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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Ππωσ όλοι γνωρίηουμε, θ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ αναφζρεται ςτο 

εργατικό δυναμικό μιασ εταιρείασ ι ενόσ οργανιςμοφ και τθν βζλτιςτθ 

διαχείριςθ και τα κίνθτρά τουσ. Θ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι 

επίςθσ μια δράςθ μζςα ςε ζναν οργανιςμό που είναι ςυνολικά υπεφκυνοσ 

για τθν εφαρμογι του κατάλλθλου πλαιςίου ενεργειϊν για τθν καλφτερθ 

διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μιασ επιχείρθςθσ. 

Θ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςθμαίνει ζναν τζλειο ςυνδυαςμό μεταξφ 

των παροχϊν και των διοικθτικϊν οφελϊν όλων των υπαλλιλων ςε μια 

επιχείρθςθ. Θ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κα πρζπει να ςυνάδει με 

τον τρόπο με τον οποίο αξιολογοφνται οι εργαηόμενοι ωσ ζνα μίγμα 

εμπειρίασ, ακαδθμαϊκϊν προςόντων και απόδοςθσ. 

Θ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ είναι 

ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο επομζνωσ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία 

τουσ. Φυςικά, θ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ εκτόσ από τθν εποπτεία 

από τον προϊςτάμενο και το καλό κλίμα ςτθν εργαςία ςυνδζεται και με άλλα 

ηθτιματα τα οποία ςχετίηονται με το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και εννοείται με 

το ςφςτθμα αμοιβϊν που υπάρχει ςτον οργανιςμό αυτόν. 

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αυτισ επομζνωσ είναι θ μελζτθ του νόμου Ν. 4778 

/ 2021 μιςκολόγιο, ηθτιματα ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ΑΑΔΕ, θ ςφνδεςθ 

των αποδοχϊν των υπαλλιλων με το νζο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και θ 

εφαρμογι του ςτθν πράξθ. 

 

 

Λζξεισ Κλειδιά: μιςθολόγιο, αξιολόγηςη, ΑΑΔΕ, Ν. 4778 / 2021, ανθρώπινο 

δυναμικό 
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ABSTRACT 
 

As we all know, Human Resource Management refers to the workforce of a 

company or an organization and their optimal management and motivation. 

Human resource management is also an action within an organization that is 

overall responsible for implementing the appropriate action framework for 

better managing a company's human resources. 

Human resource management means a perfect combination of the benefits 

and administrative benefits of all employees in a business. Human resource 

management should be consistent with the way employees are assessed as a 

mixture of experience, academic qualifications and performance. 

The management of human resources in public bodies is therefore a very 

important element for their effective operation. Of course, the management 

of human resources, in addition to the supervision by the supervisor and the 

good work climate, is also related to other issues related to the evaluation 

system and is understood to the remuneration system that exists in this 

organization. 

The object of this thesis is therefore the study of the law L. 4778/2021 payroll, 

issues of human resources of AADE, the connection of the salaries of the 

employees with the new evaluation system and its application in practice. 

 

 

 

 

Keywords: payroll, evaluation, AADE, Law 4778/2021, human resources 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αυτισ επομζνωσ είναι θ μελζτθ του νόμου Ν. 4778 / 2021 

μιςκολόγιο, ηθτιματα ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ΑΑΔΕ, θ ςφνδεςθ των αποδοχϊν 

των υπαλλιλων με το νζο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και θ εφαρμογι του ςτθν πράξθ. 

Θ ανταγωνιςτικότθτα και ο ανταγωνιςμόσ είναι δφο βαςικοί παράγοντεσ που 

δθμιουργοφν και διαμορφϊνουν τισ αγορζσ. Το πρϊτο ορίηεται ωσ θ ικανότθτα μιασ 

χϊρασ, ενόσ κλάδου (τομζα) ι μιασ εταιρείασ να εμπορεφεται προϊόντα ι υπθρεςίεσ 

ςε εγχϊριεσ και διεκνείσ αγορζσ. Ζχει κυρίωσ νόθμα κατά τθ διεξαγωγι ςυγκριτικϊν 

αξιολογιςεων και διαμορφϊνεται και κρίνεται από τουσ καταναλωτζσ επειδι 

οτιδιποτε επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά, τισ αντιλιψεισ ι τα γεγονότα τουσ επθρεάηει 

τθν ανταγωνιςτικι απόδοςθ. Ο ανταγωνιςμόσ, από τθν άλλθ, ορίηεται ωσ ζνα 

δυναμικό περιβάλλον ςτο οποίο οι καινοτόμεσ και μιμθτικζσ ςυμπεριφορζσ 

ενιςχφουν ι αποδυναμϊνουν τθ κζςθ των «παικτϊν» τθσ αγοράσ. Είναι ολοζνα και 

πιο ξεκάκαρο ότι ςε ζνα άκρωσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον, οι ανταγωνιςτικζσ 

επιδόςεισ είναι «προαπαιτοφμενο» για τθν επιβίωςθ. Ρικανι ανακατάταξθ ςτο 

πλαίςιο των εργαςιϊν τθσ αγοράσ, με αποτζλεςμα τθν ανταγωνιςτικι απόδοςθ 

κ.λπ. 

Θ εργαςία αποτελείται από πζντε (5) κεφάλαια κάκε ζνα από τα οποία μελετάει και 

από μια διαφορετικι οπτικι το υπό μελζτθ ηιτθμα. 

Ειδικότερα, ςτο πρϊτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ ζγινε ανάλυςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα και πιο ςυγκεκριμζνα θ μελζτθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ). 

Στο δεφτερο κεφάλαιο αναλφεται το μιςκολόγιο τθσ ΑΑΔΕ και θ αλλαγζσ που ζχει 

επιφζρει ο Νόμοσ 4778 / 2021. Στθ ςυνζχεια ςτο τρίτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ 

μελετικθκε θ ζννοια τθσ διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ωσ ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα. 

Τζλοσ, ςτο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάςτθκε θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ ενϊ ςτο 

πζμπτο κεφάλαιο τα αποτελζςματα του ερευνθτικοφ μζρουσ αυτισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η 

ΑΝΕΞΑΡΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε) 

1.1 Η ζννοια και η αποςτολή τησ δημόςιασ διοίκηςησ 
 

Ζτςι ϊςτε να καλφψει τισ ανάγκεσ των πολιτϊν για αςφάλεια, υγεία, 

δικαιοςφνθ, εκπαίδευςθ και οικονομικι ανάπτυξθ, το κράτοσ ζχει 

δθμιουργιςει ζνα πολφ μεγάλο εφροσ υπθρεςιϊν και το οργάνωςε ςφμφωνα 

με κάποιεσ αρχζσ. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ απαρτίηουν τθ δθμόςια διοίκθςθ. Ζτςι 

λοιπόν μποροφμε να ποφμε ότι θ δθμόςια διοίκθςθ δίνει υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ ςε όλα τα επίπεδα, ςυνεπικουρεί ςε όλεσ εμπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ, μεριμνά για τθ δθμόςια υγεία, παρζχει ιατρικι κάλυψθ, 

αςχολείται με τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ζργων, αςχολείται με τθν είςπραξθ 

των δθμοςίων εςόδων, παρζχει μζτρα αςφάλειασ και τάξθσ, δθμιουργεί 

υποδομζσ ανάπτυξθσ και τα λοιπά1. 

Ωσ εκ τοφτου, θ δθμόςια διοίκθςθ κεωρείται ζνα ςφνολο διοικθτικϊν 

υπθρεςιϊν και φορζων που ενςωματϊνονται ςτισ διοικθτικζσ λειτουργίεσ του 

κράτουσ για τθν εφαρμογι των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν. Τα κφρια 

χαρακτθριςτικά του κράτοσ είναι καταρχιν θ παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ 

πολίτεσ και επίςθσ θ διενζργεια δθμόςιων εξουςιϊν που ςχετίηονται με το 

κράτοσ και τισ λειτουργίεσ του. 

Ωσ δθμόςια υπθρεςία κεωρείται κάκε λειτουργία δθμόςιου νομικοφ ι 

φυςικοφ προςϊπου ςτθν υπθρεςία δθμόςιασ υπθρεςίασ, ςκοπόσ τθσ οποίασ 

είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ. 

                                                           
1
 Τζνύληαο Κ., Τξηαληαθπιινπνύινπ Α., (2010), Η νξγάλσζε θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο & ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθδόζεηο Παπαδήζε 

 



14 
 

Θ δθμόςια διοίκθςθ είναι ιεραρχικά υποταγμζνθ ςτθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ. 

Θ κυβζρνθςθ χρθςιμοποιεί τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ προκειμζνου να 

εφαρμόςει τισ αποφάςεισ τθσ και να επιβάλει τισ πολιτικζσ που λαμβάνει.  

Θ δθμόςια διοίκθςθ χωρίηεται ςε εκτελεςτικά τμιματα με οργανωτικά και 

λειτουργικά κριτιρια. Σφμφωνα με τα οργανικά πρότυπα, θ δθμόςια 

διοίκθςθ αποτελείται από όλουσ τουσ φορείσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που ζχουν 

τθ νομικι μορφι των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου2. 

Επιπλζον, οι κατθγορίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι οι εξισ: α) με 

περιοριςμοφσ, β) εκ των προτζρων και γ) παρζχοντασ ρυκμίςεισ ςτισ αγορζσ.  

Θ διοίκθςθ μζςω περιοριςμϊν είναι θ κυρίαρχθ διοικθτικι αντίλθψθ, που 

εφαρμόηεται μζςω τθσ εκτελεςτικισ εξουςίασ, τθσ οποίασ οι αρμοδιότθτεσ 

είναι θ διατιρθςθ τθσ ζννομθσ τάξθσ και τθσ προςταςίασ των πολιτϊν κακϊσ 

και θ ςυλλογι των φόρων. Θ υγεία, θ πρόνοια και θ ρφκμιςθ είναι 

εκτελεςτικζσ εξουςίεσ για τον κακοριςμό ςχεδίων και ςτόχων, που αςκοφνται 

από τθν κυβζρνθςθ. Τζλοσ, όταν ςτόχοσ τθσ διοίκθςθσ είναι θ εξυπθρζτθςθ 

των πολιτϊν, αυτό αποκαλείται ςυναλλαγι.  

Τζλοσ, όταν θ εκτελεςτικι εξουςία μεταβιβάηεται από το επάγγελμα, θ 

δθμόςια διοίκθςθ οργανϊνεται οριηόντια, ανάλογα με τισ ςυγκεκριμζνεσ 

ανάγκεσ. 

1.2 Λειτουργύα και αρμοδιότητεσ τησ Α.Α.Δ.Ε 
 

Θ Ανεξάρτθτθ Δθμόςια Φορολογικι Υπθρεςία (ΑΑΔΕ) είναι ζνασ ανεξάρτθτοσ 

φορζασ αρμόδιοσ για τθν είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων ςτθν Ελλθνικι 

Δθμοκρατία. Συςτάκθκε το 2017 για να αντικαταςτιςει τθ ΓΓΔΕ. Τθν εποπτεία 

                                                           
2 Τζνύληαο Κ., Τξηαληαθπιινπνύινπ Α., (2010), Η νξγάλσζε θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

θεληξηθήο δηνίθεζεο & ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθδόζεηο Παπαδήζε 
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τθσ δεν τθν ζχει θ ελλθνικι κυβζρνθςθ, αλλά το ελλθνικό κοινοβοφλιο. 

Πργανο διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ είναι ο Διοικθτισ και ζνα πενταμελζσ Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, ςτο οποίο ςυμμετζχουν ο Ρρόεδροσ και άλλα τζςςερα μζλθ. 

Υπάρχει και ςφμβουλοσ. 

Ζργο τθσ Ανεξάρτθτθσ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Εςόδων είναι να βρίςκει, να 

πιςτοποιεί και να ειςπράττει φορολογικά, τελωνειακά και άλλα δθμόςια 

ζςοδα που ςχετίηονται με τα κακικοντά τθσ3. 

Θ Αρχι ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

• Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ προόδου τθσ είςπραξθσ των δθμοςίων 

εςόδων  

• Αποφαςιςτικι ςυμμετοχι ςτθν προςπάκεια τθσ μείωςθσ τθσ 

φοροδιαφυγισ και τθσ παραοικονομίασ 

• Ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων, ανακοινϊςεων, που ςχετίηονται γενικά 

με τθν  εφαρμογι φορολογικϊν, τελωνειακϊν και άλλων διατάξεων  

• Ρροςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, του περιβάλλοντοσ και των καταναλωτϊν, 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ λειτουργίασ των αγορϊν4. 

• Διενζργεια φορολογικϊν και τελωνειακϊν ελζγχων 

• Ανακάλυψθ φοροδιαφυγισ, φορολογικισ απάτθσ και παραοικονομίασ και 

καταλογιςμόσ φοροδιαφυγισ και φορολογθτζου υλικοφ. 

• Εντοπιςμόσ και πάταξθ τθσ διαφκοράσ ςτο δθμόςιο 

• Επίβλεψθ και ςυντονιςμόσ τθσ ελεγκτικισ διαδικαςίασ5. 

                                                           
3 https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites  
4 https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites  
5 https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites 

https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites
https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites
https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites
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• Θ ανάπτυξθ, ενθμζρωςθ, διατιρθςθ, λειτουργία και χριςθ εφαρμογϊν Ρ.Σ  

ι θ προμικεια τουσ, για τθν απρόςκοπτθ τζλεςθ των υπθρεςιϊν τθσ 

• Κακορίηει τθ ςτρατθγικι τεχνολογίασ τθσ με βάςθ το προγραμματιςμό και 

τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ΤΡΕ και υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ6. 

1.3 Οργανόγραμμα τησ Α.Α.Δ.Ε 
 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην νξγαλόγξακκα δηνίθεζεο ηεο Α.Α.Δ.Ε. 

 

 

                                                           
6 https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites 

https://www.aade.gr/menoy/aade/apostoli-armodiotites
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4778 / 2021 

2.1 Το προηγοφμενο καθεςτώσ πληρωμήσ των υπαλλήλων τησ ΑΑΔΕ 
 

Ειδικότερα θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων παρουςίαςε μείωςθ του 

προςωπικοφ τθσ το 2018, που παρζμεινε πάνω από 4% χαμθλότερο από τον 

ςτόχο των 12.000, ςφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Το εν 

λόγω πρόβλθμα, ςφμφωνα με το Bloomberg7, οφείλεται ςτο ότι οι 

επιτυχόντεσ ςτισ αιτιςεισ για πρόςλθψθ, τελικά τισ απορρίπτουν, κάτι που 

πικανότατα οφείλεται ςτουσ μιςκοφσ που προςφζρονται. 

Οι λόγοι για το ζλλειμμα περιλαμβάνουν ςυνεχιηόμενεσ κακυςτεριςεισ 

προςλιψεων εφοριακϊν/τελωνείων και υψθλότερα του αναμενόμενου 

ποςοςτά κφκλου εργαςιϊν (κυρίωσ λόγω ςυνταξιοδοτιςεων), αλλά και λόγω 

του ςχετικά υψθλοφ ποςοςτοφ απόρριψθσ προτάςεων τθσ ΑΑΔΕ ςτουσ 

επιτυχόντεσ. 

2.2 Οι αλλαγζσ του νόμου 4778 / 2021 
 

Το νζο μιςκολόγιο των υπαλλιλων τθσ Ανεξάρτθτθσ Υπθρεςίασ Δθμοςίων 

Εςόδων (ΑΑΔΕ) τίκεται ςε ιςχφ από τθν 1θ Ιουνίου 2021, με τθν επιφφλαξθ 

ψιφιςθσ από τθ Βουλι του ν. 4778/2021. Βάςει του νόμου, ο μθνιαίοσ 

μιςκόσ του εργαηομζνου κα κακορίηεται με βάςθ όχι μόνο τθν προχπθρεςία 

                                                           
7
 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-28/greece-has-a-tax-collection-problem-

recruiting-tax-collectors  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-28/greece-has-a-tax-collection-problem-recruiting-tax-collectors
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-28/greece-has-a-tax-collection-problem-recruiting-tax-collectors
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και τθν οικογενειακι κατάςταςθ ι το μορφωτικό επίπεδο, αλλά και τθν 

εργαςία και τισ αρμοδιότθτεσ κάκε κζςθσ. Ζχουν κεςπιςτεί ειδικοί μιςκοί που 

κυμαίνονται από 100 ζωσ 2.200 ευρϊ, ενϊ τα επιδόματα για 

απομακρυςμζνεσ παραμεκόριεσ περιοχζσ μποροφν να αυξθκοφν ςτα 500 

ευρϊ το μινα. Επιπλζον, το νζο μιςκολόγιο ειςάγει ανταμοιβζσ 

επιτευγμάτων. 

Μεταξφ άλλων ςτο νομοςχζδιο προβλζπονται τα ακόλουκα: 

• Στο νζο μιςκολόγιο περιλαμβάνονται μόνιμοι και δόκιμοι δθμόςιοι 

υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτθν ΑΑΔΕ, υπάλλθλοι ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου και οριςμζνου χρόνου και μετακλθτοί υπάλλθλοι και ςφμβουλοι και 

ςυνεργάτεσ περιφερειάρχθ τουσ8. 

• Δεν ανικουν ο διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε., ο πρόεδροσ τθσ Α.Α.Δ.Ε., τα μζλθ του 

διοικθτικοφ ςυμβουλίου και οι εμπειρογνϊμονεσ. 

• Ο ςτακερόσ μθνιαίοσ μιςκόσ ενόσ υπαλλιλου περιλαμβάνει βαςικό μιςκό, 

μπόνουσ και παροχζσ, ειδικζσ αποηθμιϊςεισ και προςωπικζσ διαφορζσ. 

Ειδικότερα, οι υπάλλθλοι, οι οποίοι υπάγονται ςτο νζο μιςκολόγιο 

κατατάςςονται ωσ εξισ: 

Α.  Στθ μιςκολογικι κλίμακα του βαςικοφ μιςκοφ, ανάλογα με τθν κατθγορία 

εκπαίδευςθσ του υπαλλιλου και τθν εμπειρία υπθρεςίασ του ςτο δθμόςιο 

ίδρυμα. 

Β. Στο πτυχίο εργαςίασ (Β.Θ.Ε.), ςφμφωνα με τθν εργαςία (Θ.Ε.). 

Θ κατάταξθ ενόσ εργαηομζνου ςτουσ βακμοφσ αμοιβισ και τουσ βακμοφσ 

εργαςίασ δεν επθρεάηεται από τον κλάδο ςτον οποίο ανικει θ κζςθ του. 

                                                           
8 Νόμοσ 4778 / 2021 , http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/act/2021/4778  

http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/act/2021/4778
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Αρχικά, ο μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ για το ΜΚ 1 τθσ κατθγορίασ Υποχρεωτικισ 

Εκπαίδευςθσ είναι πλζον 780 ευρϊ. 

Μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ για λοιπά Μ.Κ.Σ. Θ ςφνκεςθ αυτισ τθσ κατθγορίασ 

είναι το ποςό που παράγεται προςκζτοντασ ςτα αμζςωσ προθγοφμενα Μ.Κ. 

780 ευρϊ πολλαπλαςιαηόμενο με ςυντελεςτι 0,0551. Το προςτικζμενο ποςό 

ςτρογγυλοποιείται ςτο πλθςιζςτερο Ευρϊ. 

Ο βαςικόσ μιςκόσ για τα Μ.Κ. 1 ςτισ κατθγορίεσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.), τεχνικισ εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.) και πανεπιςτθμιακισ 

εκπαίδευςθσ (Ρ.Ε.) προςδιορίηεται πολλαπλαςιάηοντασ το ποςό των 780 

ευρϊ με τον ακόλουκο παράγοντα, ςτρογγυλοποιθμζνο ςτθν πλθςιζςτερθ 

μονάδα ευρϊ: Για Δ.Ε. Ο ςυντελεςτισ είναι 1,1, ο ςυντελεςτισ για TE είναι 

1,33 και ο ςυντελεςτισ για ΡE είναι 1,44. 

Επιπλζον, για τθ ςτιριξθ των οικογενειϊν των εργαηομζνων, κατανζμονται 

μθνιαίεσ οικογενειακζσ παροχζσ ανάλογα με τθν οικογενειακι κατάςταςθ 

των εργαηομζνων, ωσ εξισ: 

Για υπαλλιλουσ με ανιλικα παιδιά ι παιδιά με αναπθρία τουλάχιςτον 50% 

που τουσ εμποδίηει να κερδίηουν τα προσ το ηθν, οι παροχζσ ορίηονται ςε 50 

ευρϊ για ζνα παιδί, 70 ευρϊ για δφο παιδιά, 120 ευρϊ για τρία παιδιά, 170 

ευρϊ για τζςςερα παιδιά, κάκε άλλο παιδί προςκζτει εβδομιντα ευρϊ9. 

Οι οικογενειακζσ παροχζσ δεν ιςχφουν για υπαλλιλουσ τζκνων με το ίδιο 

ειςόδθμα (είτε από επάγγελμα διαβίωςθσ είτε από άλλεσ πθγζσ και υποβολι 

δικϊν τουσ φορολογικϊν δθλϊςεων) όταν το δθλωκζν ειςόδθμα υπερβαίνει 

το αφορολόγθτο όριο. Στθν περίπτωςθ αυτι διακόπτεται θ καταβολι 

οικογενειακϊν επιδομάτων για το οικονομικό ζτοσ κατά το οποίο 

διαπιςτϊνεται υπζρβαςθ του ανωτζρω ορίου. Αυτό το επίδομα ιςχφει για 

παιδιά που γεννικθκαν ςε γάμο, βιολογικά, υιοκετθμζνα ι δεκτά, εάν είναι 

                                                           
9 Νόμοσ 4778 / 2021, https://www.taxheaven.gr/law/4778/2021  

https://www.taxheaven.gr/law/4778/2021
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άγαμα και θλικίασ κάτω των δεκαοκτϊ ι δεκαεννζα ετϊν και εάν βρίςκονται 

ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 

Ειδικότερα, για παιδιά που φοιτοφν ςε οποιοδιποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα 

μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθμόςιο ι ιδιωτικό, κα δίνεται μόνο ο 

ελάχιςτοσ αρικμόσ διπλωμάτων, βραβείων εξαμινου που προςφζρονται από 

κάκε φορζα εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

υπερβαίνουν τθν θλικία των είκοςι τεςςάρων ετϊν.  

Για τθ λιξθ των παροχϊν, με τθν επιφφλαξθ ςυμπλιρωςθσ των παραπάνω 

περιοριςμϊν, ωσ θμερομθνία γζννθςθσ του τζκνου κεωρείται θ 31θ 

Δεκεμβρίου του ζτουσ γζννθςθσ ι, ςτθν περίπτωςθ μακθτι, θ λιξθ του 

ςχολικοφ ζτουσ. 

Επιπλζον, τα επιδόματα για απομακρυςμζνεσ περιοχζσ εξακολουκοφν να 

κατανζμονται ςτουσ δικαιοφχουσ ςτο ίδιο ποςό και με τουσ ίδιουσ όρουσ. Οι 

εργαηόμενοι κα λαμβάνουν επίςθσ επιδόματα για επικίνδυνθ και ανκυγιεινι 

εργαςία εάν πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ. Θ καταβολι αυτοφ του 

επιδόματοσ ςυνδζεται με τθν πραγματικι εκτζλεςθ των κακθκόντων10: 

Τζλοσ, ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ αξιολόγθςθσ 

εργαηομζνων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εργαηόμενοι ςυμμετζχουν ςτθν 

ετιςια διαδικαςία αξιολόγθςθσ, χορθγείται ςτουσ εργαηομζνουσ το βραβείο 

επίτευξθσ ςτόχου. 

Θ δομι του νζου μιςκολογίου περιγράφεται ςυνοπτικά ςτθν παρακάτω 

εικόνα: 

                                                           
10 Νόμοσ 4778 / 2021 https://www.karagilanis.gr/epikairotita/nomos-4778-2021-fek-26-a-
19-02-2021.html  

https://www.karagilanis.gr/epikairotita/nomos-4778-2021-fek-26-a-19-02-2021.html
https://www.karagilanis.gr/epikairotita/nomos-4778-2021-fek-26-a-19-02-2021.html
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο: Η ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

3.1 Η ϋννοια τησ δημόςιασ διούκηςησ 
 

Ρολιτικοί επιςτιμονεσ, νομοκζτεσ, εκπαιδευτικοί, ςτελζχθ επιχειριςεων, 

δικθγόροι, καταναλωτζσ —πρακτικά όλοι, φαίνεται μερικζσ φορζσ— ηθτοφν 

καλφτερθ δθμόςια διαχείριςθ. Για τουσ επιχειρθματίεσ, θ ανάγκθ είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι, διότι αιςκάνονται ότι περιβάλλονται από 

κυβερνθτικοφσ κεςμοφσ με τουσ οποίουσ απαιτείται από το νόμο να 

αλλθλεπιδροφν11. 

Αλλά ο ενκουςιαςμόσ για καλι διακυβζρνθςθ είναι ζνα πράγμα. Θ 

κατανόθςθ τθσ φφςθσ του, για να μθν πω τίποτα για τθν επίτευξι του, είναι 

άλλο. Συχνά φαίνεται να υποκζτουμε ότι θ αποτελεςματικι διαχείριςθ ςτον 

δθμόςιο τομζα ζχει τισ ίδιεσ βαςικζσ ιδιότθτεσ με τθν αποτελεςματικι 

διαχείριςθ ςτον ιδιωτικό τομζα. 

Εάν πράγματι θ καλι διοίκθςθ επιχειριςεων διαφζρει ποιοτικά από τθν καλι 

δθμόςια διοίκθςθ, πρζπει να επανεξετάςουμε οριςμζνεσ από τισ προςδοκίεσ 

μασ από τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, κακϊσ και πολλζσ κοινζσ ζννοιεσ τθσ 

διευκυντικισ απόδοςθσ και τθσ κατάρτιςθσ ςτθν κυβζρνθςθ. Ωσ άτομα και ωσ 

πράκτορεσ των εταιρειϊν τουσ, οι επιχειρθματίεσ δεν πρζπει να λειτουργοφν 

                                                           
11 Bowman S, James S. 2010, The Success of Failure: The Paradox of 

Performance Pay, Review of Public Personnel Administration 

 



24 
 

χωρίσ αυταπάτεσ ότι υπάρχουν ομοιότθτεσ μεταξφ τθσ εργαςίασ τουσ και των 

κακθκόντων των δθμόςιων διοικθτικϊν υπαλλιλων12. 

Για να ςυγκρίνουμε τθ διαχείριςθ ςτουσ δφο τομείσ, ασ ξεκινιςουμε με ζναν 

κοινό οριςμό και ζνα παράδειγμα που οι επιχειρθματίεσ κα αναγνωρίςουν 

εφκολα. Θ διοίκθςθ ορίηεται ςυνικωσ με οριςμζνουσ όρουσ ωσ «θ επίτευξθ 

του ςκοποφ μζςω τθσ οργανωμζνθσ προςπάκειασ άλλων». Ζνα ςτζλεχοσ 

επιχείρθςθσ εκπλθρϊνει τον ςκοπό τθσ εταιρείασ χτίηοντασ και 

τροποποιϊντασ τισ οργανωτικζσ δομζσ, τα ςυςτιματα και τισ ςχζςεισ μζςω 

των προςπακειϊν των ανδρϊν και των γυναικϊν τουσ οποίουσ (ι αυτι) 

ςτρατολογεί13. 

Ζνα πολφ καλό μζτρο αποτελεςματικότθτασ, όπωσ όλοι γνωρίηουμε, είναι το 

κζρδοσ. Το γεγονόσ ότι το πρϊτο πράγμα που περιμζνουμε να κάνουν οι 

διευκυντζσ επιχειριςεων είναι να διαχειρίηονται επικερδϊσ τισ προςδοκίεσ 

μασ από αυτοφσ από το τι κάνουν κακϊσ και από το πόςο ςφντομα κα το 

κάνουν. 

Ωςτόςο, θ διαχείριςθ ςτο δθμόςιο τομζα ορίηεται και οριοκετείται, διαφζρει 

από τθν εταιρικι διαχείριςθ ςε πολλοφσ ςθμαντικοφσ τρόπουσ. Οι διευκυντζσ 

του δθμόςιου τομζα πρζπει ςυχνά: 

 Να αποδεχτοφν ςτόχουσ που τίκενται από οργανιςμοφσ διαφορετικοφσ 

από τουσ δικοφσ τουσ. 

                                                           
12 Kellough, J. Edward, (2012), Managing Human Resources to Improve 

Organizational Productivity: The Role of Performance Evaluation,  In Public 

Personnel Management, Elsevier 

 

13 Nigro, Lloyd G. and Edward Kellough, J.. (2000), Civil Service Reform in 

Georgia: Going to the Edge?, Review of Public Personnel Administration, Wiley 
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 Να λειτουργοφν δομζσ ςχεδιαςμζνεσ από ομάδεσ διαφορετικζσ από τισ 

δικζσ τουσ. 

 Να ςυνεργαςτοφν με άτομα των οποίων θ ςταδιοδρομία είναι από 

πολλζσ απόψεισ εκτόσ του ελζγχου τθσ διοίκθςθσ. 

 Να εκτελοφν τουσ ςτόχουσ τουσ ςε λιγότερο χρόνο από ότι επιτρζπεται 

ςτουσ αντίςτοιχουσ μάνατηερσ του ιδιωτικοφ τομζα. 

Ο ςτόχοσ του δθμόςιου υπαλλιλου κατά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του 

είναι να «κάνει τα πράγματα» με τζτοιο τρόπο ϊςτε όταν αυτόσ (ι αυτι) 

εγκαταλείψει το αξίωμα, κα ζχει τθν ικανοποίθςθ του επιτεφγματοσ κακϊσ 

και τθν προοπτικι να γίνει το αξίωμα υψθλότερο ι πιο χριςιμο. ςτο μζλλον. 

Αυτι θ προοπτικι κα είναι αποτζλεςμα αυξθμζνου ςεβαςμοφ για τθν 

προςωπικι του ικανότθτα ι τθσ ςυμμετοχισ του ςε ςθμαντικοφσ 

ςυναςπιςμοφσ14. 

3.2 Η ϋννοια τησ διούκηςησ του ανθρώπινου δυναμικού 
 

Ο οριςμόσ για το HRM είναι ο ακόλουκοσ με βάςθ τον Boselie (2014) «Το 

HRM περιλαμβάνει αποφάςεισ διοίκθςθσ οι οποίοι αλλθλεπιδροφν με 

διάφορεσ πρακτικζσ που μαηί ορίηουν τθ ςχζςθ εργαςίασ και αποςκοποφν   

ςτθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων επιτευγμάτων. Αυτοί οι ςκοποί αφοροφν 

ςκοποφσ απόδοςθσ που ζχουν οριςτεί και μετρθκεί με πολλοφσ τρόπουσ». 

Χρθςιμοποιϊντασ το μοντζλο του Harvard του HRM, οι Beer, Boselie και 

Brewster (2015) ςυνδυάηουν αυτοφσ τουσ ςτόχουσ ςε μια πολυδιάςτατθ 

καταςκευι απόδοςθσ. Θ απόδοςθ δεν κεωρείται μόνο ωσ οργανωτικι 

                                                           
14 Riccucci, Norma M. and Thompson, Frank J, (2008), The New Public 

Management, Homeland Security, and the Politics of Civil Service Reform,  

Public Administration Review 
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αποτελεςματικότθτα (που αντανακλά δείκτεσ οικονομικισ απόδοςθσ και 

μζτρα παραγωγικότθτασ για παράδειγμα), αλλά και ωσ δθμιουργία 

ευθμερίασ των εργαηομζνων (που αντανακλάται ςε ικανοποιθμζνουσ και 

υγιείσ εργαηόμενουσ) και κοινωνικι ευθμερία (π.χ. ο αντίκτυποσ ενόσ 

οργανιςμοφ ςτθν κοινωνία) . 

Οι Delery και Doty (1996) κάνουν μια διάκριςθ μεταξφ τριϊν τρόπων 

ςτρατθγικισ κεωρθτικοποίθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ – οικουμενικισ 

(βζλτιςτεσ πρακτικζσ), ζκτακτθσ ανάγκθσ και διαμόρφωςθσ – επιςθμαίνοντασ 

τθν καλφτερθ πρακτικι ζναντι τθσ βζλτιςτθσ πρόταςθσ ςτθν ζρευνα 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι προςεγγίςεισ βζλτιςτθσ πρακτικισ (κακολικζσ) 

βαςίηονται ςτθν ζννοια του ενιαίου μεγζκουσ ςτο HRM. Οι προςεγγίςεισ που 

ταιριάηουν καλφτερα (ενδεχομζνωσ και διαμόρφωςθσ) είναι πιο περίπλοκεσ, 

τονίηοντασ ότι το εςωτερικό και εξωτερικό οργανωτικό πλαίςιο επθρεάηει τισ 

επιλογζσ HRM, τα αποτελζςματα HRM και τθ ςχζςθ μεταξφ HRM και 

αποτελεςμάτων. Θ πολυπλοκότθτα των οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα, 

τόςο εςωτερικά όςο και εξωτερικά, απαιτεί μια βζλτιςτθ προςζγγιςθ ςτθν 

οποία ζχει ςθμαςία το πλαίςιο15. 

Σε μια βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ 104 εμπειρικϊν άρκρων ςχετικά με τθν 

προςτικζμενθ αξία του ανκρϊπινου δυναμικοφ, οι Boselie, Dietz και Boon 

(2005) επικεντρϊκθκαν ςε άρκρα περιοδικϊν που χρθςιμοποιοφςαν μια 

λειτουργικοποίθςθ του HRM «πολλαπλϊν πρακτικϊν τφπου HRM». Σε 

αντίκεςθ, για παράδειγμα, με τισ ψυχολογικζσ προςεγγίςεισ ςτισ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ, ςτισ οποίεσ θ εςτίαςθ είναι κυρίωσ ςε πρακτικζσ μεμονωμζνων 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, όπωσ θ πρόςλθψθ, το HRM κεωρείται μια δζςμθ ι 

ςφςτθμα πρακτικϊν που διαμορφϊνει τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ μζςα και γφρω 

από τουσ οργανιςμοφσ. Μια δζςμθ ι ςφςτθμα πρακτικϊν ανκρϊπινου 

δυναμικοφ βαςίηεται ςε ζννοιεσ ςυςτθμάτων ανκρϊπινου δυναμικοφ υψθλισ 

                                                           
15

 Nigro, Lloyd G. and Edward Kellough, J.. (2000), Civil Service Reform in Georgia: Going 

to the Edge?, Review of Public Personnel Administration, Wiley 
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δζςμευςθσ, ςυςτθμάτων εργαςίασ υψθλισ απόδοςθσ και ςυςτθμάτων 

εργαςίασ υψθλισ ςυμμετοχισ που υπάρχουν από ςυνεκτικά και ςυνεπι 

ςφνολα πρακτικϊν όπωσ επιλεκτικι πρόςλθψθ και επιλογι, 

κοινωνικοποίθςθ, εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ, απόδοςθ αξιολόγθςθ και 

αμοιβι, αυτονομία εργαηομζνων, ομαδικι εργαςία και ςχεδιαςμόσ εργαςίασ. 

Θ εςωτερικι ι οριηόντια προςαρμογι υποδθλϊνει ότι θ ευκυγράμμιςθ 

μεμονωμζνων πρακτικϊν HR μζςα ςε ζνα πακζτο ι ςφςτθμα ενιςχφει τθν 

απόδοςθ του οργανιςμοφ. Οι προςεγγίςεισ του ςυςτιματοσ HR 

εφαρμόηονται γενικά ςτθν ζρευνα ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε οργανιςμοφσ 

του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα.  

3.3 Η διούκηςη του ανθρώπινου δυναμικού ςτη δημόςια 

διούκηςη 
 

Θ διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ κεωρεί ότι θ 

δθμόςια διοίκθςθ περιλαμβάνει γενικά όλουσ όςουσ απαςχολοφνται ςε μθ 

εμπορικζσ οντότθτεσ που χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ. Αυτζσ οι 

οντότθτεσ μπορεί να κυμαίνονται από κυβερνθτικά γραφεία και υπθρεςίεσ 

ζωσ φορείσ και αρχζσ με διαφορετικοφσ βακμοφσ ομοιομορφίασ, τόςο ςε 

κεντρικό όςο και ςε τοπικό επίπεδο, και περιλαμβάνουν εκείνεσ ςε μθ 

κερδοςκοπικζσ υπθρεςίεσ όπωσ θ υγεία και θ εκπαίδευςθ που 

χρθματοδοτοφνται εξ ολοκλιρου ι ωσ επί το πλείςτον από το δθμόςιο. Θ 

διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίεσ 

όπωσ ςχεδιαςμόσ, πρόςλθψθ και επιλογι, διαχείριςθ απόδοςθσ, εκπαίδευςθ, 

αποηθμίωςθ και εργαςιακζσ ςχζςεισ. Οι βαςικζσ προκλιςεισ τθσ διαχείριςθσ 

των λειτουργιϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ περιλαμβάνουν τθν παρακίνθςθ 

και τθν αποηθμίωςθ των δθμοςίων υπαλλιλων για τθν επιβράβευςθ του 

πάκουσ για δθμόςια υπθρεςία, τθ διαχείριςθ των πολιτικϊν ρόλων των 

δθμοςίων υπαλλιλων και τθν πολιτικι ανταπόκριςι τουσ, τθν επιλογι 
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ςθμαντικϊν ταυτοτιτων για τθν επίτευξθ εκπροςϊπθςθσ και 

διαφορετικότθτασ και τθ μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Αυτζσ οι 

προκλιςεισ επθρεάηουν τθν ατομικι και οργανωτικι απόδοςθ16. 

Το κίνθτρο και θ αποηθμίωςθ επικεντρϊνονται ςε αυτό που δεςμεφει τα 

άτομα με οργανιςμοφσ και δίνει ενζργεια ςε αυτά τα άτομα. Μια προςζγγιςθ, 

εμπνευςμζνθ από ορκολογικι επιλογι, προςδιορίηει το προςωπικό 

ςυμφζρον και τα εξωτερικά κίνθτρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των αμοιβϊν με 

βάςθ τθν απόδοςθ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ επιτιρθςθσ για τθ 

διαχείριςθ των εργαηομζνων. Μια δεφτερθ προςζγγιςθ, εμπνευςμζνθ από τθ 

κεωρία του αυτοκακοριςμοφ, εςτιάηει ςτον αλτρουιςμό και τισ 

προκοινωνικζσ αξίεσ και δίνει προτεραιότθτα ςτα εγγενι κίνθτρα, τον 

ςχεδιαςμό εργαςίασ και τθν προςεκτικι επιλογι για να καλλιεργιςει το 

πάκοσ για δθμόςια υπθρεςία. Μια βαςικι πρόκλθςθ είναι να εντοπιςτοφν 

και να καλλιεργθκοφν άτομα με κίνθτρα δθμόςιασ υπθρεςίασ και να 

επιβραβευτεί θ ικανότθτα και το πάκοσ για δθμόςια υπθρεςία. Θ επιλογι και 

θ καλλιζργεια όςων ζχουν πάκοσ για δθμόςια υπθρεςία περιλαμβάνει τθ 

μζριμνα ϊςτε οι πολιτικζσ και οι πρακτικζσ αποηθμίωςθσ να μθν 

παραγκωνίηουν τα κίνθτρα δθμόςιασ υπθρεςίασ17. 

Μια πρόςκετθ πρόκλθςθ επικεντρϊνεται ςτουσ πολιτικοφσ ρόλουσ των 

δθμοςίων υπαλλιλων ςτθν κυβζρνθςθ και ςτον βακμό ςτον οποίο οι 

δθμόςιοι υπάλλθλοι ανταποκρίνονται πολιτικά. Θ επιλογι δθμοςίων 

υπαλλιλων βάςει αξίασ, με ξεχωριςτζσ δομζσ ςταδιοδρομίασ για πολιτικοφσ 

και δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, ςυνδζεται γενικά με αποτελεςματικότερθ 

διακυβζρνθςθ και οικονομικι ανάπτυξθ, με οριςμζνεσ ςθμαντικζσ εξαιρζςεισ. 

Τα κακικοντα, οι αντιλιψεισ για τουσ ρόλουσ και θ ςυμπεριφορά τθσ 

ανϊτερθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ εξαρτϊνται από τθν ιςτορικι παράδοςθ και 
                                                           
16 Riccucci, Norma M. and Thompson, Frank J, (2008), The New Public Management, 

Homeland Security, and the Politics of Civil Service Reform,  Public Administration Review 
17

 Παπαιεμαλδξή Ν., Μπνπξαληάο Δ., (2003), Δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πόξσλ, εθδόζεηο 

Μπέλνπ 
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τθν πολιτικι κουλτοφρα και από δομικά χαρακτθριςτικά, όπωσ θ παρουςία ι 

θ απουςία πολιτικϊν ςυμβοφλων και θ υποςτιριξθ που λαμβάνουν ι 

χρειάηονται οι δθμόςιοι υπάλλθλοι πζρα από τθν κυβζρνθςθ από πελάτεσ και 

ομάδεσ ςυμφερόντων. Ο ρόλοσ των ανϊτερων δθμοςίων υπαλλιλων 

εξαρτάται επίςθσ από τθν εξειδίκευςι τουσ και τθν ικανότθτα των πολιτικϊν 

διοριςμζνων. Συςτιματα που ενκαρρφνουν πιο ςαφείσ πολιτικοφσ ρόλουσ για 

ανϊτερουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ δεν φαίνεται να κυςιάηουν το δθμόςιο 

ςυμφζρον. Θ προετοιμαςία των ανϊτερων δθμοςίων υπαλλιλων για αυτοφσ 

τουσ ρόλουσ είναι μια κρίςιμθ πρόκλθςθ για τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ. Οι 

αρχζσ χρθςιμοποιοφν επίςθσ εργαλεία ανκρϊπινου δυναμικοφ για να 

αυξιςουν τθν πολιτικι ανταπόκριςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ, τθσ πεικαρχίασ και των αλλαγϊν ςτθν αςφάλεια τθσ κθτείασ 

των δθμοςίων υπαλλιλων. 

Κακϊσ ζννοιεσ όπωσ οι δεξιότθτεσ και οι ικανότθτεσ αποκτοφν πολιτικι 

ςθμαςία, θ εκπροςϊπθςθ γίνεται μια άλλθ βαςικι πρόκλθςθ για τθ 

διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. Θ πακθτικι 

εκπροςϊπθςθ είχε μεγάλο αντίκτυπο τόςο ςτισ δυτικοφ τφπου δθμοκρατίεσ 

όςο και ςτον αναπτυςςόμενο κόςμο. Θ πακθτικι εκπροςϊπθςθ ζχει 

ςυμβολικά αποτελζςματα και μπορεί να αυξιςει τθν εμπιςτοςφνθ των 

πολιτϊν ςτθ γραφειοκρατία, κακιςτϊντασ τθ γραφειοκρατικι δράςθ πιο 

νόμιμθ ςτα μάτια των μειονοτικϊν κοινοτιτων. Επιπλζον, οι δθμόςιοι 

υπάλλθλοι τθσ μειοψθφίασ μπορεί να επθρεάςουν τα αποτελζςματα άμεςα - 

για παράδειγμα, επθρεάηοντασ τθν εφαρμογι μιασ πολιτικισ - ι ζμμεςα - για 

παράδειγμα, επθρεάηοντασ πελάτεσ μειοψθφίασ να αλλάξουν τθ 

ςυμπεριφορά τουσ ι επθρεάηοντασ γραφειοκράτεσ ςυναδζλφουσ που δεν 

ανικουν ςτθ μειοψθφία να αλλάξουν τθ ςυμπεριφορά τουσ ι επθρεάηοντασ 

τθν οργανωτικι πολιτικι. Θ ενεργι εκπροςϊπθςθ μπορεί επομζνωσ να 

επθρεάςει τθ ςυνολικι απόδοςθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Θ εκπροςϊπθςθ 

διαμεςολαβείται από ζναν αρικμό μεταβλθτϊν, όπωσ θ διακριτικότθτα, θ 
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εξζχουςα ταυτότθτα, θ αποςτολι του φορζα, θ κοινωνικοποίθςθ, ο 

επαγγελματιςμόσ και το διοικθτικό επίπεδο μεταξφ άλλων. Οι διευκυντζσ 

ανκρϊπινων πόρων πρζπει επίςθσ να διαχειρίηονται τθν εκπαίδευςθ για τθ 

διαφορετικότθτα, θ οποία μπορεί να βελτιϊςει τα αποτελζςματα18. 

Θ τελικι πρόκλθςθ, θ μεταρρφκμιςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν, καλφπτει 

όλεσ τισ λειτουργίεσ και τα κζματα του δθμόςιου ανκρϊπινου δυναμικοφ. Θ 

μεταρρφκμιςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν είναι ζνασ γεμάτοσ τομζασ, γεμάτοσ 

πειράματα και δεν υπόκειται ςε αξιολόγθςθ, που είναι μια μακροπρόκεςμθ 

επιχείρθςθ. Ωςτόςο, οριςμζνεσ ριηικζσ μεταρρυκμίςεισ ζχουν αλλάξει ριηικά 

τουσ όρουσ των διαπραγματεφςεων για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ μεταξφ 

πολιτικϊν και δθμοςίων υπαλλιλων. Θ ειςαγωγι «ριηικισ» μεταρρφκμιςθσ, 

όπωσ θ κατά βοφλθςθ απαςχόλθςθ, υπονομεφει τθ δζςμευςθ και 

αποτυγχάνει να παράγει τα αναμενόμενα αποτελζςματα απόδοςθσ. 

Εν ολίγοισ, θ δθμόςια υπθρεςία είναι μια ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. 

Μεγάλο μζροσ τθσ δουλειάσ που κάνουν οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, είτε 

πρόκειται για δθμόςια εκπαίδευςθ, παράδοςθ αλλθλογραφίασ, παροχι 

πυροςβεςτικισ ι αςτυνομικισ προςταςίασ, δθμόςια ςυγκοινωνία, 

ςυντιρθςθ πάρκων και εγκαταςτάςεων αναψυχισ ι παροχι κοινωνικϊν 

υπθρεςιϊν, αψθφά τθν αποτελεςματικι μθχανοποίθςθ. Θ δθμόςια υπθρεςία 

δεν μπορεί να λειτουργιςει χωρίσ ανκρϊπινθ δράςθ. Αυτι θ παρατιρθςθ 

ζχει τουλάχιςτον δφο ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ που κζλω να εξερευνιςω. Το 

πρϊτο είναι, για να διακινδυνεφςουμε να δθλϊςουμε το αυτονόθτο, είναι 

επιτακτικι ανάγκθ να διαχειριηόμαςτε καλά τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. 

Φυςικά, θ καλι διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων μπορεί να είναι μια άπιαςτθ 

ιδζα, αλλά βαςικά, αφορά τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των ανκρϊπινων 

όντων. Αυτό ςυνεπάγεται, μεταξφ άλλων, ότι τα ςυμφζροντα των 
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 Χπηήξεο Σ., (2001), Δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πόξσλ, εθδόζεηο Interbooks 
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εργαηομζνων κα πρζπει να αναγνωρίηονται και να προωκοφνται όταν είναι 

δυνατόν κακϊσ επιδιϊκονται οργανωτικά ςυμφζροντα. Με άλλα λόγια, οι 

επιμζρουσ ςτόχοι κα πρζπει να ενςωματϊνονται με αυτοφσ του οργανιςμοφ. 

Οι εργαηόμενοι ςτο δθμόςιο εργατικό δυναμικό ζχουν ςυμφζρον, για 

παράδειγμα, να εκτελοφν ουςιαςτικι και απαιτθτικι εργαςία. Ζχουν επίςθσ 

ςυμφζρον, όπωσ οι εργαηόμενοι οπουδιποτε, να τουσ αναγνωρίηουν και να 

τουσ αντιμετωπίηουν δίκαια19.  

Θα πρζπει να αναηθτοφμε ςυνεχϊσ τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ πρακτικισ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ρροκφπτουν προβλιματα που απαιτοφν προςαρμογζσ 

ςτα δθμόςια ςυςτιματα διαχείριςθσ προςωπικοφ. Ωςτόςο, οι 

μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ κα πρζπει να δίνουν ζμφαςθ ςτθ ςφγχρονθ 

ςκζψθ/κεωρία διαχείριςθσ και ανκρϊπινου δυναμικοφ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτα 

εγγενι κίνθτρα, ειδικά για τουσ επαγγελματικοφσ υπαλλιλουσ του είδουσ που 

ζχει θ κυβζρνθςθ. Αντίκετα, ωςτόςο, ςυνθκζςτερα ζχουμε μεταρρυκμίςεισ 

που δίνουν ζμφαςθ ςτον ζλεγχο, τισ απαγορεφςεισ και τα εξωτερικά κίνθτρα. 

Κατά ςυνζπεια, τα αξιοκρατικά ςυςτιματα δθμόςιασ απαςχόλθςθσ δζχονται 

επίκεςθ. 

3.4 Η ανϊγκη αναμόρφωςησ των ςτρατηγικών διούκηςησ του 

ανθρώπινου δυναμικού ςτο δημόςιο τομϋα 
 

Σιμερα υπάρχει μια διάχυτθ ανθςυχία για τα είδθ των μεταρρυκμίςεων τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων του δθμόςιου 

τομζα που ζχω ςθμειϊςει μζχρι ςτιγμισ, όχι μόνο λόγω των αρνθτικϊν 

επιπτϊςεων που μπορεί να ζχουν ςτουσ κρατικοφσ υπαλλιλουσ και τισ 

οργανϊςεισ τουσ, αλλά επίςθσ, όπωσ είπα, επειδι παρακινοφνται από 
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 Λαδόπνπινο Ι., (1995), Θέκαηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνύ θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, 

εθδόζεηο Τν νηθνλνκηθό 
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πολιτικοφσ ςκοποφσ ι εφκολα λυγίηουν προσ αυτοφσ. Υπάρχει άλλωςτε πάντα 

ζνα πολιτικό ενδιαφζρον για το πϊσ λειτουργεί το διοικθτικό κράτοσ. Ππωσ 

γνωρίηουμε, θ πολιτικι υποςτιριξθ ιταν ουςιαςτικά αδιαμφιςβιτθτθ ωσ 

βάςθ για διοριςμοφσ ςε κζςεισ δθμοςίων υπαλλιλων από τθ μεταπολίτευςθ 

και μετά ςτθ χϊρα μασ και παραμζνει το πρότυπο για τισ κζςεισ υψθλότερου 

επιπζδου. Το πατρονάριςμα δθμιουργεί υπευκυνότθτα ςτθν πολιτικι 

εξουςία και φυςικά, οι πολιτικοί θγζτεσ ςε εκλεγμζνεσ κζςεισ κζλουν μια 

δθμόςια γραφειοκρατία που να ανταποκρίνεται ςτισ προτιμιςεισ πολιτικισ 

τουσ20.  

Θ γραφειοκρατικι ανταπόκριςθ ςτισ ατηζντεσ των πολιτικϊν βοθκά να 

διαςφαλιςτεί ότι οι πολιτικζσ και τα προγράμματα που ςυνάδουν με αυτζσ 

τισ ατηζντεσ εφαρμόηονται πιςτά. Θ ανταπόκριςθ ςτθν πολιτικι θγεςία 

ενιςχφεται κακϊσ ενιςχφεται ο ζλεγχοσ τθσ γραφειοκρατίασ και τα πολιτικά 

ςτελζχθ ςυχνά επικυμοφν να επεκτείνουν αυτόν τον ζλεγχο όςο το δυνατόν 

πιο κάτω από τθν ιεραρχία. Πμωσ, τα παραδοςιακά αξιόλογα ςυςτιματα 

δθμοςίων υπαλλιλων, από το ςχεδιαςμό τουσ, περιορίηουν τον πολιτικό 

ζλεγχο τθσ γραφειοκρατίασ. Στο βακμό που οι πολιτικοί κζλουν γενικά 

μεγαλφτερο πολιτικό ζλεγχο επί των κρατικϊν υπαλλιλων, οι περιοριςμοί 

ςτθν πολιτικι επιρροι που επιβάλλονται από τουσ παραδοςιακοφσ κανόνεσ 

δθμόςιασ υπθρεςίασ πρζπει να αρκοφν ι να μειωκοφν. Ωσ αποτζλεςμα, 

υπάρχει πολιτικό ενδιαφζρον για τθ μεταρρφκμιςθ των δθμοςίων 

υπθρεςιϊν. Ραραδείγματα περιλαμβάνουν μεταρρυκμίςεισ που αποςκοποφν 

ςτθ μείωςθ τθσ εποπτείασ από μθ κομματικζσ επιτροπζσ δθμοςίων 

υπθρεςιϊν και εκείνεσ που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ των δικαιωμάτων των 

εργαηομζνων ςτο χϊρο εργαςίασ. 

                                                           
20

 Μαληάο Ν., (1992), Δηνίθεζε πξνζσπηθνύ, εθδόζεηο Σύγρξνλε εθδνηηθή 
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Δεν αποτελεί ζκπλθξθ, ενϊ τα πολιτικά και ιδεολογικά κίνθτρα για τθ 

μεταρρφκμιςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν αποτελοφν ςθμαντικζσ βάςεισ για 

δράςθ, τα πακζτα μεταρρυκμίςεων ςυνικωσ δεν επικοινωνοφνται ςτο κοινό 

χρθςιμοποιϊντασ αυτά τα επιχειριματα. Αντίκετα, οι πολιτικοί 

παραπονιοφνται για λθκαργικοφσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ που χρειάηονται 

αναηωογονθτικοφσ και απείκαρχουσ γραφειοκράτεσ που χρειάηονται 

πεικαρχία ι απομάκρυνςθ, και μιλοφν για τθν ανάγκθ «εκςυγχρονιςμοφ» τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θα μποροφςε κανείσ να αναρωτθκεί, ωςτόςο, πϊσ θ 

θλικία ενόσ ςυςτιματοσ πρζπει απαραίτθτα να είναι δείκτθσ τθσ ποιότθτάσ 

του. Το αν ζνα ςφςτθμα δθμόςιασ υπθρεςίασ είναι «μοντζρνο» ι αντανακλά 

τισ πιο πρόςφατεσ μόδεσ ςτο ςχεδιαςμό του οργανιςμοφ δεν κα πρζπει από 

μόνο του να κακορίηει τθν αξία του. Μια πιο κατάλλθλθ δοκιμι είναι εάν οι 

αρχζσ που διζπουν το ςφςτθμα είναι υγιείσ και εάν προωκεί τθν 

αποτελεςματικι και δίκαιθ απόδοςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν διαχείριςθσ 

προςωπικοφ, όπωσ θ πρόςλθψθ, θ προαγωγι, θ αποηθμίωςθ και θ 

πεικαρχία21. 

Οι αρνθτικζσ ςτάςεισ απζναντι ςτουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ που υπάρχουν 

ςιμερα αντθχοφν ςε μεγάλο μζροσ τθσ κοινωνίασ. Σκεφτείτε για λίγο τθν 

παροφςα κατάςταςθ των ςυνδικάτων δθμοςίων υπαλλιλων. Αυτζσ οι 

οργανϊςεισ υπάρχουν για να προωκοφν τα ςυμφζροντα των δθμοςίων 

υπαλλιλων. Αλλά κακϊσ τα ςυνδικάτα προχωροφν, τα ςυνδικάτα 

εργαηομζνων είναι από τα πιο αδφναμα ςε λειτουργία. Δεν 

διαπραγματεφονται για τισ αμοιβζσ ι τα επιδόματα, πράγματι, το φάςμα των 

κεμάτων ςτο χϊρο εργαςίασ ι των ςυνκθκϊν εργαςίασ που είναι 

διαπραγματεφςιμα ορίηεται ςτενά, ενϊ προςτατεφονται τα προνόμια τθσ 

διοίκθςθσ. Είναι αυτό ζνα πλαίςιο που εκλιπαρεί για περαιτζρω καταςτολι 
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 Μπνπξαληάο Δ., (2001), Μάλαηδκελη: ζεσξεηηθό ππόβαζξν, Σύγρξνλεο πξαθηηθέο. 

Εθδόζεηο Μπέλνπ 

 



34 
 

τθσ ςυνδικαλιςτικισ δραςτθριότθτασ; Θ απάντθςθ είναι ναι, προφανϊσ, ςτα 

μάτια τθσ τρζχουςασ διοίκθςθσ θ οποία ζχει εκδϊςει εκτελεςτικά εντάλματα 

που  

1. Ρεριορίηουν τθ χριςθ του χϊρου γραφείων και τον χρόνο που μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν οι υπάλλθλοι των ςυνδικάτων για ςυνδικαλιςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ ενϊ βρίςκονται ςε υπθρεςία, 

2. Μειϊνουν περαιτζρω το φάςμα των κεμάτων που υπόκεινται ςε 

ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και  

3. Ρεριορίηουν τα δικαιϊματα των ομοςπονδιακϊν εργαηομζνων να 

αςκιςουν ζφεςθ για αρνθτικζσ πεικαρχικζσ ενζργειεσ. Είναι αυτά τα είδθ 

μεταρρυκμίςεων που απαιτοφνται για να λειτουργιςει πιο αποτελεςματικά θ 

γραφειοκρατία22 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε ότι υπάρχουν τουλάχιςτον δφο ςυνζπειεσ που 

απορρζουν από τθν ζνταςθ τθσ εργαςίασ και τον εξαιρετικά επαγγελματικό 

χαρακτιρα του κυβερνθτικοφ ζργου. Ζνα που ζχω ςυηθτιςει είναι το 

ενδιαφζρον για τα ςυςτιματα διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων του δθμόςιου 

τομζα και τισ προςπάκειεσ μεταρρφκμιςθσ αυτϊν των ςυςτθμάτων. Το άλλο 

είναι μια πιο απλι αλλά όχι λιγότερο ςθμαντικι ανθςυχία. Τα πρότυπα για τθ 

διαπίςτευςθ αυτϊν των προγραμμάτων που εκδίδονται από τον ΑΣΕΡ 

ικανοποιοφν μερικϊσ αυτόν τον ςτόχο ορίηοντασ τομείσ ικανοτιτων των 

υπαλλιλων ϊςτε να περιλαμβάνουν τθν «ικανότθτα θγεςίασ και διαχείριςθσ 

ςτθ δθμόςια διακυβζρνθςθ». Θζλω να υποςτθρίξω εδϊ ότι όλοι πρζπει να 

υπερβοφμε αυτό το πρότυπο για να ςυμπεριλάβουμε ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ 

ςτθν πολιτικι και τθ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα. 

Σιμερα οι δθμόςιοι υπάλλθλοι κα πρζπει να είναι εξοικειωμζνοι με τα 

κεμζλια τθσ αξίασ ςτθ δθμόςια απαςχόλθςθ. Θα πρζπει να γνωρίηουν τθν 

                                                           
22 Μπνπξαληάο Δ., (2001), Μάλαηδκελη: ζεσξεηηθό ππόβαζξν, Σύγρξνλεο πξαθηηθέο. 
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ζννοια τθσ ουδζτερθσ ικανότθτασ. Θα πρζπει να κατανοοφν τισ διαδικαςίεσ 

πρόςλθψθσ, εξζταςθσ και επιλογισ εργαηομζνων και τισ νομικζσ απαιτιςεισ 

για ίςεσ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ και μθ διάκριςθ. Θα πρζπει να κατανοοφν 

τθν ανάλυςθ εργαςίασ, τθν ταξινόμθςθ και τθν αποηθμίωςθ. Θα πρζπει να 

είναι εξοικειωμζνοι με κζματα που αφοροφν τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ 

των εργαηομζνων, τθ λειτουργία των ςυνδικάτων και τα δικαιϊματα και τισ 

ευκφνεσ των εργαηομζνων ςφμφωνα με το νόμο και το Σφνταγμα τθσ 

Ελλάδοσ. Μεγάλο μζροσ τθσ δθμόςιασ διαχείριςθσ εςτιάηεται ςτθ διαχείριςθ 

ανκρϊπινων πόρων του δθμόςιου τομζα.  

Ολοκλθρϊνοντασ το κεφάλαιο αυτό, κζλω να επαναλάβω ότι θ ακεραιότθτα 

των ςυςτθμάτων δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι ςθμαντικι, ειδικά όταν πρόκειται 

για τθ διαχείριςθ των δθμοςίων υπαλλιλων και τισ διαδικαςίεσ δθμόςιασ 

υπθρεςίασ. Οι πολιτικοί, ιδιαίτερα τα εκλεγμζνα ςτελζχθ, μπορεί να 

επιδιϊξουν να ενιςχφςουν τθν εξουςία τουσ ι να επιδιϊξουν μεταρρυκμίςεισ 

για πολιτικοφσ, ιδεολογικοφσ ι ςυμβολικοφσ λόγουσ. Συνικωσ, οι διοικθτικζσ 

αλλαγζσ γίνονται χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το πλιρεσ φάςμα των πικανϊν 

ςυνεπειϊν τουσ. Συχνά, προςανατολίηονται προσ τθν αφξθςθ τθσ πολιτικισ 

επιρροισ ι τθσ διοικθτικισ εξουςίασ. Αλλά θ ανάκεςθ μεγαλφτερθσ 

διακριτικισ ευχζρειασ ςτουσ δθμόςιουσ διευκυντζσ υποδθλϊνει ότι πρζπει 

επίςθσ να διακζτουμε μθχανιςμοφσ για να διαςφαλίςουμε ότι χρθςιμοποιοφν 

τθ διακριτικι τουσ ευχζρεια με υπευκυνότθτα ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κεντρικισ εποπτείασ. Είναι ςαφζσ ότι ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ 

μειωμζνθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, υπάρχει επίςθσ μια ςθμαντικά 

αυξθμζνθ ανάγκθ οι προϊςτάμενοι και οι διευκυντζσ να ενεργοφν με θκικό 

τρόπο. Το πρόβλθμα είναι να βρεκεί θ ςωςτι ιςορροπία μεταξφ τθσ ανάγκθσ 

για τουσ δθμόςιουσ διευκυντζσ να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ευελιξία για να 

κακοδθγοφν αποτελεςματικά τουσ οργανιςμοφσ τουσ και τθν ταυτόχρονθ 
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ανάγκθ διαςφάλιςθσ δικαιοςφνθσ και ιςότθτασ ςτθ μεταχείριςθ των 

αιτοφντων εργαςία και των εργαηομζνων23. 

Δεδομζνθσ τθσ κεντρικισ ςθμαςίασ των εργαηομζνων ςτο ζργο τθσ 

κυβζρνθςθσ και κατ' επζκταςθ των ςυςτθμάτων δθμόςιασ υπθρεςίασ που 

ζχουν δθμιουργθκεί για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ διαχείριςθσ 

ανκρϊπινων πόρων, κα πρζπει να προςεγγίςουμε τθ διοικθτικι 

μεταρρφκμιςθ προςεκτικά και ςυντθρθτικά.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Θ παροφςα εργαςία εκτόσ από το αμιγϊσ κεωρθτικό μζροσ περιλαμβάνει και 

ερευνθτικό ςτο οποίο γίνεται προςπάκεια να μελετθκεί θ εφαρμογι του 

Νόμου 4778 / 2021 μιςκολόγιο, ηθτιματα ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ΑΑΔΕ, 

θ ςφνδεςθ των αποδοχϊν των υπαλλιλων με το νζο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ 

και θ εφαρμογι του ςτθν πράξθ. 

Για το ςκοπό αυτό ςυντάχκθκε ειδικό ερωτθματολόγιο το οποίο και 

διαμοιράςτθκε ςε εργαηόμενουσ τθσ ΑΑΔΕ ϊςτε να το απαντιςουν. 

Το ερωτθματολόγιο δθμιουργικθκε μζςω τθσ εφαρμογισ google forms και 

ςτάλκθκε θλεκτρονικά ςε δείγμα 70 ατόμων εκ των οποίων ανταποκρίκθκαν 

56 ερωτϊμενοι οι οποίοι και απάντθςαν.  

Οι ερωτϊμενοι απάντθςαν ςε 25 ερωτιςεισ ςχετικζσ με το κατά πόςο 

αντιλαμβάνονται τισ διατάξεισ του Νόμου 4778 / 2021 μιςκολόγιο, ηθτιματα 

ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ΑΑΔΕ, τθ ςφνδεςθ των αποδοχϊν των υπαλλιλων 

με το νζο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και θ εφαρμογι του ςτθν πράξθ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ 

5.1 Υύλο 
 

 

Τν 60,7% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθεο ελώ ην 39,3% απηώλ ήηαλ άληξεο. 

5.2 Ηλικύα 

 

Τν 46,4% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ειηθίαο 36 – 45 εηώλ, ην 32,1% ήηαλ ειηθίαο 46 -55 

εηώλ θαη ην 16,1% ήηαλ ειηθίαο 23-35 εηώλ. 
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5.3 Επύπεδο εκπαύδευςησ 
 

 

Τν 80,4% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ζπνπδώλ, ελώ 

ην 17,9% ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ θάηνρνη ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

5.4 Πιςτεύετε ότι εύναι αναγκαύα η πραγματοπούηςη αλλαγών 

για τη διούκηςη του ανθρώπινου δυναμικού ςτο δημόςιο 

τομϋα; 

 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη είλαη αλαγθαία ε 

πξαγκαηνπνίεζε αιιαγώλ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζην δεκόζην 

ηνκέα. 
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5.5 Εύςτε υπϋρ τησ αξιολόγηςησ των εργαζομϋνων ςτο δημόςιο 

τομϋα; 

 

Επίζεο θαη εδώ ην 98,2% είλαη ππέξ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκόζην 

ηνκέα. 

5.6 Εύςτε υπϋρ τησ ςύνδεςησ του μιςθολογύου ςτο δημόςιο 

τομϋα με την αξιολόγηςη; 

 

Τν 60,7% δήισζε όηη είλαη ππέξ ηεο ζύλδεζεο ηνπ κηζζνινγίνπ ζην δεκόζην ηνκέα 

κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Αληίζεηα ην 33,9% δηαθσλεί κε ηελ 

άπνςε απηή. 
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5.7 Πιςτεύετε ότι ο ζόλοσ για αποτελϋςματα και η αναλυτικό 

ςκϋψη πρϋπει να ςυνδϋονται με το μιςθολόγιο του 

εργαζόμενου ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 23,2% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 19,6% νύηε 

ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 57,2% ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 

5.8 Πιςτεύετε ότι η ικανότητα ςτην επεξεργαςύα των 

πληροφοριών και ςτη διαχεύριςη δεδομϋνων πρϋπει να 

ςυνδϋονται με το μιςθολόγιο του εργαζόμενου ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 29,1% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 16,4% νύηε 

ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 54,6% ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 
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5.9 Πιςτεύετε ότι ο βαθμόσ κατανόηςησ φορολογικών 

θεμϊτων πρϋπει να ςυνδϋεται με το μιςθολόγιο του 

εργαζόμενου ςτην ΑΑΔΕ; 
 

 

Τν 25% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 16,1% νύηε ζπκθσλεί 

νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 59% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 

 

5.10 Πιςτεύετε ότι η αποτελεςματικότητα ςτην ϊςκηςη του 

φορολογικού ελϋγχου πρϋπει να ςυνδϋεται με το μιςθολόγιο 

του εργαζόμενου ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 30,3% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 8,9% νύηε ζπκθσλεί 

νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 60,7% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 
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5.11 Πιςτεύετε ότι η γνώςη προηγμϋνων μεθόδων ανϊλυςησ 

φορολογικών δεδομϋνων πρϋπει να ςυνδϋεται με το 

μιςθολόγιο του εργαζόμενου ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 26,8% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 23,2% νύηε 

ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 50% ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 

5.12 Πιςτεύετε ότι η γνώςη τησ ψηφιακόσ οικονομύασ πρϋπει 

να ςυνδϋεται με το μιςθολόγιο του εργαζόμενου ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 29,1% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 30,9% νύηε 

ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 40% ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 
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5.13 Θεωρεύτε ότι η γνώςη και η εμπειρύα του εργαζόμενου 

πρϋπει να ςυνδϋονται με το μιςθολόγιο του ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 13% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 7% νύηε ζπκθσλεί 

νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 80,4% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 

5.14 Θεωρεύτε ότι η πολυπλοκότητα και η δημιουργικότητα 

του εργαζόμενου πρϋπει να ςυνδϋονται με το μιςθολόγιο του 

ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 17,8% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 28,6% νύηε 

ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 53,6% ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 
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5.15 Θεωρεύτε ότι η κριτικό ςκϋψη και η λόψη αποφϊςεων του 

εργαζόμενου πρϋπει να ςυνδϋονται με το μιςθολόγιο του ςτην 

ΑΑΔΕ; 

 

Τν 19,6% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 16,1% νύηε 

ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 64,2% ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 

5.16 Θεωρεύτε ότι η επιρροό και η εποπτεύα που αςκεύ ο 

εργαζόμενοσ πρϋπει να ςυνδϋονται με το μιςθολόγιο του ςτην 

ΑΑΔΕ; 

 

Τν 27,3% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 29,1% νύηε 

ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 43,7% ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 
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5.17 Θεωρεύτε ότι η αποτελεςματικότητα και η πειθώ που ϋχει 

ο εργαζόμενοσ πρϋπει να ςυνδϋονται με το μιςθολόγιο του 

ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 26,8% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 23,2% νύηε 

ζπκθσλεί νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 50,3% ζπκθσλεί θαη 

ζπκθσλεί απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 

5.18 Θεωρεύτε ότι οι ςυνθόκεσ εργαςύασ πρϋπει να ςυνδϋονται 

με το μιςθολόγιο του εργαζόμενου ςτην ΑΑΔΕ; 

 

Τν 16% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί θαη δηαθσλεί απόιπηα, ην 17,9% νύηε ζπκθσλεί 

νύηε δηαθσλεί κε ηελ πξνζέγγηζε απηή. Τέινο, ην 66,4% ζπκθσλεί θαη ζπκθσλεί 

απόιπηα κε ηελ άπνςε απηή. 
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5.19 Ποια εύναι τα δυνατϊ ςημεύα τησ ΑΑΔΕ ςτο πεδύο του 

ελϋγχου, τα οπούα θεωρεύτε ότι πρϋπει να εκμεταλλευτεύ η 

επιχειρηςιακό ςτρατηγικό για τον ϋλεγχο; 
 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των ερωτθκζντων ςτο ηιτθμα αυτό. 

 Θ άμεςθ πρόςβαςθ ςε δεδομζνα. Ρείρα των υπαλλιλων. Αναβάκμιςθ - 

ψθφιοποίθςθ υπθρεςιϊν. Ανεξαρτθςία διοίκθςθσ. 

 Ελάχιςτοι υπάλλθλοι με γνϊςεισ και όρεξθ (το 25% του δυναμικοφ τθσ) το 

οποίο δουλεφει κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ Διοίκθςθσ 

 Θ δυνατότθτα ςυνδυαςτικοφ ζλεγχου 

 Ο ζλεγχοσ πρζπει να γίνεται βάςθ δεδομζνων και όχι ελεγκτϊν. Δθλαδι θ 

αξιοποίθςθ των φορολογικϊν  - οικονομικϊν ςτοιχείων και θ ςυνδεςιμότθτα 

με εξωτερικοφσ φορείσ (π.χ τράπεηεσ) είναι επιτακτικι 

 Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 

 Θλεκτρονικι ςυλλογι δεδομζνων 

 Τα νζα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

 Δεν βρίςκω δυνατό ςθμείο πζρα από το ανκρϊπινο δυναμικό 

 Τθν οργανωτικι δυνατότθτα του υπαλλιλου θ ικανότθτα να αντιλαμβάνεται 

και να προβάλει  αδυναμίεσ τθσ υπάρχουςασ δομισ 

 Νζα τεχνολογία 

 Εμπειρία ετϊν ςτον ζλεγχο, ςτελζχθ με υψθλό μορφωτικό επίπεδο 

 Θ άςκθςθ προλθπτικϊν ελζγχων θ οποία κα πρζπει να γίνεται πιο ςυχνά. 

 Ικανά ςτελζχθ 

 Γνϊςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Το ανκρϊπινο δυναμικό 

 Οι θλεκτρονικζσ διαςταυρϊςεισ 

 Κανζνα 

 Θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςτοιχεία τραπεηικϊν λογαριαςμϊν. 

 Καταρτιςμζνο προςωπικό 

 Ανκρϊπινο δυναμικό, βάςεισ δεδομζνων 

 Το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ 
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 Τραπεηικζσ κατακζςεισ ζμμεςεσ τεχνικζσ ζλεγχου 

 Ρρόςβαςθ ςε δεδομζνα από τρίτεσ πθγζσ π.χ τράπεηεσ 

 Θ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία γενικϊσ 

 Ψθφιοποίθςθ 

 Δθμιουργία ειδικισ πλατφόρμασ για υποβολι προτάςεων από τουσ ελεγκτζσ 

για τεχνικζσ και νομικζσ αδυναμίεσ και αςτοχίεσ και για κριτιρια επιλογισ 

για ζλεγχο. 

 Το ζμπειρο προςωπικό 

 Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα 

 Θ ΑΑΔΕ διακζτει κατά βάςθ προςωπικό με αυξθμζνα τυπικά προςόντα και 

πρζπει να αξιοποιθκεί ςε κζςεισ με αυξθμζνεσ απαιτιςεισ. 

 Τα ςτελζχθ τθσ. 

 Ζμμεςεσ τεχνικζσ 

 Εμπειρία 

 Να εκμεταλλευτεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το εξειδικευμζνο και ζμπειρο 

προςωπικό. 

 Θ κζςθ ιςχφοσ 

5.20 Εντοπύζετε αδυναμύεσ ςτο εςωτερικό τησ ΑΑΔΕ 

αναφορικϊ με το πεδύο του ελϋγχου και το ελεγκτικό δυναμικό 

οι οπούεσ θα ϋπρεπε να ληφθούν υπόψη για την υλοπούηςη των 

επιχειρηςιακών ςτόχων; 
 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των ερωτθκζντων ςτο ηιτθμα αυτό. 

 Ναι 

 Ελλείψεισ ςε υλικοτεχνικι υποδομι και μζςα υλοποίθςθσ των ςτόχων που 

τίκενται από τθ διοίκθςθ. Ρολυνομία. Χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ. Αργζσ 

διαδικαςίεσ προτεραιοποίθςθσ υποκζςεων. 

 Συνδιαλλαγζσ πολιτικοφ κυκλϊματοσ με ςυνδικαλιςτζσ για προϊκθςθ 

προϊςταμζνων και υπαλλιλων ςε κζςεισ ελεγκτι με γνϊςεισ που ςτθν 

καλφτερθ περίπτωςθ πλθςιάηουν το περίγραμμα του ΔΕ 
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 Θ πολυπλοκότθτα των νόμων και θ ςυνκετότθτα ςτθν εφαρμογι 

φορολογικοφ ελζγχου είναι θ κφρια αδυναμία 

 Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ 

 Ζλλειψθ ςυνζχειασ και ελλιπισ τεχνικζσ ελζγχου 

 Ρολυπλοκότθτα διαδικαςιϊν, ζλλειψθ ανατροφοδότθςθσ, πρωτοβουλιϊν, 

ςυχνι ςτοχευόμενθ εκπαίδευςθ 

 Καλφτερθ εκπαίδευςθ προςωπικοφ και διεφρυνςθ του πεδίου ελζγχου 

(πζραν των καταςτθμάτων εςτίαςθσ) 

 Αναντιςτοιχία αρικμοφ ελεγκτϊν με αρικμό υποκζςεων ανά ελεγκτι 

 Το ελεγκτικό δυναμικό μειϊνεται ραγδαία ενϊ οι απαιτιςεισ του ελζγχου 

διαρκϊσ αυξάνονται 

 Πχι 

 Ελάχιςτο προςωπικό 

 Υπάρχει μια αντίλθψθ ότι υπάλλθλοι με αρκετά χρόνια προχπθρεςίασ ςε 

γενικότερα κζματα εφαρμογισ ΚΦΔ είναι πιο αποτελεςματικοί ζναντι άλλων 

υπαλλιλων με λιγότερα χρόνια προχπθρεςίασ ςτθν ΑΑΔΕ. 

 Θεωρϊ ότι υπάρχουν πολλά περιςςότερα κριτιρια που κα αναδείξουν τθν 

ικανότθτα ςτο ελεγκτικό δυναμικό. Ππωσ για παράδειγμα άνεςθ χριςθσ 

ψθφιακϊν εφαρμογϊν. 

 Ελλιπισ επιμόρφωςθ 

 Συγκεντρωτιςμόσ κεντρικϊν υπθρεςιϊν ςτθν λιψθ αποφάςεων 

 Μθ ρεαλιςτικοί ςτόχοι θ υπερβολικά φιλόδοξοι ςτόχοι 

 Απειρία προςωπικοφ 

 Αδυναμίεσ ναι άρα δεν τισ λαμβάνεισ υπόψθ 

 Οι ελεγκτζσ με εμπειρία (ςχετικι προχπθρεςία ςτον ιδιωτικό τομζα) δε κα 

πρζπει να κατατάςςονται ςτο μιςκολογικό κλιμάκιο του βοθκοφ ελεγκτι 

αλλά του ελεγκτι, ϊςτε να αιςκάνονται ότι θ αξία τουσ αναγνωρίηεται 

περιςςότερο. 

 Ρολυνομία, ζλλειψθ κωδικοποίθςθσ εγκυκλίων, παλιόσ εξοπλιςμόσ 

 Θ/Υ, κτίρια, εκπαίδευςθ ελεγκτϊν 

 Διάχυςθ τθσ γνϊςθσ, κακό λογιςμικό, υλικοτεχνικι υποδομι 
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 Μθ εφαρμογι αξιοκρατίασ ςτθν επιλογι Ρροϊςταμζνων και ελεγκτϊν 

 Ζλλειψθ κατάρτιςθσ και διαδικαςιϊν ζλεγχου 

 Ροςοςτό ελεγκτικοφ δυναμικοφ ςχετικά αδφναμο 

 Μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων που ζχουν πλθγεί από οικονομικό 

περιβάλλον ( μνθμόνια) και πανδθμία 

 Δεν γίνονται ςεμινάρια 

 Δεδομζνα που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ κριτιρια επιλογισ για 

ζλεγχο, αςτοχίεσ και κενά τθσ νομοκεςίασ. Υπάλλθλοι ανεπαρκείσ χωρίσ 

ελεγκτικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ. 

 Δεν υπάρχει. ςυνεχισ και επικαιροποιθμζνθ εκπαίδευςθ του ελεγκτικοφ 

μθχανιςμοφ, οφτε και θ βοφλθςθ τθσ θγεςίασ για αυτό 

 Ζλλειψθ υποδομϊν π.χ. elenxis και κονδυλίων π.χ. για μετακινιςεισ 

 Δεν υπάρχουν μζκοδοι μζτρθςθσ όλων των ανωτζρω κριτθρίων προκειμζνου 

να ςυνδεκοφν με το μιςκό των εργαηομζνων. 

 Δεν επικαιροποιοφνται οι γνϊςεισ του προςωπικοφ ςε επίπεδο εκπαίδευςθσ 

μεκοδολογίασ, διαχείριςθσ - αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν και ορκισ χριςθσ 

του διακζςιμου λογιςμικοφ. 

 Ολιγάρικμο προςωπικό και ανεπαρκισ εκπαίδευςθ 

 Διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων 

 Δεν διαςφαλίηεται θ διαφάνεια, θ ιςονομία και θ αμερολθψία. 

 Ανορκόδοξθ κατανομι προςωπικοφ δεν λαμβάνεται υπόψθ θ πρότερθ 

εργαςιακι εμπειρία ϊςτε ο κάκε υποψιφιοσ να τοποκετθκεί ςε αντικείμενο 

που ζχει γνϊςεισ και μπορεί να αποδϊςει 
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5.21 Ποιεσ ευκαιρύεσ εντοπύζετε ςτο εξωτερικό περιβϊλλον τησ 

ΑΑΔΕ για το πεδύο του φορολογικού ελϋγχου και το ελεγκτικό 

δυναμικό; 
 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των ερωτθκζντων ςτο ηιτθμα αυτό. 

 Αξιοποίθςθ υπαλλιλων υψθλϊν προςόντων. Τυποποίθςθ υπθρεςιϊν. 

Εφαρμογι νζασ τεχνολογίασ. 

 Τεχνολογικζσ εξελίξεισ 

 Ανεπάρκεια εμπειρίασ 

 Δεν γνωρίηω 

 Ρεριςςότεροι ζλεγχοι διακίνθςθσ 

 Ψθφιακά εργαλεία 

 Ευκαιρίεσ υπάρχουν αλλά θ ζξοδοσ είναι κλειςτι ι επιλεκτικά ανοιχτι 

 Ψθφιοποίθςθ 

 Ο φορολογικόσ ζλεγχοσ ςε εργολθπτικζσ εταιρείεσ δθμοςίων ζργων. 

 Καμία 

 Ψθφιοποίθςθ οικονομίασ 

 Δεν γνωρίηω 

 Τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων τεχνθτισ νοθμοςφνθσ που μποροφν να 

τυποποιιςουν απλζσ και χρονοβόρεσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ. 

 Μεγάλεσ επιχειριςεισ 

 Αλλαγι του ςτεγνοφ και κακοφ προφίλ και δθμιουργία φορολογικισ 

ςυνείδθςθσ ςτουσ πολίτεσ 

 Ρλατφόρμεσ social media 

 Ψθφιοποίθςθ 

 Αξιοποίθςθ ουςιαςτικϊν δεδομζνων που είναι διακζςιμα ςτθν ΑΑΔΕ για 

επιλογι για ζλεγχο (πχ μικτό κζρδοσ). Απομάκρυνςθ μθ αποδοτικϊν 

υπαλλιλων, κεςμοκετθμζνθ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ υπαλλιλων για 

ζνταξθ ςτο τμιμα ελζγχου. 

 Διαδίκτυο 

 Ρλθροφοριακά ςυςτιματα 
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 Σφνδεςθ με άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ 

 Θ ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ μπορεί να προςφζρει προθγμζνα 

τεχνολογικά μζςα για ταχφτερα και αποδοτικότερα αποτελζςματα με 

ςτοχευμζνουσ ελζγχουσ 

5.22 Ποιεσ απειλϋσ εντοπύζετε ςτο εξωτερικό περιβϊλλον του 

οργανιςμού που θα μπορούςαν να αποτελϋςουν δυνητικό 

πρόκληςη για το πεδύο του ελϋγχου και το ελεγκτικό δυναμικό; 
 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των ερωτθκζντων ςτο ηιτθμα αυτό. 

 Εκχϊρθςθ ελεγκτικοφ ζργου ςε ιδιϊτεσ. Ραραγραφι υποκζςεων. 

 Πςο θ ΑΑΔΕ βγάηει άςτοχεσ πλατφόρμεσ και νόμουσ, τόςο θ ςφγχρονθ 

φοροδιαφυγι βρίςκει νζεσ μεκόδουσ 

 Εςτίαςθ ςτισ πρόςφυγεσ 

 Αφξθςθ ψυχολογικϊν προβλθμάτων πολιτϊν 

 Οι μζκοδοι φοροδιαφυγισ εκςυγχρονίηονται ενϊ τα ςυςτιματα τθσ ΑΑΔΕ 

γίνονται πολφπλοκα και δφςχρθςτα 

 Ενδοομιλικεσ 

 Κςωσ θ ςυχνι ζκδοςθ αποφάςεων τθσ Διοίκθςθσ ςε κζματα φορολογίασ κλπ 

 Βία προςβολζσ 

 Ψθφιοποίθςθ οικονομίασ 

 Ιδιϊτεσ να αναλαμβάνουν τομείσ δθμόςιου ελεγκτικοφ ζργου 

 Καμιά 

 Τθν ζκδοςθ παράλογων αποφάςεων από τα διοικθτικά δικαςτιρια που 

δυνθτικά ακυρϊνουν ορκζσ ελεγκτικζσ κρίςεισ (π.χ. για εικονικά τιμολόγια). 

 Μαφρθ αγορά 

 Θ θλεκτρονικι εποχι 

 Μθ προςταςία των ελεγκτϊν 

 Νοοτροπία του κόςμου 

 Ραγκοςμιοποιςθ μεςω διαδικτυου, bitcoin κλπ 
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 Φοροδιαφυγι 

 Νομοκεςία αςαφι και με κενά ι αςάφειεσ. Ελλιπείσ οδθγίεσ προσ 

φορολογοφμενουσ και ελεγκτζσ. 

 Θ ζλλειψθ επιμόρφωςθσ ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ και τεχνικζσ ελζγχου, όπωσ 

και εργαλείων ελζγχου. 

 Στερεότυπα ςχετικά με τθν δουλειά του ελεγκτι 

 Νομοκεςία που αντιφάςκει ςτα δικαςτιρια. 

 Δεν υφίςταται κάλυψθ του προςωπικοφ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του. 

 Τθν οικονομικι δυςπραγία και τον κοινωνικό αυτοματιςμό... 

 Δυςπιςτία πολιτϊν 

 Ο οργανιςμόσ πρζπει να ανθςυχεί για τισ εςωτερικζσ του αδυναμίεσ. 

 Θ νομοκεςία και από άποψθ πολυπλοκότθτασ και από χρονικι υςτζρθςθ 

δθμιουργεί εμπλοκζσ και κενά που δυςχεραίνουν το ζργο του ελεγκτικοφ 

αντικειμζνου 

5.23 Πόςο ςημαντικό θεωρεύτε την επϋνδυςη ςτισ ικανότητεσ 

του ελεγκτικού δυναμικού για την επύτευξη των ςτόχων τησ 

φορολογικόσ διούκηςησ; 
 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των ερωτθκζντων ςτο ηιτθμα αυτό. 

 Ρολφ 

 Αρκετά 

 Ρολφ ςθμαντικι. 

 Ρρωταρχικισ ςθμαςίασ 

 Είναι θ βιτρίνα τθσ ΑΑΔΕ 

 Απόλυτα 

 Εξαιρετικά ςθμαντικι 

 Αρκετά ςθμαντικι 

 το Α και το Ω 

 Άπειρα ςθμαντικι 

 Βαςικι παράμετροσ 
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 Ρολφ ςθμαντικι και με μακροχρόνιεσ κετικζσ επιπτϊςεισ 

 Απόλυτα ςθμαντικι 

 Ραρά πολφ ςθμαντικό 

 Ράρα πολφ 

 Ρολφ, γι αυτό είναι ςθμαντικι θ δθμιουργία εγχειριδίων και θ ςυνεχισ 

υποχρεωτικι αςφγχρονθ εκπαίδευςθ 

 Επζνδυςθ ςε εκπαίδευςθ, ςε κωδικοποίθςθ διαδικαςιϊν, ςε τεχνολογικά 

μζςα και ςε διαδικαςία καταγραφισ αςτοχιϊν και νομικϊν κενϊν από τουσ 

ελεγκτζσ. 

 Καταλυτικι 

5.24 Αντιλαμβϊνεςτε τρόπουσ με τουσ οπούουσ η Διεύθυνςη 

Διαχεύριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεύ να εςτιϊςει ςτη 

διαχεύριςη των ικανοτότων των ελεγκτών ςε διϊφορεσ 

λειτουργύεσ τησ 
 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι απαντιςεισ των ερωτθκζντων ςτο ηιτθμα αυτό. 

 Ναι 

 Πχι 

 Αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ με εφαρμογι ολιςτικοφ ςυςτιματοσ με 

βάροσ ςτθν αξιολόγθςθ από πάνω προσ τα κάτω. Επιλογι προϊςταμζνων με 

αυξθμζνα τυπικά προςόντα και διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ με 

εξειδικευμζνα κριτιρια. Εφαρμογι ςυνεντεφξεων για τθν επιλογι με 

ςυγκεκριμζνθ δομι. 

 Με εκπαίδευςθ των υπαλλιλων τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ Ανκρ. Δυναμικοφ 

ςτθν ζννοια τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ (προσ ϊρασ οφτε για τθν 

ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν δεν είναι αποτελεςματικι) 

 Επιλογι κι ςτελζχωςθ με τουσ κατάλλθλουσ 

 Εκπαίδευςθ 

 Διαβάκμιςθ πολυπλοκότθτασ υποκζςεων 

 Άμεςθ επαφι με το ανκρϊπινο δυναμικό 
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 Θ ΔΔΑΔ δεν αςχολείται με πεηά πράγματα 

 Θ ςυχνότερθ επιμόρφωςθ τουσ και θ εκπαίδευςθ τθσ κουλτοφρασ ςε κζματα 

ελεγκτικοφ ενδιαφζροντοσ 

 Επιβραβεφςεισ 

 Διερεφνθςθ ικανοτιτων και αδυναμιϊν 

 Ροιοτικι και όχι ποςοτικι ςτοχοκεςία. Ο εργαηόμενοσ που αναλαμβάνει 

κζςθ εργαςίασ με αυξθμζνεσ απαιτιςεισ και ευκφνεσ πρζπει να 

ανταμείβεται αντίςτοιχα 

 Θ εμπειρία και τα φορολογικά αντικείμενα απαςχόλθςθσ του. 

 Κανζνα 

 Διαςφάλιςθ ότι παραμζνουν ενθμερωμζνοι για τισ αλλαγζσ τθσ φορολογικισ 

νομοκεςίασ και αμείβονται πάντοτε παραπάνω από τουσ μθ ελεγκτζσ 

υπαλλιλουσ. 

 Rotation, εκπαίδευςθ 

 Διαγωνιςμοί τεςτ 

 Είναι πολφ ςφνκετο κομμάτι. Δεν αντιλαμβάνομαι άμεςα. 

 Ανάλυςθ απόδοςθσ, αξιοποίθςθ προτάςεων, αξιοποίθςθ των <καλφτερων 

>εκκζςεων ελζγχου ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται ωσ <πρότυπα > 

 Επιλογι ικανϊν και αμερόλθπτων προϊςταμζνων 

 Ναι 

 Με τθν διαρκι εκπαίδευςθ 

 Εξειδίκευςθ αλλά και ευρεία γνϊςθ 

 Να δθμιουργθκεί δίαυλοσ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ των κεντρικϊν 

υπθρεςιϊν με τουσ υπαλλιλουσ. 

 

 

 



56 
 

5.25 Σελικϊ, ςυμφωνεύτε με το περιεχόμενο του Νόμου 4778 / 

2021 ςχετικϊ με το νϋο μιςθολόγιο τησ ΑΑΔΕ; 
 

 

Τελικά, το 42,9% των ερωτθκζντων διαφωνεί με το περιεχόμενο του Νόμου 4778 / 

2021, το 35,7% διλωςε ότι ςυμφωνεί ενϊ το 21,4% ότι δεν γνωρίηει. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ αυτισ επομζνωσ ιταν θ μελζτθ του νόμου Ν. 4778 / 

2021 μιςκολόγιο, ηθτιματα ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ΑΑΔΕ, θ ςφνδεςθ των 

αποδοχϊν των υπαλλιλων με το νζο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και θ εφαρμογι 

του ςτθν πράξθ. 

Θ κεςμοκζτθςθ και θ εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου νόμου εντάςςεται ςτα 

πλαίςια του Νζου Δθμόςιου Μάνατημεντ το οποίο και προβλζπει τθν 

υιοκζτθςθ επιτυχθμζνων πρακτικϊν του ιδιωτικοφ τομζα από δθμόςιουσ 

φορείσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ. Ζτςι λοιπόν και θ 

ΑΑΔΕ προςπακεί με τθν υιοκζτθςθ αυτοφ του νόμου να ςυνδυάςει ςε κάποιο 

βακμό το μιςκολόγιο των εργαηομζνων τθσ με τθν απόδοςθ ςτθν εργαςία. 

Αναλφοντασ τισ απαντιςεισ των ερωτϊμενων οι οποίοι και είναι εργαηόμενοι 

τθσ ΑΑΔΕ ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου προζκυψαν τα 

εξισ ςυμπεράςματα: 

 Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερωτθκζντων απάντθςε ότι είναι 

αναγκαία θ πραγματοποίθςθ αλλαγϊν για τθ διοίκθςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο δθμόςιο τομζα. 

 Επίςθσ και εδϊ το 98,2% είναι υπζρ τθσ αξιολόγθςθσ των εργαηομζνων 

ςτο δθμόςιο τομζα. 

 Το 60,7% διλωςε ότι είναι υπζρ τθσ ςφνδεςθσ του μιςκολογίου ςτο 

δθμόςιο τομζα με τθν αξιολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Αντίκετα το 33,9% διαφωνεί με τθν άποψθ αυτι. 

 Οι περιςςότεροι όμωσ εκτιμοφν ότι οι διατάξεισ του νομοςχεδίου ςτο 

ςφνολο τουσ προςπακοφν να βελτιϊςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

ΑΑΔΕ με ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ το οποίο δεν είναι δίκαιο και 

αποδοτικό 
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Συμπεραςματικά, λοιπόν οι ερωτϊμενοι του δείγματοσ δθλϊςαν ςε ποςοςτό 

42,9% ότι διαφωνοφν με το περιεχόμενο του Νόμου 4778 / 2021, το 35,7% 

διλωςε ότι ςυμφωνεί ενϊ το 21,4% ότι δεν γνωρίηει τονίηοντασ ζτςι ότι 

απαιτείται ακόμθ μεγαλφτερθ ενθμζρωςθ των εργαηομζνων και ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτθν εφαρμογι των διατάξεων του. 
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