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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

Με ηελ παξνχζα δήισζε: 

1. Γειψλσ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζαο θαηαζέησ απνηειεί 

πξντφλ δηθήο κνπ πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο, δελ παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ 

κεξψλ θαη αθνινπζεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα επηζηεκνληθήο ζπγγξαθήο, 

ηεξψληαο πηζηά ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία.  

2. Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη απνηεινχλ απνθιεηζηηθά επζχλε ηεο ζπγγξαθέσο θαη ν 

επηβιέπσλ, νη εμεηαζηέο, ην Σκήκα θαη ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ δελ πηνζεηνχλ 

θαη‟ αλάγθε ηηο εθθξαδφκελεο απφςεηο νχηε θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε 

θαη παξαιείςεηο. 



i 

 

Αθηέξσζε  

Θα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ παξνχζα εξγαζία ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ αιιά θπξίσο 

ζηε Λπδία πνπ απνηέιεζε πεγή ραξάο, έκπλεπζεο θαη δχλακεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ii 

 

Δπραξηζηίεο 
 

Δπηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ πξνο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην 

Δκκαλνπήι Παπάδνγινπ γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε, ζπκπαξάζηαζε θαη βνήζεηά ηνπ θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε  
 

ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο, ηα θίλεηξα απνηεινχλ έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο θαζψο νδεγνχλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απηφο είλαη 

ν ιφγνο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζεκείν ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο ζε επνρέο νηθνλνκηθήο χθεζεο, φπνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο απνθηά 

θαίξην ξφιν. 

Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ  

ησλ Οξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ σο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπο, δεκηνπξγεί ηελ 

αλάγθε αλαδήηεζεο θαηάιιεισλ θηλήηξσλ πνπ ζα επηθέξνπλ ηελ επηζπκεηή αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Ο ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε ηνπ ξφινπ ησλ 

θηλήηξσλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε ηα νπνία ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηέπνπλ ηελ ρψξα. 

Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ε πνζνηηθή 

πξσηνγελήο έξεπλα κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν δηαλεκήζεθε θαη 

απαληήζεθε απφ ππαιιήινπο Τπνπξγείσλ κε δηαθνξεηηθή δνκή θαη θνπιηνχξα.  

Γείγκα απνηέιεζε ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 251 Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αεξνπνξίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη ππάιιεινη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ. 
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Summary 

In the process of motivation, incentives  is one of the most important factors as it leads to 

maximizing employee performance thus why they are an important point of interest for 

Organizations and businesses, especially in times of economic recession where the human factor 

plays a crucial role . 

Understanding the importance of the human factor, as being their competitive advantage in 

achieving the strategic goals of organizations and businesses, creates the need to look for 

appropriate incentives to bring about the desired increase in productivity and efficiency of 

employees. 

The purpose of this research was to investigate and analyze the role of incentives in Public 

Administration that will contribute in improving the performance of civil servants in the current 

economic austerity that the country is undergoing. 

The research method used was that of bibliographic review and quantitative primary research 

through the usage of a structured questionnaire distributed and was answered by employees that 

currently work in ministries that have different structure and culture. 

The Sample was the civilian personnel of the Ministry of National Defense / 251 General 

Aviation Hospital Ministry of Economy, Development and Tourism / General Secretariat for 

Trade and Consumer Protection. 
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ΚΔΦ.1 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα εηζαγσγή αλαθνξηθά κε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαζψο θαη ην 

ξφιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα. Σέινο, γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ζην 

Δπξσπατθφ θαη Διιεληθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Γεκνζίσλ 

Τπαιιήισλ, δίλνληαο ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία θηλείηαη θαη εξγάδεηαη ν δεκφζηνο ππάιιεινο 

αιιά θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε.   

1.2 ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ  

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν Γεκφζηα Γηνίθεζε ελλννχκαη ην ζχλνιν ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη θαη ιεηηνπξγεί.  

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ην ζχζηεκα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο πνπ θαιείηαη λα εθαξκφζεη 

ηελ δεκφζηα ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, φπσο απηή ραξάδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

θπβέξλεζε θαη ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ θαινχ ησλ πνιηηψλ.  

"Η Γεκόζηα Γηνίθεζε εμ’ νξηζκνύ δελ είλαη θαη δελ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθή αιιά πξέπεη λα είλαη 

δπλακηθή όπωο θάζε νξγαληζκόο πνπ ζέιεη λα επηβηώζεη, λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο θαζεκεξηλά 

κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο, λα εμειίζζεηαη θαη λα αλαπηύζζεη ηε δξάζε ηνπ ζην πεξηβάιινλ πνπ 

επηηξέπεη ή θαη απαηηεί ηελ ύπαξμή ηνπ"
1
 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο είλαη σο κέζν παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. ε έλα θφζκν ν νπνίνο 

ζπλερψο εμειίζζεηαη, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζέηνπλ δεηήκαηα ηα νπνία 

πξέπεη λα επηιπζνχλ κέζα απφ ηηο πνηθίιεο δνκέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν, απηφ πξέπεη λα επηηεπρζεί κε δηαζέζηκνπο πφξνπο νη 

νπνίνη είλαη κεησκέλνη.
2
 

                                                 
1
 Παγθάθεο Γ. «Γηνίθεζε  Αλζξσπίλσλ Πφξσλ »,Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, Σεχρνο 18, επηέκβξηνο 2000, ζει. 8-16 

2
 Μηραιφπνπινο Ν, 2010, ηξαηεγηθή Ληζαβφλαο θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε, πγθξηηηθή Αλάιπζε ησλ Δζληθψλ 

Πξνγξακκάησλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο,  Αζήλα, Δθδφζεηο Παπαδήζε, ζ.90. 



2 

 

χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Μαδξίηεο θαη ηε Κνπεγράγεο, ε  Δπξσπατθή Έλσζε, έδσζε 

νδεγίεο γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη, νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο
3
  

 ηε δηαθάλεηα  

 ηελ αμηνπηζηία, ηελ επζχλε θαη ηελ νξγαλσζηαθή ηθαλφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο,  

 ηελ επάξθεηα δηαρείξηζεο  

 ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην δεκφζην βίν   

Με ηελ έληαμε ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ ηα ζεκεία ηα νπνία ζεσξνχλ φηη ζα έρνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα 

θξηηήξηα, φπσο απηά αλαθέξνληαη παξαπάλσ, φπσο επίζεο θαη ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν ηεο 

έλσζεο. Απηφ ζα έρεη σο ζπλέπεηα, ε θάζε ρψξα λα εληάζζεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή θαηεγνξία 

βάζε ηνπ κνληέινπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο νπνίαο εθαξκφδεη. Καηαθέξλνληαο έηζη ην λα 

γίλεη εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ κέζα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

δηέπνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ δηνίθεζε θαη ηηο παξνρέο.  

Σν ζχζηεκα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ρσξίδεηαη ζε "ζχζηεκα θαξηέξαο" (career-based system) 

θαη "ζχζηεκα ζέζεο" (position-based system). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη ην 

ζχζηεκα θαξηέξαο, βάζε ηνπ νπνίνπ πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ή εμεηάζεηο γηα ηελ 

απφθηεζε ζέζεο ζε δεκφζην νξγαληζκφ. Όζνλ αθνξά ηηο πξναγσγέο ησλ ππαιιήισλ, απηέο 

γίλνληαη βάζε ελφο ζπζηήκαηνο κνξηνδφηεζεο θαη αξηζκφ εηψλ πνπ έρνπλ ζηελ ππεξεζία. ε 

απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γίλεηαη κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηελ 

ελζσκάησζε ζηνηρείσλ απφ ην (Position Based System) ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηηο απαηηήζεηο 

πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ζέζε εξγαζίαο
4
. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηνηθήζεσο θαηαηάζζεη ηηο 

                                                 
3
 OECD and European Union, (1999). European Principles for Public Administration. Sigma Papers. Ηζηνζειίδα: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf  

 
4
Ρακκαηά, Μ., (2017). «πζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγηθήο εμέιημεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ 

Διιάδα: θξηηηθή αμηνιφγεζε». Δθεκεξίδα Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ. Ηαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο 2017. Δθδφζεηο 

άθθνπια, ζ.106. 
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ρψξεο κε βάζε ησλ αξηζκφ επηπέδσλ ζε ζρέζε κε ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη ην πνζνζηφ 

απνθέληξσζεο πνπ ππάξρεη. Όζν αθνξά ηελ Διιάδα, ηα επίπεδα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη 2, 

κηαο θαη ππάξρνπλ 325 δήκνη θαη 13 πεξηθέξεηεο, ην πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ηελ απνθέληξσζε 

είλαη κηθξφ, θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα εθαξκφδεηαη ζχζηεκα δηνηθήζεσο ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» (λ.3852/2010) ην 2011, κείσζε ηνλ  αξηζκφ ησλ 

δήκσλ απφ 910 ζε 325 θαη ε ηάζε απνθέληξσζεο έγηλε πην έληνλε. Ζ Διιάδα θηλήζεθε πξνο ην 

απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, φπσο απηφ εθαξκφδεηαη ζηε Γαιιία θαη ηηο θαλδηλαβηθέο 

ρψξεο. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ην ράξηε ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο νη Ννκνί θαη Κνηλφηεηεο 

αθαηξέζεθαλ θαη ηελ ζέζε ηνπο πήξαλ επηά λέεο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο
5
. Σέινο, φζν 

αθνξά ην ζχζηεκα παξνρψλ, πιένλ εμεηάδεη ηα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κηαο ρψξαο 

θαζψο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο παξνρέο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. ρεηηθά κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο, 

πξέπεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη παξνρή ππεξεζηψλ βξίζθεηαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είρε σο ζπλέπεηα λα επεξεαζηεί ε Διιάδα ζε ππέξκεηξν βαζκφ θαη 

λα έξζεη αληηκέησπε κε ηηο παζνγέλεηεο ηεο. Χο απνηέιεζκα, ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 

νπνίν ήηαλ ηεξάζηην, ηελ ππνρξέσζε λα  ππνγξάςεη χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο ην 2010, 

ε νπνία φκσο είρε σο πξναπαηηνχκελν κηα ζεηξά δεζκεχζεσλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ρψξα έπξεπε λα αλαδηαηππψζεη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ηεο ζε κηα ζεηξά απφ 

ηνκείο,  ησλ νπνίσλ νη πνιηηηθέο ήηαλ θαζνδεγνχκελεο ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. Μηα εμ' απηψλ ησλ πνιηηηθψλ είλαη θαη  ε αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο  

Ζ Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ "πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο" έξρεηαη θαη εκθαλίδεη 

δείθηεο απφδνζεο νη νπνίνη είλαη απφ ηνπο ρακειφηεξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο 

ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηέρνληαο ηελ 26
ε
 ζέζε

6
. Ο ξφινο ησλ νπνίσλ έρεη ε 

                                                 
5
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2014). Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Βάζεη ηνπ ηφρνπ «Δπελδχζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη 

ηελ Απαζρφιεζε». Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ: Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα - Διιάδα. Βξπμέιιεο: 

Τπεξεζία Δθδφζεσλ Δπξσπατθήο Έλσζεο.,ζζ.17-18.  
6
 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα 2014 – 2020. 
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δεκφζηα δηνίθεζε είλαη φρη κφλν ε δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο αιιά θαη ε 

ηθαλνπνηεηηθή παξνρή αγαζψλ-ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, κεηψλνληαο ηα θφζηε ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο.  

Ο δεκφζηνο ηνκέαο κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη, έξρεηαη 

λα παίμεη έλα θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε ηεο εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηνλ θαζηζηά βαζηθφ, έρεη λα θάλεη κε ηνλ ξφιν ηνλ 

νπνίν έρεη, ζηηο ζπλαιιαγέο πνιηηψλ θαη εηαηξεηψλ πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο, απαηηνχλ έλα 

απνηειεζκαηηθφ θαη ππεχζπλν πεξηβάιινλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ επηθεξδείο γηα ηελ ρψξα 

δξαζηεξηφηεηεο.  

1.3 ΡΟΛΟ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 

Σν πφζν πνηνηηθή είλαη ε δεκφζηα δηνίθεζε κηαο ρψξαο έρεη άκεζε εμάξηεζε απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επάξθεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο αιιά θαη απφ ην θαηά πφζν έρνπλ ζπλείδεζε ηνπ θνηλσληθνχ έξγνπ πνπ επηηεινχλ. Ζ 

ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 103 δειψλεη φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη "εθηειεζηέο ηεο 

ζέιεζεο ηνπ Κξάηνπο θαη ππεξεηνύλ ην Λαό", είλαη, κε άιια ιφγηα ππεξεζηαθά φξγαλα ηνπ 

θξάηνπο θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα νη πξάμεηο ηνπο ζεσξνχληαη πξάμεηο ηνπ θξάηνπο. 

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Κξάηνο 

θαη ζπλδένληαη κε απηφ κε εηδηθή  λνκηθή ζρέζε απφ θαλφλεο δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.  

Ζ ππαιιειηθή ζρέζε κε ην θξάηνο δηακνξθψλεηαη κέζα απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη 

δεζκεχζεσλ, βάζε ησλ νπνίσλ νθείινπλ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κε ηξφπν πνπ νθείιεη λα είλαη ππεχζπλνο. 

Χο απνζηνιή έρνπλ ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ν νξηζκφο ηνπ νπνίνπ έρεη 

δνζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, κε ηξφπν ν νπνίνο είλαη ακεξφιεπηνο αιιά  

θαη απνηειεζκαηηθφο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο.
7
 αθψο θαη ε 

δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα δελ έρεη κφλν ππνρξεψζεηο αιιά θαη δηθαηψκαηα ηα νπνία 

                                                                                                                                                             
 
7
 Μαθξπδεκήηξεο Α.,Πξαβίηα Μ., « Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηνηρεία δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο» Αζήλα, 2012, Δθδφζεηο 

αθθνπια, ζ.494-5. 
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πξνθχπηνπλ απφ ηε θχζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ αζθνχλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απξφζθνπηε 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο ε κνληκφηεηα, ε πγεηνλνκηθή αζθάιηζε, νη ηαθηηθέο 

απνδνρέο θ.α.
8
 

Καηαλνψληαο ην γεγνλφο φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ίζσο ν κνλαδηθφο παξάγνληαο, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε ελεξγνπνίεζε θαη ε αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ σο ζθνπφ έρεη ηελ επηηπρή επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. Μέζα 

ζηα θαζήθνληα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πξάγκα ην νπνίν είλαη θαη δεηνχκελν κηαο ζχγρξνλεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. ηελ πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ κηαο ρψξαο, ε πινπνίεζε ηνπο 

πεξλάεη κέζα απφ ηελ θνπιηνχξα γηα ηελ ηήξεζε ζεκειησδψλ εζηθψλ αξρψλ δξάζεο ησλ 

ππαιιήισλ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ έλλνκε ηάμε θαη ην δηνηθεηηθφ δίθαην. Ζ βειηίσζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο απαηηεί ηελ αθχπληζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ σο πξνο ηελ πεπνίζεζε 

πνπ έρνπλ, γηα ην αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο ζηελ ηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαζψο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ζε ζρέζε κε ηελ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ επίηεπμε 

γεληθφηεξνπ θαινχ ηεο ρψξαο. 

1.4 ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ 

Κξάηε ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ επξσπατθφ Βνξξά έρνπλ πινπνηήζεη κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ψζηε λα ππάξρεη ηαρχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θάηη ηέηνην ζηέθζεθε απφ επηηπρία 

ζπλνςίδεηαη ζηνλ  απνθεληξσκέλν ραξαθηήξα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη, 

δίλνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα απηνλνκίαο ζηελ θάζε ππεξεζία, πξάγκα ην νπνίν ζπκβάιεη ζηελ 

κείσζε ησλ κεραληζκψλ θαη εγθπθιίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο, ην 

νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ παξέρεη κηα ειεπζεξία θηλήζεσλ, ε νπνία κεηψλεη ηνπο ρξφλνπο 

νινθιήξσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο.  

                                                 
8
 Μαθξπδεκήηξεο ν.π.,ζ.531 
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη απνιαβέο ησλ ππαιιήισλ δελ βαζίδνληαη ζηελ πξαθηηθή 

ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνχ αιιά πξνθχπηεη κέζσ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ θάλνπλ ηα ζπλδηθάηα 

εξγαδνκέλσλ, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα επίδνζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, 

παξέρνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ησλ απνιαβψλ ησλ ππαιιήισλ. ε απηνχ ηνπ 

ηχπνπ απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο ε δηαθάλεηα ζηηο πξνζιήςεηο θαη ηελ 

αλέιημε ησλ ππαιιήισλ έρεη θεληξηθφ ξφιν θαη νη πνιηηηθέο αιιαγέο δελ έξρνληαη λα 

επεξεάζνπλ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε κε αιιαγέο ζηηο ζέζεηο επζχλεο, ψζηε λα ππάξρεη κηα 

αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
9
 

1.5 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

ην παξφλ θεθάιαην, έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλαδεηθλχνληαο 

ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ηελ νπνία έρεη, θαζψο θαη ηνλ ξφιν ηεο σο κέζν παξνρήο ππεξεζηψλ ζε 

πνιίηεο. Δπηζεκάλζεθαλ ηα θξηηήξηα, βάζε ησλ νπνίσλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έζεζε σο βαζηθέο 

αξρέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αιιά θαη ηνλ ξφιν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη αιιαγψλ σο πξνο ηελ 

εχξπζκή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Έγηλε πξνζπάζεηα, απεηθφληζεο ηνπ ξφινπ ηνπ 

δεκφζηνπ ππαιιήινπ, ηφζν κέζα απφ ηελ ππαιιειηθή ηνπο ζρέζε κε ην θξάηνο αιιά θαη κε ηνπο 

πνιίηεο. Δπηζεκάλζεθε ε βαζηθή απνζηνιή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πνπ δελ είλαη άιιε απφ  

ηελ δηαζθάιηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο αιιά θαη ηνλ ξφιν πνπ έρνπλ σο αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ζηελ εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηέινο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά θαη ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ 

ζε Δπξψπε θαη Διιάδα. Σέινο, θαηαλνήζακε ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ θαη ηηο αλάγθεο 

νη νπνίεο απνξξένπλ κέζα απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 

 

 

 

                                                 
9
 Kelton,S. & Wray,R,2009.Can Euroland survise? Public Policy Brief 106,the Levy Economics Institute and Bard 

College, Annandale-on-Hudson 
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ΚΔΦ.2 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη ιχζεηο νη νπνίεο 

ππάξρνπλ ή/θαη κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ, θαζψο θαη ε ζεσξία αλαθνξηθά κε ηελ δηνίθεζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δεκφζην ηνκέα. Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ 

θαζψο θαη νη κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο έγηλαλ ζα κειεηεζνχλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ.  

2.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Μηιψληαο γηα Γεκφζηα Γηνίθεζε ελλννχκε ην ζχζηεκα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ην νπνίν 

έξρεηαη θαη ξπζκίδεη ηελ δεκφζηα ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, ε νπνία ραξάδεηαη απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε κέζα ζηα πιαίζηα ηα νπνία ηίζεληαη γηα ην επξχηεξν θαιφ ησλ πνιηηψλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε Διιάδα έξρεηαη αληηκέησπε κε κηα ζεηξά απφ παζνγέλεηεο
10

 φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ πνιπλνκία, ηελ θνκκαηηθνθξαηία, ηελ γξαθεηνθξαηία, ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ κε άληζν ηξφπν, ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ δηαθζνξά, ηελ ρακειή απφδνζε αιιά θαη ηηο ρακειέο απνιαβέο, πνπ σο 

ζπλέπεηα έρνπλ ηελ επζπλνθνβία αιιά θαη ηελ απνπζία δεκηνπξγηθνχ πλεχκαηνο θαη 

πξσηνβνπιίαο, ε νπνία ρξεηάδεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ
11

, πξάγκα 

ην νπνίν ηελ θαζηζηά αλίθαλε ζην λα αληηδξάζεη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηηο 

ζεκεξηλήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Αλ θαη φια ηα παξαπάλσ έρνπλ απνηειέζεη πφιν ζπδεηήζεσλ γηα πνιιά ρξφληα, ην απνηέιεζκα 

δείρλεη ηελ κε χπαξμε νπζηαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ιφγσ ησλ απνζπαζκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ 

πνπ γίλνληαη αιιά θπξηφηεξα ζηελ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο.
12

  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηελ κε 

ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ηα κέηξα ηα νπνία ζεζπίζηεθαλ, πξάγκα 

                                                 
10

 σηεξέιεο Γ.Υ., «Ζ νηθνλνκηθή θξίζε σο επθαηξία γηα ηελ επαλαζεκειίσζε  ηνπ θξάηνπο» ζην σηεξέιεο Γ.Υ., 

Πηθξακέλνο Μ.Ν., Ξεξφο Θ.Γ., Η Μεηαξξύζκηζε ηνπ Κξάηνπο ζηελ επνρή ηωλ κεγάιωλ πξνθιήζεωλ, εθδφζεηο 

Παπαδήζε, Αζήλα 2011. 
11 Μαθξπδεκήηξεο Αλη. (2011), Πώο ε δεκόζηα δηνίθεζε ηεο ρώξαο έθηαζε ωο εδώ , Μέξνο Α ́ ́ , εθεκεξίδα «Η 

ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ», 9 /10/2011. 
12

 Γνμηάδεο Αξ. (2012), Οη νξθαλέο κεηαξξπζκίζεηο, 23 Απξηιίνπ 2012, ζε: 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=14536 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=14536
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ην νπνίν κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε ηηο ππάξρνπζεο αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ην νπνίν δηέπεη ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Πξνζπαζψληαο λα εληνπηζηεί ε 

ηδηαηηεξφηεηα  ε νπνία δηέπεη ην δεκφζην ηνκέα, δηαθαίλεηαη φηη ην κέγεζφο ηνπ δελ είλαη απηφ ην 

νπνίν απνηειεί ην πξφβιεκα, κέζσ ησλ κεγάισλ δαπαλψλ, αιιά ε απνδνηηθφηεηα ε νπνία είλαη 

ρακειή θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη ρσξίο ζεκαληηθή πνηφηεηα.
13

 Καιφ είλαη λα 

αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα κεηαξξχζκηζε, κέζσ ηελ ιήςε κέηξσλ, 

έρνπλ γίλεη, δελ ζηέθνληαη κε επηηπρία ιφγσ ηεο αλππαξμίαο ππνζηήξημήο ηνπο απφ ηνπο 

πνιηηηθνχο.
14

  

Ζ Διιάδα κέζσ ηεο αλάγθεο ειέγρνπ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ιφγσ ησλ αλαγθψλ πνπ 

πξνέθπςαλ, θαη κεηά απφ ηηο επηηαγέο ησλ δαλεηζηψλ καο, θαιείηαη λα ελαξκνλίζεη ηελ Γεκφζηα 

Γηνίθεζε ζε επξσπατθά πξφηππα, ψζηε λα ελαξκνληζηεί κε απηέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, 

ζηνρεχνληαο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ απαηηνχληαη θαηάιιεινη ζεζκνί, δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ηερλνγλσζία, ψζηε 

λα ππάξρεη κηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ησλ ζπλζεθψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα.
15

  

Σα ηερληθά θιηκάθηα ησλ δαλεηζηψλ πξνηείλνπλ κεηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα 

ηερληθψλ ιχζεσλ, νη νπνίεο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ. Απηφ απνηειεί πξφβιεκα κηαο θαη ε δηνηθεηηθή θνπιηνχξα, νη θνηλσληθέο 

αληηιήςεηο, θαη νη πνιηηηθέο αληηζηάζεηο γηα ηα φζα λνκνζεηνχληαη ψζηε λα γίλνπλ πινπνηήζηκα 

είλαη δηαθνξεηηθέο άξα θαη ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ ζηνλ εγρψξην θψδηθα αμηψλ θαη 

αληηιήςεσλ 
16

  

Σν γεγνλφο φηη  πξνυπήξραλ αδπλακίεο ζηελ δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2009, ηηο έθαλε λα γίλνπλ πην αηζζεηέο κεηά ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ 

ιηηφηεηαο φπσο απηά εθαξκφζηεθαλ κέζα απφ ην πξψην κλεκφλην.  

 

                                                 
13

 Βαγηαλφο Γ., Βέηηαο Ν., Μεγήξ Κ. (2010), Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα: Μεηαξξπζκίζεηο θαη επθαηξίεο ζε κία 

θξίζηκε ζπγθπξία, 5 Απγνχζηνπ 2010 
14

 Γνμηάδεο Αξ. (2012), Οη νξθαλέο κεηαξξπζκίζεηο, 23 Απξηιίνπ 2012, ζε: 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=14536 
15

 Ζ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΘΖΝΑ 2012 ζ.190. 
16

 Μαίζηξνο Π. 2015.  Μηα Νέα Αθήγεζε γηα ηε Μεηαξξύζκηζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο,ζ ζ.15-16. 

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=14536
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Σα βαζηθφηεξα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη:  

 ζηελ απνπζία ειέγρνπ θαη ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο  

 ζηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ εκπιέθεηαη ην θξάηνο  

 ζηε γξαθεηνθξαηία ε νπνία ηξνθνδνηείηαη απφ ην πνιχπινθν ξπζκηζηηθφ θαη λνκηθφ 

πιαίζην  

 ζηελ θαθνδηαρείξηζε θαη ηε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ε νπνία 

έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ  

 

Σν 2007, νη θχξηεο ζηξαηεγηθέο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο "Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 

2007-2013" είραλ σο θεληξηθφ ππξήλα ηελ επίιπζε ησλ παζνγελεηψλ, φπσο αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζέκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
17

  Παξφκνην ήηαλ θαη ην 

πξφγξακκα "Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2014-2016" πνπ αθνξνχζε 

θαη πην πξφζθαηεο δηνηθεηηθέο παζνγέλεηεο
18

 Σν θχξην δεηνχκελν ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε αλαζπγθξφηεζε θαη ε επαλίδξπζή 

ηεο.  

Ζ επηηαθηηθφηαηα ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πεγάδεη απφ ηελ επίγλσζε φισλ φηη ν 

ζεκεξηλφο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν θαη αλάπηπμε θαζψο θαη γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο 

ρψξαο.
19

  

                                                 
17

 OECD, 2011, ζ.12. 
18

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2014). Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Βάζεη ηνπ ηφρνπ «Δπελδχζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη 

ηελ Απαζρφιεζε». Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή ηεο ΔΔ: Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα - Διιάδα. Βξπμέιιεο: 

Τπεξεζία Δθδφζεσλ Δπξσπατθήο Έλσζε, 2014, ζ.6. 
19

 «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πνιηηεία: Ζ επαλίδξπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο»(2005-2007),Γεληθή Γξακκαηεία  

Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο &  Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 2005, ζει 1. 
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Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ
20

 ηφληζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θξίζε ιεηηνχξγεζε κε θαηαιπηηθφ ηξφπν 

ζηελ πξφηαζε θαη εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, κηαο θαη ε ππνγξαθή ζπκθσληψλ ηφζν γηα δηεζλή φζν θαη γηα επξσπατθή 

βνήζεηα είρε σο πξναπαηηνχκελν ξηδηθέο αιιαγέο ζηνπο ηνκείο απηνχο. Οη αιιαγέο απηέο ζα 

ζπλδξάκνπλ ζεηηθά ζηνλ επξχηεξν ζηφρν ν νπνίνο είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη ε 

βειηίσζε ησλ επελδχζεσλ. Ο ειιεληθφο δηνηθεηηθφο θαη πνιηηηθφο κεραληζκφο θαιείηαη ζην λα 

ζρεδηάζεη, ζπληνλίζεη θαη λα εθαξκφζεη κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ νη νπνίεο γηα λα θαηαζηνχλ 

βηψζηκεο ζα πξέπεη κε ηελ ζεηξά ηεο ε δεκφζηα δηνίθεζε, λα είλαη απνηειεζκαηηθή αιιά θαη 

εχξπζκε. Όκσο ν πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ απνξξέεη 

κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, ηα νπνία έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηα πξναπαηηνχκελα. Οη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη φια ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, φζν αθνξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην ρψξν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, δελ είραλ ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, κηαο θαη νη λνκνζεζίεο, ηηο νπνίεο ν αξηζκφο είλαη ζεκαληηθφο, νη 

νπνίεο ςεθίζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ  εχξπζκε θαη νκαιή κεηάβαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, απιά 

πξφζζεζαλ πξνβιήκαηα κηαο θαη ιεηηνχξγεζαλ ζεηηθά ζην ππάξρνλ ηεξαξρηθφ θαζεζηψο ην 

νπνίν δηέπεη ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Οη δεκφζηεο πνιηηηθέο πξέπεη λα έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηελ εχξεζε κεζφδσλ πινπνίεζεο 

θαηάιιειεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή, αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
21

 θαζψο θαη  

επαλαζρεδηαζκφ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απφθιηζε απφ ηνλ ηειηθφ ζθνπφ. Με άιια ιφγηα ν 

θχθινο ηεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ψζηε λα ππάξρεη επηηπρήο έθβαζε.  

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ
22

 ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζα πξνθχςεη κέζσ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηνπο, 

πξάγκα ην νπνίν έξρεηαη λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε λα ππάξρεη επηηπρήο κεηαξξχζκηζε, πξψηα κέζα 

ζε απηφλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη απνηειεζκαηηθφο θαη απνδνηηθφο εληζρχνληαο έηζη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Μέζσ ηεο άξζεο ησλ επηθαιχςεσλ ζηηο αξκνδηφηεηεο, ηελ  απινπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

αιιά θπξίσο κε  ηελ αιιαγή λννηξνπίαο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζεκαηνδνηείηαη 

                                                 
20 OECD (2012), Economic Policy Reforms 2012 – Going for growth, Greece-country note, February 2012. 

21 Παλαγηψηεο Καξθαηζνχιεο, «Σν Κξάηνο ζε Μεηάβαζε. Απφ ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ην λέν δεκφζην 

κάλαηδκελη ζηε δηαθπβέξλεζε», Δθδφζεηο Η. ηδέξεο, Αζήλα 2004. 

22 Έθζεζε ΟΟΑ, 2012 
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θαη απφ ηε ζχζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο πληνληζκνχ, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ, ε νπνία θαηαξηίδεη, παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ην πξφγξακκα εθαξκνγήο ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη επνπηεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Γηα ην ιφγν ηνπ φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη φξγαλν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε ζεηξά κέηξσλ πξνο ηελ «απνθνκκαηηθνπνίεζε» ηεο. 

Ζ ειιεληθέο αξρέο έρνπλ δεζκεπηεί, πξνο ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

αμηνθξαηηθή θαη θαηάιιειε ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ επζχλεο αιιά θαη κηα δηνηθεηηθή ζπλέρεηα, 

ε νπνία δελ ζα δηαηαξάδεηαη απφ ηηο φπνηεο πνιηηηθέο αιιαγέο. 
23

   

Ζ δηαθζνξά θαη ε θαθνδηαρείξηζε ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν έρεη 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ρψξα. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη ηφζν δηαρξνληθφ φζν θαη παγθφζκην, 

θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αιιά θαη νη πηπρέο ηνπ είλαη πνιπζχλζεηεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ έγηλε κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο εθαξκνγήο θαη επηβνιήο λφκσλ θαη δηαηάμεσλ, 

νη νπνίεο είραλ σο ζηφρν ηνπο ηνλ εληνπηζκφ, ηελ πξφιεςε θαη ηελ ηηκσξία.
24

 Γεγνλφο 

παξακέλεη φηη παξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ. 

Φάρλνληαο ηα βαζχηεξα αίηηα ηεο θαθνδηνίθεζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαηαιήγνπκε 

ζηελ δηαθζνξά, πνπ θάλεη έλαλ δεκφζην ιεηηνπξγφ λα παξαιείπεη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλφλα ή ηελ αξρή πνπ ηνλ δεζκεχεη. 
25

 Σν απνηέιεζκα ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο 

είλαη ν θινληζκφο ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ αιιά θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηελ 

θξαηηθή ιεηηνπξγία. Χο απνηέιεζκα έρνπκε ηελ ελίζρπζε ηεο απφςεσο ησλ πνιηηψλ αλαθνξηθά 

κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα μεπεξαζηεί ν ζθφπεινο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, 

ζέηνληαο ζε εθαξκνγή πιάγηνπο κεζφδνπο ψζηε ην πξφβιεκα ηνπο λα βξεη ιχζε.  

Χο αίηηα θαθνδηνίθεζεο ζεσξνχληαη: 

 Ζ πάγηα ηαθηηθή ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ λα ζηειερψλνπλ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε κε 

πειαηεηαθή πξνζέγγηζε θαη ελ πξνθεηκέλσ κε άηνκα  ρσξίο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ 

                                                 
23Μαίζηξνο Π.,ν.π.,ζ.ζ 37-42.                                             

24 Κ. Κνπηζνχθεο - Π. θιηάο «Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζηε δεκφζηα Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή», Αζήλα 2005, 

Δθδφζεηο ηδέξε ζ.117. 
25

 Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο, Δηήζηα Έθζεζε 2002,ζ.13. 
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ζα αληαπνθξίλνληαη ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο  ζην νπνίν είλαη εληαγκέλε πιένλ ε 

ρψξα
26

. 

 Ζ ηάζε γηα δηθαηνιφγεζε θαη αδξάλεηα θαηά ηελ δηαπίζησζε θαηλνκέλσλ κε ηήξεζεο 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ή παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ , κε απνηέιεζκα ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ πξνο ράξε κηαο ηδηφηππεο επηείθεηαο πνπ 

επηδεηθλχεη . 

 Ο ζπλδπαζκφο πνιπλνκίαο, λνκνηερληθήο αηέιεηαο θαη ηνπ δπζλφεηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνιιψλ δηαηάμεσλ λφκσλ αιιά θαη ηελ πξαθηηθή λα πεξηιακβάλνληαη ζε λφκνπο 

άζρεηνπο κε ην πεξηερφκελν ηνπο, ζπλζέηνπλ έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο πνιίηεο 

αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ 

ηέηνηαο κνξθήο λφκνπο, ξπζκίζεηο. Ζ Έθζεζε ΟΟΑ επηζήκαλε ηελ αλάγθε 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ λνκηθνχ πιεζσξηζκνχ θαη ηελ αλάγθε αμηνιφγεζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο  λφκσλ θαη άιισλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

 Σέινο  νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ε 

¨Έθζεζε ΟΟΑ αλέδεημε φηη πξνθχπηεη πςειφ θφζηνο ιφγσ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ
27

.    

 

2.2 ΛΤΔΙ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΟΙΚΗΗ  

Σα θαηλφκελα ηεο δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα θαηαπνιεκεζνχλ κφλν ζην πιαίζην 

ελφο ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, φπσο έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ε δηεζλήο θνηλφηεηα, ηα 

νπνία πξνγξάκκαηα  ζα ζρεδηαζηνχλ, πινπνηεζνχλ θαη ζα παξαθνινπζνχληαη απνθιεηζηηθά απφ 

ην θξάηνο, ην νπνίν ζα έρεη θαη ηελ επζχλε. ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ε 

                                                 
26

 Κ. Κνπηζνχθεο - Π. θιηάο «Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζηε δεκφζηα Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή», Αζήλα 2005, 

Δθδφζεηο ηδέξε, ζ.684-685 

27 Κ. Κνπηζνχθεο - Π. θιηάο «Γηαθζνξά θαη ζθάλδαια ζηε δεκφζηα Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή», Αζήλα 2005, 

Δθδφζεηο ηδέξε, ζ..686. 
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Διιάδα, θαζψο θαη άιια θξάηε,  έρνπλ ζπλάςεη δηάθνξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο. Έηζη, γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ε αξκνδηφηεηα βξίζθεηαη ζην ψκα Δπηζεσξεηψλ-

Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ), πνπ έρνπλ θχξηα αξκνδηφηεηα ηνπο ηε δηεμαγσγή 

ειέγρσλ, επαλειέγρσλ, επηζεσξήζεσλ θαη εξεπλψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

Ο λένο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη  ε δεκφζηα δηνίθεζε λα βιέπεη ηα πξνβιήκαηα είλαη 

εθαξκφδνληαο κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη δελ ζα έρνπλ ανξηζηίεο, λα αληηκεησπηζηεί ην 

δήηεκα σο ζπζηεκηθφ θαη φρη κφλν σο εζσηεξηθφ δήηεκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηέινο, λα 

κελ ππάξμεη κηα απιή αιιαγή θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ αιιά εθαξκνγή Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ 

Δθαξκνγήο πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ αμηαθνχ πιαηζίνπ. 
28

   

Όζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηνλ θχθιν ηεο πνιηηηθήο 

πνπ πξνυπνζέηεη ζηφρεπζε, αλεχξεζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ πινπνίεζεο, αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο
29

 θαζψο θαη επαλαζρεδηαζκφ, φηαλ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηα 

αλακελφκελα. Μηα αιιαγή γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία πξνυπνζέηεη ζρεδηαζκφ, βάζε ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ βεκάησλ ηα νπνία γίλνληαη ψζηε ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα αλαθχςνπλ λα αληηκεησπίδνληαη άκεζα. Καηαλνψληαο φηη νη κεηαξξπζκίζεηο είλαη 

θαη απηέο αιιαγέο, είλαη θαλεξφ φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε 

πινπνίεζε, ε παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ, θαη ε αμηνιφγεζε ζα δξάζε επεξγεηηθά σο πξνο 

ηελ επηηπρία ηνπο.  

Μηα δεκφζηα πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη επηηπρήο φηαλ ε πινπνίεζε ηεο δελ είλαη απνζπαζκαηηθή 

αιιά ππάξρεη δνκή θαη νξγάλσζε ηφζν ζηελ ζχιιεςε ηεο φζν θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο φπσο 

εκθαλίδεηαη ζην ζρήκα 4. Ζ θπβεξλεηηθή αηδέληα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη, 

νξίδεη ην ζέκα ππφ έληαμε θαη ηνπο φξνπο έληαμεο απηνχ. Αθνινπζεί ε δηακφξθσζε πνιηηηθήο 

κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε επηινγή ιχζεο γηα ην ζέκα ην νπνίν έρεη πξνθχςεη, ε ιήςε 

απνθάζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ραξάδεηαη θαη νξηνζεηείηαη ε πνξεία δξάζεο, ε εθαξκνγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο φπνπ γίλεηαη εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ θαη ηέινο ε αμηνιφγεζε, ε 

νπνία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ αξρηθνχ 

πξνβιήκαηνο, αιιά θαη ηεο ιχζεο ηνπ δηφηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιηηηθήο θαζίζηαληαη 

                                                 
28Μαίζηξνο Π.,ν.π ,ζ. 142. 

29 Παλαγηψηεο Καξθαηζνχιεο, «Σν Κξάηνο ζε Μεηάβαζε. Απφ ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ην λέν δεκφζην 

κάλαηδκελη ζηε δηαθπβέξλεζε», Δθδφζεηο Η. ηδέξεο, Αζήλα 2004. 
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νξαηά.
30

 Γηα λα επηηχρνπλ φιεο νη κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε νινθιεξσκέλν 

ζρέδην Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ 

ζπλνρή, πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ρξνληθή δηάξθεηα 
31

   

ΥΗΜΑ 1 Ο Κύθινο ηεο Γεκόζηαο Πνιηηηθήο. 

 

Πεγή: Πιπκάθεο, ., 2017 

Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη ν κεραληζκφο ν νπνίνο ζα δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ 

παξαθνινχζεζε αιιά θαη ησλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ δηαζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ ζπλνρή, 

ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, βάδνληαο έηζη σο 

δεδνκέλν ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο πνπ ζθνπφ ηεο ζα έρεη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο κε ζεκείν 

αλαθνξάο ηνλ Πξσζππνπξγφ.
32

 Ζ παξαθνινχζεζε θαζηζηά αλαγθαία ηελ εθαξκνγή πνζνηηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί λα αμηνινγείηαη ε κεηαξξχζκηζε αιιά θαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ.
33

 Απηφ ζα δηεπθνιχλεη ζηελ πινπνίεζε ελφο 

επηηειηθνχ θξάηνπο, ην νπνίν ζα αλαβαζκίζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη 

ζεηηθά σο πξνο ηελ έμνδν απφ ηελ παξνχζα θξίζε. Καηά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ έξγσλ θαη 

δξάζεσλ δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

                                                 
30 Λαδή, .,  Νηαιάθνπ, Β.  2010. Αλάιπζε Γεκφζηαο Πνιηηηθήο  Δθδ.Παπαδήζε 

31 Μαηζηξνο ,ν.π.,ζ.110. 

32 OECD, Greece: Review of the Central Administration 
33

 OECD, Greece: Review of the Central Administration 



15 

 

είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη ζπλέξγεηα θαη ζπληνληζκφο ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηαπηφρξνλε 

θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θνξέα πνπ αθνξά. 
34

   

Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζεκαηνδνηείηαη θαη απφ ηε ζχζηαζε Γεληθήο 

Γξακκαηείαο πληνληζκνχ, ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ε νπνία θαηαξηίδεη, 

παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ην πξφγξακκα εθαξκνγήο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη επνπηεχεη 

ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη απφ ηα κλεκφληα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα δεηνχκελα 

θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα 2. 

2.3 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ, ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ κε ζθνπφ ψζηε ε επηρείξεζε φρη κφλν λα απνθηήζεη ηθαλνχο εξγαδφκελνπο 

αιιά λα ηνπο δηαηεξήζεη θαη λα ηνπο αμηνπνηήζεη. Πξάγκα ην νπνίν ζα ζπληειέζεη ζηελ επηηπρή 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο αιιά θαη ζηνλ παξαγσγηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηεινχλ ην 

έξγν ηνπο.  

Οη ζηφρνη κηαο επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε παξαγσγηθφηεηα, ε 

πνηφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα. Σν κέζν κε ην νπνίν απηνί νη ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ είλαη νη 

εξγαδφκελνη, κε ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπο, ησλ αμηψλ ηνπο, ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, ησλ γλψζεσλ ηνπο αιιά θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο. 

Απηνί απνηεινχλ ηνλ κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη θη αμηνπνηήζεη φινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ψζηε ε θάζε επηρείξεζε λα επηηχρεη ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο 

                                                 
34

Μαίζηξνο Π.,ν.π .,ζ. 112. 
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ηεο. 
35

 Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, κε ην ξφιν ηεο, επηδηψθεη λα ζπλδπάζεη κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ηνπο δηαζέζηκνπο ζπληειεζηέο, αιιά θαη λα παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο.
36  

Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο, ιφγσ 

ηνπ φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη απηφο ν νπνίνο έρεη ηνλ πην θξίζηκν ξφιν ζηελ επηηπρία. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε ιεηηνπξγία απηή αλαηίζεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα θαη έκπεηξα ζηειέρε.
37

 

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ζθνπφ λα πινπνηεζνχλ νη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ επηζπκεί ε επηρείξεζε/νξγαληζκφο. 

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη απηά ηα νπνία επηδεηά ε θάζε δηνίθεζε θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη 

κφλν κέζσ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα έρνπλ δείμεη φηη ε 

χπαξμε εκπλεπζκέλσλ ηδεψλ θαη επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, δελ θέξλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία απνδεηά ε δηνίθεζε, εάλ δελ ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθνί θαη 

ελζνπζηψδεηο εξγαδφκελνη. 

Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηηο νπνίεο εθαξκφδεη εκπεξηέρνπλ θαη ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ
38

  Μέζα απφ απηέο εμαζθαιίδεη ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο πνπ έρεη 

αλάγθε ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο, ηφζν ζε πνηφηεηα φζν θαη ζε πνζφηεηα, αιιά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ αληηκεησπίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο σο 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ζην νπνίν ε επηρείξεζε πξέπεη λα επελδχεη θαη φρη σο θφζηνο. 

Πηζηεχεη φηη πξέπεη: 

                                                 
35

Υπηήξεο Λ. (2001), Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά: Ζ Αλζξψπηλε πκπεξηθνξά ζε Οξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, 

Αζήλα: Δθδ.Ηnterbooks. 

  
36

 Μνπδα-Λαδαξίδε, Α «Γηνηθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ» Αζήλα, 2006, Δθδφζεηο Κξηηηθή, ζ.52 
37

 Υαηδεπαληειή, Π. (1999). Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.Αζήλα : Μεηαίρκην, ζ. 58 

 & Α. ΜΠΟΤΡΑΝΣΑ Α. ΒΑΘΖ Υ. Π ΑΠ ΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ - Π. ΡΔΚΛΔΗΣΖ «ΑΡΥΔ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ»,Αζήλα,1999, Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ 

Βηβιίσλ,ζ.80 
38

 G.Dessler «Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζχγρξνλεο ηάζεηο» Αζήλα,2012, Δθδφζεηο 

Κξηηηθή, ζ.24-5 
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 λα ππάξρεη ακνηβαηφηεηα κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ, δειαδή λα γίλνληαη 

ζεβαζηά ηα ζπκθέξνληα θαη νη αλεζπρίεο ησλ δχν πιεπξψλ. 

 Να επηθξαηνχλ ηέηνηεο ζπλζήθεο ψζηε νη εξγαδφκελνη λα αηζζάλνληαη δέζκεπζε 

απέλαληη ζηηο αξρέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ πνιηηηθή ζε ζέκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, δειαδή κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε 

επηρείξεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηηο παξαγσγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Να ππάξρεη ηζρπξή νξγαλσηηθή παηδεία, δει. ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο λα 

κνηξάδνληαη θάπνηεο θνηλέο αξρέο θαη αληηιήςεηο. Αθφκε, λα ππάξρνπλ θάπνηνη 

άγξαθνη θαλφλεο πνπ σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ 

λα επλνεί ηελ επηρείξεζε. 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ έρεη ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Γπζηπρψο φκσο ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ είλαη θαηά 

βάζε ζπγθεληξσηηθφο, δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζε φπνηα πηνζέηεζε ηεο. Σν ζεηηθφ είλαη φηη 

ππάξρεη αλνηρηή ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή ηεο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ζηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε ππφ απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα ζεκειηψδεο ππνρξέσζε ηελ νπνία έρεη 

πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, θαη ιφγσ απηνχ, βιέπνπκε πξνζπάζεηεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο  βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο
39

  

2.4 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

Βιέπνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη θαηαλνεηφ φηη ε 

θνκκαηηθνθξαηία θαζψο θαη ε γξαθεηνθξαηία, απνηεινχλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ηελ 

ρψξα γηα πνιιά ρξφληα. Σαπηφρξνλα νη αληζφηεηεο αιιά θαη νη αλαθνξέο απφ ηνλ ΟΟΑ γηα ηελ 

κε ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα θάλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά 

κεηαξξπζκίζεσλ νη νπνίεο ζηέθνληαη κε απνηπρία. Οη ιχζεηο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα, αλαθνξηθά κε ηελ δηαθζνξά θαη ηελ θαθνδηνίθεζε ζηεξίδνληαη πάλσ ζε πιαίζηα ηα 

νπνία ζρεδηάδνληαη, πινπνηνχληαη θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ην ίδην ην θξάηνο. Πξάγκα ην 

                                                 
39 

 Βνπηζηλάο Γ.«Πνιηηηθή Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ »,Αζήλα,1994 
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νπνίν ελέρεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, πξάγκα ην νπνίν δελ πθίζηαηαη. 

Σέινο, βιέπνληαο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

επέλδπζε ζε απηφ κέζσ θηλήηξσλ, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απφδνζε αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαηαλννχκε ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ θηλήηξσλ σο κέζν 

επηηπρίαο αιιαγψλ.   
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ΚΔΦ.3 
ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ ηα θίλεηξα θαη ε εγεζία, παξνπζηάδνληαο κειέηεο θαη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ηαπηφρξνλα ζα 

γίλεη κηα αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζεσξηψλ πνπ ηα δηέπνπλ.  

3.1 ΚΙΝΗΣΡΑ 

ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο, ηα θίλεηξα απνηεινχλ έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο. Μέζσ ησλ θηλήηξσλ ην άηνκν σζείηε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ κηαο θαη ηνπ 

παξέρνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηελ νπνία ρξεηάδεηαη. αθψο θαη ηα θίλεηξα δηαθέξνπλ αλαιφγσο κε 

ηνλ ζηφρν θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ ζα έξζεη λα πξνζδηνξηζηεί κέζσ απηψλ. 

Λακβάλνληαο απηά ππφςε, είλαη ινγηθφ λα  ππάξρνπλ θίλεηξα ηα νπνία έρνπλ κεγαιχηεξε ηζρχ, 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάιεη έλαο εξγαδφκελνο ψζηε λα ηα επηηχρεη. 

Μειέηεο θαη έξεπλεο, έρνπλ αλαδείμεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ θηλήηξσλ
40

. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ηέζζεξα (4) είδε θηλήηξσλ είλαη απηά ηα νπνία νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ψζηε 

λα βειηησζεί ε παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Απηά είλαη ην θίλεηξν ηεο απφθηεζεο, ηνπ 

δεζκνχ, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο ππεξάζπηζεο. Κάζε έλα απφ απηά εκπεξηέρεη δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ηηο νπνίεο πξέπεη ην άηνκν λα πινπνηήζεη. Όζνλ αθνξά ην θίλεηξν ηεο απφθηεζεο, εδψ 

βιέπνπκε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα απνθηήζεη πιηθά αγαζά, αιιά θαη εκπεηξίεο, κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ηελ νπνία θαηέρεη. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρηεί κε ηηο αληακνηβέο 

ηηο νπνίεο παξέρεη ν νξγαληζκφο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ην νπνία ε 

αληακνηβή ζα ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ψζηε λα ππάξρεη ηξφπνο κέηξεζεο αιιά θαη 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ζε φζνπο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη απνδνηηθνί. Σν θίλεηξν πνπ 

αθνξά ηνλ δεζκφ, έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ δεκηνπξγία 

δεζκψλ ψζηε λα ππάξρεη ε αίζζεζε φηη αλήθεη ζε κηα νκάδα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν 

νξγαληζκφο κέζσ ηεο θνπιηνχξαο πνπ εληζρχεη ηελ νκαδηθή εξγαζία αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία, 

κπνξεί λα βάιεη ζε εθαξκνγή ην ζπγθεθξηκέλν θίλεηξν. Όζνλ αθνξά ην θίλεηξν ηεο 

θαηαλφεζεο, εδψ έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηελ νπνία έλα άηνκν έρεη ηελ αλάγθε λα θαηαλνήζεη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, άξα ε χπαξμε θαηαλνεηήο θαη ελδηαθέξνπζαο εξγαζίαο δίλεη ψζεζε ζηνλ 

                                                 
40

 Nirtin Nohria, Boris Groysberg, Linda-Eling Lee, 2008, Employee Motivation: A Powerful New model, Harvard 

Business Review, July/August 2008 
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εξγαδφκελν. Σέινο, ην θίλεηξν ηεο ππεξάζπηζεο αθνξά ηελ αλάγθε ελφο αηφκνπ λα είλαη δίθαην 

αιιά θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. Βάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν θίλεηξν 

κέζα ζε εξγαζηαθά πιαίζηα, κεηαθξάδεηαη ζηελ αλάγθε πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο, λα εθθξάδεη ηηο 

απφςεηο αιιά θαη ηηο ηδέεο ηνπ ειεχζεξα. Μηα ζνβαξή παξάκεηξνο ζην ζπγθεθξηκέλν θίλεηξν 

είλαη ε δηαθάλεηα αιιά θαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα ππάξρεη δίθαηε θαηαλνκή 

πφξσλ νη νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ζην λα ηθαλνπνίεζεη ην θίλεηξν ηεο ππεξάζπηζεο. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ζηελ κειέηε ηελ νπνία έγηλε, ε κε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θηλήηξνπ ηεο ππεξάζπηζεο βξέζεθε λα είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θάζε αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηνχηαλ, έβξηζθε αληίζηαζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.   

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη γηα λα κπνξέζεη ν νξγαληζκφο λα πείζεη ηνλ εξγαδφκελν ζην λα 

πξνζθέξεη φιεο ηηο ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο δηαζέηεη, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια 

θίλεηξα. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξαζέηεη παξαδείγκαηα θηλήηξσλ, ηφζν ζεηηθψλ φζν θαη 

αξλεηηθψλ
41

. 

ΥΗΜΑ 2 Παξαδείγκαηα ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ θηλήηξσλ 

 

                                                 
41

 Κνπθίδνπ ., 2001, Δηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, Ζ πξφθιεζε ηνπ 21νπ αηψλα ζην εξγαζηαθφ ρψξν, 

εθδφζεηο Αληθνχια 
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Πεγή: Πξνζαξκνγή απφ ην έξγν  F. Carvell, Human Relations in Business, McMillan Co. 1970 

3.2 ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ 

Μηιψληαο γηα παξαθίλεζε ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη είλαη κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ε 

νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη απηφ δηαθαίλεηαη απφ ηηο 15 ζεσξίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηελ 

βηβιηνγξαθία
42

. Οη ζεσξίεο θαη νη νξηζκνί είλαη πνιχ αιιά φπσο παξαζέηεη ε Κνπθίδνπ, (2001), 

παξαθίλεζε είλαη ε "ζπλαηζζεκαηηθή εθείλε θαηάζηαζε ε νπνία θηλεί ή παξαθηλεί έλα άηνκν λα 

ελεξγήζεη θαηά έλα νξηζκέλν ηξόπν"
43

.  Βιέπνληαο ηνπο νξηζκνχο ηνπο νπνίνπο έρνπλε δνζεί 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη έρνπλ έλα θνηλφ ζηνηρείν ην νπνίν είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο 

παξαθίλεζεο κε παξάγνληεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. ηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν ν Υπηήξεο, (2001), φξηζε ηελ παξαθίλεζε σο "ην ζύλνιν ηωλ ελεξγεηώλ, από ηελ πιεπξά 

ηεο δηνίθεζεο, λα πξνθαιέζεη θαη δηαηεξήζεη ηε δηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα ζπκπεξηθεξζεί θαηά 

ζπγθεθξηκέλν ηξόπν"
44

. ηελ έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο ν θεληξηθφ ζεκείν είλαη ην θίλεηξν ην 

νπνίν πεγάδεη απφ κηα αλάγθε ε νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί
45

.  

3.3 ΘΔΧΡΙΔ ΚΙΝΗΣΡΧΝ 

Έλα πιήζνο επηζηεκφλσλ αθηεξψζεθε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ, κέζσ ηηο θαηαλφεζεο 

ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε απηψλ. Μειεηεηέο φπσο ν Maslow, 

Alderfer, Hertzberg θαη McClelland, ζεσξνχληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα σο νη 

θπξηφηεξνη.  

3.3.1 Η ΠΤΡΑΜΙΓΑ ΣΟΤ MASLOW 

Ζ ζεσξεία ηνπ Maslow
4647

, (1954), βαζίδεηαη πάλσ ζην δεδνκέλν φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

απνξξέεη κέζα απφ ηηο αλάγθεο πνπ ην άηνκν ζέιεη λα ηθαλνπνηήζεη. Οη αλάγθεο απηέο 

                                                 
42

 E.Camilleri,2007, Antecedents affecting public service motivation, Personnel Review, Vol.36, No 3 ζει.356-377 
43

 Κνπθίδνπ ., 2001, Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, Ζ πξφθιεζε ηνπ 21νπ αηψλα ζην εξγαζηαθφ ρψξν, εθδφζεηο 

Αληθνχια 
44

 Υπηήξεο Λ. (2001), Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά: Ζ Αλζξψπηλε πκπεξηθνξά ζε Οξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, 

Αζήλα: Δθδ.Ηnterbooks. 
45

 Μπνπξαληάο Γ. (2002), Μάλαηδκελη, Αζήλα: Δθδ. Μπέλνπ 
46

 Maslow, A., & Lewis, K. J. (1987). Maslow's hierarchy of needs. Salenger Incorporated, 14, 987. 
47

 McLeod, S. (2007). Maslow's hierarchy of needs. Simply Psychology, 1. 
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δηαθξίλνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο θαη θαηαηάζζνληαη βάζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη 

ζπνπδαηφηεηαο πνπ απνδίδνπλ ηα άηνκα ζε απηέο
48

  

ΥΗΜΑ 3 Ππξακίδα ηνπ Μaslow 

 

Πεγή: Γεψξγηνο Κακπνπξίδεο, 2017 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, νη βαζηθέο αλάγθεο βξίζθνληαη ζηελ βάζε ηεο 

ππξακίδαο θαη είλαη νη βηνινγηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο έρεη έλαο άλζξσπνο, φπσο ηξνθή, λεξφ, 

θαηαθχγην θαη δεζηαζηά. Υσξίο ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ αλαγθψλ, ν άλζξσπνο δελ κπνξεί 

λα επηβηψζεη.  

ην ακέζσο επφκελν ζθαινπάηη βξίζθνληαη νη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα. Απηέο 

νη αλάγθεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάγθε γηα αίζζεκα ζηγνπξηάο ην νπνίν είλαη έληνλν ζηνλ 

άλζξσπν θαη ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα απηνζπληήξεζεο ην νπνίν έρεη. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

ζηγνπξηά έρεη λα θάλεη κε ην ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ ην νπνίν δελ ελέρεη θφβν θαη 

απεηιέο. Μέζα ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ππάξρνπλ νη αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία, 

θαηνηθία θαη πεξίζαιςε θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία ε χπαξμε ηνπο ζα δψζεη ζην άηνκν 

ηελ αίζζεζε ηεο αμηνπξεπείο δηαβίσζεο.    
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Οη θνηλσληθέο αλάγθεο, νη νπνίεο είλαη ην ηξίην ζθαινπάηη, είλαη ε αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα 

θνηλσληθή επαθή, θηιία, απνδνρή θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Γειαδή, ε αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα 

αλήθεη ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα είλαη κέινο κηαο νκάδαο.  

 ην ηέηαξην ζθαινπάηη, έρνπκε ηηο αλάγθεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

αλαγλψξηζε. Πιένλ ην άηνκν δελ ηθαλνπνηείηαη κφλν κε ην γεγνλφο φηη είλαη κέινο κηαο νκάδαο 

αιιά ζέιεη θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ απηήλ, έηζη ψζηε λα ραίξεη ηεο εθηίκεζεο ηεο. Μέζα ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία έρνπκε ηελ θήκε, ηελ απηνπεπνίζεζε, αιιά θαη ηελ δχλακε θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε.  

ην ηειεπηαίν ζθαινπάηη ηεο ππξακίδαο, βξίζθεηαη νη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απηνπξαγκάησζε. Δδψ έρνπκε ηηο αλάγθεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πλεπκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ππφζηαζε ηνπ αηφκνπ θαη ζπλήζσο πξαγκαηεχνληαη ηελ εθπιήξσζε ζηφρσλ θαη 

ηδαληθψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην άηνκν, κηαο θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αμίεο ηνπ θάζε αηφκνπ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη κφλν φηαλ ππάξρεη πιήξε 

ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο πνπ βξίζθεηαη ζε θαηψηεξν ζθαινπάηη, ην άηνκν ζα επηδηψμεη ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ βξίζθεηαη ζην ακέζσο επφκελν. Ζ ζεσξεία ηνπ Maslow, 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ζπζηήκαηα ηα νπνία είραλ σο ζηφρν ηελ παξαθίλεζε. Σν 

ζεκαληηθφ είλαη φηη έξεπλεο νη νπνίεο έγηλαλ, έδεημαλ φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην άηνκν, αλ 

θαη έρεη ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ, δελ πξνρσξά ζην επφκελν ζθαινπάηη
49

. Οη δηάθνξνη 

παξάκεηξνη νη νπνίνη έρνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ ηεξάξρεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ δελ είρε 

ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Maslow, θαη είλαη απηνί νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ 

αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα κεηαβεί ζην επφκελν ζθαινπάηη, κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ.  
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3.3.2 ΘΔΧΡΙΑ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΤΠΑΡΞΗ-ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΥΔΔΧΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. E.R.G - ALDERFER. 

O Alderfer
50

, (1969), ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηελ ζεσξία ηνπ Maslow, αλέπηπμε ηελ ζεσξία 

ησλ αλαγθψλ χπαξμεο-θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αλάπηπμεο ε νπνία παξαζέηεη ηξία επίπεδα 

αλαγθψλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο αλάγθεο χπαξμεο, θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αλάπηπμεο. Σν 

επίπεδν ηεο χπαξμεο πεξηιακβάλεη ηηο βηνινγηθέο αλάγθεο αιιά θαη απηέο ηηο αζθάιεηαο. ην 

επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ έρνπκε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα είλαη κέινο κηαο νκάδαο 

θαη ηέινο, ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο αθνξά ηελ απηνεθηίκεζε θαη απηνπξαγκάησζε. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία δελ εζηηάδεη ζηελ ηεξαξρία ησλ επηπέδσλ κηαο θαη ε νινθιήξσζε ελφο απφ 

απηά δελ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ επηδίσμε ηνπ επφκελνπ.
51

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ νη νπνίεο κπνξεί λα ππάξμνπλ ηαπηφρξνλα αλεμάξηεηα 

απφ ην επίπεδν ζην νπνίν είλαη βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Alderfer.  

3.3.3 Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ HERZBERG 

Ο Herzberg, (1968), κε ηελ ζεηξά ηνπ αλέπηπμε ηελ ζεσξία ηνπ βαζηδφκελνο ζηνλ Maslow. ε 

έξεπλα ηελ νπνία δηεμήγαγε ζε 200 ππαιιήινπο αλέιπζε ηνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο νδεγνχλ 

ζε πςειφ εζηθφ ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο απφδνζεο. χκθσλα κε ηνλ 

Herzberg ππάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο παξαγφλησλ εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθίλεζε. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία είλαη νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαη ε δεχηεξε νη παξάγνληεο πγηεηλήο ή 

δπζαξέζθεηαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπκε ηνπο παξάγνληεο απηνχο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηθαλνπνίεζε θαη δξνπλ σο παξαθίλεζε γηα βειηίσζε απφδνζεο. Δλψ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία 

έρνπκε παξάγνληεο νη νπνίνη δξνπλ αξλεηηθά θαη δεκηνπξγνχλ δπζαξέζθεηα, ελψ ηαπηφρξνλα ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπο δελ απνηειεί παξάγνληα γηα βειηίσζε απφδνζεο. Ο Herzberg επέδξαζε ζεηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπινπηηζκνχ ηεο εξγαζίαο κε ην λα δψζεη έκθαζε ζηελ αλάγθε κηαο 

εξγαζίαο λα είλαη ελδηαθέξνπζα, λα πξνζθέξεη αλαγλψξηζε θαη λα δίλεη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε 
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 Υπηήξεο Λ. (2001), Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά: Ζ Αλζξψπηλε πκπεξηθνξά ζε Οξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, 

Αζήλα: Δθδ.Ηnterbooks. 



25 

 

ζην άηνκν
52

. Σαπηφρξνλα νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε δηνίθεζε αιιά θαη ν κηζζφο ζα πξέπεη λα 

ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο
53

.  

ΥΗΜΑ 4 Κίλεηξα θαη Αληηθίλεηξα 

 

Πεγή: Montana and Charnov, 2002) 

3.3.4 Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΧΝ ΔΠΙΚΣΗΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ MCCLELLAND 

 O  McClelland
54

, κειεηψληαο ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ, δηακφξθσζε ηελ ζεσξία ησλ επίθηεησλ αλαγθψλ. Ζ ζεσξία απηή εμεγεί φηη ηα άηνκα 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πνπ έξρνληαη λα ππνθηλήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ 

νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Απηέο νη αλάγθεο είλαη ε αλάγθε 

γηα επίηεπμε, γηα ζρέζεηο θαη γηα εμνπζία
55

. Ζ επίθηεηε αλάγθε γηα επίηεπμε αθνξά ηελ επηζπκία 

ηελ νπνία έρεη έλα άηνκν ψζηε λα θηάζεη ζε πςειά επίπεδα επηηπρίαο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο 

πνιχπινθσλ έξγσλ. Απηά ηα άηνκα είλαη αληαγσληζηηθά θαη επηδίσμε ηνπο είλαη ην λα πεηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  Ζ αλάγθε γηα ζρέζεηο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα αλαπηχζζεη 
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αιιά θαη λα ζπληεξεί θνηλσληθέο ζρέζεηο, απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο θαη δηαηεξψληαο 

θηιηθνχο δεζκνχο νη νπνίνη είλαη ηζρπξνί. Σέινο ε αλάγθε γηα εμνπζία ζπλδέεηαη κε ηελ 

επηζπκία γηα έιεγρν, ην λα είλαη θάπνηνο ππεχζπλνο γηα ηνπο άιινπο θαη λα ηνπο εμνπζηάδεη.  

3.4 ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΣΟΝ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

Οη Perry θαη Wise, (1990), έδσζαλ ηνλ πην απνδεθηφ νξηζκφ γηα ηελ παξαθίλεζε ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα. χκθσλα κε απηνχο νη παξαθίλεζε νξίδεηαη σο " ε αηνκηθή πξνδηάζεζε λα αληαπνθξηζεί 

θάπνηνο ζε θίλεηξα πνπ δεκηνπξγνύληαη αξρηθά ή απνθιεηζηηθά ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνύο."
56

 χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ ηα θίλεηξα ηα νπνία ζπλδένληαη κε κηα δεκφζηα 

ππεξεζία είλαη ζπγθεθξηκέλα θαη δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο. Σα νξζνινγηθά θίλεηξα, ηα 

νπνία ζπλδένληαη κε ην πξνζσπηθφ φθεινο θαη ηελ ηάζε ηνπ εξγαδνκέλνπ λα ην απμήζεη. Απηά 

πνπ βαζίδνληαη ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηελ επηζπκία πνπ έρεη ν εξγαδφκελνο λα 

εμππεξέηεζε ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σέινο ηα ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα, ηα νπνία είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηζπκία ηελ νπνία έρεη ν εξγαδφκελνο λα βνεζήζεη άιια άηνκα. εηξά 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη έξρνληαη λα απνδείμνπλ φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζπλήζσο απαζρνιεί 

άηνκα ηα νπνία νη αλάγθεο ηνπο θαη νη αμίεο ηνπο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ απνζηνιή ηνπ δεκνζίνπ 

νξγαληζκνχ
575859

. Ο Wright, (2003), έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ σο 

κνριφ παξαθίλεζεο ηελ επηζπκίαο ηνπο γηα ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πνπ εληάζζνληαη ζε αλάγθεο 

αλσηέξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ηα θίλεηξα ηνπο είλαη αιηξνπηζηηθά
60

.  

ΠΙΝΑΚΑ 1 Έξεπλεο από πεγέο Γηεζλνύο θαη Διιαδηθνύ ρώξνπ 

Γηεζλείο έξεπλεο 
Naff θαη Crum 

(1999)
61

 

10.000 δεκνζίνπο ππαιιήινπο 

ακεξηθάληθσλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

 νη γπλαίθεο παξαθηλνχληαη ιίγν 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο 

 νη γπλαίθεο εξγαδφκελεο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε γηα 
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επγεληθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηαλφεζε. 

 δεκφζηνη ππάιιεινη κε αλψηεξε 

εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξν 

βαζκφ παξαθίλεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

απφθνηηνπο ιπθείνπ. 

Camilleri 

(2004)
62

 

3.400 δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηελ 

Μάιηα 

 ε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη γηα 

ηνλ νξγαληζκφ ηνπο, νη ζρέζεηο πνπ έρνπλ 

κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο ηνπ 

βξίζθνληαη ζε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

παξαθίλεζε ηνπο 

 νη ζπγθξνχζεηο ζην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη ε αζάθεηα ησλ ζηφρσλ 

πνπ ζέηνληαη ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά ζηελ 

παξαθίλεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Έξεπλεο ζηνλ ειιεληθό δεκόζην ηνκέα 
Κνζθηλά (2008)

63
   ην ππάξρνλ ζχζηεκα πξναγσγψλ ζην 

Γεκφζην επηηξέπεη ιίγεο επθαηξίεο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

 νη απνθάζεηο αλέιθπζεο ζηελ ηεξαξρία 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ θάζε 

ππαιιήινπ 

Μαλνιφπνπινο 

(2008)
64

 

454 εξγαδφκελνπο ηξηψλ κεγάισλ 

ειιεληθψλ θξαηηθψλ εηαηξεηψλ: ηε 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ 

(ΓΔΖ), ηελ Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο Πξσηεχνπζαο (ΔΤΓΑΠ) 

θαη ηελ Διιεληθή Αεξνπνξηθή 

Βηνκεραλία (ΔΑΒ). 

 θπξηαξρία ησλ εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ 

φπσο ε δίθαηε ακνηβή θαη ε εξγαζηαθή 

αζθάιεηα, ζηελ ελδπλάκσζε θαη 

παξφηξπλζε ησλ ππαιιήισλ γηα αχμεζε 

ηεο απφδνζήο ηνπο 

Μαλνιφπνπινο 

(2008β)
65

 

1079 εξγαδφκελνη απφ ηηο επηά 

κεγαιχηεξεο ειιεληθέο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο 

 ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Γεκφζην Σνκέα κπνξεί λα εληζρπζεί κε 

ηελ παξνρή κείγκαηνο εμσηεξηθψλ θαη 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ 

 εμσηεξηθά θίλεηξα φπσο ε εξγαζηαθή 

αζθάιεηα, ε παξνρή νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ θαη ε δηαθάλεηα ζην ζχζηεκα 

πξναγσγψλ θαίλεηαη λα είλαη νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο αχμεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

 εζσηεξηθά θίλεηξα φπσο νη επθαηξίεο 

αλάιεςεο επζπλψλ θαη ε αλάγθε γηα 

δεκηνπξγηθή εξγαζία απνθηνχλ νινέλα 

θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ εξγαζηαθή 

παξαθίλεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

Εακπεηάθεο θαη 

Μνπζηάθεο 

37 ππαιιήινπο 15 Ννκαξρηψλ ηεο 

Διιάδαο 

 ε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, 
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2007
66

 ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα δηαρεηξίδνληαη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα 

ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

 εθείλνη πνπ είλαη πςειφηεξα ζηελ 

ηεξαξρία είλαη δπλαηφλ λα εκθαλίζνπλ θαη 

πςειφηεξε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

 κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ θαη παιαηφηεξσλ 

ππαιιήισλ δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά 

σο πξνο ηελ εκθάληζε επηρεηξεκαηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο 

Εακπεηάθεο θαη 

Μνπζηάθεο 

(2010)
67

 

247 εξσηψκελνη επεμεξγάζηεθαλ κεξίδα 

ηνπ δείγκαηνο (77 εξσηψκελνη) ηεο 

έξεπλαο κε βάζε ην κέζν φξν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο 

 ηα «επηρεηξεκαηηθά ζηειέρε» ζεσξνχζαλ 

ζεκαληηθφηεξε κεηαβιεηή ηελ 

«εθπαίδεπζε» απφ ηε κεηαβιεηή 

«ζχζηεκα αληακνηβψλ» ζε ζρέζε κε ηα 

γξαθεηνθξαηηθά ζηειέρε ζηα νπνία ίζρπε 

ην αληίζεην 

 ε κεηαβιεηή «ελαιιαγή ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο» (job rotation) ζεσξνχληαλ 

ζρεδφλ ίζεο αμίαο κε ηελ κεηαβιεηή 

«εθπαίδεπζε» γηα ηα επηρεηξεκαηηθά 

ζηειέρε ελψ γηα ηα γξαθεηνθξαηηθά 

ζηειέρε ήηαλ ε κεηαβιεηή κε ηε 

ρακειφηεξε ηηκή 

Μπέιινπ 

(2009)
68

 

125 εξγαδφκελνπο ζε δεκφζηα 

λνζνθνκεία 

 ε «ηαχηηζε» ηνπ εξγαδφκελνπ κε ηνλ 

Οξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη, 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

ηθαλνπνίεζε 

 

3.5 ΗΓΔΙΑ 

Ζ ζεκαζία ηεο εγεζίαο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο έρεη απνδεηρηεί φηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

κηαο θαη είλαη ζεκαληηθφ ζεκέιην ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ζηελ ζεηηθή 

πνξεία κηαο επηρείξεζεο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπκε απνηπρίεο πνπ ζπλαληψληαη ζε 

επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ιφγσ ηνπ εθεζπραζκνχ θαη αιαδνλείαο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηα αλψηεξα ζηειέρε θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κε ηθαλφηεηα ηνπο λα δνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε εηαηξεία ή/θαη ν νξγαληζκφο αιιά θαη ηελ 

άξλεζε ηνπο λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ θξηηηθή ε νπνία πξνέξρεηαη απφ εξγαδφκελνπο 

πξνεξρφκελνπο απφ ρακειφηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζηζηά 
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επάισηνπο ζην λα κελ κπνξνχλ λα αληηιεθηνχλ ηηο φπνηεο αιιαγέο θαη έηζη ην ρξνληθφ 

πεξηζψξην αληίδξαζεο είλαη ηέηνην πνπ δελ κπνξνχλ πιένλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο απψιεηεο
69

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ζχγρπζε κεηαμχ κάλαηδεξ θαη εγέηε. Απηνί νη δχν ξφινη είλαη 

εληειψο δηαθνξεηηθνί κηαο θαη ν 2
νο

 εκπλέεη θαη θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν 

εαπηφ, θαζψο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκβάιινπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Δλψ ζε αληίζεζε ην κάλαηδκελη ρξεζηκνπνηεί ηηο 

δηαζέζηκεο αλζξψπηλεο πεγέο, φξγαλα θαη πεγέο πιεξνθνξηψλ, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ εγεζία, ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη, δελ είλαη ηξφπνο δηνίθεζεο 

αιιά κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο επεξεάδνληαη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

άιισλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηελ 

ζσζηή επηθνηλσλία.  

ΠΙΝΑΚΑ 2 Ηγεζία 

 

Πεγή: Γεκήηξηνο Κακζαξήο 2015 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 Γηαθνξέο Μάλαηδεξ θαη Ηγέηε 

 

Πεγή: Γεκήηξηνο Κακζαξήο 2015 

Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε απνηειεί κηα πξφθιεζε. Ζ εγεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πεξηέρεη βαζηθά ζηνηρεία φπσο ε ζχιιεςε ελφο νξάκαηνο, ε δηάδνζε ηνπ 

νξάκαηνο κε ηξφπν θαηαλνεηφ, ε δεκηνπξγία ζηφρσλ νη νπνίνη είλαη θαηλνηφκνη, ε θηλεηνπνίεζε 

ηεο νκάδαο αιιά θαη ε ηθαλφηεηα ησλ εγεηψλ λα ηνπο αθνινπζνχλ εζειεκέλα. Δίλαη θαηαλνεηφ 

φηη ν εγέηεο θαιείηε λα ζπληνλίζεη  έλαλ αξηζκφ αηφκσλ, νη νπνίνη δελ είλαη ζηαηηθνί αιιά 

έρνπλ κηα δπλακηθή ε νπνία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

νκάδα αιιά θαη απφ ηελ δπλακηθή πνπ ππάξρεη κέζα ζε απηή. Ο εξγαζηαθφο ρψξνο κέζα ζηνλ 

νπνίν ν εγέηεο θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη, έρεη ηδηνκνξθίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, 

κε ζθνπφ λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Γηα λα γίλεη απηφ ν 

εγέηεο πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ηηο νκάδαο, θαζψο θαη λα εξκελεχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο εξγαζίαο αιιά ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε 

άζθεζε δηνίθεζεο κέζα ζε έλα πιαίζην αμηνθξαηίαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αίζζεκα δηθαίνπ.
70

 

Ζ εγεζία γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα εκπεξηέρεη γλσξίζκαηα ηα νπνία έξρνληαη κέζα 

απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, πνπ ζθνπφ ηεο έρεη 
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ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηνκείο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ.
71

 

Οη ξφινη πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εγέηεο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη κηα απνηειεζκαηηθή εγεζία 

δηαθξίλνληαη ζηνλ νξακαηηζηή, ζηξαηεγηθφ, δηεπθνιπληή θαη ζπλεηζθέξσλ.
72

 Όινη νη ξφινη είλαη 

αιιεινζπκπιεξνχκελνη θαη ζαθψο ην γεγνλφο φηη δελ βξίζθνληαη ζε πιήξε ηζνξξνπία ζηνπο 

εγέηεο, έξρεηαη λα εμεγήζεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηελ νπνία ππάξρεη. αθψο θαη ζα πξέπεη 

λα θαηαλνήζνπκε φηη γηα θάζε θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ν εγέηεο ρξεηάδεηαη 

δηαθνξεηηθφο ηχπνο εγεζίαο άξα θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ ξφισλ αιιάδεη. Παξφια ηαχηα ην 

γεγνλφο φηη θαη νη ηέζζεξηο είλαη απαξαίηεηε δηαθξίλεηαη κέζα απφ ηνλ ξφιν ηνπ εγέηε ζηελ 

εθάζηνηε ππεξεζία. 

Πην αλαιπηηθά νη παξαπάλσ ξφινη εκπεξηέρνπλ ηα εμήο
73

: 

ΠΙΝΑΚΑ 4 Ηγεηηθνί ξόινη 

 

Πεγή: Wilson Learning ηκήκα „Team Management Consultants‟ 
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Καη νη ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη είλαη:
74

 

ΠΙΝΑΚΑ 5 Ηγέηεο θαη Ιθαλόηεηεο 

 

Πεγή: Wilson Learning ηκήκα „Team Management Consultants‟ 

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο εγεηηθψλ ζηπι είλαη ν απηαξρηθφο, ν πεηζηηθφο, ν αλζξσπηζηηθφο, ν 

αδηάθνξνο θαη ν δεκνθξαηηθφο. Κάζε ζηπι έρεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηέπνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ν εγέηεο ρεηξίδεηαη ηνλ ξφιν ηνπ. Ο απηαξρηθφο εγέηεο έρεη σο γλψξηζκα ηνπ ηελ 

δηαηήξεζε ηεο δχλακεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη κεηαθέξεη απηέο ηηο απνθάζεηο ζηελ 

νκάδα πξνο εθηέιεζε. Ο πεηζηηθφο, αθήλεη ην πεξηζψξην ηεο ειεπζεξίαο ζηνπο εξγαδφκελνπο κε 

ζθνπφ λα θάλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ αθνχ φκσο ππάξρεη κηα εμήγεζε ε νπνία ζα κπνξέζεη λα 

ππνζηήξημεη ηελ πξάμε ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπλ λα ρεηξηζηνχλ ην ζέκα. Ο αλζξσπηζηηθφο 

είλαη ζπκκεηνρηθφο, δεηά ηελ ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ αιιά θαη 

επηδηψθεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ο αδηάθνξνο, δελ εκπιέθεηαη αιιά δίλεη 

νδεγίεο, ελψ ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηελ ειεπζεξία. Σέινο, ν δεκνθξαηηθφο, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 
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κέζα ζηηο νπνίεο απμάλεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ε παξαγσγηθφηεηα, ελψ ην εζηθφ ησλ 

ππαιιήισλ βξίζθεηαη ζε ςειά επίπεδα.
75

  

3.6 Η ΗΓΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

Ζ Ζγεζία ζην δεκφζην ηνκέα  ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ εγεηψλ
76

 , φληαο θαη νη δχν ππεχζπλνη γηα ηε δηνίθεζε θαη ηελ επνπηεία ησλ 

δεηεκάησλ ηεο θπβέξλεζεο, κε ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο θαη θαζήθνληα.  

Οη πνιηηηθνί εγέηεο εθπξνζσπνχλ κηα πνιηηηθή αηδέληα  θαη είλαη απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ ηελ 

πνιηηηθή θαη εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζέζεηο πνπ δελ 

είλαη κφληκεο αιιά δηαξθνχλ φζν ε ζεηεία ηεο θπβέξλεζεο. 

Οη δηνηθεηηθνί εγέηεο ζεσξνχληαη επαγγεικαηίεο κάλαηδεξ θαη αλήθνπλ ζηελ θπβεξλεηηθή 

κεραλή πνπ εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο σο  αξκφδηνη θαη ακεξφιεπηνη επαγγεικαηίεο
. 77

 .Οη εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ εγεηψλ θαη νη δξάζεηο ηνπο, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ απφδνζε ηνπ Οξγαληζκνχ ,ψζηε λα επηηεπρζεί κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

εξγαζηαθήο
 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο, κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ νξγαλσζηαθνχο 

ζηφρνπο
  78 

Σα αλψηαηα ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζήκεξα, δελ αξθεί λα ιεηηνπξγνχλ κφλν σο managers, 

αιιά είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγνχλ σο εγέηεο, δηφηη ε θαξηέξα ηνπ ζηειέρνπο δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηηο επαγγεικαηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο αιιά θπξίσο απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγεί σο εγέηεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία πξνυπνζέηεη ζπλεθηηθφηεηα, πγηή πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα  

ππάξρεη ρψξνο γηα θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο , 

έκπλεπζε-θηλεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί 
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θαη λα δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηνπ νξάκαηνο, θάηη πνπ είλαη ζπνπδαίν γηα ηνλ 

Οξγαληζκφ, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεγάιεο αιιαγέο , φπσο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 
79.

 

3.7 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

Βιέπνληαο ηνλ αξηζκφ κειεηψλ πνπ έρνπλ γίλεη αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα αιιά θαη ηνπο 

αθαδεκατθνχο νη νπνίνη έρνπλ πξνζπαζήζεη λα αλαιχζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο δίλνληαο ζεσξίεο 

βάζε ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ δπλακηθή ηνπο είλαη πξνθαλέο φηη ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηα θίλεηξα απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηνπο κάλαηδεξ νη 

νπνίνη πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπο. Σαπηφρξνλα ηε θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εγέηε, ζην πιαίζην ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη πσο νη ελέξγεηεο ηνπ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα, αληηιακβαλφκαζηε ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηφζν ησλ θηλήηξσλ φζν 

θαη ηνπ ηχπνπ εγέηε ν νπνίνο ζα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζηφρνπο νη νπνίνη έρνπλ ηεζεί.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Van Wart, M.ν.π., (2003). 



35 

 

ΚΔΦ 4. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα αλαιπζεί, 

παξνπζηάδνληαο φια ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία πέξαζε θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

4.1 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

Ο φξνο κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηε 

κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ.
80

 ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε πνζνηηθή πξσηνγελήο έξεπλα, θάλνληαο ρξήζε δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ζπληάρζεθε βάζε ησλ αλαγθψλ ηεο έξεπλαο κε 

εξσηήζεηο νη νπνίεο ζθνπφ είραλ ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

είραλ ηεζεί ζηελ αξρή ηεο έξεπλαο. Σν εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα. Ζ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS. Δπηπξνζζέησο, έγηλε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ζεσξηψλ θαη εξεπλψλ, νη 

νπνίεο αθνξνχζαλ ην ζέκα ππφ κειέηε.   

Ζ παξνχζα έξεπλα σο ζηφρν είρε ηελ αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θηλήηξσλ ζε δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο θαζψο θαη ξφιν ηεο εγεζίαο, ηφζν σο θίλεηξν αιιά θαη σο πξαθηηθή. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ 2 δεκφζηεο ππεξεζίεο κε δηαθνξεηηθή δνκή θαη θνπιηνχξα, επηιέγεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα 

θίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαζηαθψλ ηδηνηήησλ (10 εξσηήζεηο), ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο 

αληακνηβή (8 εξσηήζεηο),ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο ζπλαδειθηθφηεηα (7 εξσηήζεηο), ηα θίλεηξα 

παξαθίλεζεο επηηεχγκαηα (6 εξσηήζεηο), ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο εγεζία (7 εξσηήζεηο) θαη ηελ 

εγεζία (7 εξσηήζεηο).  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχηαλ απφ 49 άηνκα ηα νπνία 25 ήηαλ απφ ην έλα Τπνπξγείν θαη 

24 απφ ην δεχηεξν. Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζηεθαλ ζηα άηνκα ηα νπνία θαη κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ εξσηήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ππήξρε νπνηαδήπνηε εξψηεζε, ηθαλφο ρξφλνο ψζηε λα ηα 

απαληήζνπλ.   

                                                 
80

 Εαθεηξφπνπινο Κ. 2005. Πσο γίλεηαη κηα επηζηεκνληθή εξγαζία. Αζήλα: Δθδφζεηο Κξηηηθή.  
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4.2 ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

4.2.1 ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ήηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο 49. Απφ απηά ην 43% 

ήηαλ άληξεο θαη ην 57% γπλαίθεο. Οη ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ κεηαμχ 33 θαη 59 κε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ 12% ζηελ ειηθία ησλ 50, 10% ζηελ ειηθία ησλ 42 θαη 8% ζηηο ειηθίεο 53 

θαη 54. Σν 51% ήηαλ παληξεκέλνη κε παηδηά θαη 16.3% άγακνη. Σν 49% ήηαλ απφθνηηνη ιπθείνπ, 

16.3% απφθνηηνη ΣΔΗ θαη 12.2% είραλ κεηαπηπρηαθφ. Σν 80% ήηαλ κφληκνη θαη ην 20% είρε 

ζρέζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Σν 77% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ππάιιεινη, 18.4% πξντζηάκελνη θαη 

4.1% δηεπζπληέο. Σν 65.3% ήηαλ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ην 12.2% λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ην 

10.2% παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ην 4.1% ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Αλαθνξηθά κε ηα ρξφληα 

εξγαζίαο, ην 5% είρε 32 ρξφληα ην 4% είρε 30 θαη 16 θαη ην 3% είρε 14, 18 θαη 26. 

 

ΥΗΜΑ 5 Φύιν 
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ΥΗΜΑ 6 Ηιηθία 

 
 

ΥΗΜΑ 7 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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ΥΗΜΑ 8 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 
 

 

ΥΗΜΑ 9 ρέζε εξγαζίαο 
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ΥΗΜΑ 10 Θέζε εξγαζίαο 

 
 

ΥΗΜΑ 11 Καηεγνξία πξνζσπηθνύ 
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ΥΗΜΑ 12 Υξόληα εξγαζίαο 

 
 

 

4.2.2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΑ 

Αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαζηαθψλ ηδηνηήησλ. Οη εξγαδφκελνη πνπ εξσηήζεθαλ 

απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε εμνπζία έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;", θαζφινπ ην 34,7% 

θαη κέηξηα ην 28,6%. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα επηηχρεηε 

ηνπο ζηφρνπο ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;" ην 61,2% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 28,6% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ 

πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε δπλαηφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 55,1% απάληεζε 

εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 34,7% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

λα  έρεηε ηα ζαθή θαζήθνληα έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία;" ην 61,2% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 24,5% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ 

πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζαο αλαηίζεληαη 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; " ην 71,4% 
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απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 26,5% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη λα αμηνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο ζαο  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; " ην 57,1% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 42,9% πνιχ. 

ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ζπκβάιιεηαη ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; " ην 

36,7% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 40,8% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ζαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο  έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; " ην 38,8% απάληεζε 

εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 46,9% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

λα ελεκεξψλεζηε άκεζα γηα απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη αθνξνχλ ζηελ  εξγαζία ζαο έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; " ην 28,6% απάληεζε 

εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 59,2% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη 

ε απηνλνκία ζην λα θαζνξίδεηε ηνλ ηξφπν πνπ ζα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; " ην 46,9% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ 

θαη ην 44,9% πνιχ. εκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί, φηη κε εμαίξεζε ηελ πξψηε εξψηεζε, ε νπνία 

αθνξνχζε ηελ θαηνρή εμνπζίαο, νη ππφινηπεο εξσηήζεηο θαηέγξαςαλ κεδεληθά πνζνζηά ζηελ 

θαηεγνξία θαζφινπ.  

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 Κίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαζηαθώλ ηδηνηήησλ 

  

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Δμαηξεηηθά 

πνιχ 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε 

εμνπζία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
34.7% 10.2% 28.6% 14.3% 12.2% 

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 

επηηχρεηε ηνπο ζηφρνπο ζαο  έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;  

0 2% 8.2% 28.6% 61.2% 

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε 

δπλαηφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;  

0 10.2% 0 34.7% 55.1% 

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα  έρεηε 

ηα ζαθή θαζήθνληα έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 10.2% 4.1% 24.5% 61.2% 

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε 

ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζαο αλαηίζεληαη  έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

0 0 2% 26.5% 71.4% 

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 0 0 0 42.9% 57.1% 
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αμηνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο ζαο  έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία;  

7 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 

ζπκβάιιεηαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ  έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία;  

0 0 22.4% 40.8% 36.7% 

8 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ζαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ζαο  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; 

0 0 14.3% 46.9% 38.8% 

9 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα 

ελεκεξψλεζηε άκεζα γηα απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

θαη αθνξνχλ ζηελ  εξγαζία ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία; 

2% 2% 8.2% 59.2% 28.6% 

10 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

απηνλνκία ζην λα θαζνξίδεηε ηνλ ηξφπν πνπ ζα θάλεηε 

ηε δνπιεηά ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία 

γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

0 2% 6.1% 44.9% 46.9% 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο αληακνηβήο. Οη εξγαδφκελνη πνπ εξσηήζεθαλ 

απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, " ηελ εξψηεζε, ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ν κηζζφο 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 46,9% 

απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 44,9% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 67,3% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 32,7% πνιχ. ηελ 

εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ζπληαμηνδφηεζε/ζχληαμε έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 34,7% απάληεζε 

εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 24,5% κέηξηα. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη ε κε ζπζηεκαηηθή απνπζία ζπλαδέιθσλ έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 46,9% απάληεζε πνιχ θαη ην 20,4% εμαηξεηηθά πνιχ. 

ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θήκε ηεο ππεξεζίαο πνπ 

εξγάδεζζε έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 

36,7% απάληεζε πνιχ θαη ην 28,6% εμαηξεηηθά πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη ε εμέιημε ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία;" ην 51% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 30,6%. πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ 

πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ρνξήγεζε ηηκεηηθήο άδεηαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 40,8% απάληεζε πνιχ θαη ην 24,5% 

εμαηξεηηθά πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν έπαηλνο έηζη 
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ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 53,1% απάληεζε 

πνιχ θαη ην 26,5% εμαηξεηηθά πνιχ. 

ΠΙΝΑΚΑ 7 Κίλεηξα παξαθίλεζεο αληακνηβή 

  

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Δμαηξεηηθά 

πνιχ 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ν κηζζφο 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 2% 6.1% 44.9% 46.9% 

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 0 0 32.7% 67.3% 

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

ζπληαμηνδφηεζε/ζχληαμε έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
12.2% 12.2% 24.5% 16.3% 34.7% 

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε κε 

ζπζηεκαηηθή απνπζία ζπλαδέιθσλ έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία;  

6.1% 14.3% 12.2% 46.9% 20.4% 

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θήκε ηεο 

ππεξεζίαο πνπ εξγάδεζζε έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
2% 6.1% 26.5% 36.7% 28.6% 

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εμέιημε 

ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
2% 0 16.3% 30.6% 51% 

7 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ρνξήγεζε 

ηηκεηηθήο άδεηαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία 

γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
10.2% 8.2% 16.3% 40.8% 24.5% 

8 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν έπαηλνο 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; 
6.1% 2% 12.2% 53.1% 26.5% 

 

Αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλαδειθηθφηεηα. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

εξσηήζεθαλ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νκαδηθή 

εξγαζία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ;" ην 

57,1% απάληεζε πνιχ θαη ην 32,7% εμαηξεηηθά πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη ε ππεξεθάλεηα απφ ηελ εξγαζία  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 46,9% απάληεζε πνιχ θαη ην 40,8% εμαηξεηηθά πνιχ. 

ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εθηίκεζε έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 55,1% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ 

θαη ην 34,7% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε επίβιεςε έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 42,9% απάληεζε 

κέηξηα θαη ην 18,4% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

ακεξνιεςία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 
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71,4% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 22,4% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 75,5% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 18,4% πνιχ. 

ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο ζαο σο 

μερσξηζηφ άηνκν έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;" ην 79,6% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 20,4% πνιχ. 

ΠΙΝΑΚΑ 8 Κίλεηξα παξαθίλεζεο ζπλαδειθηθόηεηα 

  

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Δμαηξεηηθά 

πνιχ 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νκαδηθή 

εξγαζία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
2% 2% 6.1% 57.1% 32.7% 

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

ππεξεθάλεηα απφ ηελ εξγαζία  έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 0 12.2% 46.9% 40.8% 

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εθηίκεζε 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 2% 8.2% 34.7% 55.1% 

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε επίβιεςε 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
8.2% 14.3% 42.9% 18.4% 16.3% 

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

ακεξνιεςία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 0 6.1% 22.4% 71.4% 

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη θαιέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; 
0 0 6.1% 18.4% 75.5% 

7 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν ζεβαζκφο 

ηεο αμηνπξέπεηαο ζαο σο μερσξηζηφ άηνκν έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία; 

0 0 0 20.4% 79.6% 

 

Αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο πνπ αθνξνχλ ηα επηηεχγκαηα. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

εξσηήζεθαλ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ην λα έρεη 

λφεκα ε εξγαζία ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;" ην 53,1% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 40,8% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ 

πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε απφθηεζε ηνπ ζεβαζκνχ  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 55,1% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 

40,8% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εθηίκεζε έηζη ψζηε 

λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; " ην 65,3% απάληεζε 

εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 32,7% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη 
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ε αίζζεζε φηη επηηειείηε θνηλσληθφ έξγν έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 51% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 28,6% πνιχ. ηελ εξψηεζε, 

"ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 49% απάληεζε 

εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 42,9% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

ε επθαηξίεο εθπαίδεπζεο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;" ην 53,1% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 36,7% πνιχ. 

ΠΙΝΑΚΑ 9 Κίλεηξα παξαθίλεζεο επηηεύγκαηα 

  

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Δμαηξεηηθά 

πνιχ 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ην λα έρεη 

λφεκα ε εξγαζία ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία 

γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 0 6.1% 40.8% 53.1% 

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε απφθηεζε 

ηνπ ζεβαζκνχ  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα 

λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 0 4.1% 40.8% 55.1% 

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εθηίκεζε 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 0 2% 32.7% 65.3% 

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αίζζεζε φηη 

επηηειείηε θνηλσληθφ έξγν έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 2% 18.4% 28.6% 51% 

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ελζάξξπλζε 

ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 2% 6.1% 42.9% 49% 

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε επθαηξίεο 

εθπαίδεπζεο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 0 10.2% 36.7% 53.1% 

 

Αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ εγεζία. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

εξσηήζεθαλ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο κνπ σο εξγαδφκελνο/ε, έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 69,4% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 28,6% πνιχ. 

ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ζαο 

απφ ηνπο αλσηέξνπο ζαο,  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;" ην 57,1% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 34,7% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ 

πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη δίθαηνη ηξφπνη  αληηκεηψπηζεο ζαο απφ ηελ ππεξεζία 

θαη ηνπο αλσηέξνπο ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;" ην 89,8% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 6,1% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ 
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πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αίζζεζε φηη επηηειείηε θνηλσληθφ έξγν έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 44,9% απάληεζε 

εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 44,9% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

ε εθαξκνγή αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ απφ ηελ εγεζία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 53,1% απάληεζε πνιχ θαη ην 40,8% εμαηξεηηθά πνιχ. 

ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε έκπλεπζε θαη ε παξαθίλεζε απφ 

ηελ εγεζία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 

42,9% απάληεζε εμαηξεηηθά πνιχ θαη ην 42,9% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη ε ζηήξημε/θαηαλφεζε ζηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;" ην 38,8% απάληεζε πνιχ θαη ην 32,7% 

εμαηξεηηθά πνιχ. 

ΠΙΝΑΚΑ 10 Κίλεηξα παξαθίλεζεο εγεζία 

  

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Δμαηξεηηθά 

πνιχ 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αλαγλψξηζε 

ηεο αμίαο κνπ σο εξγαδφκελνο/ε, έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 2% 0 28.6% 69.4% 

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αλαγλψξηζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ ζαο απφ ηνπο αλσηέξνπο ζαο,  έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

0 4.1% 4.1% 34.7% 57.1% 

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη δίθαηνη 

ηξφπνη  αληηκεηψπηζεο ζαο απφ ηελ ππεξεζία θαη ηνπο 

αλσηέξνπο ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα 

λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

0 0 4.1% 6.1% 89.8% 

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αίζζεζε φηη 

επηηειείηε θνηλσληθφ έξγν έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
0 0 10.2% 44.9% 44.9% 

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εθαξκνγή 

αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ απφ ηελ εγεζία έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;  

0 0 6.1% 53.1% 40.8% 

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε έκπλεπζε 

θαη ε παξαθίλεζε απφ ηελ εγεζία έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
2% 4.1% 8.2% 42.9% 42.9% 

7 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε 

ζηήξημε/θαηαλφεζε ζηα πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ζαο 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

2% 6.1% 20.4% 38.8% 32.7% 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εγεζία. Οη εξγαδφκελνη πνπ εξσηήζεθαλ 

απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, ηελ εξψηεζε, "Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηκεκάησλ δελ ρξεηάδεηαη λα 
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αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα" ην 32,7% απάληεζε κέηξηα θαη ην 26,5% ιίγν. ηελ εξψηεζε, 

"Γελ κπνξεί λα γίλεη θάηη κέρξη ν δηεπζπληήο/πξνηζηάκελνο λα εγθξίλεη κηα απφθαζε" ην 34,7% 

απάληεζε πνιχ θαη ην 26,5% εμαηξεηηθά πνιχ. ηελ εξψηεζε, "Οη δηεπζπληέο ελζαξξχλνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία κε εθείλνπο πνπ δελ είλαη 

νχηε άκεζα αλψηεξνη νχηε πθηζηάκελνη" ην 46,9% απάληεζε κέηξηα θαη ην 24,5% πνιχ. ηελ 

εξψηεζε, "Θα πξέπεη λα ξσηάσ ηνλ δηεπζπληή/πξντζηάκελν/αλψηεξν πξηλ θάλσ θάηη" ην 38,8% 

απάληεζε κέηξηα θαη ην 34,7% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "Οη δηεπζπληέο αλακέλνπλ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα" ην 46,9% απάληεζε πνιχ θαη ην 32,7%. 

κέηξηα. ηελ εξψηεζε, "Σν πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο κνπ κε  εκπλέεη πξαγκαηηθά λα θάλσ φηη 

θαιχηεξν ζηε δνπιεηά κνπ" ην 46,9% απάληεζε κέηξηα θαη ην 20,4% πνιχ. ηελ εξψηεζε, "Ζ 

αίζζεζε πνπ ππάξρεη είλαη φηη ε κάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη επέλδπζε θαη φρη απιά δαπάλε" 

ην 46,9% απάληεζε κέηξηα θαη ην 20,4% εμαηξεηηθά πνιχ. 

ΠΙΝΑΚΑ 11 Ηγεζία 

  

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ 

Δμαηξεηηθά 

πνιχ 

1 Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηκεκάησλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα 
8.2% 26.5% 32.7% 24.5% 8.2% 

2 Γελ κπνξεί λα γίλεη θάηη κέρξη ν 

δηεπζπληήο/πξνηζηάκελνο λα εγθξίλεη κηα απφθαζε 
0 14.3% 24.5% 26.5% 34.7% 

3 Οη δηεπζπληέο ελζαξξχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία κε 

εθείλνπο πνπ δελ είλαη νχηε άκεζα αλψηεξνη νχηε 

πθηζηάκελνη 

12.2% 10.2% 46.9% 24.5% 6.1% 

4 Θα πξέπεη λα ξσηάσ ηνλ 

δηεπζπληή/πξντζηάκελν/αλψηεξν πξηλ θάλσ θάηη 
2% 10.2% 38.8% 34.7% 14.3% 

5 Οη δηεπζπληέο αλακέλνπλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα 
6.1% 8.2% 32.7% 46.9% 6.1% 

6 Σν πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο κνπ κε  εκπλέεη 

πξαγκαηηθά λα θάλσ φηη θαιχηεξν ζηε δνπιεηά κνπ 
2% 24.5% 46.9% 20.4% 6.1% 

7 Ζ αίζζεζε πνπ ππάξρεη είλαη φηη ε κάζεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη επέλδπζε θαη φρη απιά δαπάλε 
2% 16.3% 46.9% 14.3% 20.4% 

 

 

4.2.3 ΤΥΔΣΙΔΙ 

Οη θαηεγνξίεο νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ ψζηε λα γίλνπλ νη ζπζρεηίζεηο θαη λα παξνπζηαζηνχλ 

ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία έδσζαλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ ήηαλ 5. ε 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο εθαξκφζηεθε ην ηεζη Cronbach's alpha, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηα 

θαη ε αμηνπηζηία ησλ νκαδνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ. Βάζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, γηα λα είλαη 
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αμηφπηζηεο νη εξσηήζεηο ησλ νκαδνπνηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ζα πξέπεη ν δείθηεο λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ .600. 

ΠΙΝΑΚΑ 12 Cronbach's alpha 

Μεηαβιεηέο Αξρηθό 

ζύλνιν 

εξσηήζεσλ 

Σειηθό ζύλνιν 

εξσηήζεσλ 

Cronbach's 

alpha 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαζηαθψλ 

ηδηνηήησλ 

10 10 .710 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο αληακνηβή 8 8 .700 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο ζπλαδειθηθφηεηα 7 3 .627 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο επηηεχγκαηα 6 6 .669 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο εγεζία 7 6 .624 

 

Απφ ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ κεηαβιεηψλ βξέζεθε φηη ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαζηαθψλ 

ηδηνηήησλ είλαη ζεηηθά ζπζρεηηδφκελα κε ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο αληακνηβήο (p=.446) θαη ηα 

θίλεηξα παξαθίλεζεο επηηεπγκάησλ (p=.477). Σα θίλεηξα παξαθίλεζεο ζπλαδειθηθφηεηαο είλαη 

ζεηηθά ζπζρεηηδφκελα κε ηα θίλεηξα παξαθίλεζεο επηηεχγκαηα (p=.509) θαη ηα θίλεηξα 

παξαθίλεζεο (p=.332). Σα θίλεηξα παξαθίλεζεο επηηεπγκάησλ είλαη ζεηηθά ζρεηηδφκελα κε ηα 

θίλεηξα παξαθίλεζεο εγεζίαο (p=.631)     

 

ΠΙΝΑΚΑ 13 πζρέηηζε κεηαμύ κεηαβιεηώλ θηλήηξσλ 

Correlations 

 1 2 3 4 5 

1. Κίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαζηαθψλ ηδηνηήησλ Pearson Correlation  .216 .446
**
 .477

**
 .280 

Sig. (2-tailed)  .136 .001 .001 .051 

N  49 49 49 49 

2. Κίλεηξα παξαθίλεζεο αληακνηβή Pearson Correlation .216  .161 .170 .245 

Sig. (2-tailed) .136  .268 .244 .089 

N 49  49 49 49 

3. Κίλεηξα παξαθίλεζεο ζπλαδειθηθφηεηα Pearson Correlation .446
**
 .161  .509

**
 .332

*
 

Sig. (2-tailed) .001 .268  .000 .020 

N 49 49  49 49 

4. Κίλεηξα παξαθίλεζεο επηηεχγκαηα Pearson Correlation .477
**
 .170 .509

**
  .631

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .244 .000  .000 

N 49 49 49  49 
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5. Κίλεηξα παξαθίλεζεο εγεζία 

 

Pearson Correlation .280 .245 .332
*
 .631

**
  

Sig. (2-tailed) .051 .089 .020 .000  

N 49 49 49 49  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

ηελ ζπζρέηηζε ησλ πέληε κεηαβιεηψλ κε ηηο εξσηήζεηο γηα ηελ εγεζία, βξέζεθε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ θηλήηξσλ παξαθίλεζεο αληακνηβήο θαη "Θα πξέπεη λα ξσηάσ ηνλ 

δηεπζπληή/πξντζηάκελν/αλψηεξν πξηλ θάλσ θάηη" (p=.288) θαη ζηα θίλεηξα παξαθίλεζεο 

ζπλαδειθηθφηεηαο θαη " Οη δηεπζπληέο αλακέλνπλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα βξίζθνπλ ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα" (p=.325). 

ΠΙΝΑΚΑ 14 πζρέηηζε κεηαμύ κεηαβιεηώλ θηλήηξσλ θαη εγεζίαο 

 

Ζγεζία 

1 

Ζγεζία 

2 

Ζγεζία 

3 

Ζγεζία 

4 

Ζγεζία 

5 

Ζγεζία 

6 

Ζγεζία 

7 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαζηαθψλ 

ηδηνηήησλ 

Pearson 

Correlation 
.060 .192 .218 -.134 .189 -.173 -.027 

Sig. (2-tailed) .680 .187 .132 .358 .194 .233 .852 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο αληακνηβή Pearson 

Correlation 
.068 -.002 .038 .288* -.087 -.007 -.074 

Sig. (2-tailed) .644 .988 .797 .045 .551 .965 .615 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο 

ζπλαδειθηθφηεηα 

Pearson 

Correlation 
.334* .129 .023 -.257 .325* -.066 -.152 

Sig. (2-tailed) .019 .376 .878 .075 .023 .655 .296 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο επηηεχγκαηα Pearson 

Correlation 
.077 .014 .018 -.239 .181 -.142 -.144 

Sig. (2-tailed) .600 .924 .903 .098 .212 .330 .324 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο εγεζία Pearson 

Correlation 
-.121 .149 .051 -.018 .150 -.076 -.243 

Sig. (2-tailed) .409 .308 .728 .901 .304 .602 .092 

N 49 49 49 49 49 49 49 
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ε ζπζρέηηζε κεηαμχ δεκνγξαθηθψλ θαη εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εγεζία βξέζεθε φηη ε 

ειηθία έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εξψηεζε " Σν πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο κνπ κε  εκπλέεη 

πξαγκαηηθά λα θάλσ φηη θαιχηεξν ζηε δνπιεηά κνπ"(p=.312). Ζ ζέζε εξγαζίαο έρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ εξψηεζε " Θα πξέπεη λα ξσηάσ ηνλ δηεπζπληή/πξντζηάκελν/αλψηεξν πξηλ 

θάλσ θάηη" (p= -.350) θαη ηελ " Οη δηεπζπληέο αλακέλνπλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα βξίζθνπλ 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα" (p= -.290). ηελ πεξίπησζε ηνπ αξλεηηθνχ πξφζεκνπ ζηελ ζπζρέηηζε, 

έρνπκε ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο κηαο κεηαβιεηήο δελ δείρλεη αχμεζε ηεο άιιεο. Ζ 

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ θαη ηα ρξφληα εξγαζίαο είραλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εξψηεζε " Ζ 

επηθνηλσλία απφ ην έλα ηκήκα ζην άιιν δελ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα", 

(p=.365), (p=.339) αληίζηνηρα. 

ΠΙΝΑΚΑ 15 πζρέηηζε κεηαμύ κεηαβιεηώλ εγεζίαο θαη δεκνγξαθηθώλ 

 

Ζγεζία 

1 

Ζγεζία 

2 

Ζγεζία 

3 

Ζγεζία 

4 

Ζγεζία 

5 

Ζγεζία 

6 

Ζγεζία 

7 

Φχιν Pearson 

Correlation 
.137 .161 -.023 .279 -.037 .134 -.108 

Sig. (2-tailed) .349 .270 .877 .052 .798 .359 .462 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Ζιηθία Pearson 

Correlation 
.264 -.059 .118 -.145 .020 .312

* .231 

Sig. (2-tailed) .066 .685 .421 .319 .893 .029 .110 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Pearson 

Correlation 
.061 .209 .082 .132 .027 .116 -.033 

Sig. (2-tailed) .676 .149 .575 .367 .852 .428 .820 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Pearson 

Correlation 
-.116 .195 -.021 -.074 .081 -.244 -.178 

Sig. (2-tailed) .428 .179 .887 .614 .579 .091 .220 

N 49 49 49 49 49 49 49 

ρέζε εξγαζίαο Pearson 

Correlation 
-.272 -.151 -.059 -.049 -.154 .264 .269 

Sig. (2-tailed) .059 .301 .689 .738 .289 .066 .062 

N 49 49 49 49 49 49 49 
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Θέζε εξγαζίαο Pearson 

Correlation 
-.206 .233 .065 -.350

* -.290
* .021 .205 

Sig. (2-tailed) .155 .107 .659 .014 .044 .888 .158 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Καηεγνξία 

πξνζσπηθνχ 

Pearson 

Correlation 
.365

** .099 .082 .144 .047 .002 -.108 

Sig. (2-tailed) .010 .500 .575 .325 .747 .989 .461 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Υξφληα εξγαζίαο Pearson 

Correlation 
.339

* -.099 .108 -.149 .138 .205 .227 

Sig. (2-tailed) .017 .500 .458 .306 .344 .157 .117 

N 49 49 49 49 49 49 49 
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ΚΔΦ. 5 
ην θεθάιαην 4 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν έιαβε κέξνο ζηελ 

έξεπλα, ηφζν ζε δεκνγξαθηθφ επίπεδν φζν θαη  νη απαληήζεηο ηνπο ζε θάζε κηα εξψηεζε πνπ 

εκπεξηέρνληαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζίαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο παξνπζίαζαλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. ε απηφ ην θεθάιαην, 

γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ πξνέθπςαλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ, κε 

ζθνπφ λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηα θίλεηξα, ηελ εγεζία θαη ηα δεκνγξαθηθά 

θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα απηή.  

5.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έξρνληαη λα αλαδείμνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ θηλήηξσλ ζε φηη 

αθνξά ηελ παξαγσγηθφηεηα αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη 

έξεπλα, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πηζηνπνίεζε φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ 

αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηελ εθάζηνηε ππεξεζία θαη ρψξα, είλαη δηαθνξεηηθή, θαη 

απηφ ίζσο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ρψξαο αιιά θαη απφ ηηο εθάζηνηε δνκέο πνπ 

ππάξρνπλ. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε εμνπζία δελ είλαη θάηη ην νπνίν έξρεηαη ζε πξνηίκεζε κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ θαη εδψ ζα κπνξνχζε λα δνζεί ε εμήγεζε ηεο επζπλνθνβίαο πνπ δηέπεη ηνλ δεκφζην 

ηνκέα. Σα ζαθή θαζήθνληα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα είραλ πςειά πνζνζηά, πξάγκα ην νπνίν 

αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα νξγαλνγξάκκαηα ηα νπνία ζα είλαη ζαθή θαη μεθάζαξα θαη ζα 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο εξγαζίαο, πξάγκα ην νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ζηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηηο νπνίεο θαινχληαη λα επηιχζνπλ. ηνηρεία ηα νπνία αλέδεημαλ θαη νη έξεπλεο ησλ 

Μαλνιφπνπινο, 2008
81

 θαη Εακπεηάθεο θαη Μνπζηάθεο, 2007
82

,2010
83

.  

εκαληηθά ήηαλ θαη ηα πνζνζηά ηα νπνία αλαθεξφληνπζαλ ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ζηνλ έιεγρν 

εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ ζπκβνιή ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. Καη ζηηο 3 απηέο εξσηήζεηο βιέπνπκε 
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φηη νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξάγκα ην νπνίν νδεγεί 

ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αλάγθεο γηα μεθάζαξα θαζήθνληα ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ηφζν 

ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ φζν θαη ζηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο. ε αληίζηνηρεο έξεπλεο ζηνλ Διιαδηθφ 

ρψξν
84

 αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ
85

, ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε ζρέζε κε ηελ αζάθεηα 

ζηφρσλ αιιά θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ έξρεηαη λα εληζρχζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηηο νπνίεο έρνπλ νη εξγαδφκελνη θαη πσο ε ηθαλνπνίεζε ηνπο ζα 

νδεγήζεη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο.  

ε ζρέζε κε ηα θίλεηξα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αληακνηβή, ν κηζζφο αλ θαη είρε πςειά πνζνζηά, 

φπσο θαη ε ζχληαμε, ην πεξηβάιινλ θαηέγξαςε κεγαιχηεξα πνζνζηά πξάγκα ην νπνίν 

αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα απνηειέζεη πφιν 

έιμεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηνπο ππαιιήινπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ζπλερφκελεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ιφγσ ησλ κλεκνλίσλ, ηφζν ζε κηζζνχο φζν 

θαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο αιιά θαη θφξην εξγαζίαο, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη απηέο νη ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ έλα αξλεηηθφ πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν θαιείηαη ν 

εξγαδφκελνο λα απνδψζεη, ζε ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη ηθαλέο λα ηνλ βνεζήζνπλ. 

Σαπηφρξνλα ε έιιεηςε ζαθψλ νδεγηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο δεκηνπξγεί αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο ην νπνίν έξρεηαη θαη επηβαξχλεη ην ήδε αξλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη. 

Γλσξίδνληαο φηη ε εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ πνπ επέθεξαλ ηα κλεκφληα δελ ήηαλ ε πξνβιεπφκελε 

ζα κπνξνχζακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαη ηνλ ξφιν 

ηεο επηθνηλσλίαο απηψλ ζην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία
86

 έρεη θάλεη ζαθήο 

αλαθνξέο ζην γεγνλφο φηη ε φπνηα αιιαγή
87

, φηαλ απηή δελ κεηαθεξζεί ζσζηά ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο δελ κπνξεί λα ζηεθζεί κε επηηπρία κηαο θαη ν εξγαδφκελνο, ζηελ αλάγθε ηνπ λα 
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δηαηήξεζε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε
88

 δελ ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί, κηαο θαη ν ίδηνο δελ θαηαλνεί ηελ ζεκαληηθφηεηα απηψλ.
89

  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλαδειθηθφηεηαο κέζσ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο εθηίκεζεο 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο έξρεηαη λα θαηαζηήζεη ζεκαληηθφ ην θίλεηξν πνπ επλνεί ηελ δηαηήξεζε 

θαιψλ ζρέζεσλ κέζα ζε νκάδεο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηελ νπνία νη δπλακηθέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε κία νκάδα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ή/θαη αξλεηηθά. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ν ξφινο ηεο εγεζίαο είλαη ζεκαληηθφο κηαο θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά πξνο 

ηελ αλάπηπμε ηεο δπλακηθήο κηαο νκάδαο θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ πςειψλ επηπέδσλ 

ππεξεθάλεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία.  

Δμίζνπ ζεκαληηθά είλαη ηα θίλεηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηα επηηεχγκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

αλάγθε λα ππάξρεη λφεκα ζηελ εξγαζία ηνπο εκθάληζε πςειά πνζνζηά, πξάγκα ην νπνίν 

έξρεηαη λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο ηεο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ν ππάιιεινο αιιά θαη ε 

ηαχηηζε ηνπ κε ηνλ Οξγαληζκφ ψζηε λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηνλ ξφιν ηνπ
90

. Πξάγκα ην νπνίν 

θαηαγξάθεθε θαη ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ηελ επηηέιεζε θνηλσληθνχ έξγνπ. Ζ εθπαίδεπζε 

έξρεηαη θαη θαηαγξάθεηαη σο πνιχ ζεκαληηθή κηαο θαη ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη φηη ζπκβάιεη 

ζηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ. Παξφκνηεο έξεπλεο, έρνπλ αλαδείμεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

παξνρήο εθπαίδεπζεο σο κε ρξεκαηηθφ θίλεηξν ην νπνίν δξα ζεηηθά ζηελ απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ θαη ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ
91

.  

Ίζσο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ζηελ έξεπλα είλαη ε εγεζία θαη ν ξφινο ηεο σο θίλεηξν γηα 

ηνλ ππάιιειν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηελ αλάγθε γηα αλαγλψξηζε 

ησλ πξνζπαζεηψλ αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη αλψηεξνη ζπκπεξηθέξνληαη ζηνπο 

ππαιιήινπο. Σέινο ηα αμηνθξαηηθά θξηηήξηα
92

 απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλεηξν ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθάζηνηε εγεζία. ηελ πεξίπησζε ησλ θξηηεξίσλ νη εξγαδφκελνη, 

                                                 
88

 Matos Marques Simoes, P., & Esposito, M. (2014). Improving change management: How communication nature 

influences resistance to change. Journal of Management Development, 33(4), 324-341. 
89

 Graaf, G., Hengeveld-Bidmon, E., Carnochan, S., Salomone, M., & Austin, M. J. (2018). Change Communication 

in Public Sector Cutback Management. Public Organization Review, 1-20. 

 
90

 Bellou, 2009, “Matching individuals and organizations: evidence from the Greek public sector”, Employee 

Relations, Vol.31 No.5, pp. 455-470   
91

 Zampetakis, Moustakis, 2010, “An exploratory research on the factors stimulating corporate entrepreneurship in 

the Greek public sector”, International Journal of Manpower, Vol.31 No.8, pp.871-887   
92

 Koskina, 2008, “The "pros" and "cons" of career development in the Greek public sector”, Personnel Review, 

Vol.37 No.3, pp.264-279   



55 

 

αλαδεηθλχνπλ ην πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη πσο απηή δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη εμειίζζνληαη, ζηελ εθάζηνηε ππεξεζία
93

.     

Ζ παξνχζα έξεπλα ήξζε λα ηνλίζεη ηα ζεκεία ηα νπνία ππάξρνπλ ειιείςεηο, αλαθνξηθά κε ηα 

θίλεηξα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Γεκφζην Σνκέα. Σν γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα ζηηγκή, ν δεκφζηνο 

ηνκέαο δέρεηαη κηα ζεηξά αιιαγψλ κέζα απφ ηα κλεκφληα ηα νπνία ε ρψξα έρεη ππνγξάςεη, 

ηνλίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη αιιαγέο πνπ θαιείηαη ην δεκφζην λα θάλεη, δελ 

ζηέθνληαη κε επηηπρία.  

Ζ αλάγθε γηα εθαξκνγή αιιαγψλ κέζα ζε πιαίζηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη 

ηελ δεκηνπξγία δνκψλ, νη νπνίεο ζα  ιεηηνπξγήζνπλ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αιιαγψλ 

θαη φρη ηηο αλάγθεο ηηο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, ζα δξάζεη επεξγεηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο αιιαγέο. Σα θίλεηξα απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ 

ζχκκαρν ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ κηαο θαη δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ. Ζ θαηαλφεζε 

ηνπο, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο εθάζηνηε εγέηεο, είλαη 

ζεκαληηθφο, κηαο θαη ζε κηα δνκή, φπσο είλαη απηή ηνπ δεκνζίνπ, ε νπνία δηέπεηαη απφ ζαθή 

ηεξαξρία θαη απηαξρηθνχο ηχπνπο εγεζίαο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αιιαγή ηνπ ξφινπ 

ησλ εγεηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ θαη κε απηέο πνπ θαινχληαη λα 

δηακνξθψζνπλ ζα είλαη θαζνξηζηηθφο σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαη επηηπρία ησλ φπνησλ αιιαγψλ.         

5.2 ΠΡΟΣΑΔΙ 

Σα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ νη νπνίεο έγηλαλ ζηνλ Γεκφζην ηνκέα, αλαδεηθλχνπλ 

ηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο θαηαλφεζεο ησλ ιφγσλ γηα ησλ νπνίσλ γίλνληαη αιιά θαη γηα κηα πην 

επέιηθηε δεκφζηα δηνίθεζε, κέζσ αιιαγήο νξγαλνγξακκάησλ ηα νπνία ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθά.  

Καηαλνψληαο φηη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαθχπηνπλ ζε κεηαξξπζκίζεηο ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ζχλδεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ηελ πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο ρψξαο θαηά ην δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, 

ηελ κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο, ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη γεληθφηεξα ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 
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πνιηηηθήο απφ ηηο «ρψξεο-πξφηππα» ζηηο ρψξεο εθαξκνγήο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη δηαθνξέο 

ζηνπο ηξφπνπο δηνίθεζεο θαη δφκεζεο ηνπ θάζε θξάηνπο, ηελ ππεξβνιηθή έκθαζε ζηηο 

πεξηθνπέο δαπαλψλ θαη κείσζε ησλ κεγεζψλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ κε δηαζχλδεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ κε έλα επξχηεξν πνιηηηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην
94

. Δίλαη 

θαηαλνεηφ φηη νη αιιαγέο νη νπνίεο ρξεηάδνληαη, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

έρνπλ κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ νη νπνίεο πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα ζηνρνπνηνχλ ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη λα κελ είλαη 

απιά κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο απφ ρψξεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

εθαξκνγή ζα γίλεη κε βάζε ηα ππάξρσλ δεδνκέλα θαη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ αλαθχπηνπλ. 

Δλψ ηαπηφρξνλα ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαζψο θαη νη αλάγθεο απηνχ. 

αθψο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ηεο θνπιηνχξαο 

ησλ ππαιιήισλ ζα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ, κέζσ 

ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ απνδεθηέο νη φπνηεο αιιαγέο.  

εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε κέρξη ηψξα έκθαζε έρεη δνζεί ζηηο λνκνζεηήζεηο θαη φρη 

ζηελ πινπνίεζε, πξάγκα ην νπνίν επέθεξε θαζπζηεξήζεηο. Σν γεγνλφο φηη νη εκπιεθφκελνη ζηηο 

κεηαξξπζκίζεηο, δειαδή, νη ππάιιεινη θαη ηα ζηειέρε, δελ έπαηξλαλ κέξνο ζηελ δηαηχπσζε ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηαηάμεσλ θαη λνκνζεζηψλ, κε 

ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ζεκείσλ ηα νπνία δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ή/θαη ήηαλ κε θαηαλνεηά 

ζηελ εθαξκνγή ηνπο.     

Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, είλαη επίζεο έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππήξραλ, αιιά θαη 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. Ζ θαηάξγεζε δνκψλ, ρσξίο κηα κειέηε ζε ζρέζε κε 

ηνλ θνξέα ππφ θαηάξγεζε, νδεγεί ζε ζπλελψζεηο ηκεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα, ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ, αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα λα νδεγήζνπλ ζε επαλαζχζηαζε ηκεκάησλ ιφγσ θαθήο πξφβιεςεο. Σέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαηαξγήζεθε θαη ζπζηάζεθε, εθ λένπ, κέζα ζε 

δηάξθεηα 2 εηψλ.   
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Σα ζρέδηα ηα νπνία εθπνλνχληαη, ζα πξέπεη λα έρνπλ καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ 

θαηάξγεζε θαη εμάιεηςε ησλ παζνγελεηψλ πνπ ππάξρνπλ θαη φρη λα έρνπλ απνζπαζκαηηθφ 

ραξαθηήξα, ν νπνίνο δελ εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ δελ πινπνηήζεθαλ ήηαλ απηή ησλ πεξηγξακκάησλ ζέζεο, ηα νπνία 

παξακέλνπλ ζε πηινηηθφ ζηάδην, ε θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ 

πξνγξάκκαηνο, ν ειιηπήο ζρεδηαζκφο ηεο νπνίαο δελ επέηξεςε ηειηθά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα δηαζηήκαηα θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη δνκψλ, ε πινπνίεζε 

ηεο νπνίαο απέηπρε γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο θαη παξφιν πνπ επαλεηζάρζεθε κε ην λφκν 4369/2016 

δελ έρεη εθαξκνζηεί κέρξη ζήκεξα.
95

  

Ζ αλάγθε κεηξήζηκσλ ζηφρσλ είλαη ζεκαληηθή σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην φπνην πξφβιεκα πξνθχπηεη 

κπνξεί λα δηεπζεηεζεί κε αιιαγέο ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηνπ φζν θαη ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ. 

Σν γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη ζηφρνη ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε δαπάλεο θαη έζνδα, δελ επέηξεςαλ 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε φιν ηνπ ην κέγεζνο. Ζ αιιαγή ηκεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ 

κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ δελ έρεη πάληα ην ίδην απνηέιεζκα κηαο θαη ηα άηνκα ηα 

νπνία θαινχληαη λα εθηειέζνπλ έξγν ζε ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ ηνπο δίλνπλ ηα θαηάιιεια 

θίλεηξα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ αχμεζε δαπαλψλ ζε βάζνο ρξφλνπ.  

Οη κεηαξξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ήπηεο θαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

Γεκνζίνπ. ηφρνο δελ πξέπεη λα είλαη ε κείσζε δαπαλψλ κέζσ κείσζεο πξνζσπηθνχ αιιά ε 

ζσζηή "εθκεηάιιεπζε" ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέζεηο ηηο νπνίεο ζα απνδψζνπλ 

θαιχηεξα. Οη κεηαθηλήζεηο θαη νη επηινγέο ζε ζέζεηο επζχλεο κέζσ πνιηηηθήο βνχιεζεο ζα 

πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ κηαο θαη επηθέξνπλ πξνβιήκαηα ζην ήδε βεβαξεκέλν πξφγξακκα 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

Μία ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε πνπ ζα απαληά ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο, απαηηεί δηνηθεηηθή θαη 

ζεζκηθή επζηάζεηα, κείσζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιππινθφηεηαο θαη πνιπλνκίαο, απινπνίεζε 

λνκνζεζίαο, αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο κέζσ ρξήζεο 

                                                 
95

 Μαληηάθεο, Α. θαη Μπαιακπαλίδεο, Γ. (2015). «Γηαηί δελ πξνρσξά ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα: 

Γνκηθά ειιείκκαηα, πξν-απαηηνχκελα θαη απαηηνχκελα». Πνιηηηθή Δπηζεώξεζε. 22 Ηνπλίνπ. Ηζηνζειίδα: 

http://politicalreviewgr.blogspot.gr/2015/06/blog-post_61.html  
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ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο, ζηαζεξφηεηα λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ζπληνληζκφ ελφο 

καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ κε κεηξήζηκνπο ζηφρνπο θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ. 

Δπίζεο πξνηάζζεη ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ δεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ θαη ελεκεξσκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

θαιείηαη λα εθαξκφζεη ηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. 

Σέινο, κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ε νπνία ζα είλαη θαηαλνεηή αιιά θαη εθαξκφζηκε, αλεμαξηήηνπ 

θπβέξλεζεο, ζα δψζεη θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε πνπ ζα έρνπλ 

ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ αλέιημε ηνπο, φζν θαη κε ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηα θέληξα ιήςεσο 

απνθάζεσλ.  Κάηη ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα, θαζψο θαη ζηελ κείσζε ησλ δαπαλψλ ιφγσ θαιήο αμηνπνίεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Δξσηεκαηνιόγην 
 

Γεκνγξαθηθά 

 

1. Φύιν 

Άλδξαο  Γπλαίθα  

2. Ηιηθία (ζε έηε): ___________ 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Άγακνο/ε   

Άγακνο/ε κε παηδηά  

Παληξεκέλνο/ε   

Παληξεκέλνο/ε κε παηδηά  

Γηαδεπγκέλνο/ε   

Γηαδεπγκέλνο/ε κε παηδηά  

Υήξνο/α   

Υήξνο/α κε παηδηά  

4. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

Γπκλάζην   

ΣΔΗ  

Λχθεην   

ΑΔΗ  

ΗΔΚ   

Μεηαπηπρηαθφ  

Ηδησηηθή ζρνιή   

Γηδαθηνξηθφ  

5. ρέζε εξγαζίαο: 

Μφληκνο/ε  

χκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ  

6. Θέζε εξγαζίαο: 

Τπάιιεινο  

Πξντζηάκελνο/ε  

Γηεπζπληήο/ληξηα  

7. Καηεγνξία πξνζσπηθνύ: 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ  

Σερληθφ πξνζσπηθφ  

Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ  

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

Παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ 

8. Υξόληα εξγαζίαο: ___________ 

 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαζηαθώλ ηδηνηήησλ 

1= θαζφινπ, 2= ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ θαη 5=εμαηξεηηθά πνιχ 

  1 2 3 4 5 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε εμνπζία έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα επηηχρεηε ηνπο ζηφρνπο ζαο       
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έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;  

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε δπλαηφηεηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα  έρεηε ηα ζαθή θαζήθνληα 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;  

     

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα έρεηε ηνλ έιεγρν ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζαο αλαηίζεληαη  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα αμηνπνηνχληαη νη δεμηφηεηεο 

ζαο  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία;  

     

7 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ζπκβάιιεηαη ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

8 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε 

ζαο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; 

     

9 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ελεκεξψλεζηε άκεζα γηα 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαη αθνξνχλ ζηελ  εξγαζία ζαο έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; 

     

10 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε απηνλνκία ζην λα θαζνξίδεηε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ 

επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο αληακνηβή 

1= θαζφινπ, 2= ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ θαη 5=εμαηξεηηθά πνιχ 

  1 2 3 4 5 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ν κηζζφο έηζη ψζηε λα απμήζεηε 

ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο  έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ζπληαμηνδφηεζε/ζχληαμε έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε κε ζπζηεκαηηθή απνπζία 

ζπλαδέιθσλ έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θήκε ηεο ππεξεζίαο πνπ 

εξγάδεζζε έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα 

ζηελ εξγαζία;  

     

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εμέιημε ζαο έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

7 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ρνξήγεζε ηηκεηηθήο άδεηαο 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 
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εξγαζία;  

8 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν έπαηλνο έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; 
     

 

 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο ζπλαδειθηθόηεηα 

1= θαζφινπ, 2= ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ θαη 5=εμαηξεηηθά πνιχ 

  1 2 3 4 5 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε νκαδηθή εξγαζία έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ππεξεθάλεηα απφ ηελ εξγαζία  

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;  

     

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εθηίκεζε έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε επίβιεςε έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ακεξνιεςία έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία; 

     

7 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ν ζεβαζκφο ηεο αμηνπξέπεηαο 

ζαο σο μερσξηζηφ άηνκν έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία; 

     

 

 

Κίλεηξα παξαθίλεζεο επηηεύγκαηα 

1= θαζφινπ, 2= ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ θαη 5=εμαηξεηηθά πνιχ 

  1 2 3 4 5 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ην λα έρεη λφεκα ε εξγαζία ζαο 

έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ 

εξγαζία;  

     

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε απφθηεζε ηνπ ζεβαζκνχ  έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εθηίκεζε έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
     

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αίζζεζε φηη επηηειείηε 

θνηλσληθφ έξγν έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο αηνκηθήο 

πξσηνβνπιίαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε επθαηξίεο εθπαίδεπζεο έηζη 

ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  
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Κίλεηξα παξαθίλεζεο εγεζία 

1= θαζφινπ, 2= ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ θαη 5=εμαηξεηηθά πνιχ 

  1 2 3 4 5 

1 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο κνπ σο 

εξγαδφκελνο/ε, έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

2 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ 

ζαο απφ ηνπο αλσηέξνπο ζαο,  έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

3 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη δίθαηνη ηξφπνη  

αληηκεηψπηζεο ζαο απφ ηελ ππεξεζία θαη ηνπο αλσηέξνπο ζαο έηζη ψζηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

4 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε αίζζεζε φηη επηηειείηε 

θνηλσληθφ έξγν έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

5 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε εθαξκνγή αμηνθξαηηθψλ 

θξηηεξίσλ απφ ηελ εγεζία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

6 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε έκπλεπζε θαη ε παξαθίλεζε 

απφ ηελ εγεζία έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα απνδψζεηε 

θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

7 ηελ πεξίπησζε ζαο πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε ζηήξημε/θαηαλφεζε ζηα 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ζαο έηζη ψζηε λα απμήζεηε ηελ επηζπκία γηα λα 

απνδψζεηε θαιχηεξα ζηελ εξγαζία;  

     

 

Ηγεζία 

1= θαζφινπ, 2= ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιχ θαη 5=εμαηξεηηθά πνιχ 

  1 2 3 4 5 

1 Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηκεκάησλ δελ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεί 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα 
     

2 Γελ κπνξεί λα γίλεη θάηη κέρξη ν δηεπζπληήο/πξνηζηάκελνο λα εγθξίλεη κηα 

απφθαζε 
     

3 Οη δηεπζπληέο ελζαξξχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία κε εθείλνπο πνπ δελ είλαη νχηε άκεζα αλψηεξνη 

νχηε πθηζηάκελνη 

     

4 Θα πξέπεη λα ξσηάσ ηνλ δηεπζπληή/πξντζηάκελν/αλψηεξν πξηλ θάλσ θάηη      

5 Οη δηεπζπληέο αλακέλνπλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα βξίζθνπλ ιχζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα 
     

6 Σν πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο κνπ κε  εκπλέεη πξαγκαηηθά λα θάλσ φηη 

θαιχηεξν ζηε δνπιεηά κνπ 
     

7 Ζ αίζζεζε πνπ ππάξρεη είλαη φηη ε κάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

επέλδπζε θαη φρη απιά δαπάλε 
     

 

 



63 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

Οξηδόληηνη ζηόρνη Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ 2014-2020
96

 

 

1. Ζ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ & ηνπ ζπληνληζκνχ ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

έξγνπ 

2. Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο πνιηηηθψλ & ξπζκίζεσλ & ε δηαζθάιηζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο & ηεο εθαξκνγήο ηνπο 

3. Ζ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε & ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Γ.Γ. 

(ζε εζληθφ – πεξηθεξεηαθφ – ηνπηθφ επίπεδν) 

4. Ζ βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο (management) & ε ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο κλήκεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

5. Ζ βειηίσζε ησλ δνκψλ & ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

6. Ζ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο & ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο 

7. Ζ βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δηαβνχιεπζεο, ηεο ινγνδνζίαο & ηνπ ειέγρνπ ησλ 

Γεκνζίσλ θνξέσλ 

8. Ζ επηηάρπλζε ζηελ απφδνζε ηεο Γηθαηνζχλεο 

9. Ζ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηηο Δπηρεηξήζεηο  

10. Ζ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ Πνιηηψλ 

 

Δξγαιεία Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ 2014-2020
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Δζσηεξηθά εξγαιεία  

Οξγάλσζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο  

Νένη Οξγαληζκνί Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ – Βειηηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

Οξγάλσζε ησλ Δπηηειηθψλ Λεηηνπξγηψλ  

Οξγάλσζε & ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ δνκψλ & ησλ ιεηηνπξγηψλ εθαξκνγήο ησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ δξάζεσλ  

Βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο (management) - Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ – Αλαβάζκηζε 

ηνπ ΔΚΓΓΑ  

Δλνπνίεζε ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ & αλάπηπμε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

Δθζπγρξνληζκφο & νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γηθαηνζχλεο  

Οξγάλσζε & ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ Πεξηθεξεηψλ & ησλ Γήκσλ  

Δηζαγσγή Μεζφδσλ θαη Δξγαιείσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Οξγάλσζε & ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο  

Οξγάλσζε & ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Πνιίηεο – 

«Πνιπθαλαιηθή» παξνρή ησλ ππεξεζηψλ  
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πζηεκηθά Δξγαιεία
98

 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – Πνιηηηθή 

Βειηίσζε ησλ νξγάλσλ & νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ & 

ζπληνληζκνχ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ 

Οξγάλσζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πνιηηηθψλ & ξπζκίζεσλ & ζπγθξφηεζε κεραληζκνχ 

παξαθνινχζεζεο & εθαξκνγήο ηνπο  

πγθξφηεζε λένπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (λένπ ΑΓΤ) 

πγθξφηεζε λένπ ζψκαηνο αλσηάησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (managers)  

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – Οηθνλνκία 

πγθξφηεζε θνηλνχ Οξγάλνπ Γηαβνχιεπζεο 

Πξφγξακκα ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ 2.1.β. γηα ηε βειηίσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα  

Πξφγξακκα ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ 1.η. γηα ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο & ηελ ελίζρπζε 

ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο – «Πνιπθαλαιηθή» παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

Δλίζρπζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο 

Κεληξηθή Αδεηνδνηηθή Αξρή γηα ηηο ηξαηεγηθέο Δπελδχζεηο 

Βειηίσζε θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζεζκψλ ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα & 

πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – Κνηλσλία 

Αλαβάζκηζε ησλ ΚΔΠ & ζπγθξφηεζε δηππνπξγηθνχ Δπηηειηθνχ Οξγάλνπ ππνζηήξημήο ηνπο 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγηθφο εθζπγρξνληζκφο ησλ δνκψλ & ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαθάλεηαο, 

ινγνδνζίαο & επηθνηλσλίαο κε ηνπο Πνιίηεο 

Πξφγξακκα δηαζθάιηζεο ηεο αλνηρηήο πξφζβαζεο ησλ Πνιηηψλ ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία & ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ & ησλ ξπζκίζεσλ 

Πξφγξακκα Φεθηαθνχ Αιθαβεηηζκνχ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο – Πνιηηηθή – Οηθνλνκία – Κνηλσλία 

Πξφγξακκα ππνζηήξημεο & αλάδεημεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ Γεκφζην ηνκέα 

Γεκηνπξγία εληαίνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα – Αλνηρηή δηάζεζε 

δεκφζηαο πιεξνθνξίαο 

Πξφγξακκα δηεχξπλζεο ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε & 

ηελ Πνιηηηθή (κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο πξνο απηνχο) – Πξφγξακκα 

δεκνζηφηεηαο ηνπ Δ.. 

Έξγν ελνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ Κξάηνπο – Πνιηηψλ –Δπηρεηξήζεσλ 
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ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ
99

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

 Απνθνκκαηηθνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο 

 Δδξαίσζε δηαθαλψλ, αμηνθξαηηθψλ θαη ακεξφιεπησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 Γηαξθήο αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηδίσο κε έκθαζε ζηηο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ
100

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

1. Δηζαγσγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ πξνηεξαηνπνίεζεο αλαγθψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

πξνζιήςεσλ 

2. Απνθιηκάθσζε ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ 

3. Θέζπηζε θηλήηξσλ γηα ηελ εηζξνή λένπ δπλακηθνχ πςειψλ πξνζφλησλ ζην δεκφζην 

ηνκέα 

4. Δμνξζνινγηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζπκβαζηνχρσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ/έξγνπ 

 

ΓΡΑΔΙ 

1. Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνγξαθήο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ κε δηεχξπλζε 

ησλ δπλαηνηήησλ θαηαρψξηζεο θαη επεμεξγαζίαο-αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

2. Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (HRMS) 

3. Αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

επεμεξγαζία ζπζηήκαηνο δηππνπξγηθψλ θιάδσλ 

4. Έληαμε ηνπ λένπ θιαδνινγίνπ ζην ζχζηεκα ηεο απνγξαθήο  

5. Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ πξνηεξαηνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλνδπλακηθφ 

6. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο πξνζέιθπζεο λέσλ επηζηεκφλσλ κε ζηφρν ηελ εηζξνή λέαο 

γλψζεο θαη θαηλνηνκηψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

7. Αλακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
101

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

1. Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηηο απνζπάζεηο θαη κεηαηάμεηο ησλ 

δεκφζησλ ππαιιήισλ 

2. Απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

 

ΓΡΑΔΙ 

1. Ζ νινθιήξσζε ηνπ αλαζρεδηαζκνχ δνκψλ 

2. Ζ θαηάξηηζε πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

3. Ζ νινθιήξσζε ηεο απαηηνχκελεο ςεθηαθήο ππνδνκήο (Φεθηαθφ Οξγαλφγξακκα) 

4. Ζ θαηαρψξεζε ησλ θνξέσλ ζην ζχζηεκα 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΧΣΔΡΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
102

 

                                                 
99

 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 2017. Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 2017-2019. 
100

 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 2017. Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 2017-2019 
101

 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 2017. Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 2017-2019 



66 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

1. Απνθνκκαηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηειέρσζεο ησλ αλψηεξσλ ζέζεσλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο 

2. Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο ησλ αλψηεξσλ 

ζέζεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

3. Αχμεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

 

ΓΡΑΔΙ 

1. Αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο πξντζηακέλσλ 

2. Δθπφλεζε εγρεηξηδίνπ δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

3. Δθπαίδεπζε κειψλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο 

4. Δλίζρπζε δεμηνηήησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
103

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

1. Λεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηνρνζεζίαο, αμηνιφγεζεο απφδνζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηεξηδφκελνπ ζε 

αληηθεηκεληθά δεδνκέλα θαη ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξαθηηθέο 

2. Δηδηθή εζηίαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ ςεθηαθή εγεζία 

3. Βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ 

βαζηθψλ νξηδφληησλ δεμηνηήησλ, ηδίσο δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο, ζε φιε ηε δηνίθεζε 

θαη ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

 

ΓΡΑΔΙ 

1. χζηαζε Δπηηξνπήο Αθξφαζεο ζε θάζε ππνπξγείν 

2. Δθπαίδεπζε κειψλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο 

3. Καηάξηηζε εηδηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ – 

ςεθηαθήο εγεζίαο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ θαη δεκηνπξγία ζρεηηθήο on line πιαηθφξκαο 

4. Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηε γαιιηθή Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Ecole 

Nationale d‟Administration (ENA) γηα ηελ αληαιιαγή ζπνπδαζηψλ θαη ζπνπδαζηξηψλ 

ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ 

ζηνρεπκέλσλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ειιήλσλ δεκφζησλ ππαιιήισλ 

5. Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Η.Ν.Δ.Π.) 

 

ΓΡΑΔΙ 

1. Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη Γηαθάλεηα ζηε Γ.Γ. – Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη 

απνθέληξσζε 

• Ννκηκφηεηα θαη πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο 

• Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε 
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• ηνρνζεζία θαη Αμηνιφγεζε 

• Αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ (ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, επηρεηξεζηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, νξγαλσζηαθέο αιιαγέο θ.ιπ.) 

• Βειηίσζε θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ: (άξζε επηθνηλσληαθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, δπλακηθή 

ηεο νκάδαο, ηερληθέο επίηεπμεο ζπκθσλίαο θ.ιπ.) 

2. Βηψζηκε αλάπηπμε 

• Υσξηθφο ζρεδηαζκφο σο εξγαιείν παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο 

• Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Κηεκαηνινγηθψλ Γξαθείσλ 

• Πεξηβαιινληηθά, πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά δεδνκέλα κε ρξήζε γεσγξαθηθψλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ 

• Δλεξγεηαθή δηαρείξηζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 50001 

• Φπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη θαη έιεγρνη δσηθψλ ππνπξντφλησλ 

• Απνθαηάζηαζε κεηά απφ ζενκελίεο γηα Ο.Σ.Α. α΄θαη β΄ βαζκνχ 

3. Κνηλσληθή πνιηηηθή 

• Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (θαη‟ νίθνλ θξνληίδα, 

νηθνγελεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο) 

• Γεκνζηνλνκηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

• Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο - «Δηζφδεκα 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

• Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο 

• Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα: Πξνζηαζία αζπλφδεπησλ παηδηψλ, Δπηκειεηέο/ηξηεο 

• αλειίθσλ παξαβαηψλ, ςπρηθή πγεία θαη θπιαθέο, δηαρείξηζε θξίζεσλ ζηηο θπιαθέο 

θ.ιπ. 

4. Οηθνλνκία θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

• Απνηειεζκαηηθή θαη ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε 

• Απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε, αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, δηαθάλεηα 

θαη έιεγρνο 

• Δλεκέξσζε γηα ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο 

δηαρείξηζε 

• Πξαγκάησζε ησλ αξρψλ ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ινγνδνζία, δηαθάλεηα ηνπ ειεγθηηθνχ θαη εηζπξαθηηθνχ κεραληζκνχ 

5. Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε –εθαξκνζκέλεο ηερλνινγίεο 

• Ρφινο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

• Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο 

• Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή κάζεζε 

• Βαζηθέο δεμηφηεηεο: δηαρείξηζε γξαθείνπ, ινγηζηηθψλ θχιισλ, ειεθηξνληθή 

γξακκαηεία 

• Δμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ 
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Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα "Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε (ΔΠ ΓΜ) 2007--2013"
104

 

 

Υξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο 

• Δθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη αλάπηπμεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, 

• Βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

• Βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ λένπ Απηνδηνηθεηηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο. 

 

Αηηίεο θαζπζηέξεζεο εθαξκνγήο 

• Ζ απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζηκσλ ζηφρσλ θαη νη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ πηνζέηεζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ 

• Ζ εκκνλή ζε εζσηεξηθέο αιιαγέο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη 

θαη ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηεο ζρέζεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο 

• Ζ επηκνλή γηα αιιαγή κφλν κε λφκνπο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο. 

• Ζ επηβνιή, ιφγσ ηνπ κλεκνλίνπ, αζθπθηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ νδήγεζε ζηε ρξήζε ηδίσλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο 

 

 

Μλεκόληα ζπλελλόεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Σξεηο ηνκείο κεηαξξπζκίζεσλ
105

  

1. δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο (π.ρ. αχμεζε/κείσζε θφξσλ εηζνδεκάησλ θαη θαηαλαισηηθψλ 

θφξσλ),  

2. πνιηηηθέο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (π.ρ. θαζνξηζκφο ησλ επηηνθίσλ ησλ ηξαπεδψλ) 

θαη 

3. δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο  
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