     2     3     4     5     6 

34 Τπάξρνπλ αξθεηνί δηαπιεθηηζκνί θαη ζπγθξνχζεηο ζηελ δνπιεηά 
κνπ. 

1     2     3     4     5     6 

35 Ζ δνπιεηά κνπ είλαη επράξηζηε. 1     2     3     4     5     6 

36 Σηο δνπιεηέο πνπ κνπ αλαζέηνπλ δελ κνπ ηηο εμεγνχλ πιήξσο. 1     2     3     4     5     6 
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ΙΙ.   Κςκλώζηε ένα απιθμό (1-6) ζηον οποίο η καθεμιά από παπακάηυ δηλώζειρ ζαρ 

ανηιπποζυπεύει ή ιζσύει για ζαρ. 

 

 

ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ/Η: 

 

1) Απφ ηελ ζπρλή εθπαίδεπζε πνπ κνπ πξνζθέξεη ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν δνπιεχσ κέζα 
απφ ζπρλά ζεκηλάξηα: 

 
 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Πάξα πνιχ 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Πνιχ 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Μέηξηα 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Μέηξηα 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

Πνιχ 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

Πάξα πνιχ 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

      

 

  

2) Απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο: 

 
 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Πάξα πνιχ 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Πνιχ 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Μέηξηα 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Μέηξηα 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

Πνιχ 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

Πάξα πνιχ 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

      

 

 

3) Γεληθά απφ ηελ εξγαζία κνπ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ: 

 
 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Πάξα πνιχ 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Πνιχ 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Μέηξηα 
Γπζαξεζηεκέλνο/ε 

Μέηξηα 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

Πνιχ 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

Πάξα πνιχ 
Ηθαλνπνηεκέλνο/ε 

      

 

 

 

 
 

Α ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΠΟΛΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΝΔΡΓΑΗΑ!! 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to measure the job satisfaction of Administrators of the Social 
Insurance Institution.  
 
The sample consists of 74 workers employed as Administrators and Health Administrative 
Employees in the Social Insurance Institute (IKA) in the region of Estavromenos in 
Heraklion Crete. The sample was selected by the method of simple random sampling. A 
total of 75 questionnaires were given of which 74 were returned completed. The collection 
of data was done in the period of 15 to 18 January 2013. 
 
The present study is a quantitative, primary research in which a structured questionnaire 
was used consisting of two parts. The first part included questions about the demographic 
profile of the target- population and the second part of the questionnaire investigates the job 
satisfaction of workers using a questionnaire which measures job satisfaction of Paul E. 
Spector, the "Job Satisfaction Survey" (JSS). 
 
According to the results of the research the average overall job satisfaction of all 
participants is at a moderate level (Mean = 3.34, Standard Deviation = 1.44). Other 
dimensions that were tested showed the relatively high satisfaction with interpersonal 
relations between colleagues (M = 4.29, SD = 1.21) with their supervisors (M = 4.51, SD = 
1.48) and with the nature of their work (M = 4.05, SD = 1.44). 
 
On the other hand, employees seem to be moderately satisfied in the whole, as it is shown 
by indicators related to promotion (M = 3.088, SD = 1.53), achievement - recognition           
(M = 3.11, SD = 1.42) and communication (M = 3.26, SD = 1.35). Low level of satisfaction 
was found by the dimensions related to salary (M = 2.53, SD = 1.60), benefits (M = 2.87, 
SD = 1.41) and the conditions of management and functioning of the organization                 
(M = 2.33, SD=1, 29). 
 
In the comparative analysis of the two groups, administrators exhibit slightly higher levels of 
satisfaction compared with health administrators, in the dimensions of salary (M = 2.77 
versus M = 2.27), promotion (M = 3.12 versus M = 3.03), benefits (MO=3.00 versus  M = 
2.72), and achievement-recognition (M = 3.22 versus M = 297). However, both groups 
show moderate overall job satisfaction (M = 3.375, SD = 1.44 and M = 3.295, SD = 1.38, 
respectively). 
 
According to the international scientific community it is essential to ensure the job 
satisfaction of people mainly in the public sector because it leads to increasing productivity 
and therefore to the efficiency and effectiveness of public organizations. 
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