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Πεξίιεςε 

 
Θεσξείηαη γεληθά φηη ε κεηάβαζε κέξνπο ή θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα πνπ ζπληειέζηεθε ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο έγηλε αλαγθαζηηθά κε κεγάιε ηαρχηεηα, 

κε απφηνκν θαη ζρεδφλ βίαην ηξφπν, ρσξίο θάπνηα πξνεηνηκαζία θαη είρε ζεκαληηθή 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ιφγσ αδπλακίαο πιήξνπο 

εθαξκνγήο απφ ηνπο ππαιιήινπο. Ζπαξνχζαέξεπλαεμέηαζεηηοαπφςεηο105 ππαιιήισλ ησλ 

Γήκσλ Αηγάιεσ θαη Αγίαο Βαξβάξαο πνπ εξγάζηεθαλ ζε ζπλζήθεο ηειεξγαζίαο θαη 

βξέζεθε φηη λαη κελ νη ππάιιεινη αληηκεηψπηζαλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο ιφγσ 

αλεηνηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα κεηαβεί ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ιφγσ 

έιιεηςεο πφξσλ, αιιά επέδεημαλ ηνλ ίδην δήιν γηα ηα θαζήθνληά ηνπο, παξά ηηο πηζαλέο 

απνζπάζεηο πξνζνρήο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπηηηνχ. 
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The effect of teleworking on productivity at work in the Public 

Sector, during the years of the pandemic of COVID-19 
 

Keywords: teleworking in the public sector, productivity, job satisfaction, COVID-19 

pandemic 

 

 

Abstract 

 
It is generally considered that the transition of a part or all of the public sector services that 

took place during the pandemic was necessarily carried out at high speed, in an abrupt and 

almost violent manner, without any preparation and had a significant negative impact on the 

productivity of the public sector, due to the weakness of full implementation by the 

employees. Present research examined the opinions of 105 employees of the Municipalities 

of Aigaleo and Peristeri who worked in teleworking conditions and found that, although the 

employees faced an increased workload due to the minimum preparedness of the public 

sector to transfer to an online environment and also due to a lack of resources, they showed 

the same zeal for their duties, despite possible distractions from household duties. 
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Δηζαγσγή 

Υσξίο λα πξνεγεζεί θάπνηνο πξφηεξνο ζρεδηαζκφο, νη πεξηνξηζκνί ζηηο κεηαθηλήζεηο πνπ 

επηβιήζεθαλ απφ ηελ παλδεκία ιφγσ COVID-19, αλάγθαζαλ ην Γεκφζην Σνκέα ζε ζρεδφλ 

φιεο ηηο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θαη αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ λα δηαθφςεη κεγάιν κέξνο 

ησλ θαζεκεξηλψλ δηα δψζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη λα κεηαβεί ζε πεξηβάιινλ ηειεξγαζίαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Γεκφζηνο Σνκέαο πέξαζε κία απφ ηηο εληνλφηεξεο θξίζεηο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ φζν αθνξά ην ζεκαληηθφηεξν πξντφλ πνπ παξάγεη, δειαδή ηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο (Garcia-Contrerasetal, 2021). 

Παξαγσγηθφηεηα νξίδεηαη ην πνζνζηφ ηνπ επηηπρνχο απνηειέζκαηνο κίαο δηεξγαζίαο αλά 

κνλάδα ή αλά απνηέιεζκα. ε έλαλ θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ην απνηέιεζκα είλαη εχθνιν λα 

απεηθνληζηεί κε αξηζκνχο (θέξδε, δεκίεο) ή επηηπρείο κνλάδεο παξαγσγήο. ην Γεκφζην 

ηνκέα φκσο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη ζπλήζσο ηζνζθειηζκέλα, γηαηί νη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί είλαη ζρεδηαζκέλνη λα παξάγνπλ θνηλσληθφ έξγν, κία κεηαβιεηή κε θαηεμνρήλ 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, άξα ε παξαγσγηθφηεηα δχζθνια πξνζεγγίδεηαη κε πνζνηηθέο 

κεζφδνπο (Drumea, 2020). 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο γηα ηελ παξνρή 

δεκνζίσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ (Stainer&Stainer, 2000;Limna etal, 2010), ελψ άιινη 

ζεσξνχλ φηη ε παξαγσγηθφηεηα κπνξεί κφλν λα κεηξεζεί απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηηεπγκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Boyle, 2006;Brunea, 2020). 

ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ εξεπλψλ φκσο ηφζν γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα () φζν θαη γηα ην δεκφζην 

ηνκέα () ε παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ ηειεξγαζία ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη αξλεηηθά κε ην θφξην εξγαζίαο. Γειαδή φζν πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο 

αηζζάλεηαη έλαο ππάιιεινο ηφζν κεγαιχηεξε εξγαζηαθή δέζκεπζε επηδεηθλχεη θαη δήιν γηα 

ηα θαζήθνληά ηνπ, ελψ ε ηειεξγαζία θαίλεηαη λα απμάλεη ην θφξην εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θπξίσο, γηαηί είλαη πεξηνξηζκέλεο νη ηερλνινγηθέο παξνρέο, νη ππνδνκέο 

θαη ε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ εμ απνζηάζεσο. Ζ παξνχζα 

έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ιφγσ COVIDζε Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε 

έλαλ νξγαληζκφ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπσο είλαη έλαο Γήκνο, θαη λα 

αλαγλσξίζεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ πνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ θαιχηεξν 
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ζρεδηαζκφ αιιαγψλ πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε απφηνκεο κεηαβνιέο ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ιφγσ έθηαθησλ ζπλζεθψλ. 
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Κεθάιαην 1 - Σειεξγαζία ζην δεκόζην ηνκέα ηελ πεξίνδν ηνπ 

COVID 

1.1. Γηακνξθσζείζα θαηάζηαζε 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε ηζρπξή εμέιημε πνπ έρεη ιάβεη ρψξα ζην πεδίν ησλ ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο έρεη νδεγήζεη 

ζηελ αλάδπζε ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ αλζξψπηλσλ δξάζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο απνηειεί ην ζεκειηψδε 

παξαγσγηθφ ηνκέα θαη ηε βάζε γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο θαη αλάπηπμεο, 

δελ κπνξεί λα κείλεη αλεπεξέαζηνο απφ ηελ εμέιημε απηή. ε κηα ηέηνηα δηακνξθσζείζα 

θαηάζηαζε, νξγαληζκνί, εξγαδφκελνη θαη θνηλφηεηεο θαινχληαη λα πηνζεηνχλ δηαξθψο θαη 

δπλακηθά ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ιεηηνπξγίεο ηνλ ηερλνινγηθφ παξάγνληα θαη λα απνδίδνπλ 

ζε απηφλ φιν θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ ιεηηνπξγηθήο θαη 

παξαγσγηθήο ηνπο δξάζεο. 

Ζ ηειεξγαζία απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο κέζσ 

ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ. Ζ παλδεκία Covid – 19 νδήγεζε ζηελ έθηαθηε 

θαη ρσξίο ρξφλν γηα πξνεηνηκαζία απαίηεζε γηα εθηεηακέλε θαη άκεζε ελζσκάησζε ηεο 

ηειεξγαζίαο ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Απηή ε έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψζεθε κέζσ ηεο παλδεκίαο 

Covid – 19 αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θαη ηελ αθνξκή γηα ηελ πην γξήγνξε κεηάβαζε ησλ 

παξαγσγηθψλ νξγαληζκψλ απφ ηνλ ηππηθφ ηξφπν εξγαζίαο ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ ησλ 

θνξέσλ ζε έλα λέν ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ην νπνίν ζα δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηζρπξφηεξε 

παξνπζία ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εμ’ απνζηάζεσο εξγαζίαο (Stoianetal., 2022). 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ θξνπζκάησλ ηνπ λένπ ηνχ ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2020, ε 

εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα πςειήο βαξχηεηαο γηα ην δεκφζην 

ηνκέα ζην ζχλνιν ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη θπβεξλήζεηο ησλ 

ρσξψλ πξνρψξεζαλ ζηε ιήςε κηαο ζεηξάο κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηειεξγαζίαο 

ζην δεκφζην ηνκέα έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζπγρξσηηζκφο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη λα 

εμαζθαιίδνληαη ζπλζήθεο θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο κε απψηεξν ζηφρν λα κεηψλεηαη ν 
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βαζκφο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ ζηνλ πιεζπζκφ θαη επνκέλσο ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ (Saganetal., 2021). 

1.2 Μέηξα ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ιόγσ ηνπ 

COVID-19 

ηελ Διιάδα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κε απνηέιεζκα ε Διιάδα λα 

ζσξαθηζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απέλαληη ζηνλ ηφ θαηά ην πξψην θχκα εθδήισζεο απηνχ θαη 

λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα αθξαίαο πίεζεο ζην ειιεληθφ πγεηνλνκηθφ ζχζηεκα. Ζ εθαξκνγή 

ηεο ηειεξγαζίαο απνηέιεζε θνκβηθφ ζηνηρείν ζην πεξηερφκελν ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ. Σα 

κέηξα απηά ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο ηειεξγαζίαο πεξηειάκβαλαλ (Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, 2022): 

• Σελ θαηάξηηζε πιάλνπ εξγαζίαο απφ θάζε δεκφζηα ππεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο πγεηνλνκηθέο εμειίμεηο, ηελ απαίηεζε γηα πξφιεςε θαη γηα κείσζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ ηνχ 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζσ απηνχ, κπνξνχζε 

λα πξνζδηνξηζζεί πην απνηειεζκαηηθά ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο νκαιά θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηφρσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο. ε κηα ηέηνηα βάζε, κπνξνχζε λα θαζνξηζηεί κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξνχζε λα ηειεξγαζηεί ζηε βάζε 

ηεο απαίηεζεο θάζε δεκφζηνο νξγαληζκφο λα εμαζθαιίδεη φηη ιεηηνπξγεί κε ην αλαγθαίν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

• Ζ πξναγσγή ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηεο ηειεξγαζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή επάξθεηα ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. 

• Σελ πξφβιεςε γηα εξγαζία ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο κε θπζηθή παξνπζία 

αξηζκνχ αηφκσλ αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο πιηθνηερληθέο δπλαηφηεηεο θαζελφο εμ’ απηψλ 

θαη κε ηελ εμαζθάιηζε κεηαμχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφζηαζεο 1,5 κέηξνπ. 

• Σελ παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο – γνλείο λα επηιέμνπλ ηελ εμ΄ 

απνζηάζεσο εξγαζία εθφζνλ απηφ ήηαλ δπλαηφ ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαζήθνληά ηνπο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο. 
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1.3.Πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζην Γεκόζην ηνκέα θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο ιόγσ ηνπ COVID – 19 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν, ην νπνίν εθηφο απφ θαζπζηεξήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα ήηαλ θαζνξηζηηθέο 

γηα ηελ έθβαζε ηεο παλδεκίαο, αθνξνχζε θαη ζηελ ηππηθή δηάζηαζε, ήηαλ απηφ ηεο έιιεηςεο 

λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηειεξγαζία 

θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο απηήο. Δλψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο, πηνζεηήζεθαλ ηα πξνβιεπφκελα φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηελ 

Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε 2006 – 2007 κέζσ ηεο νπνίαο έρνπλ ελζσκαησζεί ηα 

πεξηερφκελα ηεο ζπκθσλίαο – πιαίζην ησλ θξαηψλ – κειψλ, γηα ην δεκφζην ηνκέα δελ 

ππήξρε θάπνηνο αληίζηνηρνο νδεγφο. ε έλα ηέηνην πιαίζην, ε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηεο 

ηειεξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ηεο έθδνζεο εγθπθιίσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε θάζε δεκφζην νξγαληζκφ θαη ιάκβαλαλ 

ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ην 

δηαζέζηκν πιηθφ θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (θπιάθνπ, 2021). 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην μέζπαζκα ηεο παλδεκίαο θαη θπξίσο ε έληαζε ησλ επηπηψζεψλ 

ηεο απνηέιεζαλ έλα αηθλίδην γεγνλφο ην νπνίν δελ είρε πξνβιεθζεί. ε έλα ηέηνην πιαίζην, ε 

αλάγθε γηα εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα ήηαλ άκεζε θαη επηηαθηηθή κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Σαπηφρξνλα, δελ ππήξρε θακία εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο κηαο αλάινγεο 

δξάζεο κε απνηέιεζκα ε επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ζε άκεζν ρξφλν λα θαληάδεη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε. ε κηα ηέηνηα δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε, ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

θαιέζηεθε λα εθαξκφζεη κηα δξάζε πνπ δελ είρε εθαξκφζεη πνηέ ζην παξειζφλ, ππφ 

εμαηξεηηθά δχζθνιεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο λα 

δηαηαξαρζεί ε νκαιή ηεο ιεηηνπξγία ηεο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε (Ρνΐδεο, 2021). 

Πξνρσξψληαο, ε απνηειεζκαηηθή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο απφ 

έλαλ νξγαληζκφ απαηηεί ηελ χπαξμε ηζρπξψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ, φπσο ζπζηήκαηα 

κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηθαλά λα δηαρεηξηζηνχλ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ θαη δίθηπα πνπ 

κπνξνχλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο λα κεηαδψζνπλ ηζρπξφ φγθν πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ηελ 

χπαξμε ελφο επαξθνχο ςεθηαθνχ ππνβάζξνπ. Οη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζηελ 
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πιεηνςεθία ηνπο, δελ είραλ ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή θαη ςεθηαθή βάζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζε ηφζν κεγάιε έθηαζε θαη άκεζα, ελψ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

γηα ζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ νη ηερλνινγηθέο θαη 

ςεθηαθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί πνπ είραλ επελδχζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ςεθηαθήο ηνπο ππνδνκήο βξέζεθαλ ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε 

ηεο θξίζεο θαη γηα ηελ απνδνηηθφηεξε εθπιήξσζε ηεο άκεζεο αλάγθεο γηα εθαξκνγή ηεο 

ηειεξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα (Barrutia&Echebarria, 2021). 

Σέινο, ε εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο απαηηεί θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ ππαιιήισλ κε ηηο 

απαηηνχκελεο ηερλνινγηθέο δηαηάμεηο θαη δπλαηφηεηεο, έηζη ψζηε απηή λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά, ίδησο ζε κηα πηεζηηθή ζπλζήθε φπσο απηή πνπ επέβαιε ε 

παλδεκία, φπνπ ε απαίηεζε γηα άκεζε πξνζαξκνγή ησλ ππαιιήισλ ζηε λέα θαηάζηαζε, 

φπνπ ε ηερλνινγηθή ζπληζηψζα δηαδξακάηηδε θνκβηθφ ξφιν, ήηαλ αδηαπξαγκάηεπηε. Ο 

δεκφζηνο ηνκέαο, κε απηφ ην ζηνηρείν λα ραξαθηεξίδεη ηζρπξά ηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε, δηαζέηεη ζηηο ηάμεηο ηνπ θαη άηνκα κε ρακειή ξνπή ζηελ ηερλνινγία, θπξίσο απηά 

πνπ αλήθνπλ ζηελ παιηά γεληά εξγαδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα ην εγρείξεκα ηεο αθνκνίσζεο 

απφ απηνχο ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηειεξγαζίαο λα είλαη δχζθνιν θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα ζπλαληά θαη ηελ ηζρπξή 

αληίζηαζή ηνπο, ζε κηα ζπγθπξία φπνπ φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ήηαλ απαξαίηεην θαη ν 

ηξφπνο ρξήζεο απηνχ ζα έπξεπε λα βειηηζηνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ ν δεκφζηνο ηνκέαο λα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί νκαιά. Ζ κε χπαξμε ρξφλνπ γηα ηελ πηνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ ελίζρπε αθφκα πεξηζζφηεξν ην ήδε δχζθνιν απηφ εγρείξεκα (Segbenya&Okorley, 

2022). 

Παξά ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα θαη εκπφδηα, ζα πξέπεη λα θαηαδεηρζεί φηη ε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πηεζηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επέβαιε ε παλδεκία, ελψ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

απηή απνηέιεζε εθαιηήξην γηα ηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο δξάζεσλ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε άκεζε επίπησζε ζηελ ελίζρπζε ησλ 

παξαγφλησλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε ηειεξγαζία θαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο εληζρχνπλ 

ζπλερψο ηε ζέζε ηνπο ζην δεκφζην ηνκέα. 
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1.4 Οθέιε από ηελ πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο θαη πξνβιεκαηηζκνί 

Σα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηηο δξάζεηο ελφο νξγαληζκνχ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ φζν θαη κε 

επξχηεξνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο απνηεινχλ ε θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Σα ελ ιφγσ 

νθέιε είλαη (Johnson, 1997; Messenger, 2019): 

Γηα ηνπο ηειεξγαδφκελνπο:  

Μέζσ ηεο εξγαζίαο απφ απφζηαζε, εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα επίηεπμε 

ελφο πην ηζνξξνπεκέλνπ ηξφπνπ δσήο αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή. 

Δπίζεο, απμάλνληαη νη επθαηξίεο γηα εξγαζία θαη ε δηεπθφιπλζε ζηελ εξγαζία γηα θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ φπσο απηνί κε αλαπεξίεο ή άιια δεηήκαηα πγείαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

εθπιεξψζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο απφ ην ρψξν πνπ θαηνηθνχλ. 

Πξνρσξψληαο, βειηηψλεηαη ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επνκέλσο 

θαη ε ςπρνινγία ηνπο κηαο θαη απνθεχγεηαη ε θαζεκεξηλή ηξηβή ηνπο κε ςπρνθζφξεο 

θαηαζηάζεηο, φπσο ε θίλεζε ζηνπο δξφκνπο θιπ., ελψ εληζρχεηαη ε αίζζεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπο κηαο θαη κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ κφλνη ηνπο ηνλ ηφπν 

πνπ ζα εξγαζηνχλ θαη ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο. Σέινο, απμάλνληαη νη επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο θαη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ εθηφο ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ κηαο θαη απηά κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ρσξίο ηελ απαίηεζε γηα κεηαθίλεζε ζηνλ ηφπν 

πνπ εδξεχεη ν νξγαληζκφο γηα ηνλ νπνίν παξάγνπλ. 

Γηα ηνπο νξγαληζκνχο:  

Με ηελ πηνζέηεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηειεξγαζίαο ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δξάζεηο, νη 

νξγαληζκνί κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ησλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξάγνπλ κε θπζηθή 

παξνπζία ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ απηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα 

δηαηήξεζε κεγάισλ ρψξσλ γξαθείσλ θαη επνκέλσο εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηα γηα κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σαπηφρξνλα, εληζρχεηαη ην επίπεδν επραξίζηεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κηαο θαη απηνί ληψζνπλ φηη ν νξγαληζκφο ηνπο εκπηζηεχεηαη θαη ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δξνπλ κε πην απηφλνκν θαη αλεμάξηεην ηξφπν. Πξνρσξψληαο έλα βήκα πην 

πέξα, κέζσ ηεο ηειεξγαζίαο εληζρχεηαη ε επειημία ελφο νξγαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

αλαθχςεη κηα έθηαθηε ζπλζήθε φπσο απηή ηεο παλδεκίαο Covid – 19, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα παξάγεη απφ απφζηαζε ρσξίο λα πξνθιεζεί πξφβιεκα ζηελ 
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νκαιή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ κε νξζφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν 

ελζσκάησζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηε ιεηηνπξγηθή δξάζε ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα απμήζεη 

ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα απηνχ κηαο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ παξάγεη εξγαζία 

πεξηζζφηεξεο ψξεο, αθνχ κεηψλεηαη ε επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, φπσο 

θαζπζηεξήζεηο εμαηηίαο ηεο θίλεζεο, απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θιπ. Σαπηφρξνλα, 

εληζρχεηαη ην επίπεδν θιίζεσλ, δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο 

ζπλερνχο εθκάζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ 

απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζηνπο 

θφιπνπο ελφο νξγαληζκνχ. 

Γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία:  

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο νδεγεί ζε ρακειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο κηαο θαη 

εμαιείθνληαη πεξηνξηζκνί απαζρφιεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεσγξαθηθφ παξάγνληα θαη 

ηελ απφζηαζε. Πξνέθηαζε απηνχ απνηειεί ε ελίζρπζε ησλ επηπέδσλ θνηλσληθήο επεκεξίαο 

θαη ε κείσζε ηνπ πθηζηάκελνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ράζκαηνο ζηνλ πιεζπζκφ. Όπσο 

ήδε, εηπψζεθε, επάισηεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο εξγαζίαο θαη 

επνκέλσο βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Σέινο, ε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ σο απφξξνηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο ηειεξγαζίαο νδεγεί ζε κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ζε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηφζν ζε επίπεδν κεηαθηλήζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν θαηαλάισζεο 

ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο κε εθηεηακέλν ηξφπν νδεγεί ζηελ αλάπηπμε θαη 

θάπνησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη κε 

ηνπο νξγαληζκνχο. Απηνί είλαη (Johnson, 1997; Messenger, 2019): 

Γηα ηνπο ηειεξγαδφκελνπο:  

Μέζσ ηεο ηειεξγαζίαο, κπνξεί κελ λα εμαζθαιίδεηαη ε εξγαζία ρσξίο απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο απφ παξεκβάζεηο ζπλαδέιθσλ θιπ., απφ ηελ άιιε φκσο ιακβάλεη ρψξα απψιεηα 

ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κε απηνχο. Υάλεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα άκεζε ππνζηήξημε θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ηα 

πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ ζπλαδέιθσλ. Ζ απψιεηα ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ κπνξεί λα έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ 

ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επνκέλσο λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα. 
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Όπσο ήδε ηνλίζηεθε, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο, απνηειεί 

πξνυπφζεζε ε ελζσκάησζε ζηνλ νξγαληζκφ ελδεδεηγκέλσλ ηερλνινγηθψλ δηαηάμεσλ θαη 

δπλαηνηήησλ. Ζ εμ’ απνζηάζεσο εξγαζία κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα άκεζε 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη επνκέλσο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα γηα απψιεηα παξαγσγηθνχ ρξφλνπ 

εθφζνλ πξνθχςεη θάπνην ηερληθφ δήηεκα. Κιείλνληαο, ηα λα εξγάδεηαη θάπνηνο απφ 

απφζηαζε απαηηεί πεηζαξρία, ηελ νπνία δε δηαζέηνπλ φινη νη εξγαδφκελνη. Ζ παξαγσγή απφ 

ην ζπίηη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιέο πεγέο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο, κε ηνλ εξγαδφκελν λα 

πξέπεη λα ζέηεη φξηα κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο. Αλ δε ζπκβεί απηφ, ηφηε 

ε παξαγσγηθφηεηά ηνπ ζα κεησζεί αηζζεηά.  

Γηα ηνπο νξγαληζκνχο:  

Παξά ηε δηαξθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ κέζσλ δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε δηαηάξαμε 

ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ν θίλδπλνο απψιεηαο απηψλ απμάλνληαη φζν πεξηζζφηεξν 

θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε πηνζεηείηαη ε ηειεξγαζία. Δπίζεο, φπσο ήδε εηπψζεθε, κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο, κεηψλεηαη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο θαη άκεζεο επαθήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ παξαγφλησλ ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο, ζηνηρεία θνκβηθά γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζπιινγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Πξνρσξψληαο, ε αδπλακία γηα άκεζε 

παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ εξγάδεηαη απφ απφζηαζε, νδεγεί 

ζε απψιεηα παξαγσγηθνχ ρξφλνπ ζε απηφ θαη επνκέλσο ζε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα 

ην ζπλνιηθφ νξγαληζκφ. 

 Σέινο, ζε έλα επξχηεξν πιαίζην πξνζέγγηζεο, ε πηνζέηεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

ηειεξγαζίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνιηθφηεξε πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ. Καη λα γίλεη 

απνδεθηφ φηη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα 

εθπιήξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο φηαλ παξάγνπλ εμ’ απνζηάζεσο, νη αξρέο ηεο δηνίθεζεο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ελζσκαηψλνπλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο ζηνηρεία φπσο 

είλαη ε ζπκπεξηθνξηθή δξάζε, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ζπκπφξεπζε κε ηηο αμίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε παξαθίλεζε θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ ελδεδεηγκέλα 

θαη κε επάξθεηα ζε έλα θαζεζηψο εξγαζίαο φπνπ ε ηειεξγαζία ελζσκαηψλεηαη ζε πςειφ 

βαζκφ (Danielsetal., 2000). 
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Κεθάιαην 2 - Η επίδξαζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

2.1. Οξηζκόο ηεο ηειεξγαζίαο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο 

Ζ ηειεξγαζία νξίδεηαη σο ε εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά 

καθξηά απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδφηε, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσλίαο (Solis, 2017). Ο Nilles (1997) ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηελ ιέμε  

ηειεξγαζία γηα λα νξίζεη  ηελ «εξγαζία απφ ην ζπίηη». Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη αθξηβψο 

νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηειεξγαζία θαη γηα απηφ αλαθέξεηαη κε δηάθνξεο έλλνηεο, φπσο  

ηειεξγαζία,  εξγαζία απφ ην ζπίηη, εηθνληθή εξγαζία, εξγαζία εμ απνζηάζεσο θαη επέιηθηε 

εξγαζία. 

Ζ ηθαλνπνίεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ηε ζηάζε ή ζαλ ην  ζπλαίζζεκα γηα ηελ εξγαζία. Ζ 

ζεηηθή ζηάζε ζεκαίλεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ελψ ε αξλεηηθή ζεκαίλεη δπζαξέζθεηα 

απφ απηήλ (Ziegleretal,  2012). Με βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ, νη George θαη  Jones (2008) 

ππνζηήξημαλ φηη ε ζηάζε  ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ πξνο ηελ εξγαζία ηνπ θαζνξίδεηαη  απφ ηε 

ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο, φπσο  γηα παξάδεηγκα νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο , νη πξντζηάκελνη θαη ε ακνηβή. Όηαλ ηα άηνκα  είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη κε ηε δνπιεηά ηνπο απηφ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν πέξα απφ ηελ 

επαγγεικαηηθή δσή ηνπο δσή θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο. Οξηζκέλνη  εξγαδφκελνη 

αληηκεησπίδνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζηελ ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην άγρνο ιφγσ 

ππεξθφξησζεο. Ζ ηειεξγαζία κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζε θάπνηα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα 

πξνζθέξνληαο πνιιά πιενλεθηήκαηα, αιιά ζπγρξφλσο θαη κεηνλεθηήκαηα (Karácsony, 

2021).  Γηάθνξνη αλαιπηέο πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλεο θαη επηβεβαίσζαλ ην γεγνλφο φηη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη 

γεληθά απνδεθηφ ην γεγνλφο φηη ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ παίδεη έλα θξίζηκν ξφιν ζηελ 

επηηπρία κηαο εηαηξείαο  θαη φηη έλαο εξγαδφκελνο πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δνπιεηά 

απνδίδεη θαιχηεξα απφ θάπνηνλ πνπ είλαη δπζαξεζηεκέλνο. Οη Golden θαη  Veiga (2005), 

φπσο θαη άιινη αλαιπηέο  επηβεβαίσζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηειεξγαζίαο θαη ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. Λφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη 

ηα νθέιε ηεο ηειεξγαζίαο, ε ηειεξγαζία έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 
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εξγαζία ηνπο θαη ε απμεκέλε απηνλνκία πνπ ηνπο πξνζθέξεη βειηηψλεη ηελ ηζνξξνπία 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο (Karácsony, 2021).  

πρλά ε ηειεξγαζία πηνζεηείηαη εμαηηίαο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ, νη ιηγφηεξεο απνπζίεο, ε επειημία 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θ.η.ι., ζηνπο  εξγαδφκελνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επειημία, ε  

απηνλνκία, ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, νη επθαηξίεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θ.η.ι. θαη ζηε  

δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο κε ηε κείσζε ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία 

(Hameretal., 1991, Stiles θαη Smart, 2020). ηε δηάξθεηα ηνπ covid-19, ε ηειεξγαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη απφ ην δεκφζην ηνκέα γηα λα ζπλερίζνπλ λα αζθνχλ 

ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηνπο (Petcuetal, 2021).  

2.2. Η επίδξαζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε  αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζπλέβαιε ζηελ εμάπισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ηειεξγαζίαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Δπηπιένλ ε εμάπισζε εληζρχζεθε απφ ην 

μέζπαζκα ηεο επηδεκίαο COVID-19  κε ηελ εηζαγσγή απζηεξψλ θπβεξλεηηθψλ κέηξσλ 

(Abulibdeh, 2020). ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο , ε ηειεξγαζία επέηξεςε λα αληηκεησπίζνπλ 

νη εηαηξείεο θαιχηεξα ηελ μαθληθή θξίζε  πνπ πξνθιήζεθε απφ ηνλ  θνξνλντφ, εηδηθά απηέο 

πνπ ηελ είραλ ήδε ελζσκαηψζεη. Όκσο, ε ηειεξγαζία δελ είλαη παλάθεηα γηα φιεο ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο, εηδηθά γηα ηηο ζέζεηο φπνπ απαηηείηαη ζσκαηηθή εξγαζία (Brussevichetal., 2020). 

ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, ε  ηειεξγαζία ήηαλ  πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

παξαγσγήο, αιιά ν αληίθηππφο ηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα είλαη αζαθήο. Τπάξρνπλ έξεπλεο , 

νη νπνίεο έδεημαλ φηη ε γξήγνξε  εηζαγσγή ηεο ζε κεξηθέο εηαηξείαο  ιφγσ Covid-19 είρε 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ παξαγσγηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θξίζε 

(Rahman θαη  ZahirUddinArif, 2021, Morikawa, 2020). Δίλαη θαιχηεξα γηα ηελ κειέηε ηεο 

λα εμεηαζηεί πξηλ ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο (OECD,2020).  

 Ζ ηειεξγαζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ή λα κεηψζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο κέζσ δχν θαλαιηψλ(OECD,2020): 

• Μέζα απφ ην πξψην θαλάιη, ην νπνίν είλαη άκεζν, αιιάδεη ε απνδνηηθφηεηα ηεο 

εηαηξείαο, ηα θίλεηξα θαη δίλεη λέεο γλψζεηο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο   
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• Μέζα απφ ην δεχηεξν θαλάιη, πνπ είλαη έκκεζν, κπνξεί λα ρξεζηκέςεη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, απειεπζεξψλνληαο  πφξνπο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηεο  θαηλνηνκίαο θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή εξγαζίαο  κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ άξα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο θαιχηεξεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζε 

επαγγεικαηηθή θαη ζε πξνζσπηθή δσήο, κέζσ  ιηγφηεξσλ κεηαθηλήζεσλ, κέζσ ιηγφηεξσλ 

απνπζηψλ θ.α. Δπίζεο κέζσ απηήο επλννχληαη φρη κφλν νη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο 

αιιά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απηφ γίλεηαη κε ηελ κείσζε ησλ σξψλ θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ, ιφγσ φηη νη εξγαδφκελνη δελ ρξεηάδεηαη λα ζπαηαιήζνπλ ηελ ψξα ηνπο κέζα ζηελ 

θίλεζε ζηνπο δξφκνπο, κεηψλνληαο ην εξγαζηαθφ ηνπο άγρνο θαη ηα βιαβεξά ζηνηρεία γηα ην 

πεξηβάιινλ Με απηή, δίλεηαη ε επθαηξία ζε άηνκα κε αλαπεξία λα εξγαζηνχλ. Οη 

εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξε ψξα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Ζ ηειεξγαζία 

κπνξεί άκεζα λα κεηψζεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ κεηψλνληαο ηνλ ρψξν ζηνλ γξαθείν θαζψο 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη απφ ηελ εηαηξεία. Δπηπιένλ δηεπξχλεη ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νη επηρεηξήζεηο, απμάλνληαο ηελ πξνζθνξά 

δεμηνηήησλ θαη βειηηψλνληαο ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξνζιήςεσλ. 

Έηζη, ν θάζε νξγαληζκφο κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ απαζρφιεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ, γηα θάπνην ιφγν  είλαη ζπλδεδεκέλνη κε κηα άιιε πεξηνρή (Clancy,  2020). 

Δπηπιένλ, ην θφζηνο πξφζιεςεο κπνξεί λα κεησζεί αλ ε πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηψλεη ηηο εζεινχζηεο απνρσξήζεηο θαη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Οη εηαηξείεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηειεξγαζία κπνξεί επίζεο λα πξνζειθχνπλ εξγαδνκέλνπο κε ρακειφηεξνπο 

κηζζνχο, ηδηαίηεξα  αλ  ζπλδπαζηνχλ κε άιια κέηξα πνπ βειηηψλνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ 

επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, φπσο είλαη ην επέιηθην σξάξην. Δίλαη, φκσο πηζαλφ 

φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα κεηψλεηαη κε ηελ ηειεξγαζία ιφγσ αθαηάιιεινπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θ.α. Έξεπλεο απφ ηηο γεξκαληθέο εγθαηαζηάζεηο (νξγαληζκνί)  

πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηειεξγαζία , παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο  ηάζεηο  θαηλνηνκίαο ησλ 

πξντφλησλ (Godartetal., 2017), κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα (Beckmann,  2016) θαη 

απμεκέλε  πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (Beckmann θαη ColKräkel, 2017).  Μέζα απφ 

έξεπλεο ησλ  Monteiroetal., (2019) δηαπίζησζαλ φηη νη επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

δηαθέξνπλ θαηά πνιχ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, αιιά είλαη ζεηηθή  γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε. Παξφιν απηά,  ε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ηεο ηειεξγαζίαο κε ηελ παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηξίηνπο παξάγνληεο, φπσο 
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γηα παξάδεηγκα φηη νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ θαιχηεξε δηνίθεζε κπνξνχλ κε ηελ κνξθή απηή 

εξγαζίαο λα απνδίδνπλ θαιχηεξα (Bloometal., 2009).  Ζ ζεηηθή αηηηψδεο επίδξαζε ηεο 

ηειεξγαζίαο ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη επαιεζεπηεί κέζα απφ έξεπλεο 

(Bloomet Al.,2015). Ζ πην δηαδεδνκέλε πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο κπνξεί επίζεο λα 

δεκηνπξγήζεη θαη άιια απνηειέζκαηα ζεηηθά γηα ηελ  ηθαλνπνίεζε  ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο  

ε κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ κείσζε ηεο  εθπνκπήο 

δηνμεηδίνπ ηνπ  άλζξαθα. Δπηπιένλ, ε ηειεξγαζία κπνξεί λα ξίμεη ηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζηηο 

ππθλφ-θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο (OECD, 2020).  

Λφγσ φηη  ε ηειεξγαζία δεκηνπξγεί απηνλνκία θαη επειημία ζηνπο εξγαδφκελνπο, απηνί  

κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ ρξφλν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, ηζνξξνπψληαο ηα δπν ζηνηρεία 

ηεο δσήο ηνπο ρσξίο λα επεξεάδεη ε κηα πηπρή ηελ άιιε (Galvezetal., 2020). Έηζη νη 

εξγαδφκελνη απνθηνχλ κηα δέζκεπζε κε ην ρψξν εξγαζία ηνπο θαη απηή ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηελ απφδνζε θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο (Iddagoda θαη 

Opatha, 2020). Όκσο,  ε ηειεξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζάθεηα ησλ νξίσλ κεηαμχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαη ηεο πξνζσπηθήο  δσήο, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζχγθξνπζε 

κεηαμχ ηνπο (Sarbu, 2018). Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ πξντζηακέλσλ ζαλ ηνλ θχξην παξάγνληα γηα λα επηηχρνπλ ηελ θαιή 

ηζνξξνπία ζηελ δσή ηνπο,   θαζψο νη πξντζηάκελνη δηεπθνιχλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ λα δηαρεηξίδνληαη ηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή (Crain θαη  

Stevens, 2018). Τπάξρεη ε πεξίπησζε, νη πξντζηάκελνη λα αλακέλνπλ φηη νη εξγαδφκελνη 

ζηελ ηειεξγαζία ζα εξγάδνληαη ππεξσξίεο ρσξίο λα ηεξνχλ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο  ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε απηνλνκία ηνπο θαη ε επειημία ηνπο κεηψλεηαη. Απηφ, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δέζκεπζεο σο πξνο ηελ εηαηξεία θαη 

κείσζε ηελ εξγαζηαθήο απφδνζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε εξγαζηαθή 

απφδνζε βειηηψλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πξντζηάκελνη πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Όκσο, δελ έρεη κέρξη ηψξα απνζαθεληζηεί ε άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ηειεξγαζίαο θαη ησλ εξγαδφκελσλ πνπ έρνπλ ηζνξξνπήζεη ηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή θαη ηε ζρέζε ησλ πξντζηακέλσλ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

ηειεξγαζία θαη ζηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία (De ValdenebroCampoetal, 2021).  

Όκσο, ε ηειεξγαζία, ζαλ κνξθή εξγαζίαο, έρεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία κεηψλνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ εθαξκφδεηαη. Μέζσ απηήο, ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε 
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απνκφλσζε θαη άιια ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δνπλ θαη 

ηελ απφδνζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε (Jha, 2019). Σα ζεηηθά ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

ηειεξγαζίαο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα αξλεηηθά πνπ παξνπζηάδεη, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

ρσξεηηθήο απφζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία πξνθαιεί κεησκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπο. Ζ κεησκέλε επηθνηλσλία κπνξεί λα βάιεη θξέλν ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ 

έξεπλα θαη ζηελ αλάπηπμε.  Γηα ηνπο νξγαληζκνχο, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ηειεξγαζίαο είλαη 

απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε. Ζ κνξθή απηή εξγαζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αιιαγέο ζηελ εγεζία ησλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ζσζηφο έιεγρνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο ζηνλ ρψξν θαη κέζσ ησλ 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Απφ απηφ θαηαιαβαίλνπκε φηη ε ηειεξγαζία κπνξεί λα παξεκπνδίζεη 

ηνλ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε δηνίθεζε (Shapiro θαη Stiglitz, 1984). Παξφιν απηά, ν 

ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εηαηξεία γηα λα εθαξκνζηεί ε 

ηειεξγαζία  κπνξεί λα νδεγήζεη ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ζε πξφζβαζε ζε επξχηεξα 

δεδνκέλα  πάλσ ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηνπο απφ φ,ηη γίλεηαη ζε έλα 

παξαδνζηαθφ γξαθείν (Meier, 2017). 

Ο OECD (2020) ηφληζε φηη ε πην δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο ηειεξγαζίαο κπνξεί λα έρεη επξχ 

θάζκα επηπηψζεσλ ζηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ κε δηάθνξεο πνιηηηθέο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο άζρεκεο επηπηψζεηο θαη  

λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ηειεξγαζία ηφζν ζηηο ίδηεο φζν θαη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο. Όηαλ πεηχρνπλ απηφ,  ζηε ζπλέρεηα  κπνξεί λα πξνζθέξνπλ  ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ επεκεξία, θαζψο θαη ζε πξφζζεηνπο 

ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηελ πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε θπβέξλεζε, φπσο είλαη  ε θιηκαηηθή 

αιιαγή ή νη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο.  

Οη πνιηηηθέο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ελψ παξάιιεια ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ αξλεηηθέο παξελέξγεηεο θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηλνηνκία καθξνπξφζεζκα. Οη ζρεηηθέο πνιηηηθέο αθνξνχλ ηξεηο θχξηνπο 

ηνκείο (OECD,2020):  

1. Ζ ππνζηήξημε ζπκπιεξσκαηηθψλ επελδχζεσλ. 
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I. Απηφ ζεκαίλεη ψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ  επηθνηλσληαθή ππνδνκή, επηηάρπλζε 

ηεο δηάδνζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ππνδνκήο κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε γηα 

αλαβάζκηζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ 

γηα απφθηεζε θαηάιιειεο επηδεμηφηεηεο πάλσ ζηελ ηειεξγαζία απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

II. Ζ πξνψζεζε ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ παξνρή 

επθαηξηψλ θαηάξηηζεο. 

III.  Πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο κέζσ ελεκεξσηηθψλ 

εθζηξαηεηψλ θαη ηφλσζεο ησλ επελδχζεσλ ζηελ θαηάξηηζε δηαρείξηζεο. 

IV.  Παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ζρεηηθή έξεπλα, φπσο γηα παξάδεηγκα πάλσ ζηελ 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

2. Ζ βνήζεηα ζηελ ππέξβαζε πνιηηηζηηθψλ θαη λνκηθψλ εκπνδίσλ.  

I. Ζ δεκηνπξγία ξπζκίζεσλ -πιαηζίσλ γηα ηελ ηειεξγαζία σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

ζχκβαζεο αλάκεζα ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο  παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εμάπισζε 

ηεο ηειεξγαζίαο. 

II.  Ζ πξνζθνξά δηκεξψλ (αλάκεζα ζε δπν ρψξεο ) θνξνινγηθψλ ζπκθσληψλ απμάλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά δεμηνηήησλ ζηηο εηαηξείεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπο. 

III. ην δεκφζην ηνκέα κεηψλεη αξθεηά ηα γξαθεηνθξαηηθά βάξε. 

IV.  Αιιάμεη ηελ πνιηηηζηηθή θαηάζηαζε θαζφηη κε ηελ ηειεξγαζία νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ 

λα θξαηήζνπλ ην ζπίηη θαη λα θξνληίζνπλ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο, έρνπλ ηξφπν λα εξγαζηνχλ 

θαη λα πξνζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή κπνξεί  λα 

εληζρπζεί κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρψλ θαη θνξνινγίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα  επαλεμεηάδνληαο ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα γηα λνηθνθπξηά κε κνλφ 

εηζνδήκαηα (Alonetal., 2020) 

3. Ο κεηξηαζκφο  ησλ πηζαλψλ παξελεξγεηψλ. 

I. Με ηελ ηειεξγαζία κπνξνχλ νη εηαηξείεο λα εληζρχζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ηνπο 

θαηάιιεινπο εξγαδφκελνπο απνθεχγνληαο ην ρξφλν κεηαθίλεζεο.  
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II. Οη ζπλνιηθέο ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο  θξπθέο ππεξσξίεο. 

III.  Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ειεπζέξνπο λα δηαιέμνπλ αλ 

ζα εξγαζηνχλ απφ ηελ νηθία ηνπο ή φρη κε ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηνξηζκέλεο ηειεξγαζίαο θαη 

κε ηελ παξνρή επηδνκάησλ απφ ηνπο εξγνδφηεο γηα εμνπιηζκφ γξαθείνπ ζηελ νηθεία ησλ 

ππαιιήισλ  

Ζ ηειεξγαζία, φπσο θαη θάζε κνξθή εξγαζίαο, κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη λα απμήζεη ηεο παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, αλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά 

απφ ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εθαξκφδνληαο ηεο παξαπάλσ πνιηηηθέο πνπ 

αλαθέξακε. 
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Κεθάιαην 3 - Η επίδξαζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ παξαγσγηθόηεηα 

ζην δεκόζην ηνκέα 

3.1 Η έλλνηα ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

Ζ παξαγσγηθφηεηα απνηππψλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ παξαγφκελε πνζφηεηα ελφο αγαζνχ 

ή κηαο ππεξεζίαο (εθξνή) θαη ζηνπο ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή 

(εηζξνή). Δλ γέλεη, κέζσ ηεο παξαγσγηθφηεηαο εθθξάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο ηειηθνχ αγαζνχ ή 

κηαο ππεξεζίαο πνπ λα θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. Σέηνηνη πφξνη είλαη 

ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη άλζξσπν – ψξεο, νη πξψηεο χιεο, ε ελέξγεηα, ην ρξεκαην – 

νηθνλνκηθφ θεθάιαην θιπ. Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ιακβάλεη ρψξα 

κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ πειίθνπ ησλ εθξνψλ πξνο ηεο εηζξνέο. Όζν κεγαιχηεξε ε ηηκή 

ηνπ πειίθνπ πνπ πξνθχπηεη ηφζν πην πςειήο παξαγσγηθφηεηαο είλαη ε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο αλαθνξάο (Pozen, 2012). 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ, 2022), νξίδεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα σο ην ιφγν ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο πξνο ηνλ φγθν ησλ 

εηζξνψλ. ην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, σο εηζξνή κπνξεί λα ζεσξεζεί θάζε είδνο πφξνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο αλαθνξάο. Σν Γξαθείν 

ηαηηζηηθψλ Δξγαζίαο ηεο Ακεξηθήο (Bureau of LaborStatistics, 2022), νξίδεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ππφ ην πξίζκα ηεο απφδνζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεη απηή σο ην κέγεζνο 

πνπ απνηππψλεη ην πφζν απνηειεζκαηηθά νη εηζξνέο κεηαηξέπνληαη ζε εθξνέο. Ζ κέηξεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ιακβάλεη ρψξα ζε δχν επίπεδα. ε επίπεδν καθξν – νηθνλνκίαο, ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ θαη 

απνηππψλεηαη κε βάζε ηηο ηηκέο αγνξάο ή ζηε βάζε ζηαζεξψλ ηηκψλ αλά εξγαην – ψξα. ε 

βηνκεραληθφ επίπεδν, ε παξαγσγηθφηεηα απνηηκάηαη ζε αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ζε 

βαζηθέο ηηκέο θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο αλά εξγαην – ψξα. 

Ζ κέηξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα έλαλ νξγαληζκφ κηαο θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα ειεγρζεί ην θαηά πφζν επηηπγράλνληαη νη ηηζέκελνη ζηφρνη ζε 

ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα ρξήζεο ησλ πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο / 

ππεξεζίαο θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ζχγθξηζε ηνπ ηη παξάρζεθε ζε ζρέζε κε ην ηη κπνξνχζε λα παξαρζεί. 
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Δπνκέλσο, ε παξαγσγηθφηεηα απνηειεί βαζηθφ δείθηε αλίρλεπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα 

γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο πνπ παξέρεη. 

χκθσλα κε ηνλ Prokopenko (1998), νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ελφο νξγαληζκνχ ζρεηίδνληαη κε ην εζσηεξηθφ αιιά θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απηνχ. 

Ζ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο εληφο ηεο νπνίαο δξα ν νξγαληζκφο, νη 

πιηθν – ηερληθέο ππνδνκέο ηνπ νξγαληζκνχ, ε εμεηδίθεπζε θαη ην γλσζηαθφ ππφβαζξν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη νη πξψηεο χιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο, ν απνδνηηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

ν απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο / ππεξεζίαο, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ην επλντθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηα 

επίπεδα παξαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ν βαζκφο ελζσκάησζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ 

ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη αξρψλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, 

απνηεινχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ 

παξαγσγηθφηεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε απνηίκεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ παξαγφλησλ απνηειεί έλα 

πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο νξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο λα 

κεηξεζνχλ θαη λα απνηηκεζνχλ κε πνζνηηθφ ηξφπν ζηε βάζε ρξεκαηηθψλ ή άιισλ κνλάδσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη φζν πην παξαγσγηθφο είλαη έλαο νξγαληζκφο ηφζν πην επηηπρεκέλα 

εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηφζν κεγαιχηεξα είλαη ηα νθέιε γηα ηνπο δέθηεο ησλ 

παξερφκελσλ απφ απηφλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. ε έλα ηέηνην πιαίζην, θάζε νξγαληζκφο ζα 

πξέπεη λα επηδηψθεη ζπλερψο θαη κε δπλακηθφ ηξφπν ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ 

θαη ηελ ελζσκάησζε δξάζεσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζηελ παξαγσγηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα. 

Όπσο απνηππψλνπλ ζην ζχγγξακκά ηνπο νη Miller&Feiman (2009), γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ ζα πξέπεη απηφο: 

• Να ελζσκαηψλεη ζπλερψο θαη λα αμηνπνηεί θάζε λέα δηαζέζηκε ηερλνινγία πνπ 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

• Να παξαθνινπζεί ηηο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ην 

πξντφλ πνπ παξάγεη ή ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεη. 
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• Να πξνρσξά ζε εξεπλεηηθέο δξάζεηο θαη λα θαηλνηνκεί ζε ζρέζε κε ην πξντφλ / 

ππεξεζία ηνπ. 

• Να εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη λα πηνζεηεί δξάζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

εμεηδίθεπζή ηνπ πάλσ ζην παξερφκελν πξντφλ / ππεξεζία. 

• Να πηνζεηεί παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ελαξκνλίδνληαη κε δηεζλή πξφηππα. 

• Να βειηηψλεη ζπλερψο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

• Να πξνάγεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ παξαγσγή. 

• Να εμαζθαιίδεη έλα επλντθφ θαη αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπ κε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ θαλφλσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. 

3.2 Η επίδξαζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ παξαγσγηθόηεηα 

Απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε αληηιεπηή ε ηζρπξή επίπησζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ ζηε 

δεκφζηα πγεία, γηα ηελ πξνάζπηζε απηήο κέζσ ηεο απνθπγήο ηνπ ζπγρξσηηζκνχ, ε 

ηειεξγαζία απνηέιεζε ην βαζηθφ ηξφπν εθπιήξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ γηα έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ηελ 

Διιάδα λα απνηειεί κηα ρψξα πνπ πηνζέηεζε ζε εθηεηακέλε θιίκαθα ηελ ηειεξγαζία ηφζν 

ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα. ηε βάζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ κειέηε πνπ δηεμήγαγε ην Eurofound (2020) θαηά ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο, ήδε απφ ηηο 

απαξρέο απηήο, έλα πνζνζηφ εξγαδφκελσλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο ηάμεο 

ηνπ 40% μεθίλεζε λα εξγάδεηαη ππφ θαζεζηψο ηειεξγαζίαο. Καηά ηελ εμέιημε ηεο 

παλδεκίαο, κέζσ κειέηεο ηνπ Joint Research Center (2020) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

απνδείρζεθε ε παγίσζε ηεο ηειεξγαζίαο σο βαζηθφο ηξφπνο παξνρήο εξγαζίαο κε πνζνζηφ 

πεξίπνπ 25% ησλ εξγαδφκελσλ ζε πεδία πνπ ε παξνρή εξγαζίαο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα απφ 

απφζηαζε λα ηειεξγάδνληαη ζε κφληκε βάζε. 

Ζ δηείζδπζε ηεο ηειεξγαζίαο ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο Covid – 19 ζην κνληέιν παξνρήο 

εξγαζίαο ζηνπο παξαγσγηθνχο νξγαληζκνχο ήηαλ ηζρπξή, απφηνκε, άκεζε θαη ρσξίο ηε 

δπλαηφηεηα γηα ζρεδηαζκφ. Σα ζηνηρεία απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε χπαξμε επαξθνχο 

δείγκαηνο πξνεγνχκελσλ κειεηψλ πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ αξλεηηθή, νπδέηεξε ή ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηνλ παξάγνληα ηεο παξαγσγηθφηεηαο, νδήγεζαλ ζηελ έγεξζε 
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δηθαηνινγεκέλσλ δεηεκάησλ φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο ηεο ηειεξγαζίαο 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ ηέηαξην θχθιν ηεο εξεπλεηηθήο δξάζεο ηεο 

KPMG (2021) κε ηίηιν: ‘Βαξφκεηξν γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ επνρή ηεο Covid – 19’ 

αλέδεημαλ ζεκαληηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο φζνλ αθνξά ζην βαζκφ επίηεπμεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο ζην κνληέιν 

εθπιήξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ θαζεθφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

ζπκκεηείραλ ηφζν εξγαδφκελνη φζν θαη πξντζηάκελνη νξγαληζκψλ. Ζ πιεηνςεθία θαη ησλ 

δχν θαηεγνξηψλ ηνπ δείγκαηνο ζπκθψλεζε φηη αληηιακβάλεηαη κηα ειάηησζε ηνπ βαζκνχ 

παξαγσγηθφηεηαο κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ησλ νξγαληζκψλ. Ζ φπνηα θαηλνκεληθή δεκηνπξγία ζεηηθνχ ππνζηξψκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηνπ βαζκνχ παξαγσγηθφηεηαο σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ σξψλ απαζρφιεζεο 

(πνζνζηφ 68% ηνπ δείγκαηνο πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ‘εξγαδφκελνη’ δήισζε φηη 

απμήζεθαλ νη ψξεο πνπ εξγάδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο ηειεξγαζίαο) 

θαίλεηαη λα εμαιείθεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ φηαλ 

βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο ηειεξγαζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ψξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

σξάξην εξγαζίαο, απνζπάηαη θαη πξνρσξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία φπσο είλαη εξγαζίεο ζην ζπίηη, πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν θαη ζηα 

socialmedia, πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ αγνξψλ θιπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε νιφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ αληηιακβάλεηαη κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο κέζσ ηειεξγαζίαο απφ απηή πνπ αληηιακβάλεηαη ν πξντζηάκελφο ηνπο. 

Πξνρσξψληαο, κειέηε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο Boston Consulting Group (2022) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο παλδεκίαο Covid – 19, αληρλεχεη ην 

θφβν ησλ επηηειηθψλ ζηειερψλ ησλ νξγαληζκψλ γηα κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

ειέγρνπλ ηελ εξγαζηαθή δξαζηεξηφηεηα απηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε απμεκέλε 

δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη φηαλ νη εξγαδφκελνη παξάγνπλ κε θπζηθή παξνπζία ζηνπο ρψξνπο 

γξαθείσλ. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ φηη πνζνζηφ 75% ησλ αηφκσλ ηνπ 

δείγκαηνο – εξγαδνκέλσλ ζε θαζεζηψο ηειεξγαζίαο θαίλεηαη λα δηαηεξεί πιήξσο ή θαη λα 

απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ φηαλ εξγάδεηαη απφ απφζηαζε, κε ην 51% απηψλ λα 

θαίλεηαη πσο δηαηεξεί ηελ ίδηα παξαγσγηθφηεηα φηαλ εξγάδεηαη απφ απφζηαζε αθφκα θαη 

πάλσ ζε έξγα πνπ απαηηνχλ νκαδηθή εξγαζία θαη ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο 



34 

 

ζπλαδέιθνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξεί φηη κέζσ ηεο ηειεξγαζίαο εμνηθνλνκεί 

παξαγσγηθφ ρξφλν κηαο θαη δελ απαηηνχληαη ρξνλνβφξεο δξάζεηο φπσο ε κεηαθίλεζε ζηνπο 

ρψξνπο γξαθείσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σαπηφρξνλα, αηζζάλεηαη φηη κπνξεί λα νξγαλψζεη κε 

κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία ηνλ παξαγσγηθφ ηνπ ρξφλν έηζη ψζηε λα είλαη πην απνδνηηθφο, κε 

άκεζε ζπλέπεηα ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ νξγαληζκνχ. 

Ηζρπξά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο ηειεξγαζίαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηε 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία GlobalWorkplaceAnalytics (2022) κε ζθνπφ λα 

αληρλεχζεη ηηο επηδξάζεηο ηεο ηειεξγαζίαο ζηνπο νξγαληζκνχο ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πξνέθπςε ζεκαληηθή κείσζε ηεο απψιεηαο παξαγσγηθνχ 

ρξφλνπ εμαηηίαο παξαγφλησλ φπσο ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, νη θαζπζηεξήζεηο ιφγσ 

δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θιπ. κε ηα ρξήκαηα πνπ εμνηθνλνκνχληαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο γηα επελδπηηθέο δξάζεηο κε ζθνπφ ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Δπίζεο, πξνέθπςε φηη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο 

κεηψλεηαη ν φγθνο ησλ άηππσλ αδεηψλ θαη ησλ αδεηψλ εμαηηίαο αζζέλεηαο κηαο θαη έλαο 

εξγαδφκελνο πνπ αζζελεί, αθφκα θαη αλ δελ έρεη αλαξξψζεη πιήξσο θαη επνκέλσο δελ 

κπνξεί λα κεηαθηλεζεί, είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηεί απφ ηελ νηθία ηνπ. Σέινο, κέζσ ηεο 

ηειεξγαζίαο κεηψλνληαη νη απνζπάζεηο απφ ηελ εξγαζία θαη νη ζπγθξνχζεηο ζην ρψξν 

εξγαζίαο πνπ απνηεινχλ αηηία γηα ηελ απψιεηα ρηιηάδσλ παξαγσγηθψλ σξψλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ζε εηήζηα βάζε. 

Οη Neufeld&Fang (2005), αθνχ αλαγλσξίδνπλ ζην άξζξν ηνπο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

απνκαθξπζκέλεο εξγαζίαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο, πξνζπαζνχλ λα αληρλεχζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ή ζηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ παξάγνπλ απφ απφζηαζε ζε έλαλ νξγαληζκφ. Απφ ηα επξήκαηα ηεο 

κειέηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ζην άξζξν ηνπο πξνθχπηεη φηη ε πεπνίζεζε θαη ε ζηάζε πνπ έρνπλ 

απέλαληη ζηελ ηειεξγαζία θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο φηαλ 

ηελ πηνζεηνχλ. Δπίζεο, ε πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπο δηεπζπληέο επεξεάδεη άκεζα ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο ππφ θαζεζηψο 

ηειεξγαζίαο. Σέινο, νη δχν απηνί παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ηειεξγαδνκέλσλ δελ είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ηε 

ζηάζε θαη αληίιεςε πνπ δηακνξθψλνπλ γηα ηελ ηειεξγαζία. 
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ηε βάζε ησλ απνηππψζεσλ ηεο κειέηεο ηνπ National Research Council (1994), γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ παξαγσγηθφηεηαο θαη πηνζέηεζεο ηερλνινγηθψλ κέζσλ, φπσο 

είλαη απηά πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ πεξίνδν ηεο 

παλδεκίαο, απαηηείηαη κηα πην πνιπ – παξαγνληηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε θαη 

θξηηήξηα φπσο ε πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο πνπ επηηπγράλεηαη γηα ηνλ εξγαδφκελν, ε 

ηθαλνπνίεζε απηνχ απφ ηελ εξγαζία αιιά θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ / πξντφλησλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν 

ζπζρέηηζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ κεηαμχ ηεο αηνκηθήο θαη ηεο ζπιινγηθήο παξαγσγηθφηεηαο. 

ηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο θηλείηαη ε κειέηε ησλ Novianti&Roz (2020). θνπφο 

ηεο κειέηεο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο επίδξαζεο ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

θαη ζην θφξην εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα ηεο Ηλδνλεζίαο. Απφ ηα 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο νδήγεζε ζηελ αίζζεζε 

κεγαιχηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο κε άκεζε επίπησζε ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δείγκαηνο. ηα πιαίζηα κηαο πην νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 

εξγαζηαθφ άγρνο θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

θαζνξηζκνχ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κπνξεί λα θαηαδεηρζεί φηη ε πηνζέηεζε 

ηεο ηειεξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα ηεο Ηλδνλεζίαο δελ νδήγεζε ζε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο θαη νδήγεζε ζε πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθνχ 

άγρνπο θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο κε απηνχο ηνπο δχν 

παξάγνληεο λα επηδξνχλ άκεζα ζηελ παξαγσγηθφηεηα ζηελ εξγαζία (Utamietal., 2020). 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζηε ζχγρξνλε επνρή δηαθξίλεηαη απφ πνιχ – επίπεδνπο ζηφρνπο θαη ζε 

απηφλ ππεηζέξρνληαη πξνζεγγίζεηο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε φρη κφλν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ – ρξεζηψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηε δέζκεπζε φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξσλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ πφξσλ. Ζ εηζαγσγή ηεο ηειεξγαζίαο ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο θαηά ηελ παλδεκία Covid – 19 απνηέιεζε ζαθψο δπζθνιφηεξν εγρείξεκα ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ππνδνκψλ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο, 

ηεο ρακειφηεξεο εμνηθείσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ ηερλνινγηθφ παξάγνληα, αιιά θαη ηεο 

θχζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ επηηάζζνπλ ηε κεγαιχηεξε επαθή κε ηνλ πνιίηε 

(Carcia – Contrerasetal., 2021). Παξά ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο, κπνξεί λα θαηαδεηρζεί 

φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο εθάξκνζε απνδνηηθά ηελ ηειεξγαζία ζηελ πεξίνδν ηνπ Covid – 19 

παξά ηελ έθηαθηε ζπλζήθε θαη ηε κε χπαξμε πεξηζσξίσλ γηα ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε ηνπ 
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ηξφπνπ ελζσκάησζεο ηεο ηειεξγαζίαο ζηηο δξάζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Απηφ νδήγεζε 

ζηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

παλδεκίαο κε άκεζε επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 

Δπίζεο, ε πηνζέηεζε ηεο ηειεξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα θαηά ηελ παλδεκία νδήγεζε ζηελ 

θαιχηεξε εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ ηερλνινγία, δεκηνπξγψληαο ην 

ππφβαζξν γηα πην εθηελή ρξήζε απηήο ζην κέιινλ Ζ ηερλνινγία λα απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηνπο νξγαληζκνχο (Roos, 2017). 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζηελ 

έθηαθηε ζπγθχξηα ηνπ Covid – 19 έιαβε ρψξα απνηειεζκαηηθά, κε ηνπο εξγαδφκελνπο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε ππέξκεηξν βαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ηερλνινγηθψλ θαη 

ινηπψλ ππνδνκψλ λα ιακβάλεη ρψξα ηάρηζηα θαη κε επάξθεηα. Παξά ηηο γλσζηέο θαη 

δηαρξνληθέο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, απηφο αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία 

ζηελ πξφθιεζε. Δπηπξφζζεηα, δεκηνπξγήζεθε ην ππφζηξσκα γηα ηε κεηάβαζε, φηαλ θξηζεί 

ζθφπηκν, ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε έλα πβξηδηθφ κνληέιν εξγαζίαο φπνπ ε ηειεξγαζία ζα 

ζπκκεηέρεη κε κεγαιχηεξε δπλακηθή. 
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Κεθάιαην 4 -  Μεζνδνινγία έξεπλαο 

4.1 ηόρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο. Δηδηθφηεξα θαηά πφζν ζπλέηξεραλ 

νη ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ψζηε ε επειημία πνπ παξέρεη ε ηειεξγαζία λα 

βειηηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη λα κεηψζεη ηνλ θφξην εξγαζίαο νη νπνίεο 

απνδεδεηγκέλα ζπκβάιινπλ ζηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

4.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

Ο απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο (θιίκαθα Γ) επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά 

ηελ ηειεξγαζία (θιίκαθεο: Β1, Β2 θαη Β3) 

Ο απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο (θιίκαθα Γ) νδεγεί ζε κεησκέλε ηθαλνπνίεζε (θιίκαθα Γ) 

Ζ κεησκέλε ηθαλνπνίεζε (θιίκαθα Γ) επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ 

ηειεξγαζία (θιίκαθεο: Β1, Β2 θαη Β3) 

Οη γπλαίθεο (εξψηεζε 1 απάληεζε: Θήιπ) κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

(εξψηεζε 4 απαληήζεηο: Παληξεκέλνο/ε κε παηδηά θαη Γηαδεπγκέλνο/ε ρσξίο παηδηά) 

εκθάληζαλ κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ ηειεξγαζία (θιίκαθεο: Β1, Β2 θαη Β3) 

4.3 Σεθκεξίσζε εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο 

Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπλζέηνπλ ην πξφβιεκα: παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ ηειεξγαζία, 

θφξηνο εξγαζίαο θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία έρνπλ εμεηαζηεί ζε πνιιαπιέο 

επαλαιακβαλφκελεο έξεπλεο θαη έρνπλ βξεζεί κεηξήζηκεο (Neufeldetal, 2005;Novianti 

&Roz, 2020), άξα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ε δηεμαγσγή πνζνηηθήο έξεπλεο πνπ ζα εμεηάδεη 

πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα εμεηαζηνχλ νη παξαπάλσ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

(Bryman, 2017) 

Ζ κεηαβιεηή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ζπλζήθεο ηειεξγαζίαο έρεη βξεζεί φηη ζπλδέεηαη κε: 

παξάγνληεο ζπκπεξηθνξάο (attitudinalfactors), θνηλσληθνχο παξάγνληεο (socialfactors), 
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παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίζηαζε πνπ εθαξκφδεηαη (situationalfactors) (Neufeldetal, 

2005;Novianti &Roz, 2020) θαη φηη επεξεάδεηαη ηφζν απφ ην θφξην εξγαζίαο (Neufeldetal, 

2005) φζν θαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία Neufeldetal, 2005;Novianti &Roz, 

2020) 

4.4 Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Σν θαηεμνρήλ εξεπλεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

επίγλσζε ελφο πξνβιήκαηνο κε πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν απφ εξσηήζεηο κε ηελ κνξθή δειψζεσλ ζπκθσλίαο ή 

δηαθσλίαο θαη απαληήζεηο ηεο θιίκαθαο Likert(δηαθσλψ απνιχησο έσο ζπκθσλψ απνιχησο) 

ε νπνία είλαη ε θαηεμνρήλ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηέηνηνπ ηχπνπ έξεπλεο (Bryman, 

2017) 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο παξνχζεο έξεπλαο απνηειεί ζχλζεζε ησλ θιηκάθσλ ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ ησλ εξεπλψλ ησλ (Neufeldetal, 2005;Novianti &Roz, 2020) γηα ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ζην Γεκφζην ηνκέα. Απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο άμνλεο: 

ΑΞΟΝΑ Α - ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΆ ΣΟΗΥΔΗΑ: εξσηήζεηο 1 έσο 5. εκαληηθά δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ εμέηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ ήηαλ ε παξάκεηξνο ηνπ θχινπ θαη ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

ΑΞΟΝΑ Β - ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΤΝΘΖΚΔ ΣΖΛΔΡΓΑΗΑ: εξσηήζεηο 6 έσο 17 

ν νπνίνο ρσξηδφηαλ ζηηο επηκέξνπο ππνθιίκαθεο: 

Β1. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ (ATTITUDINAL FACTORS): εξσηήζεηο 6-9 

Β2. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (SOCIAL FACTORS): εξσηήζεηο 10-11 

B3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔΚΑΣΑΣΑΖ (SITUATIONAL FACTORS) 

Β3.1: ΠΟΡΟΗ (RESOURCES): εξσηήζεηο 12-16 

Β3.2: ΓΗΑΠΑΖΠΡΟΟΥΖ (DISTRACTIONS): εξψηεζε 17 

(Neufeld et al, 2005;Novianti & Roz, 2020) 

ΑΞΟΝΑ Γ - ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΗΑ: εξσηήζεηο 18 έσο 22 



39 

 

(Neufeldetal, 2005) 

ΑΞΟΝΑ Γ - ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ: εξσηήζεηο 25 έσο 27 

(Neufeld et al, 2005;Novianti & Roz, 2020) 

Σν γεγνλφο φηη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηεξηδφηαλ ζε αμηφπηζηεο (valid) θαη έγθπξεο 

(reliable) θιίκαθεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξφηεξεο έξεπλεο εμαζθάιηδε ζε κεγάιν 

βαζκφ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο (Bryman, 

2017) 

4.5 Γείγκα 

Ο πιεζπζκφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα εξγαζηνχλ κε ηελ κέζνδν ηεο ηειεξγαζίαο ηελ πεξίνδν 

ηεο παλδεκίαο, αξηζκφο άγλσζηνο. Γείγκα ηεο παξνχζεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη ππάιιεινη 

ησλ Γήκσλ Αγίαο Βαξβάξαο θαη Αηγάιεσ νη νπνίνη εξγάζηεθαλ κέζσ ηειεξγαζίαο ηελ ίδηα 

πεξίνδν. Ζ ζπγγξαθέαο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο έρεη εξγαζηεί θαη ζηνπο δχν Γήκνπο νπφηε ε 

δεηγκαηνιεςία πνπ εθαξκφζηεθε ήηαλ βνιηθή (δείγκα επθνιίαο) (Golafshani. 2003) 

4.6 Γηαδηθαζία 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε ζε κνξθή Onlineθφξκαο κε ηε ρξήζε ηνπ δσξεάλ εξγαιείνπ 

GoogleForms θαη ζηάιζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηα emailησλ ζπκκεηερφλησλ εθφζνλ 

δφζεθε ε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε. Οη θφξκεο Googleέρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο 

απνζηνιήο θνξκψλ, ζε επαλάγλσζην πεξηβάιινλ θαη άκεζεο αλαηξνθνδφηεζεο απαληήζεσλ 

(Bryman, 2017) 
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Κεθάιαην 5 - Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

5.1 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο 

Ζ αμηνπηζηία ελφο εξγαιείνπ πνζνηηθήο έξεπλαο ζηελ νπζία δείρλεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ 

εξγαιείνπ σο πξνο ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ αλ αλαπαξαρζνχλ νη ζπλζήθεο ηνπ 

πεηξάκαηνο, δειαδή αλ εθαξκνζηεί ζε παξφκνην δείγκα θαη πεξηβάιινλ. Ζ αμηνπηζηία 

απνδεηθλχεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (Golafshani. 2003;Οπδνχλε &Ναθάθεο, 2011). ζηελ 

παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ή ζπλάθεηαο Cronbach’s 

alpha ν νπνίνο δείρλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο (εξσηήζεηο 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) κίαο ππνθιίκαθαο ή/θαη θιίκαθαο 

(ηειεξγαζία, θφξηνο εξγαζίαο θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε) κεηξνχλ ηελ ίδηα κεηαβιεηή. Όηαλ ν δείθηεο έρεη ηηκή κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ 0.7 

ζεσξείηαη φηη ε θιίκαθα είλαη αμηφπηζηε (Οπδνχλε &Ναθάθεο, 2011). 

5.1.1 Αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην ειέγρζεθε σο πξνο ην βαζκφ εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ κε ρξήζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach΄s Alpha γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηελ ηειεξγαζία, ην θφξην 

εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ηειεξγαζία. 

Πίλαθαο 1 - Αλάιπζε αμηνπηζηίαο εξσηεκαηνινγίνπ εθηόο από ηα δεκνγξαθηθά 

Cronbach's Alpha N of Items 

,715 21 

  

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο (0.715) φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εθθξάδεη 

πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε απνηέιεζκα ηα εμαγφκελα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο λα ζεσξνχληαη έγθπξα (Spector, 1992). 
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5.1.2 Αμηνπηζηία θιίκαθαο Σειεξγαζία 

Πίλαθαο 2 - Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο ηειεξγαζία 

Cronbach's Alpha N of Items 

,837 11 

  

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο (0.837) φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εθθξάδεη 

πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε απνηέιεζκα ηα εμαγφκελα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο λα ζεσξνχληαη έγθπξα (Spector, 1992). 

5.1.3 Αμηνπηζηία θιίκαθαο Φόξηνο εξγαζίαο 

Πίλαθαο 3 - Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο θόξηνο εξγαζίαο 

Cronbach's Alpha N of Items 

,861 5 

  

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο (0.861) φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εθθξάδεη 

πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε απνηέιεζκα ηα εμαγφκελα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο λα ζεσξνχληαη έγθπξα (Spector, 1992). 

5.1.4 Αμηνπηζηία θιίκαθαο Ιθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία 

Πίλαθαο 4 - Αλάιπζε αμηνπηζηίαο γηα ηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία 

Cronbach's Alpha N of Items 

,822 5 

  

Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο (0.822) φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, εθθξάδεη 

πςειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, κε απνηέιεζκα ηα εμαγφκελα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο λα ζεσξνχληαη έγθπξα (Spector, 1992). 

  



42 

 

5.2 Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δείγκαηνο. 

Πίλαθαο 5 - Φύιν ζπκκεηερόλησλ 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΝΣΡΑ 25 23,8 23,8  

ΓΤΝΑΗΚΑ 80 76,2 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 1 - Φύιν ζπκκεηερόλησλ 

Σν 23,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άληξεο (n=25) θαη ην 76,2% (n=80) γπλαίθεο. 

Πίλαθαο 6 - Ηιηθία ζπκκεηερόλησλ 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

19-36 3 2,9 2,9  

37-46 28 26,7 29,5  

47-56 64 61,0 90,5  

57-64 10 9,5 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

     

ΑΝΣΡΑ
23,8%

ΓΤΝΑΙΚΑ
76,2%

ΦΤΛΟ
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Γξάθεκα 2 - Ηιηθία ζπκκεηερόλησλ 

Σν 2,9% (n=3) ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ 19-36 εηψλ, ην 26,7% (n=28) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

37-46 εηψλ, ην 61% (n=64) ησλ ζπκκεηερφλησλ 47-56 εηψλ θαη ην 9,5% (n=10) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 57-64 εηψλ. 

Πίλαθαο 7 -  Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ζπκκεηερόλησλ 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ/ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 33 31,4 31,4  

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ/ΣΔΗ 45 42,9 74,3  

ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΥΟΛΖ/ΜΔΣΑΛΤΚΔΗΑΚΖ/ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 
6 5,7 80,0  

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 21 20,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   
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Γξάθεκα 3 - Δθπαηδεπηηθό επίπεδν ζπκκεηερόλησλ 

Σν 31,4% (n=33) ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ, ην 42,9% (n=45) είρε 

νινθιεξψζεη παλεπηζηήκην/ΣΔΗ, ην 5,7% (n=6) ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε νινθιεξψζεη 

ηερληθή ζρνιή/κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαη ην 20% (n=21) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είρε νινθιεξψζεη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Πίλαθαο 8 - Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πκκεηερόλησλ 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΑΓΑΜΟ 15 14,3 14,3  

ΠΑΝΣΡΔΜΔΝΟ ΥΧΡΗ ΠΑΗΓΗΑ 8 7,6 21,9  

ΠΑΝΣΡΔΜΔΝΟ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 73 69,5 91,4  

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ ΜΔ ΠΑΗΓΗΑ 9 8,6 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

     

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ/
ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ

31,4%

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ/
ΣΕΙ

42,9%

ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΧΟΛΗ/ΜΕΣΑΛΤΚ
ΕΙΑΚΗ/ΕΠΙΜΟΡΦ

ΩΗ
5,7%

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
20,0%

ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
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Γξάθεκα 4 - Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πκκεηερόλησλ 

Σν 14,3% (n=15) ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άγακνη, ην 7,6% (n=8) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παληξεκέλνη ρσξίο παηδηά, ην 69,5% (n=73) ησλ ζπκκεηερφλησλ παληξεκέλνη κε παηδηά θαη 

ην 8,6% (n=9) ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαδεπγκέλνη κε παηδηά. 

Πίλαθαο 9 - ρέζε εξγαζίαο ζπκκεηερόλησλ 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΜΟΝΗΜΟ ΤΠΑΛΛΖΛΟ 60 57,1 57,1  

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ 
35 33,3 90,5  

ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ 

ΥΡΟΝΟΤ 
7 6,7 97,1  

ΤΜΒΑΗΟΤΥΟ 3 2,9 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   
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Γξάθεκα 5 - ρέζε εξγαζίαο ζπκκεηερόλησλ 

Σν 57,1% (n=60) ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ κφληκνη ππάιιεινη, ην 33,3% (n=35) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ην 6,7% (n=7) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ην 2,9% (n=3)ζπκβαζηνχρνη. 

5.3 Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο 

 

Αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 20. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο έξεπλαο δηεξεπλήζεθαλ ζηαηηζηηθνί δείθηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο 

(descriptivestatistics) φπσο ε κέζε ηηκή (Μ), ηππηθή απφθιηζε (SD), εθαηνζηηαία ζπρλφηεηα 

(percentagefrequency) θαη ε αζξνηζηηθή εθαηνζηηαία 

ζπρλφηεηα(cummulativepercentagefrequency). Απηά ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα κπνξνχζαλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ιφγσ ηεο ηζνδηαζηεκηθήο θιίκαθαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε 

νπνία επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ παξακεηξηθψλ κεζφδσλ. 

  

ΜΟΝΙΜΟ 
ΤΠΑΛΛΗΛΟ

57,1%

ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
ΑΟΡΙΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ

33,3%

ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 
ΟΡΙΜΕΝΟΤ 

ΧΡΟΝΟΤ
6,7%

ΤΜΒΑΙΟΤΧΟ
2,9%

ΧΕΘ ΕΡΓΑΙΑ
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5.3.1 Κιίκαθα Σειεξγαζία 

Πίλαθαο 10 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξύλεη λα δώζνπλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 46 43,8 43,8  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 5 4,8 48,6  

ΓΗΑΦΧΝΧ 27 25,7 74,3  

ΤΜΦΧΝΧ 19 18,1 92,4  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 8 7,6 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 4,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε 

ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξχλεη λα δψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ, ην 

25,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξχλεη λα δψζνπλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ, ην 43,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί 

νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξχλεη λα δψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ 

θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ, ην 18,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία ηνπο 

ελζαξξχλεη λα δψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ θαη ην 7,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξχλεη λα δψζνπλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ. 

 

Γξάθεκα 6 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξύλεη λα δώζνπλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό 
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Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 4,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε 

ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξχλεη λα δψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ, ην 

25,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξχλεη λα δψζνπλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ, ην 43,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί 

νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξχλεη λα δψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ 

θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ, ην 18,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία ηνπο 

ελζαξξχλεη λα δψζνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ θαη ην 7,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε ηειεξγαζία ηνπο ελζαξξχλεη λα δψζνπλ 

ζηελ εξγαζία ηνπο ηνλ θαιχηεξφ ηνπο εαπηφ. 

Πίλαθαο 11 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ ηειεξγαζία 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 33 31,4 31,4  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 21 20,0 51,4  

ΓΗΑΦΧΝΧ 36 34,3 85,7  

ΤΜΦΧΝΧ 14 13,3 99,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 1 1,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 7 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ ηειεξγαζία 

Σν 20% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ 

ηειεξγαζία, ην 34,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ 
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ηειεξγαζία, ην 31,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ ηειεξγαζία, ην 13,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη είλαη 

δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ ηειεξγαζία θαη ην 1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε 

ην φηη είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ ηειεξγαζία. 

 

Πίλαθαο 12 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ηειεξγαζία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή 

ηνπο πγεία 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 26 24,8 24,8  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 23 21,9 46,7  

ΓΗΑΦΧΝΧ 25 23,8 70,5  

ΤΜΦΧΝΧ 24 22,9 93,3  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 7 6,7 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 8 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ηειεξγαζία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή 

ηνπο πγεία 

Σν 21,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε ηειεξγαζία έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία, ην 23,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε 

ηειεξγαζία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία, ην 24,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή 

ηνπο πγεία, ην 22,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία έρεη αξλεηηθή 
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επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία θαη ην 6,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε 

ην φηη ε ηειεξγαζία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία. 

Πίλαθαο 13 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 31 29,5 29,5  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 13 12,4 41,9  

ΓΗΑΦΧΝΧ 35 33,3 75,2  

ΤΜΦΧΝΧ 23 21,9 97,1  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 3 2,9 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 9 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 12,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε 

ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ην 33,3% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ην 29,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί 

κε ην φηη ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

ην 21,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ην 2,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί 

απνιχησο κε ην φηη ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. 
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Πίλαθαο 14 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 19 18,1 18,1  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 11 10,5 28,6  

ΓΗΑΦΧΝΧ 43 41,0 69,5  

ΤΜΦΧΝΧ 26 24,8 94,3  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 6 5,7 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 10 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 10,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε 

ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ην 41% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ην 18,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ε 

ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ην 24,8% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ε ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ην 5,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε 

ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

 

10,5%

41,0%

18,1%
24,8%

5,7%

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

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 
ΤΜΦΩΝΩ 

ΟΤΣΕ 
ΔΙΑΦΩΝΩ

ΤΜΦΩΝΩ ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΩ

Θ ΣΘΛΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ ΣΙ ΧΕΕΙ ΜΟΤ ΜΕ 

ΣΘΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΤ



52 

 

Πίλαθαο 15 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ έρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο ώζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο 

ηελ εξγαζία ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 18 17,1 17,1  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 5 4,8 21,9  

ΓΗΑΦΧΝΧ 29 27,6 49,5  

ΤΜΦΧΝΧ 43 41,0 90,5  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 10 9,5 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 11 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ έρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο ώζηε λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 4,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη έρεη 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπ, ην 27,6% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη έρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ 

εξγαζία ηνπ, ην 17,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη έρεη 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπ, ην 41% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπκθσλεί κε ην φηη έρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπ θαη 

ην 9,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη έρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ψζηε 

λα θέξεη εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπ. 

ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΜΟΤ ΔΠΑΡΚΟΤΝ ΧΣΔ ΝΑ ΦΔΡΧ ΔΗ ΠΔΡΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 
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Πίλαθαο 16 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ νη αξκνδηόηεηέο ηνπο επαξθνύλ ώζηε λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 16 15,2 15,2  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 6 5,7 21,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 17 16,2 37,1  

ΤΜΦΧΝΧ 56 53,3 90,5  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 10 9,5 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

Γξάθεκα 12 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ νη αξκνδηόηεηέο ηνπο επαξθνύλ ώζηε λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 5,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο επαξθνχλ ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο, ην 16,2% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο επαξθνχλ ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο 

ηελ εξγαζία ηνπο, ην 15,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο επαξθνχλ ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο, ην 53,3% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο επαξθνχλ ψζηε λα θέξνπλ εηο 

πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο θαη ην 9,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο επαξθνχλ ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο. 
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Πίλαθαο 17 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ νη επζύλεο ηνπ πόζηνπ ηνπο είλαη μεθάζαξεο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 23 21,9 21,9  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 2 1,9 23,8  

ΓΗΑΦΧΝΧ 19 18,1 41,9  

ΤΜΦΧΝΧ 43 41,0 82,9  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 18 17,1 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

Γξάθεκα 13 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ νη επζύλεο ηνπ πόζηνπ ηνπο είλαη μεθάζαξεο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 1,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη νη 

επζχλεο ηνπ πφζηνπ ηνπο είλαη μεθάζαξεο, ην 18,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη 

νη επζχλεο ηνπ πφζηνπ ηνπο είλαη μεθάζαξεο, ην 21,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί 

νχηε δηαθσλεί κε ην φηη νη επζχλεο ηνπ πφζηνπ ηνπο είλαη μεθάζαξεο, ην 41% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη νη επζχλεο ηνπ πφζηνπ ηνπο είλαη μεθάζαξεο θαη ην 

17,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη νη επζχλεο ηνπ πφζηνπ ηνπο είλαη 

μεθάζαξεο. 
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Πίλαθαο 18 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ νη δηνηθεηέο ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη 

ελδηαθέξνληαη πνιύ γηα ηελ πγεία ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 51 48,6 48,6  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 13 12,4 61,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 32 30,5 91,4  

ΤΜΦΧΝΧ 8 7,6 99,0  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 1 1,0 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 14 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ νη δηνηθεηέο ηνπ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη 

ελδηαθέξνληαη πνιύ γηα ηελ πγεία ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 12,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη νη 

δηνηθεηέο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ πγεία ηνπο, ην 

30,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη νη δηνηθεηέο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ πγεία ηνπο, ην 48,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη νη δηνηθεηέο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη 

ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ πγεία ηνπο, ην 7,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη νη 

δηνηθεηέο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ πγεία ηνπο θαη 

ην 1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη νη δηνηθεηέο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ 

νπνίν εξγάδνληαη ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ πγεία ηνπο. 
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Πίλαθαο 19 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ν εμνπιηζκόο θαη ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ από ηελ 

ππεξεζία ηνπο επαξθνύλ γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 23 21,9 21,9  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 17 16,2 38,1  

ΓΗΑΦΧΝΧ 42 40,0 78,1  

ΤΜΦΧΝΧ 18 17,1 95,2  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 5 4,8 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 15 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ν εμνπιηζκόο θαη ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ από ηελ 

ππεξεζία ηνπο επαξθνύλ γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 16,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη ν 

εμνπιηζκφο θαη ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο επαξθνχλ γηα λα θέξνπλ 

εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο, ην 40% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ν εμνπιηζκφο θαη 

ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο επαξθνχλ γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ 

εξγαζία ηνπο, ην 21,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ν 

εμνπιηζκφο θαη ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο επαξθνχλ γηα λα θέξνπλ 

εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπο, ην 17,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ν εμνπιηζκφο 

θαη ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο επαξθνχλ γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη ην 4,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ν εμνπιηζκφο 

θαη ε βνήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο επαξθνχλ γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ 

εξγαζία ηνπο. 
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Πίλαθαο 20 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ αδπλαηνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ ζηελ εξγαζία ηνπο 

γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζνύλ κε δηεπζέηεζε ζεκάησλ ζην ζπίηη 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 25 23,8 23,8  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 16 15,2 39,0  

ΓΗΑΦΧΝΧ 37 35,2 74,3  

ΤΜΦΧΝΧ 24 22,9 97,1  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 3 2,9 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 16 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ αδπλαηνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ ζηελ εξγαζία ηνπο 

γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζνύλ κε δηεπζέηεζε ζεκάησλ ζην ζπίηη 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 15,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

αδπλαηνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε δηεπζέηεζε 

ζεκάησλ ζην ζπίηη, ην 35,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη αδπλαηνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε δηεπζέηεζε ζεκάησλ ζην 

ζπίηη, ην 23,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη αδπλαηνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε δηεπζέηεζε ζεκάησλ ζην 

ζπίηη, ην 22,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη αδπλαηνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε δηεπζέηεζε ζεκάησλ ζην ζπίηη θαη ην 2,9% ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη αδπλαηνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε δηεπζέηεζε ζεκάησλ ζην ζπίηη. 

Πίλαθαο 21 - Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ζηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο ηειεξγαζία 

 Ν ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΣΤΠΗΚΖ 

ΑΠΟΚΛΗΖ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ     

Ζ ΣΖΛΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΔΝΘΑΡΡΤΝΔΗ 

ΝΑ ΓΧΧ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ ΣΟΝ 

ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΜΟΤ ΔΑΤΣΟ 
59 2,5085 ,83816  

ΔΗΜΑΗ ΓΤΑΡΔΣΖΜΔΝΟ/Ζ ΜΔ 

ΣΖΝ ΣΖΛΔΡΓΑΗΑ 
72 1,9306 ,73784  

Ζ ΣΖΛΔΡΓΑΗΑ ΔΥΔΗ ΑΡΝΖΣΗΚΖ 

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖΝ ΧΜΑΣΗΚΖ ΜΟΤ 

ΤΓΔΗΑ 
79 2,1899 ,96178  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ     

Ζ ΣΖΛΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΗ ΥΔΔΗ ΜΟΤ 

ΜΔ ΣΟΤ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ ΜΟΤ 
74 2,2162 ,78112  

Ζ ΣΖΛΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΗ ΥΔΔΗ ΜΟΤ 

ΜΔ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΜΟΤ 
86 2,3140 ,78608  

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΠΟΡΟΗ 
  

 
 

ΈΥΧ ΑΡΚΔΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ΧΣΔ ΝΑ ΦΔΡΧ ΔΗ ΠΔΡΑ ΣΖΝ 

ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ 
87 2,6667 ,75739  

ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΜΟΤ 

ΔΠΑΡΚΟΤΝ ΧΣΔ ΝΑ ΦΔΡΧ ΔΗ 

ΠΔΡΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ 
89 2,7865 ,73038  

ΟΗ ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΠΟΣΟΤ ΜΟΤ 

ΔΗΝΑΗ ΞΔΚΑΘΑΡΔ 
82 2,9390 ,74283  

ΟΗ ΓΗΟΗΚΖΣΔ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΠΟΛΤ  ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΤΓΔΗΑ ΜΟΤ 

54 1,9444 ,68451  

Ο ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΧ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΟΤ ΔΠΑΡΚΟΤΝ ΓΗΑ 

ΝΑ ΦΔΡΧ ΔΗ ΠΔΡΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ 

ΜΟΤ 

82 2,1341 ,81289  

ΓΗΑΠΑΖ ΠΡΟΟΥΖ     

ΑΓΤΝΑΣΧ ΝΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΘΧ 

ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ ΓΗΑΣΗ ΠΡΔΠΔΗ 
80 2,1750 ,79197  
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ΝΑ ΑΥΟΛΖΘΧ ΜΔ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ 

ΘΔΜΑΣΧΝ ΣΟ ΠΗΣΗ 

 

5.3.2 Κιίκαθα Φόξηνο εξγαζίαο 

Πίλαθαο 22 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ κε πην 

εληαηηθνύο ξπζκνύο απ’ όηη ζπλήζσο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 1 1,0 1,0  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΟ ΜΖΝΑ 12 11,4 12,4  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΒΓΟΜΑΓΑ 40 38,1 50,5  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΜΔΡΑ 23 21,9 72,4  

ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΜΔΡΑ 29 27,6 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 17 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ κε 

πην εληαηηθνύο ξπζκνύο απ’ όηη ζπλήζσο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 1% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ιηγφηεξν απφ κηα 

θνξά ην κήλα απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ κε πην εληαηηθνχο ξπζκνχο απ’ φηη 

ζπλήζσο, ην 11,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ην κήλα απαηηεί ε 

εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ κε πην εληαηηθνχο ξπζκνχο απ’ φηη ζπλήζσο, ην 38,1% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ηε βδνκάδα απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα 

δνπιέςνπλ κε πην εληαηηθνχο ξπζκνχο απ’ φηη ζπλήζσο, ην 21,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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απάληεζε φηη απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ κε πην εληαηηθνχο ξπζκνχο απ’ φηη 

ζπλήζσο θαη ην 27,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη πνιιέο θνξέο ηελ ίδηα κέξα απαηηεί 

ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ κε πην εληαηηθνχο ξπζκνχο απ’ φηη ζπλήζσο. 

Πίλαθαο 23 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ πνιύ 

ζθιεξά γηα λα νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 7 6,7 6,7  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΟ ΜΖΝΑ 20 19,0 25,7  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΒΓΟΜΑΓΑ 39 37,1 62,9  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΜΔΡΑ 21 20,0 82,9  

ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΜΔΡΑ 18 17,1 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 18 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ πνιύ 

ζθιεξά γηα λα νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 6,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ιηγφηεξν απφ κηα 

θνξά ην κήλα απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ πνιχ ζθιεξά γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο, ην 19% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ην κήλα απαηηεί ε 

εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ πνιχ ζθιεξά γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ην 37,1% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ηε βδνκάδα απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα 

δνπιέςνπλ πνιχ ζθιεξά γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ην 20% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ηε κέξα απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ 

πνιχ ζθιεξά γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ην 17,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ 
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απάληεζε φηη πνιιέο θνξέο ηελ ίδηα κέξα απαηηεί ε εξγαζία ηνπο λα δνπιέςνπλ πνιχ ζθιεξά 

γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

Πίλαθαο 24 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά ηνπο δίλεηαη αλεπαξθήο ρξόλνο γηα λα 

πεξαηώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 19 18,1 18,1  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΟ ΜΖΝΑ 28 26,7 44,8  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΒΓΟΜΑΓΑ 32 30,5 75,2  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΜΔΡΑ 15 14,3 89,5  

ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΜΔΡΑ 11 10,5 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 19 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά ηνπο δίλεηαη αλεπαξθήο ρξόλνο γηα λα 

πεξαηώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 18,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ιηγφηεξν απφ κηα 

θνξά ην κήλα ηνπο δίλεηαη αλεπαξθήο ρξφλνο γηα λα πεξαηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ην 26,7% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ην κήλα ηνπο δίλεηαη αλεπαξθήο ρξφλνο 

γηα λα πεξαηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ην 30,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν 

θνξέο ηε βδνκάδα ηνπο δίλεηαη αλεπαξθήο ρξφλνο γηα λα πεξαηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, ην 

14,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ηε κέξα ηνπο δίλεηαη αλεπαξθήο 

ρξφλνο γηα λα πεξαηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη ην 10,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη 

πνιιέο θνξέο ηελ ίδηα κέξα ηνπο δίλεηαη αλεπαξθήο ρξφλνο γηα λα πεξαηψζνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο. 
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Πίλαθαο 25 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά ν θόξηνο εξγαζίαο είλαη πνιύ κεγάινο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 3 2,9 2,9  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΟ ΜΖΝΑ 24 22,9 25,7  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΒΓΟΜΑΓΑ 34 32,4 58,1  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΜΔΡΑ 21 20,0 78,1  

ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΜΔΡΑ 23 21,9 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 20 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά ν θόξηνο εξγαζίαο είλαη πνιύ κεγάινο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 2,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ιηγφηεξν απφ κηα 

θνξά ην κήλα ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάινο, ην 22,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ην κήλα ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάινο, ην 32,4% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ηε βδνκάδα ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη πνιχ 

κεγάινο, ην 20% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή δπν θνξέο ηε κέξα ν θφξηνο 

εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάινο θαη ην 21,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη πνιιέο θνξέο 

ηελ ίδηα κέξα ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάινο. 
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Πίλαθαο 26 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά ηνπο δίλεηαη όγθνο εξγαζίαο κεγαιύηεξνο 

από απηόλ πνπ κπνξνύλ λα πεξαηώζνπλ κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΜΗΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖΝΑ 26 24,8 24,8  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΟ ΜΖΝΑ 27 25,7 50,5  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΒΓΟΜΑΓΑ 25 23,8 74,3  

ΜΗΑ Ζ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΣΖ ΜΔΡΑ 10 9,5 83,8  

ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΣΖΝ ΗΓΗΑ ΜΔΡΑ 17 16,2 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   

 

 

Γξάθεκα 21 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε πόζν ζπρλά ηνπο δίλεηαη όγθνο εξγαζίαο κεγαιύηεξνο 

από απηόλ πνπ κπνξνύλ λα πεξαηώζνπλ κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 24,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη ιηγφηεξν απφ κηα 

θνξά ην κήλα ηνπο δίλεηαη φγθνο εξγαζίαο κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ κπνξνχλ λα 

πεξαηψζνπλ κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, ην 25,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή 

δπν θνξέο ην κήλα ηνπο δίλεηαη φγθνο εξγαζίαο κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ κπνξνχλ λα 

πεξαηψζνπλ κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, ην 23,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή 

δπν θνξέο ηε βδνκάδα ηνπο δίλεηαη φγθνο εξγαζίαο κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ κπνξνχλ λα 

πεξαηψζνπλ κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, ην 9,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη κηα ή 

δπν θνξέο ηε κέξα ηνπο δίλεηαη φγθνο εξγαζίαο κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ κπνξνχλ λα 

πεξαηψζνπλ κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα θαη ην 16,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζε φηη 

πνιιέο θνξέο ηελ ίδηα κέξα ηνπο δίλεηαη φγθνο εξγαζίαο κεγαιχηεξνο απφ απηφλ πνπ 

κπνξνχλ λα πεξαηψζνπλ κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 
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Πίλαθαο 27 - Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο 

θόξηνο εξγαζίαο 

 Ν ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΣΤΠΗΚΖ 

ΑΠΟΚΛΗΖ 

ΠΟΟ ΤΥΝΑ ΑΠΑΗΣΔΗ Ζ ΔΡΓΑΗΑ 

Α ΝΑ ΓΟΤΛΔΦΔΣΔ ΜΔ ΠΗΟ 

ΔΝΣΑΣΗΚΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΑΠΟ ΟΣΗ 

ΤΝΖΘΧ 

105 3,6381 1,03890  

ΠΟΟ ΤΥΝΑ ΑΠΑΗΣΔΗ Ζ ΔΡΓΑΗΑ 

Α ΝΑ ΓΟΤΛΔΦΔΣΔ ΠΟΛΤ 

ΚΛΖΡΑ ΓΗΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΔΣΔ 

ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Α 

105 3,2190 1,14338  

ΠΟΟ ΤΥΝΑ Α ΓΗΝΔΣΑΗ 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑ ΝΑ 

ΠΔΡΑΗΧΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Α 
105 2,7238 1,22078  

ΠΟΟ ΤΥΝΑ Ο ΦΟΡΣΟ 

ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΟ 
105 3,3524 1,14338  

ΠΟΟ ΤΥΝΑ Α ΓΗΝΔΣΑΗ ΟΓΚΟ 

ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΑΠΟ 

ΑΤΣΟΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗΣΔ ΝΑ 

ΠΔΡΑΗΧΔΣΔ ΜΔ ΠΟΛΤ ΚΑΛΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

105 2,6667 1,37747  

5.3.3 Κιίκαθα Ιθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία 

Πίλαθαο 28 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ηθαλνπνηεί 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 25 23,8 23,8  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 4 3,8 27,6  

ΓΗΑΦΧΝΧ 12 11,4 39,0  

ΤΜΦΧΝΧ 54 51,4 90,5  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 10 9,5 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   
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Γξάθεκα 22 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ε θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ηθαλνπνηεί 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 3,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη ε 

θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ηθαλνπνηεί, ην 11,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ε θχζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο ηθαλνπνηεί, ην 23,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί 

κε ην φηη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ηθαλνπνηεί, ην 51,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε 

ην φηη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ηθαλνπνηεί θαη ην 9,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί 

απνιχησο κε ην φηη ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ηθαλνπνηεί. 

 

Πίλαθαο 29 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ν κηζζόο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 26 24,8 24,8  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 24 22,9 47,6  

ΓΗΑΦΧΝΧ 40 38,1 85,7  

ΤΜΦΧΝΧ 13 12,4 98,1  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 2 1,9 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   
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Γξάθεκα 23 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ ν κηζζόο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 22,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη ν 

κηζζφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, ην 38,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη ν κηζζφο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο, ην 24,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη ν 

κηζζφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, ην 12,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη ν κηζζφο 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη ην 1,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη ν κηζζφο 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 

Πίλαθαο 30 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηνπο αλσηέξνπο ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 40 38,1 38,1  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 12 11,4 49,5  

ΓΗΑΦΧΝΧ 24 22,9 72,4  

ΤΜΦΧΝΧ 23 21,9 94,3  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 6 5,7 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   
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Γξάθεκα 24 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηνπο αλσηέξνπο ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 11,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο, ην 22,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε 

ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο, ην 38,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο, ην 21,9% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο θαη 

ην 5,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπο. 

Πίλαθαο 31 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ έρνπλ δπλαηόηεηεο εμέιημεο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 24 22,9 22,9  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 12 11,4 34,3  

ΓΗΑΦΧΝΧ 18 17,1 51,4  

ΤΜΦΧΝΧ 38 36,2 87,6  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 13 12,4 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   
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ΤΜΦΩΝΩ ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΩ

ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ/Θ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΜΟΤ
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Γξάθεκα 25 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ έρνπλ δπλαηόηεηεο εμέιημεο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 11,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

έρεη δπλαηφηεηεο εμέιημεο, ην 17,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε ην φηη έρεη 

δπλαηφηεηεο εμέιημεο, ην 22,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη 

έρεη δπλαηφηεηεο εμέιημεο, ην 36,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη έρεη 

δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη ην 12,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη έρεη 

δπλαηφηεηεο εμέιημεο. 

Πίλαθαο 32 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

 ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΟΟΣΟ ΑΘΡΟΗΣΗΚΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 30 28,6 28,6  

ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 2 1,9 30,5  

ΓΗΑΦΧΝΧ 8 7,6 38,1  

ΤΜΦΧΝΧ 54 51,4 89,5  

ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΧ 11 10,5 100,0  

ΤΝΟΛΟ 105 100,0   
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ΔΙΑΦΩΝΩ

ΤΜΦΩΝΩ ΤΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΤΣΩ

ΖΧΩ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΕΞΕΛΙΞΘ
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Γξάθεκα 26 - Απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξώηεζε αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην 1,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί απνιχησο κε ην φηη 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ην 7,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθσλεί κε 

ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ην 28,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ην 

51,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο θαη ην 10,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί απνιχησο κε ην φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

 

Πίλαθαο 33 - Μέζε ηηκή θαη ηππηθή απόθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο 

ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία 

 Ν ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΣΤΠΗΚΖ 

ΑΠΟΚΛΗΖ 

Ζ ΦΤΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ ΜΔ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΔΗ 
80 2,8750 ,68205  

Ο ΜΗΘΟ ΔΗΝΑΗ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ 
79 1,9114 ,75430  

ΔΗΜΑΗ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ/Ζ ΑΠΟ 

ΣΟΤ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΜΟΤ 
65 2,3538 ,89147  

ΈΥΧ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΔΞΔΛΗΞΖ 81 2,6420 ,92613  

ΔΗΜΑΗ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ/Ζ ΑΠΟ 

ΣΟΤ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ ΜΟΤ 
75 2,9867 ,60389  
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ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ/Θ ΑΠΟ 
ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ ΜΟΤ



70 

 

5.3.4 Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

Οη γπλαίθεο (εξψηεζε 1 απάληεζε: Θήιπ) κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο 

(εξψηεζε 4 απαληήζεηο: Παληξεκέλνο/ε κε παηδηά θαη Γηαδεπγκέλνο/ε ρσξίο παηδηά) 

εκθάληζαλ κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ ηειεξγαζία (θιίκαθεο: Β1, Β2 θαη Β3) 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πξψηα ην δείγκα ρσξίζηεθε ζηηο 

γπλαίθεο κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Καηφπηλ εθαξκφζηεθε ε εληνιή ηνπ spssindependentsamplest-test. 

Πίλαθαο 34 - Δύξεζε δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο κε απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο θαη ζηνπο 

ππόινηπνπο ζπκκεηέρνληεο σο πξνο ηελ παξαγσγηθόηεηά ηνπο ζηελ ηειεξγαζία 

  Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  F Sig

. 

t df Sig. 

(2-

taile

d) 

MeanDiffere

nce 

Std. 

ErrorDiffere

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

         Low

er 

Uppe

r 

ΣΖΛΔΡΓΑ

ΗΑ 

Equalvariancesassum

ed 

,15

8 

,69

2 

,27

3 
103 ,785 ,02561 ,09368 

-

,1601

8 

,2114

0 

Equalvariancesnotass

umed 

  
,27

4 

102,7

23 
,784 ,02561 ,09338 

-

,1596

0 

,2108

3 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο κε 

απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο σο πξνο ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο ζηελ ηειεξγαζία (sig>0,05). Γειαδή νη γπλαίθεο κε απμεκέλεο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα παξαγσγηθφηεηα ζηελ ηειεξγαζία κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ο απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο (θιίκαθα Γ) επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά 

ηελ ηειεξγαζία (θιίκαθεο: Β1, Β2 θαη Β3) 
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Γηα ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα εθαξκφδεηαη ε παιηλδξφκεζε regression. 

Πίλαθαο 35 - ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ κνληέινπ ζπζρέηηζεο θόξηνπ εξγαζίαο θαη παξαγσγηθόηεηαο 

Model Sum of Squares df MeanSquare F Sig. 

Regression ,590 1 ,590 2,627 ,108
b 

Residual 23,135 103 ,225   

Total 23,725 104    

 

Πίλαθαο 36 - Δύξεζε επίδξαζεο ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο ζηελ παξαγσγηθόηεηα θαηά ηελ ηειεξγαζία 

 

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoe

fficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 2,911 ,159  18,322 ,000 

ΦΟΡΣΟ -,079 ,049 -,158 -1,621 ,108 

Απφ ηνπο πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ν θφξηνο εξγαζίαο δελ επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά 

ηελ ηειεξγαζία (sig>0,05). Οη ζπκκεηέρνληεο αλεμάξηεηα απφ ην θφξην εξγαζίαο έρνπλ ηελ 

ίδηα παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ ηειεξγαζία. 

Ο απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο (θιίκαθα Γ) νδεγεί ζε κεησκέλε ηθαλνπνίεζε(θιίκαθα Γ) 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο εθαξκφζηεθε ε εληνιή ηνπ 

spsscorrelations. 

Πίλαθαο 37 - Δύξεζε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην θόξην εξγαζίαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

  ΦΟΡΣΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

ΦΟΡΣΟ 

PearsonCo

rrelation 
1 -,132 

Sig. (2-

tailed) 

 
,185 

N 105 103 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 

PearsonCo

rrelation 
-,132 1 

Sig. (2-

tailed) 
,185 

 

N 103 103 

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην θφξην εξγαζίαο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία (sig>0,05). 
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Ζ κεησκέλε ηθαλνπνίεζε (θιίκαθα Γ) επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ 

ηειεξγαζία (θιίκαθεο: Β1, Β2 θαη Β3) 

Γηα ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα εθαξκφζηεθε ε παιηλδξφκεζε Resgression. 

Πίλαθαο 38 - ηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα κνληέινπ ζπζρέηηζεο Ιθαλνπνίεζεο θαη Παξαγσγηθόηεηαο 

Model Sum of Squares df MeanSquare F Sig. 

Regression ,606 1 ,606 2,669 ,105
b 

Residual 22,936 101 ,227   

Total 23,542 102    

 

Πίλαθαο 39 - Δύξεζε επίδξαζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηελ παξαγσγηθόηεηα ζηελ ηειεξγαζία 

 

Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoe

fficients 
t Sig. 

 B Std. Error Beta   

(Constant) 2,313 ,218  10,606 ,000 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ,136 ,083 ,160 1,634 ,105 

Απφ ηνπο πίλαθεο πξνθχπηεη φηη ε ηθαλνπνίεζε δελ επεξεάδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηελ 

ηειεξγαζία (sig>0,05). 
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πδήηεζε 

Έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη φηη ε ηειεξγαζία είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (Ρνΐδεο, 2021;θπιάθνπ, 2021;Αλδξεαδάθε, 2022;Vlachou, 

2022;Μπαγψηε, 2022). Μία απφ ηηο βαζηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ήηαλ ε 

ελζσκάησζε ηεο ηειεξγαζίαο ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο(Mouroutsos, 2020; Φεζάθεο, 2022). Παξφιν πνπ έρεη αλαδεηρζεί φηη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα φηη ε αλαγθαζηηθή ηειεξγαζία απνηέιεζε κία επθαηξία γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

θαη ηα κέιε ηνπο κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, εληνχηνηο ζηνπο δεκνζίνπο νξγαληζκνχο 

πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηφζν ζην εμσηεξηθφ (Bezzinaetal, 2021; Garcia-

Contrerasetal, 2021)φζν θαη ζηελ Διιάδα (Ρνΐδεο, 2021;θπιάθνπ, 2021;Αλδξεαδάθε, 

2022;Vlachou, 2022;Μπαγψηε, 2022) 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γχξσ απφ ην ζέκα εζηηάδνπλ ζην φηη ε ηειεξγαζία, ιφγσ επειημίαο 

θαη απηνλνκίαο, πξνζθέξεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη εξγαζηαθφ θίλεηξν(Vegaetal, 2015;VilhelmsonandThulin, 2016). 

Έηζη ε ινγηθή ππφζεζε είλαη φηη ε ελζσκάησζε ηεο ηειεξγαζίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

παλδεκίαο ζα είρε θαη κεγαιχηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε (Garcia-Contrerasetal, 2021). 

Πξφηεξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ε 

απηνλνκία θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηειεξγαζία ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, παξάγνπλ κία αίζζεζε επγλσκνζχλεο απφ κέξνπο ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ (FerrandoandLorenzo-Seva, 2017). Έηζη παξφιν πνπ θαηά ηελ παλδεκία 

ζπληειέζηεθε κία απφηνκε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πηζαλφηαηα λα 

ηνπο αλάγθαζε λα δνπιέςνπλ ζθιεξφηεξα ζε έλα πξσηφγλσξν πιαίζην φπσο είλαη ε 

ηειεξγαζία, ηα παξαπάλσ επηηεχγκαηα ζεσξεηηθά ππεξλίθεζαλ απηέο ηηο δπζθνιίεο 

αθήλνληαο κία ζεηηθή εθηίκεζε (ChungandvanderHorst, 2020;Davidescuetal, 2020). 

Έηζηινηπφλζαπεξίκελεθαλείοφηηεεξγαζηαθήδέζκεπζεησλδεκνζίσλππαιιήισλκεηελεθαξκνγ

ή ηεο ηειεξγαζίαο ζα ήηαλ κεγαιχηεξε (Garcia-Contrerasetal, 2021) 

Μεγάιν εξψηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεξγαζίαο είλαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Παξφιν πνπ ν φξνο παξαγσγηθφηεηα ζην Γεκφζην Σνκέα δχζθνια 

νξίδεηαη κνλνζήκαληα, ζεσξεηηθά νη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ πεξηζζφηεξε απηνλνκία λα 

πξνζαξκφζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ψζηε λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί. (FerrandoandLorenzo-

Seva, 2017).Ζ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε κε ηελ ζεηξά ηεο βνεζά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαζψο 
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νη ππάιιεινη αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν ηνπο κε κεγαιχηεξν θίλεηξν θαη δείρλνληαο 

θαιχηεξε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά (Davidescuetal, 2020). 

εέξεπλεοζηνληδησηηθφηνκέαέρεηζπλδεζείζεηηθάεηθαλνπνίεζεαπφηελεξγαζίακεηελπαξαγσγη

θφηεηα(Inuwa, 2015; Judgeetal, 2017).  

Έξεπλεο ζηνλ Γεκφζην ηνκέα φκσο έρνπλ δείμεη φηη ε ελζσκάησζε ηεο ηειεξγαζίαο δελ 

απνθέξεη πάληνηε θαη εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο απφηνκεο αιιαγέο 

πνπ ζπληεινχληαη ζε νξγαληζκνχο, ε πξνζαξκνγή ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηνλ λέν ηξφπν 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ απαηηεί κία κεγάιε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηελ λέα 

πξαγκαηηθφηεηα (VilhelmsonandThulin, 2016;Kazekami, 2020;Garcia-Contrerasetal, 2021). 

ηνπο δεκνζίνπο νξγαληζκνχο πνπ δφζεθε ε απηνλνκία θαη ε ζρεηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ 

πξνζσπηθήο δσήο θαη ηειεξγαζίαο νδήγεζε ζε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε δέζκεπζε πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε φζνπο νξγαληζκνχο έδεημαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

επεμία ησλ ππαιιήισλ ηνπο πξνζθέξνληαο ιχζεηο ζε πηζαλνχο νηθνγελεηαθνχο πεξηνξηζκνχο 

(Kazekami, 2020;Garcia-Contrerasetal, 2021). Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο νη 

δεκφζηνη ππάιιεινη βξέζεθε φηη δε ζεψξεζαλ φηη ήηαλ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί ζην έξγνο 

ηνπο γηαηί ε απφηνκε κεηάβαζε ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο λα πξνζαξκνζηνχλ νη 

δηαδηθαζίεο, δειαδή φηη απιά ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έγηλε εμ 

απνζηάζεσο ηνπο αλάγθαζε λα είλαη ζπλδεδεκέλνη πεξηζζφηεξεο ψξεο θαη αχμεζε ηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο θφξην, ηδίσο φηαλ δελ ππήξραλ ηα θαηάιιεια ηερλνινγηθά εξγαιεία γηα λα 

μεπεξαζηνχλ βαζηθά πξνβιήκαηα (Bezzinaetal, 2021; Garcia-Contrerasetal, 2021; Ρνΐδεο, 

2021;θπιάθνπ, 2021;Αλδξεαδάθε, 2022;Vlachou, 2022;Μπαγψηε, 2022) 
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πκπεξάζκαηα 

ύλνςε απνηειεζκάησλ 

πλνιηθά ζπγθεληξψζεθαλ 105 απαληήζεηο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ γπλαίθεο 

(n=80, 76,2%), νη πεξηζζφηεξεο κάιινλ πξνο ην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ειηθίαο κεηαμχ 

47 θαη 56 εηψλ (n=64, 61,0%), γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηηο ιηγνζηέο πξνζιήςεηο κνλίκσλ 

ππαιιήισλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο 

είραλ παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν κφξθσζεο (n=78, 74,3%) θαη ήηαλ παληξεκέλνη ή 

δηαδεπγκέλνη κε παηδηά (n=82, 78,1%) άξα είραλ απμεκέλεο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Σέινο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ήηαλ κφληκνη ή ανξίζηνπ ρξφλνπ (n=95, 90,5%) 

άξα δελ είραλ λα αλεζπρνχλ ηδηαίηεξα γηα ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ ηειεξγαζία βξέζεθε φηη νη εξσηεζέληεο ηεξνχλ ζρεηηθά νπδέηεξε 

ζηάζε απέλαληη ζηελ ηειεξγαζία, δε δήισζαλ δπζαξεζηεκέλνη αιιά νχηε θαη 

επραξηζηεκέλνη, κε ην επράξηζην γεγνλφο φηη δελ παξαηήξεζαλ λα είρε θάπνηα ζεκαληηθή 

ζσκαηηθή επίδξαζε ε αιιαγή απηνχ ηνπ θαζεζηψηνο εξγαζίαο. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζε 

πξφηεξεο έξεπλεο γηα ην ηδησηηθφ ηνκέα έρεη βξεζεί φηη ε ηειεξγαζία είρε πνιχ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ επεμία ησλ ππαιιήισλ γεγνλφο πνπ δε βξέζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηα επξήκαηα πξφηεξσλ εξεπλψλ γηα ην 

δεκφζην ηνκέα (VilhelmsonandThulin, 2016;Kazekami, 2020;Garcia-Contrerasetal, 2021). 

Οκνίσο νη ζρέζεηο ησλ ππαιιήισλ κε ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο δε 

θάλεθε επεξεάδνληαη απφ ηελ ηειεξγαζία. Καη πάιη δε βξέζεθε λα βειηηψλεηαη ε 

θαηάζηαζε, ιφγσ ηεο πεξηζζφηεξεο επειημίαο θαη απηνλνκίαο πνπ πξνζθέξεη ε ηειεξγαζία, 

θάηη πνπ θαίλεηαη λα δξα ζεκαληηθά γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ κάιινλ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 

ρεηηθά κε ηελ πεξίζηαζε πνπ εθαξκφζηεθε ε ηειεξγαζία, νη εξσηεζέληεο είλαη κάιινλ 

ζρεηηθά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ 

απφ ηε δηνίθεζε θαη είλαη κάιινλ δπζαξεζηεκέλνη απφ ηνπο πφξνπο (ηερλνινγία, εξγαιεία) 

πνπ ηνπο δφζεθαλ γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπο ζην απνκαθξπζκέλν 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Παξάιιεια ε δηνίθεζε δε θαίλεηαη λα δηεξεχλεζε αλ ε απφηνκε απηή 

κεηάβαζε ζε έλα πξσηφγλσξν πεξηβάιινλ είρε θάπνηεο επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ ππαιιήισλ, 
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γεγνλφο πνπ ηνπο απνγνήηεπζε. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζχκπλνηα κε ηα 

απνηειέζκαηα πξφηεξσλ εξεπλψλ γηα ην Γεκφζην Σνκέα γηα ηα πξνβιήκαηα εθαξκνγήο ηεο 

ηειεξγαζίαο ζε Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζεVilhelmsonandThulin, 2016;Kazekami, 2020;Garcia-Contrerasetal, 2021). Σέινο 

θαίλεηαη φηη επεξεάζηεθε ε εξγαζία ηνπο ζε κηθξφ βαζκφ απφ ππνρξεψζεηο ηνπ ζπηηηνχ. 

Δμεηάδνληαο ηελ θιίκαθα ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο βξέζεθε φηη νη ππάιιεινη ρξεηάζηεθε λα 

δνπιέςνπλ ζε πην εληαηηθνχο ξπζκνχο απφ φηη ζπλήζσο, ν θφξηνο μεπεξλνχζε απηφλ πνπ 

είραλ απφ φηη φηαλ εξγαδφληνπζαλ δηα δψζεο, θιήζεθαλ κάιηζηα λα αληηκεησπίζνπλ 

πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ζε ιηγφηεξν ρξφλν. Απηφ κάιινλ ζπκβαίλεη γηαηί ε κεηάβαζε ζε 

θαζεζηψο ηειεξγαζίαο έγηλε κε πνιχ απφηνκν ηξφπν, ρσξίο πξνεξγαζία θαη νη δηεξγαζίεο 

πνπ γηλφληνπζαλ δηα δψζεο απαηηνχζαλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα γίλνπλ εμ 

απνζηάζεσο. Με άιια ιφγηα ν Γεκφζηνο ηνκέαο δελ είρε ηελ νξγάλσζε ψζηε λα κεηαθέξεη 

ηηο εξγαζίεο ηνπ ζε εμ απνζηάζεσο πεξηβάιινλ 

Σέινο φζν αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, νη εξσηεζέληεο δήισζαλ ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεκέλνη, εθηφο απφ ηελ ακνηβή ηνπο. Ίζσο λα πεξίκελαλ θάπνην 

bonusπαξαγσγηθφηεηαο ιφγσ ησλ πξσηνθαλψλ ζπλζεθψλ πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ, 

αθξηβψο φπσο νη ζπλάδειθνί ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Ζ θπβέξλεζε αλαγλσξίδνληαο 

κάιινλ απηή ηελ παξάκεηξν εμήγγεηιε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2021 κπφλνπο γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ζα επηιέμνπλ ηελ ηειεξγαζία. 

Δμέηαζε εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

Καη νη ηξεηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζεο έξεπλαο, δειαδή φηη ε ηειεξγαζία ζα 

επεξέαδε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ιφγσ 

δηάζπαζεο πξνζνρήο, φηη ν απμεκέλνο θφξηνο εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε 

κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζα επεξέαδαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο αξλεηηθά ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαηά ηελ ηειεξγαζία απνξξίθζεθαλ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη 

ππάιιεινη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έδεημαλ πςειή εξγαζηαθή δέζκεπζε πξνο ην θαζήθνλ 

ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηα εκπφδηα πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο. 
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εκαζία παξνύζεο έξεπλαο 

Έξεπλεο φπσο ε ηξέρνπζα ήηαλ αδχλαηνλ λα δηεμαρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 

Υξεηαδφηαλ λα πεξάζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα κπνξέζεη λα αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζε 

ζην Γεκφζην Σνκέα (Vegaetal, 2015;Contrerasetal, 2021). Οη εξεπλεηέο πνπ έζπεπζαλ λα 

εμεηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο πηζαλφηαηα δελ ζρεκάηηζαλ 

απνθξπζηαιισκέλε άπνςε θαζψο κία εθηεηακέλε αιιαγή ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ρξεηάδεηαη 

πξψηα λα αθνκνησζεί γηα λα αμηνινγεζεί (Πιπκάθεο, 2019α, 2019β)  

Ζ ζεκαζία ηεο παξνχζεο έξεπλαο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην κεζνδνινγηθφ ηεο ππφβαζξν. 

Αλαιχνληαο ηηο πξφηεξεο πνζνηηθέο έξεπλεο πνπ ζπλδένπλ ηελ ηειεξγαζία κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα, πξνέθπςε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ρξεζηκνπνίεζαλ απηνζρέδηα εξσηεκαηνιφγηα. Μφλν ε εξγαζία ηεο Vlachou 

(2022) ρξεζηκνπνηνχζε ηελ ζηαζκηζκέλε θιίκαθα γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε: 

JobSatisfactionSurvey (JSS) ηνπ PaulE. Spector αιιά θαη πάιη ε θιίκαθα ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηελ ηειεξγαζία ζηεξηδφηαλ ζε απηνζρέδηεο εξσηήζεηο. ηελ 

παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαζκηζκέλεο θιίκαθεο βαζηδφκελεο ζηηο έξεπλεο ησλ 

Neufeldetal, (2005), Novianti&Roz, (2020) εμαζθαιίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ αμηνπηζηία 

ησλ απνηειεζκάησλ, θάηη πνπ απνδείρζεθε θαη κε ηελ εμέηαζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ εγθπξφηεηα ηέινο απνδείρζεθε απφ ηελ ζχγθιηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ αμηνιφγεζεο ηεο ηειεξγαζίαο ζηελ πεξίνδν ηεο 

παλδεκίαο (ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα) (Golafshani, 2003, Οπδνχλε θαη Ναθάθεο, 2011). 
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Παξάξηεκα Β Δξσηεκαηνιόγην 

Α. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. Φύιν 

 Άξξελ  Θήιπ 

2. Ηιηθία 

3. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

Μεηαπηπρηαθφ / Γηδαθηνξηθφ 

 

Παλεπηζηήκην / ΣΔΗ 

 

Σερληθή ρνιή / 

Μεηαιπθεηαθή Δθπαίδεπζε 

Δπηκφξθσζε 

 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

(Λχθεην) 

 

Άιιν 

 

 

4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Άγακνο/ε 

 

Παληξεκέλνο/ε  ρσξίο 

παηδηά 

 

Παληξεκέλνο/ε κε παηδηά 

 

Γηαδεπγκέλνο/ε ρσξίο παηδηά 

 

Γηαδεπγκέλνο/ε κε παηδηά 

 

Άιιν 

 

5. ρέζε εξγαζίαο 

Μφληκνο ππάιιεινο/ε 

 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ 

 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 

πκβαζηνχρνο 

 

Δμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο 

 

Δπνρηαθφο 

 

Άιιν 
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Β. ΣΗΛΔΡΓΑΙΑ (TELEWORKING) 

Β1. 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ

 (ATTITUDINALFACTORS) 

Γηαθσλώ 

απνιύησ

ο 

Γηαθσλ

ώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

/ νύηε 

ζπκθσλ

ώ 

πκθσλ

ώ 

πκθσλ

ώ 

απνιύησ

ο 

6. Ζ ηειεξγαζία βνεζάεη ζην λα 

αληηκεησπίζσ ηελ εξγαζία κνπ κε κηα πην 

ζεηηθή καηηά 

     

7. Ζ ηειεξγαζία κε ελζαξξχλεη λα δψζσ 

ζηελ εξγαζία κνπ ηνλ θαιχηεξφ κνπ εαπηφ 
     

8. Δίκαη δπζαξεζηεκέλνο/ε κε ηελ 

ηειεξγαζία 
     

9. Ζ ηειεξγαζία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ ζσκαηηθή κνπ πγεία 
     

B2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

(SOCIALFACTORS) 

Γηαθσλώ 

απνιύησ

ο 

Γηαθσλ

ώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

/ νύηε 

ζπκθσλ

ώ 

πκθσλ

ώ 

πκθσλ

ώ 

απνιύησ

ο 

10. Ζ ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

ζηηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 
     

11. Ζ ηειεξγαζία πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

ζηηο ζρέζεηο κνπ κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ 
     

B3. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔΚΑΣΑΣΑΗ (SITUATIONALFACTORS) 

Β3.1 ΠΟΡΟΙ (RESOURCES) 

Γηαθσλώ 

απνιύησ

ο 

Γηαθσλ

ώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

/ νύηε 

ζπκθσλ

ώ 

πκθσλ

ώ 

πκθσλ

ώ 

απνιύησ

ο 

12. Έρσ αξθεηέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

θέξσ εηο πέξαο ηελ εξγαζία κνπ 
     

13. Οη αξκνδηφηεηέο κνπ επαξθνχλ ψζηε 

λα θέξσ εηο πέξαο ηελ εξγαζία κνπ 
     

14. Οη επζχλεο ηνπ πφζηνπ κνπ είλαη 

μεθάζαξεο 
     

15. Οη δηνηθεηέο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ 

νπνίν εξγάδνκαη ελδηαθέξνληαη πνιχ  γηα 

ηελ πγεία κνπ 
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16. Ο εμνπιηζκφο θαη ε βνήζεηα πνπ 

ιακβάλσ απφ ηελ ππεξεζία κνπ επαξθνχλ 

γηα λα θέξσ εηο πέξαο ηελ εξγαζία κνπ 

     

B3.2 ΓΙΑΠΑΗ ΠΡΟΟΥΗ 

(DISTRACTIONS) 

Γηαθσλώ 

απνιύησ

ο 

Γηαθσλ

ώ 

Ούηε 

δηαθσλώ 

/ νύηε 

ζπκθσλ

ώ 

πκθσλ

ώ 

πκθσλ

ώ 

απνιύησ

ο 

17. Αδπλαηψ λα ζπγθεληξσζψ ζηελ 

εξγαζία κνπ γηαηί πξέπεη λα αζρνιεζψ κε 

δηεπζέηεζε ζεκάησλ ζην ζπίηη 

     

 

Γ. ΦΟΡΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 

(WORKLOAD) 

Ληγόηεξν 

από κία (1) 

θνξά ην 

κήλα ή θαη 

θαζόινπ 

Μία (1) 

ή/θαη δύν 

(2) θνξέο 

ηνλ κήλα 

Μία (1) 

ή/θαη δύν 

(2) θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

Μία (1) 

ή/θαη δύν 

(2) θνξέο 

ηελ εκέξα 

Πνιιέο 

θνξέο ηελ 

ίδηα 

εκέξα 

18. Πφζν ζπρλά απαηηεί ε 

εξγαζία ζαο λα δνπιέςεηε κε πην 

εληαηηθνχο ξπζκνχο απφ φηη 

ζπλήζσο; 

     

19. Πφζν ζπρλά απαηηεί ε 

εξγαζία ζαο λα δνπιέςεηε πνιχ 

ζθιεξά γηα λα νινθιεξψζεηε ηελ 

εξγαζία ζαο; 

     

20. Πφζν ζπρλά ζαο δίλεηαη 

αλεπαξθήο ρξφλνο γηα λα 

πεξαηψζεηε ηελ εξγαζία ζαο; 

     

21. Πφζν ζπρλά ν θφξηνο 

εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγάινο; 
     

22. Πφζν ζπρλά ζαο δίλεηαη 

φγθνο εξγαζίαο κεγαιχηεξνο απφ 

απηφλ πνπ κπνξείηε λα 

πεξαηψζεηε κε πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα; 

     

 

Γ. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ 

(JOBSATISFACTION) 

Γηαθσλώ 

απνιύησο 
Γηαθσλώ 

Ούηε 

δηαθσλώ / 

νύηε 

ζπκθσλώ 

πκθσλώ 
πκθσλώ 

απνιύησο 

23. Ζ θχζε ηεο εξγαζίαο κνπ κε 

ηθαλνπνηεί 
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24. Ο κηζζφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο      

25. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ 

ηνπο αλσηέξνπο κνπ 
     

26. Έρσ δπλαηφηεηεο εμέιημεο      

27. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 
     

 

 


