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Περίληψη  

Στην προσπάθεια αναζήτησης της ποιότητας, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει 

κυρίαρχο ρόλο, αυξάνοντας ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών για 

την µελέτη του. 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος πραγµατοποιείται µια 

θεωρητική προσέγγιση της σηµασίας του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και των 

παραγόντων που επιδρούν στην ικανοποίησή του, στο σύγχρονο, προσανατολισµένο 

στην ποιότητα, τρόπο διοίκησης. 

Τα συστήµατα και εργαλεία µέτρησης της ικανοποίησης εσωτερικού πελάτη, 

ικανοποίησης εργαζοµένων και  ικανοποίησης από την εργασία, παρουσιάζονται 

εκτενώς, αποτελώντας κοινό αντικείµενο µελέτης. 

Στο έντονα δυναµικό, ανταγωνιστικό και ραγδαία µεταβαλλόµενο τραπεζικό 

περιβάλλον το ενδιαφέρον για την µελέτη της εργασιακής ικανοποίησης αποδεικνύεται 

από πλήθος ερευνών που έχουν δηµοσιευτεί, από τις οποίες οι πιο πρόσφατες 

επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν στην παρούσα εργασία. 

Στο δεύτερο µέρος, πραγµατοποιήθηκε µια µικρής εµβέλειας εµπειρική έρευνα 

µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης τραπεζικών υπαλλήλων που εργάζονται σε 

υποκαταστήµατα ελληνικής τράπεζας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, µε 

την χρήση ενός εκ των εργαλείων που αναλύθηκαν στο πρώτο µέρος. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν υψηλό ποσοστό ενδογενούς ικανοποίησης ενώ σε διαστάσεις εξωγενούς 

ικανοποίησης, όπως οι αµοιβές και οι σχέσεις µε τους ανωτέρους, τα ποσοστά 

ικανοποίησης ήταν πολύ χαµηλά. Επίσης, διαφάνηκε ύπαρξη τάσης αύξησης της 

ικανοποίησης όσο αυξάνουν τα έτη προϋπηρεσίας. 
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Abstract 

In the quest for quality, the human factor is considered to be of prominent importance, 

increasing more and more the researchers’ interest in the study of this field.  

The present study is divided into two parts. The first part presents a theoretical approach 

of the significance of the human resource and explores the factors that affect its 

satisfaction, in the quality management frameworks. 

The systems and measuring tools of internal customer satisfaction, employee 

satisfaction and job satisfaction are extensively presented, as a joint study subject. 

The interest in studying the levels of job satisfaction in the intensively dynamic, 

competitive and rapidly changing banking environment is proved by the large number 

of studies having been published, among which the most recent ones have been chosen 

to be presented in this study.  

The second part presents a small range empirical research which was carried out using 

one of the measuring tools presented in the fist part of the study, aiming to measure 

employee job satisfaction in a Greek bank’s branches located in East Macedonia The 

findings reveal a high percentage of intrinsic satisfaction, while the corresponding 

percentages of extrinsic satisfaction, those related to pay and relations with supervisors, 

were very low. Finally, a positive relation between job satisfaction and employees years 

of service seems to exist. 

“PEOPLE REALLY DO MAKE QUALITY HAPPEN” 

J.E. Condon 

Past Chairman of the Board, The American Society for Quality Control  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε µια εποχή έντονου ανταγωνισµού, ανατροπών και προκλήσεων, ο παράγοντας 

άνθρωπος αποδεικνύεται πιο ουσιαστικός από ποτέ. Το ενδιαφέρον για την µελέτη του 

αυξάνεται, όσο αυξάνεται η συµµετοχή του στις αλλαγές που συντελούνται. Η 

προσπάθεια των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα οδηγεί στην 

αναζήτηση νέων µορφών διοίκησης όπου ο άνθρωπος κατέχει κυρίαρχο ρόλο είτε ως 

εργαζόµενος είτε ως καταναλωτής. 

Έχει αποδειχτεί ότι η διοίκηση ολικής ποιότητας αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας σε κάθε οργανισµό ή επιχείρηση έχοντας εξελιχτεί από µία 

ιαπωνική προσέγγιση βελτίωσης της ποιότητας στη διοίκηση της παραγωγής  σε µια 

επαναστατική φιλοσοφία διοίκησης µε βάση τον άνθρωπο. 

Οι ραγδαίες ταχύτητες µε τις οποίες αλλαγές και εξελίξεις συντελούνται προσδίδουν 

νέο νόηµα και αξία στην ανθρώπινη εργασία και συµπεριφορά. 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί έννοια που έχει µελετηθεί περισσότερο στην 

επιστήµη της οργανωτικής συµπεριφοράς. Η εργασιακή ικανοποίηση αναφέρεται στην 

στάση του ατόµου απέναντι στην εργασία του γενικά καθώς και στις διάφορες πλευρές 

της. Πλήθος ερευνών τονίζει την σπουδαιότητα της εργασιακής ικανοποίησης µέσα από 

την άµεση σχέση της µε τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων. 

 Έχει αποδειχθεί ότι η εργασιακή ικανοποίηση δεν αποτελεί µία στατική κατάσταση 

αλλά επηρεάζεται και µεταβάλλεται από δυνάµεις εσωτερικές και εξωτερικές του 

ατόµου δηλαδή προσωπικά χαρακτηριστικά και συνθήκες του εργασιακού 

περιβάλλοντος (Lam, 1994). 

Η µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους µελετητές σε 

διεθνές επίπεδο για αρκετές δεκαετίες µε την ανάπτυξη θεωριών που σχετίζονται  µε 
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την ανθρώπινη συµπεριφορά καθώς και εργαλείων µέτρησης των παραγόντων που 

επιδρούν στην ικανοποίηση των εργαζοµένων. 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει σε πρώτη φάση το θεωρητικό πλαίσιο 

της εργασιακής ικανοποίησης και τα βασικότερα εργαλεία µέτρησής της, υπό το πρίσµα 

της φιλοσοφίας διοίκησης ολικής ποιότητας. Σε δεύτερη φάση επιχειρείται η µέτρηση 

της εργασιακής ικανοποίησης τραπεζικών υπαλλήλων που εργάζονται σε 

υποκαταστήµατα ελληνικής τράπεζας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, µε 

την χρήση ενός εκ των εργαλείων που αναλύθηκαν στο πρώτο µέρος. 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Στο σηµερινό παγκόσµια ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών βαίνουν αυξανόµενες καθώς απαιτούν την συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών µε το ελάχιστο δυνατό 

κόστος. Η συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων µε προσανατολισµό 

στον πελάτη αποτελεί τρόπο ικανοποίησης των απαιτήσεών του (Dale et al., 1997) 

Η κατάκτηση της ποιότητας  αποτελεί πλέον απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η 

ποιότητα είναι µια πολυσύνθετη έννοια που αφορά πολλές πτυχές της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

Ήδη από το 1949 οι Ιάπωνες επιστήµονες µε άµεσο στόχο τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας ανέπτυξαν την φιλοσοφία ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆.Ο.Π.) ως 

έναν νέο τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη γνωστή 

υψηλή ανταγωνιστικότητα πολλών επιχειρήσεων της χώρας αυτής στην παγκόσµια 

αγορά. Η ∆ΟΠ αποτελεί σήµερα την απάντηση των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας για υψηλή ποιότητα  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  

«Το Μanagement Ολικής Ποιότητας είναι µια κουλτούρα. Εγγενές συστατικό αυτής της 

κουλτούρας είναι η ολοκληρωτική δέσµευση ως προς την ποιότητα και µια 

συγκεκριµένη νοοτροπία η οποία εκδηλώνεται µε την ανάµειξη όλων στη διαδικασία 

της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, µέσα από τη χρήση 

καινοτοµικών επιστηµονικών µεθόδων.» Λογοθέτης (1993)  
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Ένας από τους αρχικούς ορισµούς της ποιότητας είναι η «συµµόρφωση µε τις 

απαιτήσεις/προδιαγραφές» σύµφωνα µε τον Crosby (1979), µε άλλα λόγια ότι ένα 

προϊόν ή υπηρεσία είτε πληροί κάποιες συγκεκριµένες προδιαγραφές είτε όχι. Η 

ποιότητα, κατά την άποψή του, είναι µία ιδιότητα που υπάρχει ή δεν υπάρχει σε ένα 

προϊόν/υπηρεσία και όχι µια µετρήσιµη µεταβλητή. Ένας από τους βασικούς επίσης 

ορισµούς της ποιότητας αναπτύχθηκε από τον επίσης σηµαντικό θεωρητικό της 

ποιότητας Jouran (1988) και αναφέρεται στην «καταλληλότητα για χρήση» , η οποία 

κρίνεται από τον τελικό καταναλωτή (Dale et al.,1997) 

Η διοίκηση ολικής ποιότητας σύµφωνα µε τον διεθνή ορισµό του BS EN ISO 8402, 

(1995) αποτελεί “µία προσέγγιση διοίκησης ενός οργανισµού επικεντρωµένου στην 

ποιότητα, βασισµένης στην συµµετοχή όλων µε σκοπό την µακροπρόθεσµη επιτυχία 

µέσω της ικανοποίησης του πελάτη και της ωφέλειας όλων των εµπλεκοµένων µερών 

και της κοινωνίας” (Dale et al.,1997, p.24) 

Συστατικά στοιχεία της διοίκησης ολικής ποιότητας αποτελούν η δέσµευση της 

ανώτερης διοίκησης, ο προγραµµατισµός των διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης 

ποιότητας, η εκπαίδευση, η οµαδικότητα, η συµµετοχή, η µέτρηση των αποτελεσµάτων 

και η ανατροφοδότηση (Dale et al.,1997) 

Η συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού στην προσπάθεια αυτή έχει κριθεί εξαιρετικά 

κρίσιµη.  Ο µόνος τρόπος για την επίτευξη της ποιότητας  είναι µέσω της 

αποτελεσµατικής διοίκησης των ανθρώπων, τον βασικό πόρο µέσα σε κάθε επιχείρηση 

(Chopin, 1991 ). Στην πράξη, η επιτυχία ή η αποτυχία της διοίκησης ολικής ποιότητας 

εξαρτάται από τον τρόπο που εκτελείται η εργασία από τους εργαζόµενους σε όλα τα 

επίπεδα (Hill and Wilkinson, 1995).  

 



 
- 5 - 

 

1.1.Πλευρές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Soft-Hard TQM) 

Ο διαχωρισµός της «σκληρής» (hard) και «απαλής» (soft) πλευράς των προγραµµάτων 

ολικής ποιότητας, που συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία κρίνεται απαραίτητος 

προκειµένου να κατανοηθεί η διαφοροποίηση σε πρακτικό επίπεδο. 

Η σκληρή πλευρά αναφέρεται σε ποσοτικά εργαλεία και τεχνικές ποιότητας ενώ η 

απαλή πλευρά αφορά έννοιες και αρχές όπως η ηγεσία και η εργασιακή κουλτούρα. 

(Vouzas, Psychogios, 2007). Τα στοιχεία της απαλής πλευράς αποτελούν 

µακροπρόθεσµα θέµατα και θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε έµφαση σε κάθε 

πρόγραµµα εφαρµογής ολικής ποιότητας (Fotopoulos, Psomas, 2008)    

Η «απαλή» (soft) και πιο ποιοτική πλευρά ενός προγράµµατος ολικής ποιότητας 

εστιάζει στη χρήση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που ενισχύουν τη 

δέσµευση των εργαζοµένων στην ποιότητα καθώς και την διάχυση ιδεολογίας 

διοίκησης που ενισχύει την αλλαγή εργασιακής κουλτούρας, την συνεχή βελτίωση και 

την ικανοποίηση του πελάτη (Rees, 1995) 

Ενώ η σκληρή πλευρά της ∆ΟΠ περιλαµβάνει ξεκάθαρες και τεκµηριωµένες µεθόδους 

επίτευξης αποτελεσµάτων ποιότητας, η απαλή πλευρά παρουσιάζει προβλήµατα στη 

µεθοδολογία της στατιστικής µέτρησης του εννοιολογικού της πλαισίου. Με άλλα 

λόγια, δεν υπάρχει κάποιο γενικά αποδεκτό πλαίσιο µέτρησης (Vouzas, Psychogios, 

2007). 

Στη βιβλιογραφία συναντώνται αρκετές προσπάθειες ανάλυσης των στοιχείων που 

αποτελούν την απαλή πλευρά της ποιότητας προκειµένου να προσδιοριστούν τρόποι 

ποσοτικοποίησης και µέτρησης. 

Σύµφωνα µε τους Fotopoulos & Psomas (2008) τα απαλά στοιχεία της ∆ΟΠ που 

κυριαρχούν σε πρόσφατες µελέτες είναι η ηγεσία, ο στρατηγικός σχεδιασµός ποιότητας, 
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η διοίκηση και συµµετοχή των εργαζοµένων, η διαχείριση των προµηθευτών, ο 

προσανατολισµός στον πελάτη, η διοίκηση διεργασιών, η συνεχής βελτίωση, η 

πληροφόρηση και ανάλυση και η εκπαίδευση και γνώση.  

Οι Vouzas, & Psychogios(2007) προχώρησαν στον προσδιορισµό εννέα βασικών 

αρχών της απαλής πλευράς της ∆ΟΠ, που επικρατούν στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

και είναι η συνολική συµµετοχή των εργαζοµένων, η συνεχής βελτίωση, η συνεχής 

εκπαίδευση, η οµαδικότητα, η ενθάρρυνση, η δέσµευση και υποστήριξη της ανώτατης 

διοίκησης, ο δηµοκρατικός τρόπος διοίκησης, η ικανοποίηση του πελάτη και τέλος η 

αλλαγή κουλτούρας. 

Όλα τα παραπάνω σηµεία υποδεικνύουν σαφή προσανατολισµό στην αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναµικού τονίζοντας τη σπουδαιότητα της συγκεκριµένης προσέγγισης σε 

κάθε προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας. 

1.1.1 Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού 

Το ανθρώπινο δυναµικό είναι ο υπ αριθµόν ένα προσδιοριστικός παράγοντας στην 

προσπάθεια επίτευξης ολικής ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια υπό το πρίσµα του 

συνεχώς αυξανόµενου ανταγωνισµού τα στελέχη έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητά 

του και προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του.  Βασική προϋπόθεση της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας  είναι τα σωστά εκπαιδευµένα και καταρτισµένα άτοµα 

που ωθούνται από κίνητρα όπως η ελεύθερη έκφραση των απόψεων, οι ηθικές και 

υλικές απολαβές κ.α. (Κέφης, 2005) 

Αρκετά στελέχη (CEO) πολυεθνικών επιχειρήσεων έχουν διατυπώσει απόψεις που 

αντανακλούν την σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα για τις επιχειρήσεις τους. 

Όπως έχει αναφέρει ο Norman Rickard της Xerox « Πιστεύουµε ότι το µοναδικό µας 

ανταγωνιστικό  πλεονέκτηµα είναι η συνεχής ενδυνάµωση του εργατικού δυναµικού το 
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οποίο λόγω της ολοκληρωµένης εκπαίδευσης που λαµβάνει έχει την δυνατότητα να 

προσαρµόζεται στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος». Ο Gary Tooker, 

αντιπρόεδρος και CEO της Motorola, υποστηρίζει ότι « η απόκτηση και η διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος εξαρτάται από την ικανότητα των ατόµων να 

µαθαίνουν και να προσαρµόζονται εύκολα και ανώδυνα στις αλλαγές. Είναι πλέον 

ολοφάνερο ότι η ποιότητα επιτυγχάνεται µόνο µέσω των ανθρώπων. Επίσης, ο Soren 

Gyll ανώτερο διοικητικό στέλεχος της σουηδικής αυτοκινητοβιοµηχανίας VOLVO 

αναφέρει ότι «οι µεγάλες αλλαγές στις σύγχρονες επιχειρήσεις θα έχουν θετικά 

αποτελέσµατα αν οι managers δηµιουργήσουν ένα κλίµα στο οποίο οι άνθρωποι θα 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις αναλυτικές τους ικανότητες, να δείξουν τη 

δηµιουργικότητα τους και να εργαστούν χωρίς παρεµβάσεις και περιορισµούς 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά» (Κέφης, 2005) 

Ο δρόµος για την διοίκηση ολικής ποιότητας περνά µέσα από την επίτευξη της 

ποιότητας στο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης ή του οργανισµού. Για να συµβεί 

κάτι τέτοιο είναι απαραίτητη η επικοινωνία, η οµαδική εργασία, η συµµετοχή των 

εργαζοµένων στη λήψη των αποφάσεων, η εκπαίδευση, και η παροχή κινήτρων. Οι 

εργαζόµενοι πρέπει να γίνουν κοινωνοί των θεµάτων που έχουν σχέση µε το «ποιοτικό 

ζήτηµα» προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα ελλιπούς καθοδήγησης, σύγχυσης, 

απώλειας ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια απώλεια ποιότητας. Οι άνθρωποι 

χρειάζονται ενθάρρυνση ώστε να ελέγχουν και να βελτιώνουν τις διαδικασίες στις 

οποίες εµπλέκονται. ∆εν αποτελεί πλέον πηγή κόστους µία ακόµα εισροή. Αποτελούν 

ένα ιδιαίτερα υψηλής αξίας στοιχείο που επηρεάζει την βιωσιµότητα της επιχείρησης 

και για αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.  (Κέφης,2005) 

Όλοι οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονται ως ένα µέρος µιας αλυσίδας, από τον 

προµηθευτή ως τον εξωτερικό πελάτη, συµπεριλαµβάνοντας τις επιµέρους λειτουργίες. 
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Μ΄ αυτόν τον τρόπο, η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας επιχειρεί να δώσει έµφαση στο ότι 

όλοι οι εργαζόµενοι τελικά, εµπλέκονται στην εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη και 

έτσι η ποιότητα έχει σηµασία σε όλα τα επίπεδα, ενώ η οµαδικότητα και η συνεργασία 

είναι εξίσου σηµαντικά στοιχεία. Εάν κάποια ενέργεια είναι αδύναµη τότε ολόκληρη η 

αλυσίδα µπορεί να σπάσει αφήνοντας τον τελικό πελάτη να αντιµετωπίσει τις 

συνέπειες. Έτσι, όλοι οι εργαζόµενοι έχουν την ευθύνη της ποιότητας σύµφωνα µε τον 

Ishikawa (1985) ( Wilkinson,1992) 

1.2.Κουλτούρα Ποιότητας 

 Κοινός παρονοµαστής του συνόλου των απαλών πλευρών της ∆ΟΠ αποτελεί η 

οργανωσιακή κουλτούρα. Συνδέει όλες τις παραπάνω έννοιες της ∆ΟΠ. Οι Corbett και 

Rastrick (2000) υποστηρίζουν ότι, γενικά «η οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει τις 

ενέργειες και τα σηµεία αναφοράς των ανθρώπων και µεταβάλλει τις ενέργειες και τις 

αντιλήψεις τους σε όλες τις πτυχές της εργασίας τους που επεκτείνετε για να 

συµπεριλάβει την ποιότητα» (Vouzas, & Psychogios, 2007). 

Κάθε επιχείρηση έχει την κουλτούρα της. Ελάχιστες έχουν δηµιουργηθεί σκόπιµα. Οι 

περισσότερες έχουν εξελιχτεί µε την πάροδο ετών και αντανακλούν τις αξίες και 

προτεραιότητες των διοικούντων της επιχείρησης. Οι περισσότερες κουλτούρες είναι 

ανεκτικές. Επιτρέπουν πάνω από ένα σύνολο αξιών να συνυπάρχουν. Αποδέχονται 

ποικιλία κινήτρων και αναµένουν παρεκκλίσεις. Οι παρεκκλίσεις αυτές  µπορεί να είναι 

µε την µορφή εργαζοµένων που απατούν το σύστηµα, είναι αναξιόπιστοι ή ζουν µε 

διαφορετικό σύνολο προτύπων από το κοινώς αποδεκτό. Η κουλτούρα της επιχείρησης  

αποτελεί κεντρικό σηµείο στην ικανότητά της να αποδίδει αποδοτικά και 

αποτελεσµατικά. Είναι πολύ σηµαντική για να αφεθεί στην τύχη. Η αποτελεσµατική 

διοίκηση ολικής ποιότητας χρειάζεται την σκόπιµη δηµιουργία µιας βαθιάς 

κουλτούρας, δοµηµένης σε διακριτές αξίες, ορισµούς και στόχους. Τα ιδανικά που 
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απαιτούνται για µια εναρµονισµένη και ενοποιηµένη επιχείρηση πρέπει να 

ενσωµατώνονται σε µια τέτοια κουλτούρα από πρακτικές και συνήθειες. Μία 

κουλτούρα ποιότητας πρέπει να δηµιουργείται. Η κουλτούρα βρίσκεται στην καρδιά 

της θεωρίας και φιλοσοφίας της ∆ΟΠ. Ορίζεται εξολοκλήρου από εγγενείς αξίες που 

υπόκεινται κάτω από κάθε ενέργεια, απόφαση και στάση και εκτίθεται σε κάθε µία από 

τις πολλές επιµέρους διαπροσωπικές σχέσεις που δηµιουργούν το εργασιακό 

περιβάλλον της κάθε επιχείρησης (Chopin, 1991). 

Η επιτυχής αλλαγή κουλτούρας αποτελεί κεντρικό σηµείο της φιλοσοφίας της ∆ΟΠ. Ο 

Deming(1982) µε τα 14 σηµεία του ενθαρρύνει τους µανατζερς να αλλάξουν τον τρόπο 

µε τον οποίο διοικείται η οργάνωση δηλαδή αλλαγή κουλτούρας (Dale et al,1997) 

Μία οργανωσιακή κουλτούρα που συντελεί στη συνεχή βελτίωση ποιότητας µε την 

συµµετοχή όλων πρέπει να δηµιουργείται και η διασφάλιση της ποιότητας απαιτείται να 

είναι ολοκληρωµένη σε όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες µιας επιχείρησης. Αυτό 

απαιτεί αλλαγή στην συµπεριφορά, τις στάσεις και τις εργασιακές πρακτικές των 

ανθρώπων µε διάφορους τρόπους (Dale et al,1997) 

 Η δηµιουργία κουλτούρας προσανατολισµένης στην ικανοποίηση του πελάτη συνιστά 

κουλτούρα ποιότητας. 

1.3 Η έννοια του εσωτερικού πελάτη  

Στη ∆ΟΠ η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί κινητήριο δύναµη  βελτίωσης της 

απόδοσης κάθε οργανισµού. Ο Juran (1988) προέβη σε διαχωρισµό των πελατών σε 

δύο κατηγορίες: τους εξωτερικούς πελάτες (τελικοί καταναλωτές, κυβέρνηση, 

κοινωνία) και τους εσωτερικούς πελάτες (εργαζοµένους, διαφορετικά τµήµατα της 

επιχείρησης), που προσδιορίζουν την ποιότητα  ανθρώπων και διαδικασιών στην 

παροχή υπηρεσιών (Vouzas, Psychogios, 2007). 
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Η έννοια του εσωτερικού πελάτη δεν είναι κάτι νέο. Οι Vandermerwe και Gilbert 

(1989) υποστήριξαν ένα καθοδηγούµενο από τον πελάτη σύστηµα που  ταιριάζει τις 

εσωτερικές υπηρεσίες στις ανάγκες των χρηστών. Το αποτέλεσµα θα ήταν 

αποτελεσµατικές εσωτερικές ανταλλαγές µεταξύ διαφορετικών µελών και τµηµάτων 

της οργάνωσης. Ένα επιτυχηµένο σύστηµα εξυπηρέτησης εσωτερικού πελάτη αποτελεί 

βασική αρχή των περισσοτέρων αρχών της ∆ΟΠ, στο οποίο όλα τα µέλη της 

οργάνωσης διδάσκονται να αντιµετωπίζουν τους συναδέλφους τους, πάνω και κάτω της 

αλυσίδας αξίας, ως σηµαντικούς πελάτες (Marshall et al,1998). 

1.4 Εξυπηρέτηση Εσωτερικού πελάτη και Εσωτερικό marketing 

Στη βιβλιογραφία συναντώνται συχνά οι έννοιες της εξυπηρέτησης του εσωτερικού 

πελάτη (Internal customer service) και του εσωτερικού marketing (Internal marketing). 

Οι δύο αυτές έννοιες δεν είναι ταυτόσηµες αλλά συνυπάρχουν και αντιµετωπίζονται 

παράλληλα µέσα σε µια επιχείρηση. 

Η εξυπηρέτηση του εσωτερικού πελάτη εστιάζει στο πως οι εργαζόµενοι εξυπηρετούν 

άλλους εργαζόµενους, ενώ το εσωτερικό marketing εστιάζει στο πως η επιχείρηση 

εξυπηρετεί τους εργαζόµενους. Η έννοια της εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη 

αντανακλά τον ισχυρισµό ότι η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών (internal service 

quality) χαρακτηρίζεται από τις στάσεις που έχουν τα άτοµα µεταξύ τους καθώς και τον 

τρόπο που εξυπηρετούν ο ένας τον άλλον µέσα στην επιχείρηση. Έτσι, η εξυπηρέτηση 

του εσωτερικού πελάτη αντιµετωπίζεται ως µια αµφίδροµη διαδικασία ανταλλαγής 

µεταξύ ατόµων διαφορετικών λειτουργικών τµηµάτων µιας επιχείρησης κατά την οποία 

ο πάροχος υποχρεώνεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εσωτερικού του πελάτη, µε 

αποτέλεσµα έναν ικανοποιηµένο εσωτερικό συνεργάτη ανταλλαγής. Μέσα από την 

συνολική προοπτική της εξυπηρέτησης του εσωτερικού πελάτη, µια επιχείρηση µπορεί 

να απεικονίζεται σαν µια αλυσίδα ατοµικών µονάδων που συνδέονται µεταξύ τους µε 
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σκοπό την ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών. Κάθε µονάδα είναι ένας 

ανεξάρτητος παραγωγός που µετατρέπει τις εισροές σε εκροές για άµεση χρήση από 

την επόµενη λειτουργία ή εσωτερικό πελάτη.  ’Έτσι  σε κάθε λειτουργική διασύνδεση 

πρέπει να προσδιορίζονται οι ανάγκες των πελατών, οι αµοιβαίες υποχρεώσεις και η 

ικανοποίηση (Marshall et al,1998). 

Σύµφωνα µε τον Cowell, (1984) η έννοια του εσωτερικού  marketing πρωτοεισήχθη 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως µία προσέγγιση διοίκησης η οποία επιτρέπει και 

παρακινεί όλα τα µέλη µιας οργάνωσης να εξετάσουν τον ρόλο τους και να 

υιοθετήσουν πελατοκεντρική συνείδηση και προσανατολισµό εξυπηρέτησης 

προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εξωτερικών πελατών  (Kang et al, 

2002). Ο κύριος σκοπός του εσωτερικού marketing είναι να προσδιορίσει και να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του κάθε εργαζοµένου ως µεµονωµένου παρόχου υπηρεσιών, 

(Varey,1985), και να προάγει πελατοκεντρική συνείδηση µεταξύ των εργαζοµένων 

προκειµένου να βελτιώσει την ικανοποίηση του πελάτη µέσω της αλληλεπίδρασης 

εργαζόµενου-πελάτη (Quester and Kelly, 1999).   

Το εσωτερικό marketing αποτελεί σηµαντική προσέγγιση στην προώθηση µιας 

πελατοκεντρικής κουλτούρας υπηρεσιών σε µία επιχείρηση. Επιπροσθέτως είναι γενικά 

αποδεκτό ότι ο τελικός στόχος του εσωτερικού marketing είναι να ικανοποιήσει τους 

εργαζόµενους προκειµένου να αυξήσει τις αντιλήψεις των πελατών για ικανοποίηση και 

ποιότητα υπηρεσιών. Οι σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων µέσα σε µία επιχείρηση 

αποτελούν προϋπόθεση για επιτυχή αλληλεπίδραση µε τον εξωτερικό πελάτη. Οι 

εργαζόµενοι συχνά εξαρτώνται από τις εσωτερικές υπηρεσίες που παρέχονται από 

άλλους µέσα σε µία επιχείρηση.  (Kang et al, 2002). 

 Ως εσωτερικές υπηρεσίες ορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από διακριτές 

οργανωσιακές µονάδες ή άτοµα που εργάζονται σε τέτοια τµήµατα σε άλλες µονάδες ή 
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εργαζόµενους µέσα στην επιχείρηση (Strauss,1995). Όπως οι εξωτερικοί πελάτες, έτσι 

και οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε πολυάριθµες συναντήσεις εξυπηρέτησης 

προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους κατά την διάρκεια διεξαγωγής των 

εργασιακών τους αρµοδιοτήτων. Η παροχή καλών εσωτερικών υπηρεσιών στους 

εργαζοµένους κρίνεται κρίσιµη στην συνολική επιτυχία µιας επιχείρησης. (Kang et al, 

2002). 

1.5 Ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών 

Η παροχή ποιοτικών εσωτερικών υπηρεσιών (internal service quality) αποτελεί κρίσιµη 

παράµετρο του εσωτερικού marketing και κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική στην 

ικανοποίηση των εργαζοµένων αφού οι βελτιώσεις στην ποιότητα εσωτερικών 

υπηρεσιών αναµένεται να παράγουν βελτιωµένη ποιότητα εξωτερικών υπηρεσιών. 

(Kang et al, 2002). 

Η σηµασία των ποιοτικών εσωτερικών υπηρεσιών γίνεται περισσότερο κατανοητή µε 

το µοντέλο της αλυσίδας κέρδους των υπηρεσιών (service profit chain) των Heskett et 

al.(1994) που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα 
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∆ιάγραµµα 1: Μοντέλο της αλυσίδας κέρδους των υπηρεσιών (The service-profit 
chain),  Heskett et al.(1994) 

Η ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών βρίσκεται στην αφετηρία της παραπάνω 

αλυσίδας και οδηγεί σε ικανοποίηση των εργαζοµένων, η οποία οδηγεί σε διατήρηση 

εργαζοµένων και αύξηση παραγωγικότητας που οδηγεί σε αξία εσωτερικών υπηρεσιών, 

παράγοντας ικανοποίηση πελάτη στη συνέχεια αφοσίωση, καταλήγοντας σε αύξηση 

εσόδων και κερδοφορία. Στο ίδιο άρθρο υποστηρίζεται επίσης ότι η ποιότητα 

εσωτερικών υπηρεσιών µετριέται µε τα αισθήµατα που νιώθουν οι εργαζόµενοι 

απέναντι στη δουλειά τους, τους συναδέλφους τους και την εταιρία τους. Επίσης, η 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από την στάση που έχουν οι άνθρωποι 

µεταξύ τους καθώς και από τον τρόπο που εξυπηρετούν ο ένας τον άλλον εντός της 

επιχείρησης (Heskett et al.,1994). 

Σύµφωνα µε τους Hallowell et al (1996), o Heskett (1990) παρείχε αρκετά 

παραδείγµατα µελέτης περιπτώσεων (case study), που υποστηρίζουν την σπουδαιότητα 

της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών. Ο Heskett αποδεικνύει ότι ενώ η σπουδαιότητα 

συγκεκριµένων συστατικών στοιχείων της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών µπορεί να 
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διαφέρουν για µεµονωµένες οργανώσεις, οδηγούν εταιρίες υπηρεσιών να στηρίζονται 

σε υποδειγµατική ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών οδηγώντας σε υψηλά επίπεδα 

πελατειακής αξίας, σύµφωνα µε οκτώ συστατικά στοιχεία: 

1) Εργαλεία εξυπηρέτησης πελατών συµπεριλαµβανόµενης της πληροφόρησης και 

των πληροφοριακών συστηµάτων 

2) Πολιτικές και διαδικασίες που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των πελατών 

3) Οµαδικότητα µεταξύ ατόµων και τµηµάτων 

4) Υποστήριξη από την διοίκηση 

5)  Εναρµονισµός στόχων µεταξύ διοίκησης και προσωπικού πρώτης γραµµής 

6) Αποτελεσµατική εκπαίδευση 

7) Οριζόντια και κάθετη επικοινωνία 

8) Ανταµοιβή και αναγνώριση της απόδοσης 

Η µελέτη που διενεργήθηκε στο παραπάνω άρθρο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 

ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών είναι σηµαντική γιατί σχετίζεται τόσο µε την 

ικανοποίηση του πελάτη, όσο και µε την ικανοποίηση από την εργασία. Αυτή η διττή 

συσχέτιση µπορεί να εξηγήσει την παρατήρηση ότι ενώ η εργασιακή ικανοποίηση δεν 

οδηγεί σε ικανοποίηση πελάτη άµεσα, οι εταιρίες υπηρεσιών σπάνια έχουν 

ικανοποιηµένους πελάτες χωρίς να έχουν ικανοποιηµένους εργαζόµενους (Hallowell et 

al, 1996).  

1.6 Ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη 

Η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη µέσα από µια κουλτούρα 

ποιότητας, αποτελούν κινητήριο  δύναµη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 
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Πλήθος ερευνών (Heskett 1990, Zeithaml, 1990, Berry 1991, Hart, 1992) έχει αποδείξει 

ότι η ικανοποίηση του εξωτερικού πελάτη συσχετίζεται µε την ικανοποίηση του 

εσωτερικού πελάτη. 

Λαµβάνοντας υπ όψη ότι «ο καθένας που βοηθά την επιχείρηση να εξυπηρετήσει τους 

εξωτερικούς της πελάτες, θεωρείται εσωτερικός πελάτης» σύµφωνα µε την 

Schmalensee (1991), η ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη αποτελείται από 3 

πλευρές: Την συµµετοχή (involvement), την ενεργοποίηση (enablement) και την 

καθαρή ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη. 

Η συµµετοχή αφορά την επιθυµία των εργαζοµένων να συµµετέχουν σε προσπάθειες 

βελτίωσης ποιότητας. Για να συµβεί αυτό απαιτείται από τους εργαζοµένους να 

πιστεύουν ότι η επιχείρηση στέλνει παρόµοια µηνύµατα σχετικά µε την ποιότητα και 

άλλους στόχους µέσω των διαφόρων επικοινωνιακών διαύλων όπως τα συστήµατα 

ανταµοιβών και αναγνώρισης, περιγραφές θέσεων εργασίας και λειτουργικά πρότυπα, 

εκπαιδευτικά προγράµµατα και εταιρική κουλτούρα. Η συµµετοχή επιτυγχάνεται µε την 

λήψη του παραπάνω µηνύµατος και την πεποίθηση εκ µέρους των εργαζοµένων ότι 

είναι ειλικρινές και προς το συµφέρον τους έτσι ώστε ο καθένας να συµµετέχει 

προσωπικά στην εξυπηρέτηση ποιότητας. (Schmalensee, 1991). 

Ενεργοποίηση σηµαίνει εξουσία και ικανότητα στον εσωτερικό πελάτη να 

εξυπηρετήσει καλά τους πελάτες του. Σηµαντικό ρόλο για να συµβεί κάτι τέτοιο παίζει 

ο περιορισµός του ελαττωµατικού εξοπλισµού και διαδικασιών ή έλλειψη εκπαίδευσης 

που δυσχεραίνουν την απόδοση των εργαζοµένων. 

Η καθαρή ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη καθορίζεται από τη σχέση  

Ικανοποίηση= Αντιλήψεις – προσδοκίες 
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Η αύξηση της ικανοποίησης του εσωτερικού πελάτη σηµαίνει να αυξάνεται η επιθυµία 

συνεργασίας µε τον εσωτερικό προµηθευτή και να µειώνεται η µη ικανοποιητική 

εργασία, τα παράπονα και η αναζήτηση εναλλακτικών προµηθευτών. 

Προκειµένου να αυξηθεί η ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών, οι εργαζόµενοι 

πρέπει : 

Να γνωρίζουν ποιοι είναι οι εσωτερικοί τους πελάτες 

Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές τους  

να αντιληφτούν τις προσδοκίες των εσωτερικών πελατών 

να έχουν ξεκάθαρους στόχους ποιότητας έτσι ώστε η απόδοση να µπορεί να µετρηθεί. 

Υπάρχουν 2 είδη καθαρής ικανοποίησης εσωτερικού πελάτη: η λειτουργική (functional) 

και του βασικού πελάτη (key customer). 

Η λειτουργική αφορά την δυνατότητα ενός λειτουργικού τµήµατος (πχ λογιστήριο) να 

ικανοποιήσει τους εσωτερικούς του πελάτες ενώ η ικανοποίηση βασικού πελάτη αφορά 

την δυνατότητα των εργαζοµένων σε διαφορετικά λειτουργικά τµήµατα να 

ικανοποιήσουν εκείνους τους εργαζόµενους των οποίων οι δραστηριότητες επηρεάζουν 

άµεσα τους εξωτερικούς πελάτες (Schmalensee, 1991). 

Σύµφωνα µε τον Chopin, (1991) ο ικανοποιηµένος εσωτερικός πελάτης αποκτά 

εργασιακή ικανοποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί έννοια που έχει µελετηθεί περισσότερο στην 

επιστήµη της οργανωσιακής συµπεριφοράς. Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

εργασιακής ικανοποίησης που πραγµατοποίησε ο Locke το 1976 παρατήρησε ότι πάνω 

από 3.300 επιστηµονικά άρθρα δηµοσιεύτηκαν επί του θέµατος (Cole and Cole, 2009), 

ενώ οι Harter, Schmidt και Haye (2002) στην µελέτη τους εντόπισαν ακόµα 7.555 

άρθρα για την εργασιακή ικανοποίηση που δηµοσιεύτηκαν από το  1976 έως το 2000 

(Cole and Cole, 2009). 

Είτε µιλάµε για ικανοποίηση εσωτερικού πελάτη (internal customer satisfaction),  

ικανοποίηση εργαζοµένων (employee satisfaction), ή ικανοποίηση από την εργασία (job 

satisfaction), το αντικείµενο της µελέτης παραµένει το ίδιο και οδηγεί σε 

συµπεράσµατα σχετικά µε την απόδοση και την αποτελεσµατικότητα του προσωπικού. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η εργασία έχει σύνθετη και πολύπλοκη σχέση µε τους 

ανθρώπους. Είναι ουσιαστική και αναγκαία για την επιβίωση και την κοινωνική και 

συναισθηµατική ισορροπία του ατόµου, ενώ για την πλειοψηφία των ανθρώπων έχει 

τον κεντρικό ρόλο στην ζωή τους και αποτελεί την βάση για της υπόλοιπες επιλογές και 

δραστηριότητες τους. Η ανθρώπινη εργασία καθορίζεται ως ένα βαθµό από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ατόµων τα οποία οµαδοποιούνται σε 3 

κατηγορίες παραγόντων: ικανότητες, ιδιοσυγκρασία και παρακίνηση.(Μάρκοβιτς, 

2002) 

2.1. Θεωρίες παρακίνησης 

Η παρακίνηση αποτελεί κατάσταση που βασίζεται σε µια σηµαντική δυναµική της 

συµπεριφοράς.(Μάρκοβιτς, 2002). Αποτελεί µία συναισθηµατική κατάσταση στην 

οποία το άτοµο ενεργεί κατά έναν ορισµένο τρόπο, βασιζόµενο στην ικανοποίηση των 
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προσωπικών του επιδιώξεων. Η διαδικασία της παρακίνησης του εργαζοµένου ως 

καθοριστικός παράγοντας της συµπεριφοράς του ατόµου, (Λαζαρίδη, 2006) αποτέλεσε 

πεδίο σχολαστικής µελέτης για πολλά χρόνια µε διατύπωση πλήθους θεωριών, που 

αποτέλεσαν τη βάση και το πλαίσιο στα οποία στηρίχθηκε η µελέτη την εργασιακής 

ικανοποίησης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι σηµαντικότερες θεωρίες παρακίνησης που 

συναντούνται στην παγκόσµια βιβλιογραφία. 

Οι θεωρίες παρακίνησης χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες α) τις θεωρίες των 

ανθρώπινων αναγκών, β) τις θεωρίες διαδικασιών και γ) τις θεωρίες ανταµοιβών. 

2.1.1. Θεωρίες αναγκών 

Από τις πρώτες θεωρίες που αναπτύχθηκαν στην κοινωνική επιστήµη και σχετίζονται 

άµεσα µε την οργανωσιακή συµπεριφορά είναι οι θεωρίες των ανθρωπίνων αναγκών. 

Κύριο χαρακτηριστικό των θεωριών αυτών είναι ότι η παρακίνηση στην εργασία έχει 

ως βασικό στόχο να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων (Λαζαρίδη,2006) 

Ο Abraham Maslow (1954) ανέπτυξε την θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών, 

σύµφωνα µε την οποία οι ανάγκες χωρίζονται σε κατηγορίες και ταξινοµούνται 

ιεραρχικά µε την σειρά ικανοποίησής τους και υποστήριξε ότι οι ανθρώπινες ανάγκες 

και η αναγνώρισή τους διαµορφώνουν την παρακίνηση που παρουσιάζει ένα άτοµο  

(Μάρκοβιτς, 2002). 

 Ο Frederick Herzberg (1966) διατύπωσε την θεωρία των δύο παραγόντων : υγιεινής 

και παρακίνησης που αναλύονται στον παρακάτω πίνακα  και επηρεάζουν την 

ανθρώπινη συµπεριφορά στον εργασιακό χώρο.       
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Πίνακας 1: Παράγοντες Υγιεινής και Υποκίνησης του F. Herzberg, (Λαζαρίδη,2006, 

σελ.30) 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ 
Αµοιβές Αναγνώριση 
Συνθήκες εργασίας Προαγωγή 
∆ιαπροσωπικές σχέσεις Ανάπτυξη 
Ασφάλιση  Ευθύνη 
Επίβλεψη Επίτευξη στόχων 
 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες που έχουν σχέση µε την πολιτική της 

επιχείρησης και τις συνθήκες εργασίας και βοηθούν στην διατήρηση  της απόδοσης των 

εργαζοµένων σε αποδεκτά επίπεδα. 

Με δεδοµένη την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, η ικανοποίηση των αναγκών της 

δεύτερης κατηγορίας, που έχουν άµεση σχέση µε την φύση της εργασίας παρακινούν 

τους εργαζόµενους βοηθώντας τους να αποδίδουν περισσότερο.(Λαζαρίδη,2006) 

Σύµφωνα µε τον McClelland (1967) η παρακίνηση ενός ατόµου επηρεάζεται άµεσα από 

την ικανοποίηση αναγκών που διαµορφώνονται µε επιδράσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και είναι: 

Η ανάγκη για επιτυχία και δηµιουργικότητα 

Η ανάγκη για δύναµη 

Η ανάγκη για φιλικούς δεσµούς και κοινωνικότητα 

Σύµφωνα µε την παραπάνω θεωρία οι παραπάνω ανάγκες µπορούν να καλλιεργηθούν 

µέσω εκπαίδευσης και να προσαρµόσουν το άτοµο στο κατάλληλο είδος εργασίας 

(Λαζαρίδη,2006). 
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Οι θεωρίες ικανοποίησης των αναγκών θεωρούνται σηµαντικές γιατί αποτέλεσαν την 

βάση για περαιτέρω µελέτη, αλλά σήµερα θεωρούνται ξεπερασµένες γιατί η τελευταίες 

µελέτες επικεντρώνονται σε αντιληπτές διαδικασίες παρά σε βαθύτερες ανάγκες. 

(Spector,1997) 

2.1.2. Θεωρίες διαδικασιών 

Στις θεωρίες των διαδικασιών, η παρακίνηση εξετάζεται σαν µια αφετηρία 

διαδικασιών που οδηγούν ένα άτοµο να ακολουθήσει µία συγκεκριµένη συµπεριφορά. 

Η πιο αντιπροσωπευτική θεωρία της συγκεκριµένης κατηγορίας είναι αυτή του Victor 

Vroom (1964) ο οποίος επεχείρησε να περιγράψει τον τρόπο που παρακινούνται τα 

άτοµα, ως διαδικασία.  

Βασιζόµενος σε τρεις βασικές υποθέσεις, ο  Vroom, υποστήριξε ότι ένας εργαζόµενος 

ωθείται σε αποδοτική συµπεριφορά όταν πιστεύει 

Α) ότι οι προσπάθειες οδηγούν σε υψηλές επιδόσεις 

Β) ότι η υψηλή επίδοση θα οδηγήσει σε αποτελέσµατα 

Γ) και ότι τα αποτελέσµατα θα είναι ελκυστικά για αυτόν, δηλαδή θα έχουν αξία. 

Εάν δεν ισχύει έστω και ένα από τα παραπάνω σηµεία τότε ο εργαζόµενος δεν θα 

οδηγηθεί σε αποδοτική συµπεριφορά (Κουφίδου, 2010) 

Σύµφωνα, επίσης, µε την θεωρία αυτή υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 

τα άτοµα. Η επιθυµία των ανταµοιβών, η προσδοκία των ανταµοιβών και η προσδοκία 

της απόδοσης. Έτσι, οι εργαζόµενοι παρακινούνται όταν πιστεύουν ότι αυξάνοντας τις 

προσπάθειές τους θα έχουν µεγαλύτερη αποδοτικότητα, µε την  προσδοκία στη 

συνέχεια ότι η αύξηση της αποδοτικότητας θα οδηγήσει σε αύξηση των ανταµοιβών 
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τους. Η παραπάνω θεωρία, γνωστή και ως θεωρία των προσδοκιών µπορεί να 

αποτυπωθεί στην παρακάτω σχέση: 

Προσδοκίες x Αποδιδόµενη αξία = Παρακίνηση 

Έτσι, αν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά ενός ατόµου έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, 

δηλαδή την ανάλογη ανταµοιβή, τότε αναµένεται να επαναληφθεί. Να σηµειώσουµε 

ότι, σύµφωνα µε τον  Vroom πάντα, η αποδιδόµενη αξία (επιθυµία ανταµοιβών) µπορεί 

για ένα άτοµο να είναι θετική, αρνητική ή µηδενική ανάλογα µε την αξία που προσδίδει 

το άτοµο στη συγκεκριµένη ανταµοιβή. (Λαζαρίδη, 2006). Εκτός από την θεωρία των 

προσδοκιών, ο Vroom ανέπτυξε και ένα εργαλείο µέτρησης της εργασιακής 

ικανοποίησης που θα παρουσιαστεί σε επόµενο κεφάλαιο.   Η θεωρία των προσδοκιών 

του Vroom αποτέλεσε την βάση για την δηµιουργία µεταγενέστερων θεωριών σχετικών 

µε τα κίνητρα και την υποκίνηση.  

Μία από αυτές τις θεωρίες είναι το πρότυπο της υποκινητικής διαδικασίας των L.W. 

Porter and E.E. Lawler (1967). Στο πρότυπο αυτό, η προσπάθεια που θα καταβάλλει ο 

εργαζόµενος εξαρτάται από την αντίληψη του ότι η προσπάθεια οδηγεί σε ανταµοιβές 

καθώς και από την αξία που ο ίδιος αποδίδει στις ανταµοιβές αυτές. Η προσπάθεια αυτή 

θα καταλήξει στην επιθυµητή επίδοση, εφόσον ο εργαζόµενος διαθέτει τόσο την 

απαιτούµενη ικανότητα όσο και τη σαφή αντίληψη του έργου που απαιτείται. Η 

επιθυµητή επίδοση προκαλεί ανταµοιβές εσωτερικές (αίσθηµα επιτεύγµατος, 

αναγνώριση) και εξωτερικές (βελτίωση συνθηκών εργασίας, αύξηση µισθού). Εάν οι 

ανταµοιβές που δίνονται είναι οι επιθυµητές από τον εργαζόµενο, τότε αυτός νιώθει 

ικανοποίηση. Η ικανοποίηση επηρεάζει την αξία που αποδίδει το κάθε άτοµο στις 

ανταµοιβές, δηµιουργώντας έτσι ένα κύκλωµα όπου ο εργαζόµενος προσπαθεί να 

αποδίδει κάθε φορά και περισσότερο µε την προοπτική διατήρησης ή και αύξησης των 

ανταµοιβών του. 
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Το πρότυπο των Porter & Lowler υπογραµµίζει ότι  το θέµα της σύνδεσης της 

προσπάθειας και της απόδοσης µε τις επιθυµητές ανταµοιβές καθιστούν την υποκίνηση 

του εργαζοµένου πολύπλοκη υπόθεση (Κουφίδου, 2010). 

Μία ενδιάµεση θεώρηση των ανθρωπίνων αναγκών αποτελεί η θεωρία του αµερικανού 

ψυχολόγου Alderfer (1967) την οποία ονόµασε ERG theory από τα αρχικά των λέξεων 

των τριών αναγκών που την απαρτίζουν: της ύπαρξης (Existence), της συσχέτισης 

(Relateness) και της ανάπτυξης (Growth). Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή οι παραπάνω 

ανάγκες δεν σχετίζονται ιεραρχικά αλλά το εύρος τους παρουσιάζει µια διπλή 

προσωπικότητα :της ικανοποίησης και της απογοήτευσης. Ανάλογα σε ποια από τις 2 

καταστάσεις βρίσκετε µια ανάγκη λειτουργεί ως µία σηµαντική δύναµη παρακίνησης 

για την ικανοποίησης µια άλλης ανάγκης. Το διαφορετικό στοιχείο της θεωρίας αυτής 

είναι η κίνηση ανάµεσα στις τρεις ανάγκες (Μάρκοβιτς, 2002). 

Ο Kurt Lewin (1939) ήταν ο πρώτος που υποστήριξε πως η υποκίνηση επηρεάζεται από 

το οργανωτικό κλίµα µέσα στο οποίο εργάζονται τα άτοµα και ότι πρέπει να µελετάται  

σαν τµήµα ενός ευρύτερου συστήµατος. Υποστήριξε επίσης, ότι η ανθρώπινη 

συµπεριφορά είναι η συντήρηση της ατοµικότητας και του περιβάλλοντος και ότι τα 

άτοµα υποκινούνται σε διαφορετικό χρόνο από διαφορετικά κάθε φορά κίνητρα. Η 

ένταση των κινήτρων αυτών εξαρτάται από το περιβάλλον µέσα στο οποίο βρίσκονται 

και διαµορφώνονται από τις εκάστοτε συνθήκες. (Κουφίδου, 2010). 

Η βάση της θεωρίας της δικαιοσύνης του S. Adams (1963), είναι ότι οι εργαζόµενοι 

συγκρίνουν την προσπάθεια και την ανταµοιβή τους µε τις αντίστοιχες άλλων 

εργαζοµένων που απασχολούνται σε ίδιες ή παραπλήσιες θέσεις. Η δικαιοσύνη άρα η 

παρακίνηση του εργαζοµένου εµφανίζεται όταν ο εργαζόµενος αντιλαµβάνεται ισότητα 

στο κλάσµα αποτελέσµατα προς χαρακτηριστικά µε άλλα άτοµα στον εργασιακό χώρο. 

(Μάρκοβιτς, 2002). 
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Το 1976 οι Hackman and Oldham  υποστήριξαν ότι συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

εργασίας όπως η ποικιλία δεξιοτήτων και η σπουδαιότητα καθήκοντος επηρεάζουν το 

αίσθηµα σηµαντικότητας της εργασίας, το αίσθηµα ευθύνης και την γνώση των 

αποτελεσµάτων της εργασίας του κάθε ατόµου. Αυτές οι τρείς ψυχολογικές 

καταστάσεις συνδέονται µεταξύ άλλων µε τα εσωτερικά κίνητρα εργασίας, την 

εργασιακή ικανοποίηση, και την ποιότητα εργασίας. Η παραπάνω θεωρία γνωστή και 

ως «µοντέλο χαρακτηριστικών εργασίας» (job characteristics model) αποτέλεσε τη 

βάση για πολλές προσπάθειες εµπλουτισµού της εργασίας, µιας µεθόδου η οποία 

χρησιµοποιείται για να αυξήσει την εργασιακή ικανοποίηση και τα εργασιακά κίνητρα 

(work motivation).( Loher et al. 1985). Σύµφωνα µε το µοντέλο χαρακτηριστικών 

εργασίας, ενδογενή συγκεκριµένα εργασιακά χαρακτηριστικά οδηγούν σε θετικές 

ψυχολογικές καταστάσεις, όπως αισθήµατα σηµαντικότητας και υπευθυνότητας, τα 

οποία οδηγούν σε εργασιακή ικανοποίηση (Judge et al.,2000)   

To 1968 o Edwin Locke  πρότεινε ότι εάν καθορίζαµε στόχους σε έναν εργασιακό 

χώρο, τότε οι άνθρωποι θα µπορούσαν να παρακινηθούν. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να 

έχουν σχέση µε τις προσωπικές αξίες του ατόµου οι οποίες είναι περισσότερο 

συγκεκριµένες και αναγνωρίσιµες από ότι οι ανθρώπινες ανάγκες. Ο καθορισµός των 

στόχων  αποτελεί συνειδητή διαδικασία που προκαλεί τους ανθρώπους να βρουν 

τρόπους να τους επιτύχουν και να νιώθουν προσωπική ικανοποίηση. Ο Locke 

υποστήριξε ότι υπάρχει σαφής σχέση µεταξύ της δυσκολίας του εργασιακού στόχου και 

της επίδοσης του εργαζοµένου και όσο αυξάνεται η δυσκολία τόσο µεγαλώνει και η 

επίδοση (Μάρκοβιτς, 2002). 

Οι µελέτες του Ε.Α. Locke αποτελούν σηµείο αναφοράς στο θέµα της εργασιακής 

ικανοποίησης. Ο ορισµός του για την εργασιακή ικανοποίηση (1976) αναφέρεται στην 
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ευχάριστη ή θετική συναισθηµατική κατάσταση προερχόµενη από την αξιολόγηση της 

εργασίας ή των εργασιακών εµπειριών. (Saari and Judge, 2004) 

Οι θεωρίες των ανταµοιβών εξετάζουν την επιβράβευση ή την τιµωρία των 

εργαζοµένων και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την εργασιακή συµπεριφορά 

(Λαζαρίδη,2006) 

2.2 Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης 

Η άποψη των στάσεων κυριαρχεί στη µελέτη της εργασιακής ικανοποίησης. 

Σύµφωνα µε τον Spector (1997) η εργασιακή ικανοποίηση είναι απλά το πώς νιώθουν 

οι άνθρωποι σχετικά µε τη δουλειά τους και τις διάφορες πλευρές της. Η εργασιακή 

ικανοποίηση µελετάται ως ένα καθολικό συναίσθηµα απέναντι στη εργασία είτε ως 

ένας συγγενής σχηµατισµός στάσεων απέναντι σε διαφορετικές διαστάσεις της 

εργασίας. Στην πρώτη περίπτωση η εργασιακή ικανοποίηση µελετάται σε σχέση µε 

άλλες µεταβλητές ενδιαφέροντος. Η δεύτερη προσέγγιση της µελέτης των στάσεων 

απέναντι στις διάφορες διαστάσεις της εργασίας, βοηθά στο να ανακαλύψουµε ποια 

τµήµατα της εργασίας προκαλούν ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια. Η ικανοποίηση 

διαχωρίζεται σε ενδογενή (intrinsic) και εξωγενή (extrinsic). Η ενδογενής ικανοποίηση 

αναφέρεται στη φύση των καθηκόντων εργασίας και το πώς νιώθουν οι άνθρωποι για 

τη δουλειά τους. Η εξωγενής ικανοποίηση αφορά πλευρές της εργασίας που δεν έχουν 

να κάνουν µε την φύση και το αντικείµενο της εργασίας αλλά µε παράπλευρα θέµατα 

όπως πχ. οι αµοιβές. Οι πιο συνήθεις διαστάσεις εργασίας που µελετώνται είναι η 

επικοινωνία, η εκτίµηση, οι συνάδελφοι, οι συνθήκες εργασίας, η φύση της εργασίας, οι 

αµοιβές, η προσωπική ανάπτυξη, οι προοπτικές εξέλιξης, η ασφάλεια, η αναγνώριση 

κ.α. Η ικανοποίηση για κάθε διάσταση διαφέρει από άτοµο σε άτοµο, αλλά και οι 

διαστάσεις εµφανίζουν µικρούς συσχετισµούς µεταξύ τους. 
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Η ανάλυση της δοµής των διαστάσεων της εργασίας αποτέλεσε αντικείµενο ευρείας 

µελέτης. Οι περισσότερες έρευνες χρησιµοποίησαν σύνθετες στατιστικές µεθόδους 

προκειµένου να ελαττώσουν τις διαστάσεις που καθορίζουν την εργασιακή 

ικανοποίηση. Οι µελέτες αυτές πρότειναν διάφορες δοµές. Όλες όµως διαχώριζαν 

ξεκάθαρα τέσσερις περιοχές: τις ανταµοιβές, τους άλλους ανθρώπους, την φύση της 

εργασίας και το οργανωτικό πλαίσιο (Spector, 1997) 

Το 1997 ο Locke µε τους Judge και Durham ανέπτυξαν την θεωρία  των 

αυτοαξιολογήσεων του πυρήνα (core self evaluations) ως ένα παράγοντα που επηρεάζει 

την εργασιακή ικανοποίηση. Οι αυτοαξιολογήσεις του πυρήνα είναι αξιολογήσεις που 

κάνουν τα άτοµα για τους εαυτούς τους, τον κόσµο και τους άλλους και εµπεριέχουν 

τέσσερα χαρακτηριστικά: την αυτοεκτίµηση (self-esteem), την γενικευµένη αυτό-

αποτελεσµατικότητα (self-efficacy), τον νευρωτισµό (neurotism) και την συγκέντρωση 

ελέγχου (locus of control).  Η αυτοεκτίµηση, ο νευρωτισµός και η συγκέντρωση 

ελέγχου αποτελούν χαρακτηριστικά που έχουν µελετηθεί περισσότερο στην ψυχολογία 

και έχουν αποτελέσει αντικείµενο για πάνω από 50.000 µελέτες (Bono and Judge, 

2003). Σύµφωνα µε την εµπειρική µελέτη των Judge, Bono and Locke (2000) oι 

αυτοαξιολογήσεις του πυρήνα σχετίζονται µε την εργασιακή ικανοποίηση.    

Πλήθος µελετών έχουν αποδείξει ότι  χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της 

διάθεσης του ατόµου σχετίζονται µε την εργασιακή ικανοποίηση. Η εξωστρέφεια, η 

ευσυνειδησία, ο ψυχωτισµός, ο νευρωτισµός και το ψέµα, µεταξύ άλλων, αποτελούν 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την εργασιακή ικανοποίηση. (Saari and Judge, 

(2004); Judge, Bono and Locke (2000); Furnham and Zacherl, (1986)) 

Οι Poza and Poza (2000) στην µελέτη τους προσπάθησαν να αναλύσουν τους τα 

επίπεδα κι τους παράγοντες που καθορίζουν την εργασιακή ικανοποίηση σε διεθνές 

επίπεδο. Με αφορµή τις διαπιστώσεις ότι η υψηλή απόδοση σχετίζεται µε υψηλή 
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ικανοποίηση (Poter & Lawler,1967), καθώς και το ότι η εργασιακή ικανοποίηση 

αποτελεί έναν από τους τρεις πιο σηµαντικούς προγνωστικούς παράγοντες συνολικής 

ευηµερίας (Argyle,(1989); Judge and Watanabe,(1993)), οι  Sousa-Poza and Sousa-

Poza χρησιµοποίησαν ένα ψυχολογικό µοντέλο σύγκρισης των εισροών και των εκροών 

του εργασιακού ρόλου. Ως εισροές εργασιακού ρόλου θεωρήθηκαν  η εκπαίδευση, ο 

χρόνος εργασίας, η εξαντλητική εργασία, η απαιτητική εργασία σε φυσική δύναµη και 

η επικίνδυνη εργασία, ενώ ως εκροές θεωρήθηκαν το υψηλό εισόδηµα, η ασφάλεια, οι 

ευκαιρίες, η ενδιαφέρουσα εργασία, η ανεξαρτησία, η βοήθεια προς τους άλλους, η 

χρησιµότητα στην κοινωνία, η σχέση µε την διοίκηση και η σχέση µε τους 

συναδέλφους. Τα αποτελέσµατα της µελέτης τους έδειξαν µεταξύ άλλων, ότι α) χώρες 

µε υψηλές εκροές (πχ. Αµοιβή) έχουν γενικά υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση, β) η 

ενδιαφέρουσα εργασία και οι καλές σχέσεις µε την διοίκηση αποτελούν τις πιο 

σηµαντικές εκροές ενώ η εξαντλητική εργασία αποτελεί τη πιο σηµαντική εισροή 

(Sousa-Poza and Sousa- Poza,2000) 

2.3 Μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction) 

Οι συνηθέστεροι τρόποι µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης είναι οι συνεντεύξεις 

και τα ερωτηµατολόγια. Η συνέντευξη σαν εργαλείο µέτρησης είναι δαπανηρή και 

χρονοβόρα ενώ από την άλλη πλευρά η πληροφόρηση που λαµβάνεται είναι 

περισσότερο εκτενής και λεπτοµερής. Τα ερωτηµατολόγια µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε µεγάλο αριθµό ατόµων (δείγµατος), απαιτούν ελάχιστο χρόνο για 

την συµπλήρωσή τους, ενώ τα αποτελέσµατα µπορούν ευκολότερα να 

ποσοτικοποιηθούν και να επεξεργαστούν. Γι αυτούς τους λόγους αποτελούν και το 

πλέον ενδεδειγµένο και περισσότερο χρησιµοποιούµενο εργαλείο µέτρησης (Spector, 

1997) 
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Κατά την διάρκεια των ετών µελέτης της εργασιακής ικανοποίησης έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες κλίµακες µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης µε αρκετές από αυτές να 

έχουν αποδειχτεί αξιόπιστες και έγκυρες µέσα από µελέτες στις οποίες εφαρµόστηκαν. 

Η αξιοπιστία αφορά την συνέπεια στην µέτρηση ενώ η εγκυρότητα αφορά την ερµηνεία 

του τι ακριβώς µετράµε. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα στην χρήση υφιστάµενων 

κλιµάκων όπως η κάλυψη των βασικών διαστάσεων της εργασιακής ικανοποίησης, η 

επίδειξη υψηλών ποσοστών αξιοπιστίας από την υφιστάµενη χρήση τους, η 

εξοικονόµηση χρόνου και κόστους από την ανάπτυξη µιας νέας κλίµακας. Το βασικό 

µειονέκτηµα χρήσης µιας υπάρχουσας κλίµακας έχει να κάνει µε τον περιορισµό στην 

µέτρηση πιο ιδιαίτερων διαστάσεων της εργασιακής ικανοποίησης σε ειδικούς τύπους 

επιχειρήσεων, από τους γενικούς και βασικούς που συνήθως ταιριάζουν στις 

περισσότερες επιχειρήσεις (Spector, 1997) 

Οι Cook, Hepworth, Wall και Warr, σε ανασκόπηση που πραγµατοποίησαν το 1981 σε 

διάφορα πεδία της οργανωσιακής συµπεριφοράς, κατέγραψαν και ανέλυσαν πάνω από 

40 εργαλεία-κλίµακες µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης που δηµοσιεύτηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν σε πλήθος ερευνών µέχρι το 1980 (Cook et al., 1981) 

Παρακάτω, θα παρουσιαστούν µε χρονολογική σειρά, οι περισσότερο 

χρησιµοποιούµενες κλίµακες µέτρησης που εµφανίζονται συχνότερα στη βιβλιογραφία. 

2.3.1. Job Satisfaction Measure (JSM) 

Μέχρι το 1930 δηµοσιεύτηκαν περί τις 2000 έρευνες µέτρησης της εργασιακής 

ικανοποίησης µε χρήση διαφορετικών δεικτών (Kalleberg, 1974).  Η πρώτη 

συστηµατική προσπάθεια ανάπτυξης κλίµακας εργασιακής ικανοποίησης  που 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι αυτή του Hoppock που αναπτύχθηκε το 1935 µε 

σκοπό να µετρήσει την συνολική ικανοποίηση από την εργασία. Η κλίµακα αποτελείται 
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από 4 ερωτήσεις σχετικές µε διάφορες πλευρές εργασιακής ικανοποίησης που 

απαντώνται µε επτάβαθµη κλίµακα διαφορετικών απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Κάθε 

ερώτηση έχει την ίδια βαρύτητα και το άθροισµα των απαντήσεων διαµορφώνει το 

τελικό αποτέλεσµα. (Brayfield, Rothe, 1951). Αν και παλιά, η κλίµακα αυτή σηµειώνει 

υψηλό βαθµό αξιοπιστίας και εγκυρότητας συγκρινόµενη µε µεταγενέστερες και 

επιβεβαιωµένες κλίµακες όπως η JDI, που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, σύµφωνα µε 

µελέτη των McNichols et al. (1978)  

Η κλίµακα του Hoppock παρατίθεται στο παράρτηµα I. 

2.3.2. Job Satisfaction Index (JSI) 

Από τις παλαιότερες επίσης κλίµακες είναι αυτή των Brayfield and Rothe από το 1951, 

η οποία αναπτύχθηκε προκειµένου να µετρήσει την συνολική εργασιακή ικανοποίηση 

λαµβάνοντας υπ όψιν όλες τις πλευρές της εργασίας. Η κλίµακα αποτελείτε από 18 

στοιχεία που περιγράφουν συγκεκριµένα συναισθήµατα απέναντι στην εργασία, ενώ οι 

απαντήσεις διαβαθµίζονται από 1 «Συµφωνώ πολύ» έως 5 «∆ιαφωνώ πολύ». 

(Castillo,Cano, 2004). Σύµφωνα µε τους δηµιουργούς της, η κλίµακα παρουσιάζει 

υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα ακόµα και συγκρινόµενη µε την Job Satisfaction 

Measure του Hoppock, (Brayfield, Rothe, 1951). Η κλίµακα των Brayfield and Rothe 

παρατίθεται στο παράρτηµα II. 

2.3.3. The Minnesota Satisfaction Questionaire (MSQ) 

Το παραπάνω ερωτηµατολόγιο προέρχεται από τους Weiss, Dawis, England και 

Lofquist το 1967 είναι µία από τις παλαιότερες κλίµακες και αρκετά δηµοφιλής στους 

ερευνητές. Υπάρχουν 2 εκδόσεις της, η πλήρης των 100 στοιχείων και η σύντοµη των 

20 στοιχείων. Η κλίµακα µετρά συνολικά 20 διαστάσεις µε πέντε στοιχεία ανά 

διάσταση στην έκδοση των 100 και ένα στοιχείο ανά διάσταση στην έκδοση των 20. 
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Οι 20 διαστάσεις είναι οι παρακάτω: 

∆ραστηριότητα, Ανεξαρτησία, Ποικιλία, Κοινωνική θέση, Επίβλεψη (ανθρώπινες 

σχέσεις), Επίβλεψη (τεχνική), Ηθικές αξίες, Ασφάλεια, Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 

Εξουσία, Αξιοποίηση ικανοτήτων, Εταιρικές πολιτικές και πρακτικές, Αµοιβές, 

Προαγωγές, Υπευθυνότητα, ∆ηµιουργικότητα, Συνθήκες εργασίας, Συναδελφικότητα, 

Αναγνώριση, Επίτευγµα. 

Οι διαστάσεις αυτές είναι περισσότερο εξειδικευµένες σε σχέση µε άλλες παρόµοιες 

κλίµακες. Για παράδειγµα η ικανοποίηση από την επίβλεψη είναι διασπασµένη στο 

µέρος των ανθρωπίνων σχέσεων και στο µέρος της τεχνικής επάρκειας. Επίσης η φύση 

της εργασίας αντανακλάται σε ποικίλες διαστάσεις όπως η δηµιουργικότητα, η 

ανεξαρτησία, η δραστηριότητα, η αξιοποίηση των ικανοτήτων, το επίτευγµα και η 

ποικιλία. Οι ερωτήσεις απαντώνται σε πεντάβαθµη κλίµακα :   Πολύ ικανοποιηµένος, 

Ικανοποιηµένος, ∆εν µπορώ να αποφασίσω, ∆υσαρεστηµένος και Πολύ 

δυσαρεστηµένος. (Spector, 1997) 

Η κλίµακα MSQ παρατίθεται στο παράρτηµα III 

Σε πλήθος ερευνών έχει χρησιµοποιηθεί η παραπάνω κλίµακα και αρκετές από αυτές 

παρουσιάστηκαν σε ανασκόπηση των εργαλείων µέτρησης εργασιακής συµπεριφοράς 

(Cook et al., 1981) 

Η κλίµακα MSQ επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί στην έρευνα που παρουσιάζεται στο 

δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας.  

2.3.4. The Job Descriptive Index (JDI) 

Η κλίµακα JDI αναπτύχθηκε από τους Smith, Kendall & Hulin το 1969 και αποτελεί 

την δηµοφιλέστερη κλίµακα µεταξύ των ερευνητών της οργανωσιακής συµπεριφοράς 
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και µετρά πέντε διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης: την φύση της εργασίας 

(work), τις αµοιβές (pay), τις προαγωγές (promotion), την επίβλεψη (supervision) και 

τους συναδέλφους (coworkers). Η πλήρης έκδοση της κλίµακας αποτελείται από 72 

στοιχεία µε 9 ή 18 στοιχεία σε κάθε υποκλίµακα. Απαντάται µε Ναι/Όχι/∆εν είµαι 

σίγουρος και περιλαµβάνει ερωτήσεις αρεσκείας/θετικές και δυσαρέσκειας/αρνητικές. 

(Spector, 1997). Στη βιβλιογραφία συναντάται πλήθος ερευνών που έχουν 

χρησιµοποιήσει την κλίµακα JDI και ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι Cook et al. (1981) 

στο βιβλίο τους έχουν καταγράψει πάνω από 100 δηµοσιευµένες έρευνες στις οποίες 

χρησιµοποιήθηκε η παραπάνω κλίµακα.  

Η κλίµακα JDI παρατίθεται στο παράρτηµα IV  

2.3.5. The Job Diagnostic Survey (JDS) 

To Job Diagnostic Survey σχεδιάστηκε από τους Hackman & Oldham το 1975, µε 

σκοπό να µελετήσει την επίδραση των χαρακτηριστικών της εργασίας στα άτοµα. 

Περιλαµβάνει υποκλίµακες που µετράνε πέντε κυρίαρχα χαρακτηριστικά: την φύση της 

εργασίας και τα εργασιακά καθήκοντα, την υποκίνηση, την προσωπικότητα, την 

ψυχολογική κατάσταση και τις αντιδράσεις απέναντι στην εργασία. Μία από τις 

αντιδράσεις είναι και η εργασιακή ικανοποίηση, (Spector, 1997). Η εργασιακή 

ικανοποίηση µετριέται µε µία υποκλίµακα πέντε στοιχείων που αφορά γενική 

ικανοποίηση και µία υποκλίµακα δεκατεσσάρων στοιχείων η οποία µετρά πέντε 

ειδικότερες διαστάσεις ικανοποίησης: την αµοιβή (2 στοιχεία), την εργασιακή 

ασφάλεια (2 στοιχεία), την κοινωνικότητα (3 στοιχεία), την επίβλεψη (3 στοιχεία) και 

την ανάπτυξη (4 στοιχεία). Οι ερωτήσεις των διαστάσεων απαντώνται σε επτάβαθµη 

κλίµακα από «εξαιρετικά δυσαρεστηµένος» έως «εξαιρετικά ευχαριστηµένος», ενώ οι 

ερωτήσεις της συνολικής ικανοποίησης απαντώνται σε επτάβαθµη κλίµακα από 

«διαφωνώ έντονα» έως «συµφωνώ έντονα», (Cook et al., 1981). 
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2.3.6. The Job in General Scale (JIG) 

Η παραπάνω κλίµακα αναπτύχθηκε από τους Ironson et al το 1989 επιχειρώντας να 

µετρήσει την συνολική ικανοποίηση από την εργασία παρά συγκεκριµένες διαστάσεις 

της. Σύµφωνα µε τους δηµιουργούς της, η συνολική εργασιακή ικανοποίηση δεν 

προέρχεται από το άθροισµα των διαφόρων διαστάσεων και θα έπρεπε να µετριέται στο 

σύνολό της. Περιλαµβάνει 18 στοιχεία τα οποία είναι επίθετα ή µικρές φράσεις για την 

εργασία γενικά και απαντώνται µε Ναι/Όχι/∆εν είµαι σίγουρος, (Spector, 1997). 

Ένα παράδειγµα τριών στοιχείων της κλίµακας JIG παρατίθεται στο παράρτηµα V. 

2.3.7. The Job Satisfaction Survey (JSS) 

Η κλίµακα αυτή αναπτύχθηκε το 1985 από τον Spector και µετρά εννέα διαστάσεις της 

εργασιακής ικανοποίησης καθώς επίσης και την συνολική ικανοποίηση από την 

εργασία. Οι διαστάσεις αυτές είναι : Οι αµοιβές, οι ευκαιρίες προαγωγής, η άµεση 

επίβλεψη, οι πρόσθετες παροχές, οι ενδεχόµενες (χρηµατικές ή µη, καλής απόδοσης) 

ανταµοιβές, οι λειτουργικές συνθήκες (κανονισµοί και διαδικασίες), οι συνάδελφοι, η 

φύση της εργασίας και η εσωτερική επικοινωνία. Η κλίµακα περιλαµβάνει 36 στοιχεία, 

δηλαδή 4 στοιχεία ανά διάσταση και απαντάται σε εξάβαθµη κλίµακα από ∆ιαφωνώ 

πάρα πολύ έως Συµφωνώ πάρα πολύ, (Spector, 1997).  

 Ένα παράδειγµα τριών στοιχείων της κλίµακας JSS παρατίθεται στο παράρτηµα VI. 

2.3.8 Λοιπά εργαλεία µέτρησης εργασιακής ικανοποίησης 

Εκτός από τα παραπάνω ευρέως χρησιµοποιούµενα εργαλεία έχουν καταγραφεί και 

δηµοσιευτεί πλήθος άλλων, τα οποία αναφέρονται επιγραµµατικά στη συνέχεια: 

Overall Job Satisfaction (10 στοιχείων), Bulloock, (1952),  
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Survey of Organizations: General Satisfaction (7 στοιχείων), Taylor and Bowers, 

(1972),  

Facet-free Job Satisfaction (5 στοιχείων), Quinn and Staines, (1979),  

Michigan Organizational Assessment Questionaire: Overall Job Satisfaction, (3 

στοιχείων), Intrinsic and Extrinsic Rewards Satisfaction (7 στοιχείων), Social Rewards 

Satisfaction (3 στοιχείων), Pay Satisfaction (3 στοιχείων), Cammann, Fichman, Jenkins 

and Klesh, (1979), Seashore, Lawler, Mirvis and Camman, (1982),  

Attitude toward the job (3 στοιχείων), Vroom, (1960) 

Overall Job Satisfaction (15 στοιχείων), Warr, Cook and Wall, (1979) 

Home and Employment Role Scales (12 στοιχείων έκαστη), Parry and Warr, (1980) 

Index of Organizational Reactions (42 στοιχείων), Smith, (1962), (1976) 

Need Satisfaction Questionnaire (13  στοιχείων), Porter, (1961), (1962) 

Managerial Opinion Scale (77 στοιχείων), Warr and Routledge, (1969) 

Worker Opinion Survey (48 στοιχείων), Cross (1973) 

Facet-specific Job Satisfaction (33 στοιχείων), Quinn and Staines, (1979) 

Όλα τα παραπάνω εργαλεία περιγράφονται αναλυτικά στην ανασκόπηση µετρήσεων 

εργασιακής συµπεριφοράς των Cook, Hepworth, Wall και Warr, (Cook et al., 1981) 

Μέχρι το 1994 περισσότερα από 12.400 ερευνητικά άρθρα δηµοσιεύτηκαν σχετικά µε 

την εργασιακή ικανοποίηση. (Castillo,Cano, 2004) 

Εκτός από τις παραπάνω κλίµακες, έχουν αναπτυχθεί και πολλές άλλες οι οποίες  έχουν 

χρησιµοποιηθεί περιορισµένα. Επίσης πολλές εταιρίες συµβούλων διαµορφώνουν τις 
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δικές τους κλίµακες µέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης κατάλληλα 

προσαρµοσµένες στις επιχειρήσεις από τις οποίες προσλαµβάνονται. (Spector, 1997) 

Τα παραπάνω εργαλεία µέτρησης αποτελούν κλίµακες που σχεδιάστηκαν για να 

µετρήσουν την ικανοποίηση από την εργασία στις διάφορες διαστάσεις της. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν κάποια εργαλεία που µετρούν στοιχεία της εργασιακής 

ικανοποίησης, τα οποία βασίζονται σε εργαλεία µέτρησης ικανοποίησης καταναλωτών, 

τροποποιηµένα και προσαρµοσµένα για την µέτρηση της ικανοποίησης των 

εργαζοµένων.  

2.4. Μέτρηση ικανοποίησης εργαζοµένων (employee satisfaction) 

Η έρευνα της ικανοποίησης καταναλωτή υποδηλώνει ότι τα χαρακτηριστικά της 

ποιότητας εµπίπτουν σε 3 κατηγορίες : Βασικούς παράγοντες, παράγοντες απόδοσης 

και παράγοντες ικανοποίησης. Η θεωρία των 3 παραγόντων είναι βασισµένη στο 

µοντέλο ικανοποίησης καταναλωτή που αναπτύχθηκε από τον ιάπωνα καθηγητή της 

ποιότητας Noriaki Kano το 1984, το οποίο αρχικά τελούσε διάκριση µεταξύ έξι 

κατηγοριών προϊοντικών χαρακτηριστικών, ενώ στη συνέχεια το ερωτηµατολόγιο που 

συντάχθηκε από τον Kano οµαδοποίησε τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε 3 κατηγορίες.  

- Βασικοί παράγοντες (basic factors/disatisfiers), οι ελάχιστες προϋποθέσεις που 

προκαλούν δυσαρέσκεια αν δεν πληρούνται αλλά και δεν οδηγούν σε 

ικανοποίηση όταν πληρούνται. Η πληρότητα των βασικών παραγόντων 

θεωρείται δεδοµένη από τον πελάτη. 

- Παράγοντες ικανοποίησης (excitement factors/satisfiers), αποτελούν 

παράγοντες που αυξάνουν την ικανοποίηση του πελάτη όταν παρέχονται αλλά 

δεν προκαλούν δυσαρέσκεια όταν εκλείπουν. Αποτελούν την ευχάριστη  

έκπληξη για τον πελάτη. 
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- Παράγοντες απόδοσης (performance factors), οδηγούν σε ικανοποίηση όταν η 

απόδοση είναι υψηλή και σε δυσαρέσκεια όταν η απόδοση είναι χαµηλή. Η 

σχέση απόδοσης- συνολικής ικανοποίησης είναι γραµµική και συµµετρική. 

Το µοντέλο του Kano παρουσιάζεται στο διάγραµµα 2. 

  

∆ιάγραµµα 2: Μοντέλο Kano’s της ικανοποίησης του πελάτη (Matzler et al., 2004, 
p.1183) 

Το παραπάνω µοντέλο βασίστηκε στη θεωρία των 2 παραγόντων του Herzberg σε 

βελτιωµένη έκδοση και δυναµικό χαρακτήρα. Η βασική ιδέα του µοντέλου είναι ευρέως 

αποδεκτή στο πρόσφατο ερευνητικό πεδίο. (Matzler et al., 2004) 

Βασισµένοι στο µοντέλο του Kano, οι ερευνητές Matzler, Fuchs and Schubert (2002), 

δηµιούργησαν ένα ερωτηµατολόγιο κλειστών ερωτήσεων σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφία της εργασιακής ικανοποίησης και το χρησιµοποίησαν στην εµπειρική 

τους µελέτη µε σκοπό να µετρήσουν την ικανοποίηση των εργαζοµένων µιας 

φαρµακοβιοµηχανίας. Οι περιοχές της ικανοποίησης εργαζοµένων που 

συµπεριλήφθηκαν είναι η ανώτερη διοίκηση, οι προϊστάµενοι, οι συνάδελφοι, οι 

συνθήκες εργασίας, οι αµοιβές, το περιεχόµενο της εργασίας, η αναγνώριση, η 
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υπευθυνότητα και η προσωπική ανάπτυξη. Τα στοιχεία-µεταβλητές που µετρούσαν τις 

παραπάνω περιοχές ήταν αριθµητικά άνισα για την κάθε περιοχή µε ελάχιστο τα 2, 

όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα και για τις απαντήσεις χρησιµοποιήθηκε 

εξάβαθµη κλίµακα (1=συµφωνώ απόλυτα, 6=διαφωνώ απόλυτα) (Matzler et al., 2004) 

Πίνακας 2: Περιοχές εργασιακής ικανοποίησης µοντέλου Kano’s, (Matzler et al., 
2004, p.1185) 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Matzler et al. έδειξαν ότι το µοντέλο του Kano 

µπορεί να εφαρµοστεί για την µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης εξετάζοντας κατά 

πόσο ο κάθε εξεταζόµενος παράγοντας επηρεάζει την συνολική εργασιακή 

ικανοποίηση. Από την προοπτική της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, κρίνεται 

εξαιρετικά σηµαντική η γνώση της έκτασης που οι εργασιακοί παράγοντες επηρεάζουν 

την εργασιακή ικανοποίηση. (Matzler et al.,2004) 

2.5 Μέτρηση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών-SERVQUAL 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, η αλυσίδα κέρδους των υπηρεσιών (service profit 

chain) των Heskett et al (1994), αποτελεί το πλαίσιο σύνδεσης του εσωτερικού και 

εξωτερικού πελάτη, της ικανοποίησης και αφοσίωσης του εργαζόµενου και της 

ικανοποίησης και αφοσίωσης του εξωτερικού πελάτη επηρεάζοντας την ανάπτυξη και 

την κερδοφορία. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εργασιακή ικανοποίηση 
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αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στον καθορισµό της ποιότητας εσωτερικών 

υπηρεσιών.(Malhotra and Mukherjee, 2004) 

 Η µέτρηση του επιπέδου ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών βασίστηκε στο 

κυρίαρχο εργαλείο µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, το SERVQUAL, που 

αναπτύχθηκε το 1988 από τους Parasuraman, Zeithaml and Berry.  

Σχεδιάστηκε για τη µέτρηση της αντίληψης των καταναλωτών σχετικά µε την ποιότητα 

των προσφερόµενων υπηρεσιών. ∆ύο είναι τα βασικά χαρακτηρστικά του µοντέλου: α) 

Παρέχει την δυνατότητα συγκριτικής ανάλυσης των επιδόσεων των επιχειρήσεων και 

β) Παρουσιάζει µε σχετική αντικειµενικότητα τις ποιοτικές µεταβολές κατά την 

διάρκεια του χρόνου. Η επιστηµονική οµάδα του  Parasuraman ανέπτυξε ένα 

ερωτηµατολόγιο στο οποίο οµαδοποίησε έναν αριθµό κριτηρίων σε πέντε κατηγορίες- 

διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών. 

1. Απτότητα (Tangibles): Φυσικές εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και εµφάνιση 

προσωπικού  

2.  Αξιοπιστία (Reliability): Ικανότητα παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών 

υπηρεσιών 

3. Ανταπόκριση (Responsiveness): Προθυµία του προσωπικού να ανταποκρίνεται 

άµεσα στις ανάγκες των πελατών  

4. ∆ιασφάλιση (Assurance): H εµπιστοσύνη που εµπνέει το ανθρώπινο δυναµικό 

της επιχείρησης προς τους πελάτες 

5. Εµπάθεια (Empathy) Εξάλειψη αρνητικής στάσης και παροχή εξατοµικευµένων 

υπηρεσιών  
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Το 1988 ο καθηγητής Gronroos πρόσθεσε µία επιπλέον διάσταση στις ήδη υφιστάµενες 

την ονόµασε ανάκτηση (recovery) εννοώντας την δυνατότητα της επιχείρησης να 

αντιµετωπίζει τα τυχόν αναφυόµενα προβλήµατα.(Κέφης, 2005) 

 Οι διαστάσεις αυτές µετρώνται µε την χρήση 22 υποκριτηρίων σε ένα ερωτηµατολόγιο 

που αποτελείται από 22 ζεύγη ερωτήσεων. Οι πρώτες 22 ερωτήσεις µετρούν τις 

προσδοκίες των εξωτερικών πελατών για τις λαµβανόµενες υπηρεσίες ενώ οι άλλες 22 

ερωτήσεις µετρούν τις αντιλήψεις των πελατών για το επίπεδο των λαµβανόµενων 

υπηρεσιών. Για τις απαντήσεις  χρησιµοποιείται η κλίµακα Linkert  των επτά βαθµών, 

ενώ υπόδειγµα του εργαλείου SERVQUAL παρατίθεται στο παράρτηµα. (Parasuraman 

et al,1988). 

Το εργαλείο SERVQUAL δέχτηκε αυστηρές κριτικές παρόλο που χρησιµοποιήθηκε σε 

πλήθος µελετών και απέδειξε την αξιοπιστία και εγκυρότητά του. Εκτός από την 

µέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών από τους εξωτερικούς πελάτες, πολλοί 

µελετητές επιχείρησαν να διευρύνουν την χρήση του παραπάνω εργαλείου στην 

µέτρηση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών.  Οι  Kang, James and Alexandris σε 

άρθρο τους το 2002 επιχείρησαν να συγκρίνουν την χρήση του SERVQUAL µε άλλες 

προσπάθειες µελέτης εσωτερικού marketing. Η οµαδοποίηση αυτή παρατίθεται στο 

παράρτηµα VII και περιλαµβάνεται στο σχετικό άρθρο.  

Στο ίδιο άρθρο, οι συγγραφείς µε έρευνα που διεξήγαγαν χρησιµοποίησαν το 

SERVQUAL για µετρήσουν την ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών που παρέχεται 

στους εσωτερικούς πελάτες µιας επιχείρησης τόσο µεταξύ τµηµάτων όσο και 

εργαζοµένων. Το εργαλείο τροποποιήθηκε προκειµένου να προσαρµοστεί για την 

συγκεκριµένη µέτρηση Οι 5 διαστάσεις διατηρήθηκαν ενώ µεταβλήθηκαν τα 22 

στοιχεία. Η αναφορά στους εργαζόµενους που προσφέρουν υπηρεσίες στους 

εξωτερικούς πελάτες, µετατράπηκε σε αναφορά στους συναδέλφους για τις 
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παρεχόµενες υπηρεσίες στους εσωτερικούς πελάτες. Η µετατροπή αυτή γίνεται 

περισσότερο κατανοητή από τον παρακάτω πίνακα 3 και αποτελεί µέρος του σχετικού 

άρθρου . 

Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εµπειρικής µελέτης των Kang, James and Alexandris 

(2002) έδειξαν ότι το SERVQUAL µπορεί να τροποποιηθεί και να µετρήσει την  

ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών µεταξύ τµηµάτων και εργαζοµένων. Τα 

αποτελέσµατα αυτά θεωρούνται πολύ σηµαντικά καθώς, όπως αναφέρουν στο άρθρο 

τους, όσες µελέτες είχαν πραγµατοποιηθεί µέχρι τότε σχετικά µε την µετατρεψιµότητα 

του SERVQUAL στην µέτρηση της ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών, ήταν σε 

θεωρητικό µόνο επίπεδο. Το τροποποιηµένο SERVQUAL επιβεβαίωσε την δοµή των 5 

διαστάσεων και ως ISQB (internal service quality battery) πλέον, αποδείχτηκε έγκυρο 

και αξιόπιστο στην µέτρηση της ποιότητας εσωτερικών υπηρεσιών. Η µέτρηση της 

ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών παρέχει στοιχεία που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στην διοίκηση ποιότητας βελτιώνοντας τις αδύναµες πλευρές της 

εσωτερικής ποιότητας και της ικανοποίησης των εσωτερικών πελατών κατά συνέπεια. 

(Kang et al, 2002) 



 
- 39 - 

 

Πίνακας 3: Σύγκριση SERVQUAL µε ISQB, (Kang et al, 2002,p.285 ) 

 

Το εργαλείο SERVQUAL παρατίθεται στο παράρτηµα VIII.  
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Κεφάλαιο 3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 

ΧΩΡΟ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1 Η εργασιακή ικανοποίηση στον κόσµο 

Αναρίθµητες εµπειρικές µελέτες έχουν δηµοσιευτεί εδώ και µισό αιώνα για την 

ικανοποίηση στο χώρο εργασίας. Κάποιες από αυτές αναφέρθηκαν σε προηγούµενα 

κεφάλαια. Στο παρόν κεφάλαιο επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν κάποιες από τις πιο 

πρόσφατες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις παροχής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ανά τον κόσµο. 

Η ραγδαία µεταβλητότητα του τραπεζικού τοµέα τα τελευταία 20 χρόνια µε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές έχει επηρεάσει τα επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης 

των τραπεζικών υπαλλήλων. Η µεταβλητότητα αυτή έχει αυξήσει σε µεγάλο βαθµό την 

ανάγκη για νέες γνώσεις και ικανότητες στον συγκεκριµένο κλάδο (Rowden and 

Corine, 2005). Όσο οι τράπεζες λειτουργούν σε έντονα δυναµικές οικονοµικές και 

καταναλωτικές αγορές επιβάλλεται η επαγγελµατική προσέγγιση του ανθρώπινου 

δυναµικού τους (Kaya et al.,2010). Όπως οι Berger και Humphrey (1991) αναφέρουν, η 

ανεπάρκεια σε ανθρώπινο δυναµικό στον τραπεζικό τοµέα αποτελεί πιο σηµαντικό 

πρόβληµα από άλλα σχετικά µε την κλίµακα και το εύρος των δραστηριοτήτων τους. 

Όσο ο ανταγωνισµός εντείνετε τόσο αυξάνεται το ενδιαφέρον για την µελέτη της 

εργασιακής ικανοποίησης.   

Η µελέτη που παρουσιάστηκε το 2005 από τους Rowden και Corine πραγµατοποιήθηκε 

σε δείγµα 341 υπαλλήλων σε 13 µικρές εµπορικές τράπεζες των Η.Π.Α. και διερεύνησε, 

µεταξύ άλλων τη σχέση της µάθησης στο χώρο εργασίας (workplace learning) µε την 

εργασιακή ικανοποίηση. Για την µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης 

χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Job Satisfaction Survey (JSS) του  P. Spector (1997). Τα 
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αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αναγνώριση, η χαρά της εργασίας (work enjoyment), τα 

οφέλη και το υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον διαµορφώνουν τις αντιλήψεις 

εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού καθώς και ότι ένα µεγάλο µέρος της 

εργασιακής ικανοποίησης οφείλεται στην δυνατότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών στο 

χώρο εργασίας. 

Οι Walumbwa, Orwa, Wang και Lawler (2005) µελέτησαν την σχέση της 

µετασχηµατιστικής (transformational) ηγεσίας µε την οργανωσιακή δέσµευση και την 

εργασιακή ικανοποίηση σε δύο διαφορετικές κουλτούρες. Στην έρευνα συµµετείχαν 

164 εργαζόµενοι επτά τραπεζών της Κένυας και 197 εργαζόµενοι πέντε τραπεζών των 

Η.Π.Α. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ της 

µετασχηµατιστικής ηγεσίας µε την οργανωσιακή δέσµευση και την εργασιακή 

ικανοποίηση και στις δύο κουλτούρες.  Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε στην µελέτη 

για την εργασιακή ικανοποίηση ήταν το Job Descriptive Index (JDI) των Smith, 

Kendall & Hulin (1969)  

Η µελέτη των Crossman και Abou-Zaki (2003) εξέτασε τις σχέσεις µεταξύ εργασιακής 

ικανοποίησης, επιµέρους εργασιακών πτυχών, κοινωνικό-δηµογραφικές µεταβλητές και 

εργασιακή απόδοση 202 υπαλλήλων εννέα εµπορικών τραπεζών του Λιβάνου, µε την 

χρήση του Job Descriptive Index (JDI) των Smith, Kendall & Hulin (1969) για την 

µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γυναίκες ήταν 

περισσότερο ικανοποιηµένες από τις αµοιβές από ότι οι άντρες συνάδελφοί τους, κάτι 

το οποίο φαίνεται να επιβεβαιώνει την άποψη του Spector (1997) ότι οι γυναίκες 

περιµένουν λιγότερα από την εργασία τους και για αυτό ικανοποιούνται µε λιγότερα. 

Από την άλλη πλευρά οι άνδρες εργαζόµενοι φαίνεται να είναι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από την επίβλεψη των προϊσταµένων τους από ότι οι γυναίκες, πιθανώς 

επειδή εκτιµούν περισσότερο τις ευκαιρίες της ατοµικής έκφρασης και να επηρεάζουν 
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σηµαντικές αποφάσεις. Το λιγότερο µορφωµένο προσωπικό και κυρίως οι απόφοιτοι 

βασικής εκπαίδευσης, ήταν λιγότερο ικανοποιηµένοι από την εργασία τους. Αυτό το 

αποτέλεσµα έρχεται σε αντίθεση µε ευρήµατα άλλων µελετητών και η πιθανή εξήγηση 

που δίνουν οι Crossman και Abou-Zaki είναι ότι τα συγκεκριµένα άτοµα  µη έχοντας 

επαρκή προσόντα δυσκολεύονται να αντιµετωπίσουν τις αλλαγές του τραπεζικού 

κλάδου ή γιατί η διοίκηση τους συµπεριφέρεται λιγότερο ευνοϊκά. Στο σύνολό τους οι 

εργαζόµενοι απάντησαν ότι είναι ικανοποιηµένοι από την εργασία τους. Μεταξύ 

εργασιακής ικανοποίησης και απόδοσης, τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν σηµαντική 

συσχέτιση, κάτι που επιβεβαιώνει αποτελέσµατα παρόµοιων µελετών. 

Μια πολύ πρόσφατη έρευνα προέρχεται από τους Kaya, Koc και Topcu που 

δηµοσιεύθηκε το 2010 και πραγµατοποιήθηκε στον ταχέως αναπτυσσόµενο τα 

τελευταία χρόνια, τραπεζικό κλάδο της Τουρκίας. Με 168.000 εργαζόµενους το 2007 

και σύνολο ενεργητικού για το 2007, 484 δις δολάρια (USD) σύµφωνα µε στοιχεία της 

Ένωσης Τούρκικων Τραπεζών (2008), ο τραπεζικός κλάδος της χώρας αυτής 

παρουσιάζει ενδιαφέρον στην µελέτη θεµάτων οργανωσιακής συµπεριφοράς και 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού στην συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η έρευνα 

έγινε σε δείγµα 346 εργαζοµένων σε 19 τράπεζες της χώρας µε το εργαλείο της 

συνέντευξης και αντικείµενο µελέτης την διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ 

δραστηριοτήτων HRM, οργανωτικού κλίµατος και εργασιακής ικανοποίησης. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι στάσεις και συµπεριφορές, οµαδική δουλειά, γραπτή 

πολιτική, σαν δραστηριότητες HRM, καθώς και διοικητική ικανότητα και συνέπεια, 

φόρτος εργασίας υπό πίεση,  οργανωσιακά όρια, συνοχή και δεοντολογία, σαν 

συστατικά οργανωσιακού κλίµατος, επηρεάζουν σηµαντικά την εργασιακή 

ικανοποίηση. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των Eskildsen και Dahlgaard (2000) που διεξήχθη  

µε σκοπό την δηµιουργία ενός πλαισίου αναφοράς για την εργασιακή ικανοποίηση. Με 

αφορµή την σκέψη ότι η σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναµικού αντανακλάται σε 

κριτήρια του EFQM Excellence Model, όπως “people” (enablers) και “people 

results”(results) καθώς και το ότι το EFQM Excellence Model αποτελεί  το πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενο εργαλείο αυτοαξιολόγησης στην Ευρώπη, οι ερευνητές Eskildsen 

και Dahlgaard αποφάσισαν να ερευνήσουν την σχέση µεταξύ των κριτηρίων 

προϋποθέσεων (enablers) και αποτελεσµάτων (results) στο ανθρώπινο δυναµικό, του 

EFQM Excellence Model. Η σχέση αυτή διερευνήθηκε σε 2 στάδια: την δηµιουργία σε 

πρώτο στάδιο ενός θεωρητικού πλαισίου που προκύπτει από την σύγκριση του EFQM 

Excellence Model µε το Work Design Model (Job Characteristics Model) των Hackman 

και Oldham, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω διαγράµµατα 3 και 4: 

 

∆ιάγραµµα 3 :The EFQM Eexcellence Model (Eskildsen and Dahlgaard, 2000 p. 1083) 
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∆ιάγραµµα 4:Hackman & Oldham’ s Work Design Model, (Eskildsen and Dahlgaard, 2000 
p. 1084) 

 Η σύγκριση αποκάλυψε αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ των κριτηρίων enablers και “ people 

results”. Οι σχέσεις αυτές εξετάστηκαν σε δεύτερο στάδιο µε εµπειρική µελέτη σε 500 

managers µεγάλης ευρωπαϊκής εταιρίας παροχής υπηρεσιών 10.000 εργαζοµένων. Η 

έρευνα επιβεβαίωσε την θεωρητική επιχειρηµατολογία µε αποτελέσµατα που 

υποστηρίζουν ότι µια επιχείρηση µπορεί να βελτιώσει την ικανοποίηση του 

προσωπικού της εστιάζοντας στην βελτίωση της απόδοσης των  πέντε enablers 

κριτηρίων του EFQM. 

To 2004, οι Malhotra και Mukherjee παρουσίασαν την µελέτη τους αναφορικά µε τις 

σχέσεις οργανωσιακής δέσµευσης και εργασιακής ικανοποίησης και ποιότητας 

εξυπηρέτησης (service quality) υπαλλήλων επαφής µε τον πελάτη (customer-contact 

employees). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 342 υπαλλήλων τεσσάρων 



 
- 45 - 

 

τηλεφωνικών κέντρων (call centres) µιας µεγάλης λιανικής τράπεζας του Ηνωµένου 

Βασιλείου. Οι σκοποί της έρευνας ήταν µεταξύ άλλων η διερεύνηση της φύσης της 

σχέσης µεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και ποιότητας εξυπηρέτησης, καθώς και η 

σχετική σπουδαιότητα των αποτελεσµάτων της εργασιακής ικανοποίησης και της 

οργανωσιακής δέσµευσης στην ποιότητα εξυπηρέτησης. Τα εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν για την µέτρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης ήταν το SERVQUAL 

ενώ για την εργασιακή ικανοποίηση το  Job Diagnostic Survey (JDS) των Hackman & 

Oldham (1975). Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η εργασιακή ικανοποίηση 

και η οργανωσιακή δέσµευση των εργαζοµένων έχουν  σοβαρό αντίκτυπο στην 

ποιοτική παρεχόµενη εξυπηρέτηση. 

Οι παραπάνω µελέτες αποτυπώνονται στον πίνακα του παρατήµατος IX.  

3.2.  Η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα 

Οι συνεχείς ανακατατάξεις και ο εντεινόµενος ανταγωνισµός των τελευταίων ετών σε 

συνδυασµό µε την καθιέρωση του ευρώ, έχουν δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στον τραπεζικό 

κλάδο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, όντας πλέον εξωστρεφές, έχει γίνει εξαιρετικά 

ανταγωνιστικό µε παράγοντες όπως το αυξανόµενο µερίδιο αγοράς και οι ευέλικτες 

επιχειρησιακές στρατηγικές, να αποτελούν τα στοιχεία διαφοροποίησης του από το παρελθόν. 

Η συντέλεση σηµαντικών εξαγορών και συγχωνεύσεων, η σύναψη στρατηγικών συµµαχιών µε 

διεθνή τραπεζικά ιδρύµατα καθώς και η διείσδυση ξένων τραπεζών στην ελληνική τραπεζική 

αγορά και η αναµενόµενη επιπλέον απορύθµιση, αναµένεται να οδηγήσουν τον κλάδο σε ακόµα 

πιο ανταγωνιστικά επίπεδα επιβάλλοντας την εισαγωγή εναλλακτικών δραστηριοτήτων  

(Foreman and Money, 1996). 

Σύµφωνα µε µελέτη των Glaveli et al.(2006) σε τραπεζικούς πελάτες 5 βαλκανικών χωρών,  οι 

έλληνες πελάτες λαµβάνουν το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης ( service quality). 

Όσον αφορά την ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών (internal service quality) θεωρείται αρκετά 

ικανοποιητική τόσο στις ιδιωτικές όσο και τις δηµόσιες ελληνικές τράπεζες (Bellou and 
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Andronikidis, 2008), κάτι που µπορεί να οφείλετε στο γεγονός ότι το τραπεζικό περιβάλλον 

είναι τόσο ανταγωνιστικό που όλες οι τράπεζες αντιλαµβάνονται τον κρίσιµο ρόλο των 

εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών (Kohli and Jaworski,1990) 

  Σχετικά µε την εφαρµογή του εσωτερικού Marketing παρατηρείται διαφοροποίηση µεταξύ 

ιδιωτικών και δηµοσίων ελληνικών τραπεζών. Οι υπάλληλοι των ιδιωτικών τραπεζών 

υποκινούνται και πιστεύουν στο όραµα της επιχείρησης όπου εργάζονται σε αντίθεση µε τους 

υπαλλήλους των δηµοσίων τραπεζών οι οποίοι δεν κινούνται στα πλαίσια του εσωτερικού 

marketing καθώς η διοίκηση αδυνατεί να µεταδώσει το όραµά της αποτελεσµατικά και να 

καθιερώσει  αποδεκτά προγράµµατα αξιολόγησης και υποκίνησης. Τα συµπεράσµατα 

προέκυψαν από µελέτη στις ελληνικές τράπεζες η οποία παρουσιάστηκε στο  POMS 18th 

Annual Conference στο Ντάλας των Η.Π.Α. το 2007 (Kyriazopoulos et al. 2007)  

Κατά την τελευταία δεκαετία σχεδόν κάθε ελληνική τράπεζα έχει υποστεί οργανωσιακές 

αλλαγές είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Σύµφωνα µε έρευνα που διενεργήθηκε το 2004 από 

µεγάλη εταιρία συµβούλων, ο τραπεζικός κλάδος αναδείχθηκε πρώτος µαζί µε τον κλάδο 

τηλεπικοινωνιών σε αριθµό εξαγορών και συγχωνεύσεων το συγκεκριµένο έτος. Λόγω όλων 

αυτών των αλλαγών ο τραπεζικός κλάδος θεωρείται ιδανικό πεδίο µελέτης θεµάτων 

οργανωσιακής συµπεριφοράς (Tomprou et al., 2012).  

 

Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες έρευνες οι διεθνείς οικονοµικές αλλαγές έχουν 

µεταβάλλει τις στάσεις των εργαζοµένων απέναντι στους εργοδότες τους και στον 

ελληνικό τραπεζικό χώρο. 

Η µελέτη των Dimitriades και Papalexandris (2012) που πραγµατοποιήθηκε το 2009 σε 

331 υπαλλήλους τραπεζικών καταστηµάτων επτά τραπεζών στην Αθήνα και την 

Θεσσαλονίκη,  σκοπό είχε να διερευνήσει την διαφορετικότητα των σχέσεων των 

στάσεων εργασίας και των στάσεων οργανωσιακής συµπεριφοράς στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα των ελληνικών τραπεζών λιανικής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

οικονοµικά επιτυχηµένοι οργανισµοί που παρέχουν ανώτερα οφέλη στους 
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εργαζοµένους τους, ενισχύοντας τα επίπεδα συνεχούς δέσµευσης και όντας εργασιακά 

ελκυστικοί αυξάνουν τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.  

Μία άλλη έρευνα που δηµοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 µελέτησε τα αίτια και τα 

αποτελέσµατα της παραβίασης του ψυχολογικού συµβολαίου παράλληλα µε τις 

αντιλήψεις εκπλήρωσης του ψυχολογικού συµβολαίου στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. 

Στην έρευνα συµµετείχαν 236 εργαζόµενοι από διάφορες ελληνικές τράπεζες και τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα παραβιασµένα συναισθήµατα παρεµβαίνουν µεταξύ των 

αντιλήψεων της αθέτησης και των αποτελεσµάτων συµπεριφοράς που αφορούν την 

εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσµευση. Η εκπλήρωση όπως την 

αντιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι συνδέεται θετικά µε την εργασιακή ικανοποίηση και 

την οργανωσιακή δέσµευση. Επίσης βρέθηκε ισχυρή αλληλεπίδραση µεταξύ της 

καριέρας και της αθέτησης του ψυχολογικού συµβολαίου αναφορικά µε την 

οργανωσιακή δέσµευση αλλά όχι και µε την εργασιακή ικανοποίηση (Tomprou et al., 

2012) 

Οι Kakkos, Trivellas και Fillipou το 2010 στο 7ο διεθνές συνέδριο επιχειρηµατικών 

συστηµάτων λογιστικής και εφοδιασµού (7ο ICESAL) που πραγµατοποιήθηκε στη 

Ρόδο, ανακοίνωσαν τα αποτελέσµατα της εµπειρικής τους µελέτης σε 143 

εργαζοµένους δύο ελληνικών τραπεζών, µίας ιδιωτικής και µιας δηµόσιας. Η µελέτη 

τους διερεύνησε τις αντιλήψεις των εργαζοµένων σχετικά µε την υποκίνηση και το 

εργασιακό στρες και την σχέση τους µε την αντιλαµβανόµενη εργασιακή ικανοποίηση, 

χρησιµοποιώντας την θεωρία υποκίνησης του Aderfer’s (ERG) για την εξέταση του 

αντίκτυπου των πολλαπλών αναγκών της ικανοποίησης στην εργασιακή ικανοποίηση. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι πιο σηµαντικοί οδηγοί για εργασιακή ικανοποίηση 

είναι ιεραρχικά ο σεβασµός των  ανωτέρων, η ανάπτυξη και οι αµοιβές. Οι πρόσθετες 
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παροχές δεν φάνηκε να επηρεάζουν καθόλου την εργασιακή ικανοποίηση ενώ το 

εργασιακό στρες συσχετίζεται αρνητικά µε αυτήν. 

Σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσιεύτηκε το 2011 και πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 316 

managers τραπεζικών καταστηµάτων συνολικά 5 ελληνικών τραπεζών, διερευνήθηκαν 

οι συσχετισµοί της ασάφειας του ρόλου των managers πρώτης γραµµής (frontline 

managers) στον χρηµατοοικονοµικό κλάδο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν µεταξύ άλλων 

ότι η ασάφεια του ρόλου των managers επηρεάζει αρνητικά την εργασιακή απόδοση 

και την εργασιακή ικανοποίηση ενώ η εσωτερική υποκίνηση (intrinsic motivation) 

σχετίζεται θετικά µε την εργασιακή ικανοποίηση (Rigopoulou et al, 2011) 

Οι παραπάνω µελέτες αποτυπώνονται στον πίνακα του παρατήµατος X.  
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ΜΕΡΟΣ Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Κεφάλαιο 4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 

4.1.Ταυτότητα της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εργασιακής ικανοποίησης των 

υπαλλήλων τραπεζικών υποκαταστηµάτων ελληνικής τράπεζας δηµοσίου χαρακτήρα. 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη τον ∆εκέµβριο του 2011 σε 50 εργαζόµενους σε 13 

τραπεζικά υποκαταστήµατα της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας. Τα ερωτηµατολόγια 

στάλθηκαν µε e-mail µέσω εσωτερικού καταλόγου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της 

τράπεζας και στη συνέχεια εκτυπώθηκαν, µοιράστηκαν, συµπληρώθηκαν χειρόγραφα 

και επιστράφηκαν µε παραδοσιακή αλληλογραφία.  

 4.2 ∆είγµα έρευνας 

Στην έρευνα συµµετείχαν 70 εργαζόµενοι εκ των οποίων 22 άνδρες και 48 γυναίκες 

από 25 έως 65 ετών και επαγγελµατική εµπειρία από 3,5 έως 30 χρόνια.  

Από τους άνδρες ποσοστό 36% κατείχαν υπεύθυνη θέση 

(∆ιευθυντής/Υποδιευθυντής/Προϊστάµενος) ενώ το 64% ήταν υπάλληλοι χωρίς 

υπεύθυνη θέση. Από τις γυναίκες ποσοστό 44% κατείχαν υπεύθυνη θέση 

(∆ιευθυντής/Υποδιευθυντής/Προϊστάµενος) ενώ το 56% ήταν υπάλληλοι χωρίς 

υπεύθυνη θέση. Όσον αφορά την ηλικία το 28% ήταν από 25-34 ετών, το 56% ήταν 

από 35-44 ετών, το 13% ήταν από 45-54 ετών και το 3% ήταν πάνω από 55 ετών. 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης ποσοστό 13% ήταν απόφοιτοι λυκείου, 60% ήταν 

απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, 26% ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου και 1% είχε άλλου είδους 

εκπαίδευση εκτός των προηγουµένων κατηγοριών. 
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Όσον αφορά τα έτη προϋπηρεσίας 39 άτοµα είχαν προϋπηρεσία µέχρι 10 έτη, 14 άτοµα 

από 11-15 έτη, 11 άτοµα από 16-25 έτη ενώ πάνω από 25 έτη προϋπηρεσίας είχαν 

συνολικά 6 άτοµα. Για τους κατόχους θέσης ευθύνης 13 άτοµα είχαν από 8-15 έτη, 11 

άτοµα είχαν από 16-24 έτη και 5 άτοµα πάνω από 25 έτη, ενώ για τους υπαλλήλους 

χωρίς θέση ευθύνης 40 άτοµα είχαν από 2 -14 έτη µε µέσο όρο τα 6,5 έτη και ένα άτοµο 

µε 29 έτη προϋπηρεσίας δεν κατείχε θέση ευθύνης. 

 

4.3. Εργαλείο έρευνας  

 

Από το πλήθος των ερωτηµατολογίων που παρουσιάστηκαν παραπάνω έγινε 

προσπάθεια να επιλεγεί εκείνο που θα κάλυπτε καλύτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της παρούσας έρευνας. Επιδίωξη ήταν το ερωτηµατολόγιο να είναι απλό και κατανοητό 

λόγω γνωστικής ανοµοιοµορφίας του δείγµατος και δυσχέρειας προφορικών 

επεξηγήσεων λόγω απόστασης. Επίσης ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου θα έπρεπε 

να ήταν τέτοιος ώστε να περιλαµβάνει την µέτρηση κατά το δυνατόν περισσοτέρων 

διαστάσεων απαιτώντας τον ελάχιστο δυνατό χρόνο συµπλήρωσης.  

 Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από 3 µέρη. Το πρώτο µέρος 

µετρά την εργασιακή ικανοποίηση µε την χρήση του Minnesota Satisfaction 

Questionaire (MSQ) των Weiss, Dawis, England και Lofquist (1967) στην σύντοµη 

έκδοση των 20 στοιχείων το οποίο µετράει συνολικά 20 διαστάσεις της εργασιακής 

ικανοποίησης µε ένα στοιχείο ανά διάσταση τα οποία µετρούν ενδογενή,  εξωγενή και 

γενική ικανοποίηση. Οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίµακα Linkert των πέντε βαθµών :  

Πολύ δυσαρεστηµένος/ ∆υσαρεστηµένος/ ∆εν µπορώ να αποφασίσω/ Ευχαριστηµένος/ 

Πολύ ευχαριστηµένος. Οι δώδεκα από τις ερωτήσεις µετρούν ενδογενή ικανοποίηση, οι 

έξι εξωγενή και οι υπόλοιπες δύο µετρούν την γενική ικανοποίηση. 
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Οι διαστάσεις που αφορούν ενδογενή (intrinsic) ικανοποίηση είναι Ηθικές αξίες, 

Ασφάλεια, Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ∆ραστηριότητα, Υπευθυνότητα, 

Ανεξαρτησία, Ποικιλία, ∆ηµιουργικότητα, Αξιοποίηση ικανοτήτων, Επίτευγµα, 

Εξουσία και Κοινωνική θέση. Οι διαστάσεις που αφορούν εξωγενή (extrinsic)  

ικανοποίηση είναι Επίβλεψη (ανθρώπινες σχέσεις), Επίβλεψη (τεχνική), Εταιρικές 

πολιτικές και πρακτικές, Αµοιβές, Προαγωγές και Αναγνώριση ενώ οι διαστάσεις που 

αφορούν την γενική ικανοποίηση είναι οι Συνθήκες εργασίας και η Συναδελφικότητα. 

(Hancer and George, 2003) 

 Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλάµβανε 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου µε 

στόχο την διερεύνηση των απόψεων των εργαζοµένων ως προς το τι τους ικανοποιεί 

και τι τους δυσαρεστεί περισσότερο στην εργασία τους, µε ελεύθερες απαντήσεις.  

Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλάµβανε ερωτήσεις που αφορούν 

δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 

Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου δεν υπερέβαινε τα 5 λεπτά της ώρας. 

Το αντικείµενο της µελέτης γνωστοποιήθηκε στους ερωτηθέντες, ενώ για λόγους 

αξιοπιστίας τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν ανώνυµα και εµπιστευτικά. 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε απεικονίζετε στο  παράρτηµα ΧI. 
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Κεφάλαιο 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων βασίστηκε στον διαχωρισµό των στοιχείων που 

απαρτίζουν τις τρεις κατηγορίες ικανοποίησης, ενδογενή, εξωγενή και γενική, οι οποίες 

περιλαµβάνονται στο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε. Αρχικά παρουσιάζονται 

τα αποτελέσµατα της συνολικής ενδογενούς, εξωγενούς και γενικής ικανοποίησης επί 

του συνολικού δείγµατος των 70 εργαζοµένων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των τριών κατηγοριών ανάλογα µε τα έτη προϋπηρεσίας µε ανάλυση 

συγκεκριµένων στοιχείων-διαστάσεων που εµφανίζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 

εµφάνισης ανά κατηγορία, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των 

ερωτήσεων ανοιχτού τύπου.  

Τα αποτελέσµατα της συνολικής ενδογενούς ικανοποίησης που αποτελείται από 12 

ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν τις 12 παρακάτω διαστάσεις, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα 4: 

Πίνακας 4: Αποτελέσµατα συνολικής ενδογενούς ικανοποίησης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΝ∆ΟΓΕΝΗΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

πολύ 
δυσαρεστηµένος δυσαρεστηµένος 

δεν µπορώ 
να 

αποφασίσω ευχαριστηµένος 
πολύ 

ευχαριστηµένος 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 0 6 5 49 10 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 2 14 19 32 3 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 0 8 9 42 11 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS 0 5 22 39 4 
ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 0 3 12 41 14 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 0 1 5 33 31 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 5 5 41 19 
ΕΞΟΥΣΙΑ 1 6 19 35 9 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 3 10 9 39 9 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 1 11 12 44 2 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 2 9 26 30 3 

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ 1 12 15 37 5 
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Η πρώτη εικόνα των παραπάνω αποτελεσµάτων δείχνει σαφή υπεροχή των θετικών 

απαντήσεων έναντι των αρνητικών µε συγκέντρωση υψηλότερων τιµών στην δεξιά 

πλευρά του πίνακα στις περισσότερες διαστάσεις ενώ και η στήλη των απαντήσεων 

«δεν µπορώ να αποφασίσω» παρουσιάζει συγκέντρωση σχετικά υψηλών τιµών σε 

κάποιες διαστάσεις.  

Υπάρχουν επίσης διαστάσεις που εµφανίζουν σαφές προβάδισµα στις θετικές 

απαντήσεις και αξιώνουν λεπτοµερέστερης ανάλυσης. 

Πιο συγκεκριµένα στη διάσταση «ασφάλεια» 64 άτοµα απάντησαν ότι είναι 

ευχαριστηµένα ή πολύ ευχαριστηµένα, καθιστώντας τη συγκεκριµένη διάσταση πρώτη 

σε βαθµολογία µεταξύ των υπολοίπων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαστάσεις 

«παροχή κοινωνικών υπηρεσιών» µε 60 θετικές απαντήσεις, η «δραστηριότητα» µε 59 

θετικές απαντήσεις, η διάσταση «ηθικές αξίες» µε 55 θετικές απαντήσεις και η 

«ποικιλία» µε 53 θετικές απαντήσεις. Οι συγκεκριµένες διαστάσεις αναλύονται 

περισσότερο παρακάτω. 

 Οι διαστάσεις «ανεξαρτησία» και «επίτευγµα»  παρουσιάζουν υψηλές τιµές στην 

στήλη «ευχαριστηµένος» αλλά ταυτόχρονα οι τιµές στις στήλες «δυσαρεστηµένος»  και 

«δεν µπορώ να αποφασίσω» εµφανίζονται σχετικά υψηλές. Τέλος, οι διαστάσεις 

«κοινωνικό status» και «δηµιουργικότητα» επίσης συγκεντρώνουν τις περισσότερες 

απαντήσεις στη στήλη «ευχαριστηµένος» ενώ και οι τιµές της στήλης «δεν µπορώ να 

αποφασίσω» εµφανίζονται σχετικά υψηλές.  

Ο παραπάνω πίνακας εµφανίζεται και γραφικά στο διάγραµµα 5 που ακολουθεί  



 

  

∆ιάγραµµα 5 : Γραφική

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ενδογενούς
ικανοποίησης 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

STATUS

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

0

2

0

0

0

0

0

1

3

1

2

1

6

14

8

5

3

1

5

6

10

11

9

12

5

19

9

22

12

5

5

19

9

12

26

15

49

32

42

39

41

33

41

35

39

44

30

37

10

3

11

4

14

31

19

9

9

2

3

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

συνολικής ενδογενούς 

πολύ ευχαριστημένος

ευχαριστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

δυσαρεστημένος

πολύ δυσαρεστημένος
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Τα αποτελέσµατα της συνολικής εξωγενούς ικανοποίησης που αποτελούνται από έξι 

ερωτήσεις και µετρούν έξι διαστάσεις αντίστοιχα, απεικονίζονται στον παρακάτω 

πίνακα 5 

 Πίνακας 5: Αποτελέσµατα συνολικής εξωγενούς ικανοποίησης 

 

Η γενική εικόνα των παραπάνω παρατηρήσεων εµφανίζει συγκέντρωση τιµών στις 

στήλες που βρίσκονται στο κέντρο και αριστερά µε αρκετά υψηλές τιµές στη στήλη 

«δυσαρεστηµένος» στις περισσότερες διαστάσεις. 

Συγκεκριµένα, στη διάσταση «αµοιβές» παρατηρείται το µεγαλύτερο ύψος τιµών 

δυσαρέσκειας όπου 43 άτοµα απάντησαν «δυσαρεστηµένος» και «πολύ 

δυσαρεστηµένος» στην αντίστοιχη ερώτηση. Επίσης στη διάσταση «επίβλεψη 

(ανθρώπινες σχέσεις)»  στη στήλη  «δυσαρεστηµένος» εµφανίζονται οι περισσότερες 

απαντήσεις. Οι διαστάσεις «επίβλεψη (τεχνική)», «αναγνώριση» και «προαγωγές» 

εµφανίζουν αρκετά θετική εικόνα µε συγκέντρωση απαντήσεων στη στήλη 

«ευχαριστηµένος», ενώ η διάσταση «εταιρικές πολιτικές και πρακτικές» εµφανίζουν 

πιο δυσάρεστη εικόνα. Ο παραπάνω πίνακας απεικονίζεται και γραφικά στο γράφηµα 

που ακολουθεί: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΞΩΓΕΝΗΣ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
πολύ 

δυσαρεστηµένος δυσαρεστηµένος 

δεν µπορώ 
να 

αποφασίσω ευχαριστηµένος 
πολύ 

ευχαριστηµένος 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
(ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ) 9 24 19 18 0 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
(ΤΕΧΝΙΚΗ) 4 6 16 30 14 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 4 25 25 14 2 
ΑΜΟΙΒΕΣ 14 29 12 14 1 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 8 16 17 27 2 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 1 17 16 31 5 



 

∆ιάγραµµα 6 : Γραφική

Τα αποτελέσµατα της συνολικής

διαστάσεις εµφανίζονται στον

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ)

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής εξωγενούς
ικανοποίησης 

 

αποτελέσµατα της συνολικής γενικής ικανοποίησης η οποία αποτελείται

εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 6: 

 

9

4

4

14

8

1

24

6

25

16

17

19

16

25

12

17

16

18

14

14

0

14

2

1

2

5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

συνολικής εξωγενούς 

οποία αποτελείται από δύο 

25

29

25

30

27

31

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

πολύ 

ευχαριστημένος

ευχαριστημένος

δεν μπορώ να 

αποφασισω

δυσαρεστημένος

πολύ 

δυσαρεστημένος



 

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
πολύ 

δυσαρεστηµένος

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ 0 
 

Οι δύο παραπάνω διαστάσεις

αποτελέσµατα τα οποία θα

απεικονίζονται και γραφικά

∆ιάγραµµα 7 : Γραφική απεικόνιση

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν

γενικής ικανοποίησης ανάλογα

αποτελεσµάτων της κάθε διάστασης

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

1

0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Αποτελέσµατα συνολικής γενικής ικανοποίησης

δυσαρεστηµένος δυσαρεστηµένος 

δεν µπορώ 
να 

αποφασίσω ευχαριστηµένος

9 11 43
15 9 33

διαστάσεις που µετρούν την γενική ικανοποίηση εµφανίζουν

τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. Τα αποτελέσµατα

και γραφικά, ως εξής: 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής γενικής ικανοποίησης

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ενδογενούς, εξωγενούς

ικανοποίησης ανάλογα µε τα έτη προϋπηρεσίας και µε αναλυτική εξέταση

της κάθε διάστασης. 

9

15

11

9

43

33

6

13

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

ικανοποίησης 

ευχαριστηµένος 
πολύ 

ευχαριστηµένος 

43 6 
33 13 

ικανοποίηση εµφανίζουν θετικά 

αποτελέσµατα του πίνακα 

 

συνολικής γενικής ικανοποίησης 

ενδογενούς εξωγενούς και 

µε αναλυτική εξέταση των 

πολύ ευχαριστημένος

ευχαριστημένος

δεν μπορώ να 

αποφασισω

δυσαρεστημένος

πολύ 

δυσαρεστημένος



 

∆ιάγραµµα 8 : Γραφική απεικόνιση
εργαζοµένων

 

Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει

προϋπηρεσία έως δέκα έτη ποσοστό

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ενδογενούς ικανο
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη 

γράφηµα απεικονίζει τα αποτελέσµατα των 39 εργαζοµένων

δέκα έτη (ποσοστό 56% του συνόλου) Αυτό που παρατηρούµε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

0

2

0

0

0

0

0

1

3

1

1

1

3

6

8

5

1

1

3

5

6

7

5

6

3

9

5

16

7

3

5

8

5

5

15

9

20

21

14

19

20

23

21

22

24

16

20

5

2

5

4

12

15

8

4

3

2

2

3

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 

προϋπηρεσία έως 10 έτη

 

 

ενδογενούς ικανοποίησης 

των εργαζοµένων µε 

Αυτό που παρατηρούµε στο 

28

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 

πολύ 

ευχαριστημένος

ευχαριστημένος

δεν μπορώ να 

αποφασισω

δυσαρεστημένος

πολύ 

δυσαρεστημένος
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παραπάνω γράφηµα σε σύγκριση µε το γράφηµα της συνολικής ενδογενούς 

ικανοποίησης είναι η διαφοροποίηση στις απαντήσεις των διαστάσεων «αξιοποίηση 

ικανοτήτων», «κοινωνικό status» και «ποικιλία». Στη µεν διάσταση «αξιοποίηση 

ικανοτήτων» το ύψος των απαντήσεων «πολύ ευχαριστηµένος» εµφανίζεται µειωµένο 

κατά πολύ σε σχέση µε αυτό της συνολικής ενδογενούς ικανοποίησης. Στη διάσταση 

«κοινωνικό status» παρατηρούµε πολύ µικρό ύψος απαντήσεων «ευχαριστηµένος» σε 

σχέση µε το αντίστοιχο ύψος απαντήσεων της συνολικής ενδογενούς ικανοποίησης. Η 

διάσταση «ποικιλία» εξετάζεται αναλυτικά παρακάτω.  



 

∆ιάγραµµα 9 : Γραφική απεικόνιση
εργαζοµένων

 

Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει

προϋπηρεσία από έντεκα

Συγκρίνοντας το παραπάνω

ικανοποίησης παρατηρούµε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με προϋπηρεσία 
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ενδογενούς ικα
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη 

γράφηµα απεικονίζει τα αποτελέσµατα των 14 εργαζοµένων

από έντεκα έως δεκαπέντε έτη (ποσοστό 20% του

παραπάνω γράφηµα µε το γράφηµα της συνολικής

παρατηρούµε µεταβολή στις απαντήσεις των

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

STATUS

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

1

1

3

2

2

3

1

6

2

3

3

2

0

6

1

5

5

2

11

5

10

11

11

5

10

7

9

7

6

7

1

0

2

0

0

7

3

0

1

0

1

2

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με προϋπηρεσία 

11-15 έτη

 

 

ενδογενούς ικανοποίησης 

των εργαζοµένων µε 

ποσοστό 20% του συνόλου). 

της συνολικής ενδογενούς 

απαντήσεις των διαστάσεων 

11

11

11

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με προϋπηρεσία 

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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«υπευθυνότητα», «εξουσία», «ασφάλεια», «ηθικές αξίες», «κοινωνικό status», και 

«ποικιλία».  

Το ύψος των απαντήσεων των διαστάσεων «υπευθυνότητα» και «εξουσία» των πεδίων 

«πολύ ευχαριστηµένος», «ευχαριστηµένος» και «δυσαρεστηµένος» εµφανίζονται 

µειωµένα σε σχέση µε αυτά της συνολικής ενδογενούς ικανοποίησης, ενώ αυξάνεται το 

ύψος των απαντήσεων του πεδίου «δεν µπορώ να αποφασίσω». Στη διάσταση 

«κοινωνικό status» παρατηρούµε πολύ µικρό ύψος απαντήσεων «ευχαριστηµένος» σε 

σχέση µε το αντίστοιχο ύψος απαντήσεων της συνολικής ενδογενούς ικανοποίησης. Οι 

διαστάσεις «ασφάλεια», «ποικιλία» και «ηθικές αξίες» εξετάζονται αναλυτικά 

παρακάτω.  

 

 



 

∆ιάγραµµα 10 : Γραφική απεικόνιση
εργαζοµένων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ενδογενούς ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

3

0

0

1

0

1
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0
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7

4

5

6

9

5

4

1

0

2
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2

4

6

2

2

0

0

0

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 

προϋπηρεσία 16-25 έτη

 

 

ύς ικανοποίησης 

9

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 

ΠΟΛΎ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει τα αποτελέσµατα των 11 εργαζοµένων µε 

προϋπηρεσία από δεκαέξι έως εικοσιπέντε έτη (ποσοστό 16% του συνόλου). 

Συγκρίνοντας το παραπάνω γράφηµα µε το γράφηµα της συνολικής ενδογενούς 

ικανοποίησης παρατηρούµε διαφορές στις απαντήσεις στο σύνολο σχεδόν των 

διαστάσεων. Οι πιο έντονες µεταβολές παρατηρούνται στις διαστάσεις  «επίτευγµα», 

«εξουσία», «παροχή κοινωνικών υπηρεσιών», «κοινωνικό status», «ποικιλία» και 

«ανεξαρτησία».  Στις διαστάσεις «επίτευγµα» και «παροχή κοινωνικών υπηρεσιών» 

παρατηρείται µείωση του ύψους των απαντήσεων «ευχαριστηµένος» ενώ στη διάσταση 

«εξουσία» δεν υπάρχουν καθόλου απαντήσεις στα πεδία «δυσαρεστηµένος» και «πολύ 

δυσαρεστηµένος». Στη διάσταση «κοινωνικό status» όλες οι απαντήσεις 

συγκεντρώνονται στα πεδία «ευχαριστηµένος» και «δεν µπορώ να αποφασίσω, ενώ στη 

διάσταση «ποικιλία» εµφανίζονται µηδενικές τιµές στο πεδίο «δυσαρεστηµένος». 

Τέλος, στη διάσταση «ανεξαρτησία» παρατηρείται µεγάλος βαθµός µείωσης των 

απαντήσεων «ευχαριστηµένος».  



 

∆ιάγραµµα 11 : Γραφική απεικόνιση
εργαζοµένων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ STATUS

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 

προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ενδογενούς ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

STATUS

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ
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0

0

0

0
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0

0

0

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 

προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

 

 

ενδογενούς ικανοποίησης 

Ενδογενής Ικανοποίηση εργαζομένων με 

ΠΟΛΎ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ



 

Στο παραπάνω γράφηµα 

προϋπηρεσία από πάνω από εικοσιπέντε

εικόνα των 12 διαστάσεων είναι

Παρατηρούµε µηδενικές απαντήσεις

αποφασίσω» στις περισσότερες

ξεκάθαρη εικόνα ικανοποίησης

«ασφάλεια», «κοινωνικό status

Στη συνέχεια παρουσιάζονται

τιµές στο σύνολο των ερωτηθέντων

προϋπηρεσίας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Η διάσταση «ασφάλεια» µετρήθηκε

«Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω

απασχόληση». Οι απαντήσ

παρακάτω γράφηµα: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 12 : Γραφική απεικόνιση

44%

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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γράφηµα απεικονίζονται τα αποτελέσµατα των 6 εργαζοµένων

πάνω από εικοσιπέντε έτη (ποσοστό 8% του συνόλου

διαστάσεων είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούµενες

µηδενικές απαντήσεις τα πεδία «δυσαρεστηµένος» και «δεν

στις περισσότερες διαστάσεις ενώ αυτές που ξεχωρίζου

ικανοποίησης είναι «επίτευγµα», «παροχή κοινωνικών

status», «ποικιλία» και «δραστηριότητα». 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαστάσεις που εµφανίζουν τις

ερωτηθέντων και πως αυτές διαµορφώνονται ανάλογα

ασφάλεια» µετρήθηκε µε την όγδοη ερώτηση του ερωτηµατολογίου

ικανοποιηµένος νιώθω για τον τρόπο που η δουλειά µου προσφέρει

Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 ερωτηθέντων απεικονίζονται

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «ασφάλεια» 

0% 2% 7%

47%

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

των 6 εργαζοµένων µε 

του συνόλου). Η συνολική 

όλες τις προηγούµενες. 

δυσαρεστηµένος και «δεν µπορώ να 

που ξεχωρίζουν δίνοντας 

κοινωνικών υπηρεσιών», 

εµφανίζουν τις υψηλότερες 

διαµορφώνονται ανάλογα µε τα έτη 

ερώτηση του ερωτηµατολογίου 

µου προσφέρει σταθερή 

ερωτηθέντων απεικονίζονται στο 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 

 

συνολικής ικανοποίησης από την 



 

Όπως παρατηρούµε ποσοστό

ευχαριστηµένος», δίνοντας

(ικανοποίησης) στη συγκεκριµένη

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 13 : Γραφική απεικόνιση
«ασφάλεια

 

Στους 39 εργαζόµενους µε

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

τάξης του 89% χωρίς αξιόλογη

38%

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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παρατηρούµε ποσοστό 91% απάντησε ότι νιώθει «ευχαριστηµένος

δίνοντας το µεγαλύτερο ποσοστό θετικών

στη συγκεκριµένη διάσταση από κάθε άλλη. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
ασφάλεια» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη 

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη το ποσοστό

και πολύ ευχαριστηµένος» κυµαίνεται σε παρόµοια

χωρίς αξιόλογη µεταβολή.  

0% 3% 8%

51%

38%

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

ευχαριστηµένος» και «πολύ 

θετικών απαντήσεων 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έως έτη  

το ποσοστό των πεδίων 

σε παρόµοια επίπεδα της 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 14 : Γραφική απεικόνιση
«ασφάλεια

 

Στους 14 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

πεδίων «ευχαριστηµένος» και

σε 86% ενώ ταυτόχρονα εκλείπει

ποσοστό του πεδίου «δεν µπορώ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ

50%

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
ασφάλεια» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη  

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη το

ευχαριστηµένος» και «πολύ ευχαριστηµένος» µειώνεται ελαφρώς

ταυτόχρονα εκλείπει εντελώς το πεδίο «δυσαρεστηµένος» και

δίου δεν µπορώ να αποφασίσω».   

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ  

0% 0%

14%

36%

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
 

δεκαπέντε έτη το ποσοστό των 

µειώνεται ελαφρώς περισσότερο 

δυσαρεστηµένος» και αυξάνετε το 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 



 

∆ιάγραµµα 15 : Γραφική απεικόνιση
«ασφάλεια

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ

∆ιάγραµµα 16 : Γραφική απεικόνιση
«ασφάλεια» εργαζοµένων

 

Στα δύο παραπάνω γραφήµατα

των ερωτηθέντων, 11 και 6 εργαζόµενοι

ικανοποίησης.  

36%

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
ασφάλεια» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη  

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

παραπάνω γραφήµατα η εικόνα γίνεται ακόµα πιο ξεκάθαρη καθώς

και 6 εργαζόµενοι αντίστοιχα, έδωσαν θετικές απαντήσεις

0%
0%

0%

64%

36%

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

0%
0% 0%

17%

83%

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

 

από την διάσταση 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
από 25 έτη  

ξεκάθαρη καθώς το 100% 

θετικές απαντήσεις 



 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Η διάσταση «παροχή κοινωνικών

ερωτηµατολογίου «Πόσο ικανοποιηµένος

πράγµατα για άλλους ανθρώπους

απεικονίζονται στο παρακάτω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

∆ιάγραµµα 17 : Γραφική απεικόνιση
διάσταση

 

Παρατηρούµε ένα σηµαντικό

προς την συγκεκριµένη διάσταση

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών» µετρήθηκε µε την ένατη

Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω ότι έχω την ευκαιρία

άλλους ανθρώπους». Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 

στο παρακάτω γράφηµα: 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «παροχή κοινωνικών υπηρεσιών» 

ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 86% να έχει εκφραστεί

συγκεκριµένη διάσταση, ενώ ένα µικρό ποσοστό αρνητικά. 

0% 7% 7%

59%

27%

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

νατη ερώτηση του 

την ευκαιρία να κάνω 

σύνολο των 70 ερωτηθέντων 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

έχει εκφραστεί θετικά ως 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 18 : Γραφική απεικόνιση
«παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

 

Στους 39 εργαζόµενους µε

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

διαφοράς στο πεδίο «δεν µπορώ

δεν διαφέρουν σηµαντικά και

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
κοινωνικών υπηρεσιών» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη το ποσοστό

και πολύ ευχαριστηµένος» µειώνεται σε 79% µε µετατόπιση

πεδίο δεν µπορώ να αποφασίσω», οπότε θεωρούµε ότι τα αποτελέσµατα

σηµαντικά και σε αυτήν την κατηγορία εργαζοµένων.  

0% 8%

13%

59%

20%

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

 

από την διάσταση 
έως 10 έτη 

το ποσοστό των πεδίων 

µε µετατόπιση της 

θεωρούµε ότι τα αποτελέσµατα 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 19 : Γραφική απεικόνιση
«παροχή κοινωνικών

 

Στους 14 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

πεδίων «ευχαριστηµένος» και

ενώ διατηρείται το µικρό ποσοστό

Στην κατηγορία αυτή παρατηρούµε

βαθµό για τη συγκεκριµένη διάσταση

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ  

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
κοινωνικών υπηρεσιών» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη το

ευχαριστηµένος» και «πολύ ευχαριστηµένος» αυξάνεται σηµαντικά

το µικρό ποσοστό του πεδίου «δυσαρεστηµένος» στα

αυτή παρατηρούµε πιο ξεκάθαρα την θετική ικανοποίηση

συγκεκριµένη διάσταση. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ  

0% 7% 0%

72%

21%

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

 

από την διάσταση 
προϋπηρεσία 11-15 έτη 

δεκαπέντε έτη το ποσοστό των 

αυξάνεται σηµαντικά στο 93% 

δυσαρεστηµένος στα ίδια επίπεδα. 

θετική ικανοποίηση σε µεγάλο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 



 

∆ιάγραµµα 20 : Γραφική απεικόνιση
«παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

Το υψηλό ποσοστό των πεδίων

στους 11 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

ενώ αυτό που αξίζει να τονιστεί

του πεδίου «πολύ ευχαριστηµένος

διατηρείται στα ίδια χαµηλά επίπεδα

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 21 : Γραφική απεικόνιση
«παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

55%

ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

33%

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
κοινωνικών υπηρεσιών» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16

ποσοστό των πεδίων «ευχαριστηµένος» και «πολύ ευχαριστηµένος

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από δεκαέξι έως εικοσιπέντε έτη

αξίζει να τονιστεί στο συγκεκριµένο γράφηµα είναι το υψηλό

υχαριστηµένος». Το µικρό ποσοστό του πεδίου «δυσαρεστηµένος

ίδια χαµηλά επίπεδα.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
κοινωνικών υπηρεσιών» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από

0%

9%

0%

36%

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

0% 0% 0%

67%

33%

ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

 

από την διάσταση 
προϋπηρεσία 16-25 έτη 

ευχαριστηµένος» του 91% 

εικοσιπέντε έτη παραµένει 

είναι το υψηλό ποσοστό 

πεδίου «δυσαρεστηµένος» 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

 

από την διάσταση 
πάνω από 25 έτη 



 

Όπως και στην προηγούµενη διάσταση

το 100% των εργαζοµένων µε

ικανοποίηση του. 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η διάσταση «δραστηριότητα

«Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω

απασχοληµένος». Οι απαντήσεις

παρακάτω γράφηµα: 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 22 : Γραφική απεικόνιση

 

Όπως παρατηρούµε ένα υψηλό

πολύ ευχαριστηµένο, ενώ ένα

 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
πολύ δυσαρεστημένος

δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

ευχαριστημένος
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προηγούµενη διάσταση, έτσι και στην «παροχή κοινωνικών

εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη δηλώνει ξεκάθαρα

δραστηριότητα» µετρήθηκε µε την πρώτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου

ικανοποιηµένος νιώθω για το ότι µπορώ να παραµένω

Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 ερωτηθέντων απεικονίζονται

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «δραστηριότητα» 

παρατηρούµε ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 84% δήλωσε ευχαριστηµένο

ευχαριστηµένο ενώ ένα µικρό ποσοστό 9% δήλωσε δυσαρεστηµένο

0% 9%
7%

70%

14%

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
πολύ δυσαρεστημένος

δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

ευχαριστημένος

 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών» 

έτη δηλώνει ξεκάθαρα την 

ερώτηση του ερωτηµατολογίου 

να παραµένω συνεχώς 

ερωτηθέντων απεικονίζονται στο 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

δήλωσε ευχαριστηµένο και 

δυσαρεστηµένο. 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 23 : Γραφική απεικόνιση
«δραστηριότητα

 

Στους 39 εργαζόµενους µε

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

διατήρηση του χαµηλού ποσοστού

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 24 : Γραφική απεικόνιση
«δραστηριότητα» εργαζοµένων

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
δραστηριότητα» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη το ποσοστό

και πολύ ευχαριστηµένος» παραµένει στα ίδια επίπεδα

χαµηλού ποσοστού δυσαρεστηµένων. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ  

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη 

0% 7%
8%

72%

13%

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

0% 7%
7%

79%

7%

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έως 10 έτη 

το ποσοστό των πεδίων 

στα ίδια επίπεδα 85% µε 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 



 

Στους 14 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

διαφέρει σηµαντικά από τις προηγούµενες

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 25 : Γραφική απεικόνιση
«δραστηριότητα

 

Στην κατηγορία εργαζοµένων

παρατηρούµε µείωση του

ευχαριστηµένος» στο 73%  µε

Ο βαθµός ικανοποίησης παραµένει

 

 

 

 

 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη

σηµαντικά από τις προηγούµενες, µε διατήρηση των ποσοστών στα

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

δραστηριότητα» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη

εργαζοµένων µε προϋπηρεσία από δεκαέξι έως εικοσιπέντε

µείωση του ποσοστού των πεδίων «ευχαριστηµένος

στο 73%  µε µετατόπιση της διαφοράς στο πεδίο «δυσαρεστηµένος

ικανοποίησης παραµένει παρόλα αυτά ισχυρός. 

0%

18%

9%

64%

9%

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

δεκαπέντε έτη η εικόνα δεν 

ποσοστών στα ίδια ύψη.  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
25 έτη 

δεκαέξι έως εικοσιπέντε έτη 

ευχαριστηµένος» και «πολύ 

δίο δυσαρεστηµένος». 



 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ

∆ιάγραµµα 26 : Γραφική απεικόνιση
«δραστηριότητα» εργαζοµένων

 

Όπως και στα προηγούµενα γραφήµατα

το 100% των ερωτηθέντων

«δραστηριότητα» 

 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Η διάσταση «ηθικές αξίες» µετρήθηκε

«Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω

ενάντια στη συνείδησή µου

απεικονίζονται στο παρακάτω

 

 

 

50%

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη 

προηγούµενα γραφήµατα της κατηγορίας εργαζοµένων άνω

ερωτηθέντων δηλώνει ξεκάθαρα ικανοποίηση από την

αξίες» µετρήθηκε µε την έβδοµη ερώτηση του ερωτηµατολογίου

ικανοποιηµένος νιώθω για το ότι έχω την δυνατότητα να µην κάνω

συνείδησή µου». Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 

στο παρακάτω γράφηµα: 

0% 0% 0%

50%
50%

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 

εργαζοµένων άνω των 25 ετών 

ικανοποίηση από την διάσταση 

ερώτηση του ερωτηµατολογίου 

δυνατότητα να µην κάνω πράγµατα 

σύνολο των 70 ερωτηθέντων 



 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 27 : Γραφική απεικόνιση

 

Όπως παρατηρούµε ένα υψηλό

πολύ ευχαριστηµένο, ενώ έ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 28 : Γραφική απεικόνιση
«ηθικές αξίες

ΗΘΙΚΕΣ

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος

ΗΘΙΚΕΣ
πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «ηθικές αξίες»  

παρατηρούµε ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 79% δήλωσε ευχαριστηµένο

ευχαριστηµένο ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό 4% δήλωσε δυσαρεστηµένο

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ηθικές αξίες» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη

0% 4%

17%

59%

20%

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

0% 2%

18%

49%

31%

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 

συνολικής ικανοποίησης από την 

δήλωσε ευχαριστηµένο και 

δήλωσε δυσαρεστηµένο.  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έτη 



 

Στους 39 εργαζόµενους µε

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

διατήρηση του πολύ χαµηλού

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 29 : Γραφική απεικόνιση
«ηθικές αξίες

 

Στους 14 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

ότι το ποσοστό των πεδίων

στα ίδια υψηλά επίπεδα 79% 

αποφασίσω» αυξάνεται στο

µετατόπιση προήλθε από το

µηδενίσει. 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ

ΗΘΙΚΕΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη το ποσοστό

και πολύ ευχαριστηµένος» παραµένει στα ίδια επίπεδα

πολύ χαµηλού ποσοστού δυσαρεστηµένων. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ  

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ηθικές αξίες» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη

των πεδίων «ευχαριστηµένος» και «πολύ ευχαριστηµένος

επίπεδα 79% ενώ το ποσοστό των απαντήσεων «δεν

αυξάνεται στο ύψος του 21%, κάτι που θεωρείται θετικό

προήλθε από το πεδίο των δυσαρεστηµένων, η τιµή του

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ  

0% 0%

21%

79%

0%

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

το ποσοστό των πεδίων 

στα ίδια επίπεδα 80% µε 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έτη 

δεκαπέντε έτη παρατηρούµε 

ευχαριστηµένος» παραµένει 

απαντήσεων «δεν µπορώ να 

θεωρείται θετικό αφού η 

η τιµή του οποίου έχει 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 



 

∆ιάγραµµα 30 : Γραφική απεικόνιση
«ηθικές αξίες

 

Στην κατηγορία εργαζοµένων

παρατηρούµε µείωση του

ευχαριστηµένος» στο 73%  

αποφασίσω». Παράλληλα αυξάνεται

µικρό βαθµό, ώστε να µην επηρεάζει

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ

∆ιάγραµµα 31 : Γραφική απεικόνιση
«ηθικές αξίες» εργαζοµένων

ΗΘΙΚΕΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΗΘΙΚΕΣ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ές αξίες» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη

εργαζοµένων µε προϋπηρεσία από δεκαέξι έως εικοσιπέντε

µείωση του ποσοστού των πεδίων «ευχαριστηµένος

στο 73%  καθώς και του ποσοστού του πεδίου «δεν

Παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό του πεδίου «δυσαρεστηµένος

ώστε να µην επηρεάζει την συνολική θετική εικόνα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ηθικές αξίες» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

0% 9%

18%

55%

18%

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

0%

17% 0%

83%

0%

ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

 

από την διάσταση 
έτη 

δεκαέξι έως εικοσιπέντε έτη 

ευχαριστηµένος» και «πολύ 

πεδίου «δεν µπορώ να 

πεδίου δυσαρεστηµένος» σε 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
πάνω από 25 έτη 



 

Στις απαντήσεις των 6 εργαζοµένων

µεγάλη αύξηση του ποσοστού

του ποσοστού «δυσαρεστηµένος

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

Η διάσταση «ποικιλία» µετρήθηκε

ικανοποιηµένος νιώθω για τον

πράγµατα που και που». 

απεικονίζονται στο παρακάτω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 32 : Γραφική απεικόνιση

Όπως παρατηρούµε ποσοστό

ευχαριστηµένος», ενώ ένα µικρό

συγκεκριµένη διάσταση. 

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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των εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

του ποσοστού του πεδίου «ευχαριστηµένος» και διπλασ

δυσαρεστηµένος». Ο βαθµός ικανοποίησης θεωρείται υψηλός

ποικιλία µετρήθηκε µε την τρίτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου

νιώθω για τον τρόπο για το ότι έχω την ευκαιρία  να κάνω

και που». Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 

στο παρακάτω γράφηµα: 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «ποικιλία» 

 

παρατηρούµε ποσοστό 76% απάντησε ότι νιώθει «ευχαριστηµένος

ενώ ένα µικρό ποσοστό 11% δήλωσε «δυσαρεστηµένος

0%

11%

13%

60%

16%

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

έτη παρατηρούµε 

και διπλασιασµό σχεδόν 

θεωρείται υψηλός. 

ερωτηµατολογίου «Πόσο 

ευκαιρία να κάνω διαφορετικά 

των 70 ερωτηθέντων 

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

ευχαριστηµένος» και «πολύ 

δυσαρεστηµένος» από τη 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

∆ιάγραµµα 33 : Γραφική απεικόνιση
«ποικιλία» εργαζοµένων

 

Στους 39 εργαζόµενους µε

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

µεταβολή σηµειώνει το ποσοστό

20%. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

15 ΕΤΗ  

∆ιάγραµµα 34 : Γραφική απεικόνιση
«ποικιλία εργαζοµένων

54%

13%

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ποικιλία» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη 

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη το ποσοστό

και «πολύ ευχαριστηµένος» µειώνεται στο 67% ενώ

σηµειώνει το ποσοστό του πεδίου «δυσαρεστηµένος» που αυξάνεται

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ποικιλία» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη 

0%

20%

13%

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

0% 0% 14%
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

από την διάσταση 

το ποσοστό των πεδίων 

στο 67% ενώ αξιόλογη 

δυσαρεστηµένος που αυξάνεται στο 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-

 

από την διάσταση 



 

Στους 14 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

πεδίων «ευχαριστηµένος» και

ταυτόχρονα εκλείπει εντελώς

«δεν µπορώ να αποφασίσω» παραµένει

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

25 ΕΤΗ  

∆ιάγραµµα 35 : Γραφική απεικόνιση
«ποικιλία εργαζοµένων

 

Τα ποσοστά των εργαζοµένων

επίπεδα µε την προηγούµενη κατηγορία

 

 

 

 

 

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη το

ευχαριστηµένος» και «πολύ ευχαριστηµένος» αυξάνεται στο

εκλείπει εντελώς το πεδίο «δυσαρεστηµένος» ενώ το ποσοστό

αποφασίσω» παραµένει στα ίδια επίπεδα.   

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ποικιλία» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη 

εργαζοµένων από δεκαέξι έως είκοσι πέντε έτη παραµένουν

προηγούµενη κατηγορία εργαζοµένων. 

0% 0%

18%

64%

18%

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

δεκαπέντε έτη το ποσοστό των 

αυξάνεται στο 86% ενώ 

ενώ το ποσοστό του πεδίου 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-

 

από την διάσταση 

έτη παραµένουν στα ίδια 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

∆ιάγραµµα 36 : Γραφική απεικόνιση
«ποικιλία» εργαζοµένων

 

Όπως και σε προηγούµενα γραφήµατα

το 100% των ερωτηθέντων

«ποικιλία» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ποικιλία» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

προηγούµενα γραφήµατα της κατηγορίας εργαζοµένων άνω

ερωτηθέντων δηλώνει ξεκάθαρα ικανοποίηση από την

0% 0% 0%

67%

33%

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
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ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

 

από την διάσταση 
από 25 έτη 

εργαζοµένων άνω των 25 ετών 

ικανοποίηση από την διάσταση 



 

ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 37 : Γραφική
εργαζοµένων

 

Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει

προϋπηρεσία έως δέκα έτη ποσοστό

παραπάνω γράφηµα σε σύγκριση
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Εξωγενής
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων εξωγενούς ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη 

γράφηµα απεικονίζει τα αποτελέσµατα των 39 εργαζοµένων

δέκα έτη (ποσοστό 56% του συνόλου) Αυτό που παρατηρούµε

γράφηµα σε σύγκριση µε το γράφηµα της συνολικής
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Εξωγενής Ικανοποίηση εργαζοµένων
προϋπηρεσία έων 10 έτη

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

 

εξωγενούς ικανοποίησης 

των εργαζοµένων µε 

Αυτό που παρατηρούµε στο 

της συνολικής εξωγενούς 
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εργαζοµένων µε 

πολύ ευχαριστημένος

ευχαριστημένος

δεν μπορώ να 

αποφασισω

δυσαρεστημένος

πολύ 

δυσαρεστημένος



 

ικανοποίησης είναι οι µικρές

διαφορές αυτές εξετάζονται αναλυτικά

διάσταση «εταιρικές πολιτικές

στα πεδία «δεν µπορώ να αποφασίσω

ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 38 : Γραφική
εργαζοµένων
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Εξωγενής Ικανοποίηση
προϋπηρεσία
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είναι οι µικρές διαφορές στις απαντήσεις ορισµένων διαστάσεων

εξετάζονται αναλυτικά και ανά διάσταση στη συνέχεια

εταιρικές πολιτικές» οφείλουµε να τονίσουµε το µεγάλο ύψος

µπορώ να αποφασίσω» και «δυσαρεστηµένος». 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων εξωγενούς ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη 
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Εξωγενής Ικανοποίηση εργαζοµένων µε
προϋπηρεσία 11-15 έτη
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ορισµένων διαστάσεων. Οι 

στη συνέχεια, ενώ για την 

µεγάλο ύψος απαντήσεων 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  11-15 ΕΤΗ 
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Το παραπάνω γράφηµα απεικονίζει

προϋπηρεσία από έντεκα

Συγκρίνοντας το παραπάνω

ικανοποίησης παρατηρούµε µεταβολή

«αµοιβές» και «εταιρικές πολιτικές

ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 39: Γραφική
εργαζοµένων
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γράφηµα απεικονίζει τα αποτελέσµατα των 14 εργαζοµένων

κα έως δεκαπέντε έτη (ποσοστό 20% του

παραπάνω γράφηµα µε το γράφηµα της συνολικής

παρατηρούµε µεταβολή στις απαντήσεις των διαστάσεων αναγνώριση

εταιρικές πολιτικές». 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων εξωγενούς ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 
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Εξωγενής Ικανοποίηση εργαζοµένων
προϋπηρεσία 16-25 έτη

 

των εργαζοµένων µε 

ποσοστό 20% του συνόλου). 

της συνολικής εξωγενούς 

διαστάσεων «αναγνώριση», 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ 

 

εξωγενούς ικανοποίησης 
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Στο παραπάνω γράφηµα εµφανίζονται

προϋπηρεσία από δεκαέξι

Συγκρίνοντας το παραπάνω

ικανοποίησης παρατηρούµε έντονες

διαστάσεων οι οποίες αναλύονται

ΕΞΩΓΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

25 ΕΤΗ 

∆ιάγραµµα 40: Γραφική
εργαζοµένων
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γράφηµα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των 11 εργαζοµένων

ξι έως εικοσιπέντε έτη (ποσοστό 16% του

παραπάνω γράφηµα µε το γράφηµα της συνολικής

παρατηρούµε έντονες µεταβολές στις απαντήσεις στο σύνολο

οποίες αναλύονται στη συνέχεια. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΩ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων εξωγενούς ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία άνω των 25 ετών 

2

3

3

1

2

1

1

2

3

2

4

4

1

1

1

Εξωγενής Ικανοποίηση εργαζοµένων
προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

 

των 11 εργαζοµένων µε 

ποσοστό 16% του συνόλου). 

της συνολικής εξωγενούς 

απαντήσεις στο σύνολο σχεδόν των 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 

 

εξωγενούς ικανοποίησης 
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Στο παραπάνω γράφηµα των

παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα

συνολικής εξωγενούς ικανοποίησης

προηγούµενα γραφήµατα αποτε

σχεδόν σε όλες τις διαστάσεις

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Η διάσταση «αναγνώριση

ερωτηµατολογίου «Πόσο ικανοποιηµένος

κάνω καλά τη δουλειά µου

απεικονίζονται στο παρακάτω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 41 : Γραφική απεικόνιση

 

Όπως παρατηρούµε ποσοστό

ευχαριστηµένος», ενώ ποσοστό

δυσαρεστηµένος». Τα αποτελέσµατα

44%
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γράφηµα των 6 εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω

ότι τα αποτελέσµατα δεν διαφέρουν και πολύ σε σχέση µε

εξωγενούς ικανοποίησης. Η µόνη διαφορά που έχει ήδη παρατηρηθεί

γραφήµατα αποτελεί η απουσία  της στήλης «δεν µπορώ να

τις διαστάσεις της συγκεκριµένης κατηγορίας εργαζοµένων

αναγνώριση» µετρήθηκε µε την δέκατη ένατη ερώτηση

Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω για τον έπαινο που λαµβάνω

δουλειά µου». Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 

στο παρακάτω γράφηµα: 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «αναγνώριση» 

παρατηρούµε ποσοστό 51% απάντησε ότι νιώθει «ευχαριστηµένος

ενώ ποσοστό 26% απάντησε ότι νιώθει «δυσαρεστηµένος

Τα αποτελέσµατα αυτά σε συνδυασµό µε το υψηλό

2%

24%

23%

7%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη 

σε σχέση µε εκείνα της 

έχει ήδη παρατηρηθεί και σε 

δεν µπορώ να αποφασίσω» 

εργαζοµένων. 

δέκατη ένατη ερώτηση του 

έπαινο που λαµβάνω όταν 

σύνολο των 70 ερωτηθέντων 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

ευχαριστηµένος» και «πολύ 

δυσαρεστηµένος» και «πολύ 

µε το υψηλό ποσοστό των 



 

απαντήσεων του πεδίου «δεν

εικόνα ικανοποίησης για την συγκεκριµένη

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 42 : Γραφική απεικόνιση
«αναγνώριση

 

Στους 39 εργαζόµενους µε

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

προηγούµενο γράφηµα, στην

πεδίων «δυσαρεστηµένος» και

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ

 

56%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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πεδίου «δεν µπορώ να αποφασίσω» δεν δίνουν και τόσο

ικανοποίησης για την συγκεκριµένη διάσταση.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

αναγνώριση» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη το ποσοστό

και «πολύ ευχαριστηµένος» είναι αυξηµένο σε σχέση

γράφηµα στην τάξη του 66% µε παράλληλη µείωση των ποσοστών

δυσαρεστηµένος» και  «δεν µπορώ να αποφασίσω»  

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ  

3%

21%

10%

56%

10%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

δίνουν και τόσο ξεκάθαρη 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έως έτη 

το ποσοστό των πεδίων 

αυξηµένο σε σχέση µε το 

µείωση των ποσοστών των 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 



 

∆ιάγραµµα 43 : Γραφική απεικόνιση
«αναγνώριση

 

Στους 14 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

µια εντελώς διαφορετική εικόνα

δυσαρεστηµένων στο 50% ενώ

συρρικνωθεί στο χαµηλό 21%. 

µπορώ να αποφασίσω» ενώ

δυσαρεστηµένος» και «πολύ ευχαριστηµένος

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 44 : Γραφική απεικόνιση
«αναγνώριση

29%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

αναγνώριση» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη

διαφορετική εικόνα. Αρκετά µεγάλο εµφανίζεται το ποσοστό

στο 50% ενώ οι το ποσοστό του πεδίου «ευχαριστηµένος

χαµηλό 21%. Υψηλό επίσης εµφανίζεται το ποσοστό του

αποφασίσω» ενώ ταυτόχρονα εκλείπουν εντελώς τα

και πολύ ευχαριστηµένος».   

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ  

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

αναγνώριση» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη

0%

50%

29%

21%

0%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

0%

18%

64%

18%

0%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

από την διάσταση 
έτη 

δεκαπέντε έτη παρατηρούµε 

εµφανίζεται το ποσοστό των 

πεδίου ευχαριστηµένος» έχει 

ποσοστό του πεδίου «δεν 

εντελώς τα πεδία «πολύ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

από την διάσταση 
έτη 



 

Στο γράφηµα των εργαζοµένων

παρατηρούµε έντονη διαφοροποίηση

«αναγνώριση». Τα µικρά ισότιµα

«δυσαρεστηµένος» καθώς και

αποφασίσω», αποτελούν στοιχεία

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ

 

∆ιάγραµµα 45 : Γραφική απεικόνιση
«αναγνώριση»

 

Στους έξι εργαζοµένους µε προϋπηρεσία

διαφοροποιούνται και πάλι δείχνοντας

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

ποσοστό του 84% ενώ δεν υπάρχουν

δυσαρεστηµένων. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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των εργαζοµένων  µε προϋπηρεσία από δεκαέξι έως είκοσι

έντονη διαφοροποίηση από τα προηγούµενα γραφήµατα της

Τα µικρά ισότιµα ποσοστά των απαντήσεων «ευχαριστηµένος

δυσαρεστηµένος καθώς και το υψηλό ποσοστό της απάντησης «δεν

αποτελούν στοιχεία που προβληµατίζουν. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

αναγνώριση» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 

εργαζοµένους µε προϋπηρεσία άνω των εικοσιπέντε ετών τα αποτελέσµατα

διαφοροποιούνται και πάλι δείχνοντας µεγάλο ποσοστό ικανοποίησης. Οι

και «πολύ ευχαριστηµένος» συγκεντρώνουν το αρκετά

ενώ δεν υπάρχουν καθόλου ποσοστά δυσαρεστηµένων

0% 0%

16%

67%

17%

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

δεκαέξι έως είκοσι πέντε έτη 

γραφήµατα της διάστασης 

απαντήσεων ευχαριστηµένος» και 

απάντησης «δεν µπορώ να 

ΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
 έτη 

εικοσιπέντε ετών τα αποτελέσµατα 

ικανοποίησης. Οι απαντήσεις 

συγκεντρώνουν το αρκετά υψηλό 

δυσαρεστηµένων και πολύ 



 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ) 

Η διάσταση «επίβλεψη (

ερωτηµατολογίου «Πόσο ικανοποιηµένος

µου να λαµβάνει αποφάσεις

απεικονίζονται στο παρακάτω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 46 : Γραφική απεικόνιση

 

Όπως παρατηρούµε ποσοστό

ευχαριστηµένος», ενώ µικρό ποσοστό

«πολύ δυσαρεστηµένος». Το

αποφασίσω» δεν είναι ιδιαίτερα

προκύπτει ικανοποίηση από τη

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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επίβλεψη (τεχνική)» µετρήθηκε µε την έκτη ερώτηση

Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω για την ικανότητα του προϊσταµένου

λαµβάνει αποφάσεις». Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 

στο παρακάτω γράφηµα: 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «επίβλεψη (τεχνική)» 

παρατηρούµε ποσοστό 63% απάντησε ότι νιώθει «ευχαριστηµένος

ενώ µικρό ποσοστό 14% απάντησε ότι νιώθει «δυσαρεστηµένος

δυσαρεστηµένος». Το ποσοστό των απαντήσεων του πεδίου «δεν

είναι ιδιαίτερα υψηλό και σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα

ικανοποίηση από την συγκεκριµένη διάσταση.   

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

6%
8%

23%

43%

20%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

την έκτη ερώτηση του 

ικανότητα του προϊσταµένου 

σύνολο των 70 ερωτηθέντων 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ) 

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

ευχαριστηµένος» και «πολύ 

νιώθει δυσαρεστηµένος» και 

του πεδίου «δεν µπορώ να 

µε τα υπόλοιπα ποσοστά 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 



 

∆ιάγραµµα 47 : Γραφική απεικόνιση
«επίβλεψη (τεχνική

 

Στους 39 εργαζόµενους µε

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

προηγούµενο γράφηµα, στην τάξη

πεδίου «δεν µπορώ να αποφασίσω

και «πολύ δυσαρεστηµένος παραµένουν

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 48 : Γραφική απεικόνιση
«επίβλεψη (τεχνική

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος

22%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

επίβλεψη τεχνική)» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη το ποσοστό

και «πολύ ευχαριστηµένος» είναι αυξηµένο σε σχέση

γράφηµα στην τάξη του 75% έναντι αισθητής µείωσης του ποσοστού

µπορώ να αποφασίσω». Τα ποσοστά των απαντήσεων «δυσαρεστηµένος

δυσαρεστηµένος» παραµένουν στα ίδια επίπεδα   

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

15 ΕΤΗ  

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από
επίβλεψη τεχνική)» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη

5% 10%

10%

44%

31%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

14% 7%

43%

14%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

από την διάσταση 
προϋπηρεσία έως 10 έτη 

το ποσοστό των πεδίων 

αυξηµένο σε σχέση µε το 

µείωσης του ποσοστού του 

απαντήσεων δυσαρεστηµένος» 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

από την διάσταση 
15 έτη 



 

Στους 14 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

έντονες διαφορές από τα προηγούµενα

πεδία «ευχαριστηµένος», «πολύ

µικρό ποσοστό στο πεδίο «δυσαρεστηµένος

να αποφασίσω» µπορεί να µην

κάθε άλλο. Από το παραπάνω

προς την συγκεκριµένη διάσταση

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 49 : Γραφική απεικόνιση
«επίβλεψη (τεχνική

 

Στο γράφηµα των εργαζοµένων

παρατηρούµε αρκετές διαφορές

συγκεκριµένης διάστασης. Οι

και «δεν µπορώ να αποφασίσω

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη

από τα προηγούµενα γραφήµατα. Μικρά ποσοστά εµφανίζονται

«πολύ ευχαριστηµένος» και «πολύ δυσαρεστηµένος

στο πεδίο «δυσαρεστηµένος», ενώ το ποσοστό του πεδίου

µπορεί να µην είναι ιδιαίτερα υψηλό αλλά υπερτερεί σηµαντικά

το παραπάνω γράφηµα δεν προκύπτει ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια

συγκεκριµένη διάσταση.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ  

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

επίβλεψη τεχνική)» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη

των εργαζοµένων  µε προϋπηρεσία από δεκαέξι έως είκοσι

αρκετές διαφορές σε σχέση µε τα προηγούµενα γραφήµατα

διάστασης. Οι απαντήσεις διαχωρίζονται στα πεδία «ευχαρισ

να αποφασίσω», µε ένα µικρό ποσοστό στο πεδίο «δυσαρεστηµένος

0%

9%

46%

45%

0%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

δεκαπέντε έτη παρατηρούµε 

ποσοστά εµφανίζονται στα 

δυσαρεστηµένος», πολύ 

ποσοστό του πεδίου «δεν µπορώ 

υπερτερεί σηµαντικά από 

ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια ως 

 

από την διάσταση 
25 έτη 

δεκαέξι έως είκοσι πέντε έτη 

προηγούµενα γραφήµατα της 

πεδία «ευχαριστηµένος» 

πεδίο δυσαρεστηµένος». 



 

Οι υπόλοιπες απαντήσεις εµφανίζουν

από το συγκεκριµένο γράφηµα

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 50 : Γραφική απεικόνιση
«επίβλεψη (τεχνική

 

Οι εργαζόµενοι µε προϋπηρεσία

ικανοποίησης στη συγκεκριµένη

 

ΑΜΟΙΒΕΣ  

Η διάσταση «αµοιβές» µετρήθηκε

«Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω

µου». Οι απαντήσεις στο σύνολο

γράφηµα: 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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απαντήσεις εµφανίζουν µηδενικές τιµές και δεν µπορούµε

συγκεκριµένο γράφηµα προκύπτει ικανοποίηση. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

επίβλεψη τεχνική)» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 

µε προϋπηρεσία άνω των εικοσιπέντε ετών δείχνουν

συγκεκριµένη διάσταση.  

αµοιβές µετρήθηκε µε την δέκατη τρίτη ερώτηση του ερωτηµατολογίου

ικανοποιηµένος νιώθω για την αµοιβή µου σε σχέση µε την ποσότητα

σύνολο των 70 ερωτηθέντων απεικονίζονται στο

0% 0%

17%

83%

0%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ)
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

δεν µπορούµε να πούµε ότι 

 

ικανοποίησης από την διάσταση 
πάνω από 25 έτη 

δείχνουν σαφή εικόνα 

ερώτηση του ερωτηµατολογίου 

µε την ποσότητα δουλειάς 

απεικονίζονται στο παρακάτω 



 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 51 : Γραφική απεικόνιση

 

Όπως παρατηρούµε ποσοστό

δυσαρεστηµένος», ενώ ποσοστό

«πολύ ευχαριστηµένος». Το

αποφασίσω» δεν είναι ιδιαίτερα

στην διάσταση «αµοιβές». 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤ

∆ιάγραµµα 52 : Γραφική απεικόνιση
«αµοιβές»

17%

ΑΜΟΙΒΕΣ
πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ  

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «αµοιβές» 

παρατηρούµε ποσοστό 62% απάντησε ότι νιώθει «δυσαρεστηµένος

ενώ ποσοστό µόλις 21% απάντησε ότι νιώθει «ευχαριστηµένος

ευχαριστηµένος». Το ποσοστό των απαντήσεων του πεδίου «δεν

είναι ιδιαίτερα υψηλό και η συνολική εικόνα δείχνει

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

αµοιβές» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη 

20%

42%

20%

1%

ΑΜΟΙΒΕΣ
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

26%

41%

18%

15%
0%

ΑΜΟΙΒΕΣ
πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

δυσαρεστηµένος» και «πολύ 

νιώθει ευχαριστηµένος» και 

του πεδίου «δεν µπορώ να 

εικόνα δείχνει δυσαρέσκεια 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 



 

 

Στους 39 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

διαφορές σε σχέση µε το

«δυσαρεστηµένος» και «πολύ

ποσοστό του πεδίου «ευχαριστηµένος

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ

 

∆ιάγραµµα 53 : Γραφική απεικόνιση
«αµοιβές

 

Τα ποσοστά στο παραπάνω γράφηµα

Αθροιστικά οι δυσαρεστηµένοι

ποσοστό 42% των εργαζοµένων

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη δεν παρατηρούνται

σχέση µε το προηγούµενο γράφηµα. Το ποσοστό

δυσαρεστηµένος και «πολύ δυσαρεστηµένος» παραµένει υψηλό στο

πεδίου ευχαριστηµένος» µειώνεται στο 15%.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

ΕΤΗ 

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

αµοιβές» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη 

παραπάνω γράφηµα έχουν διαµοιραστεί µεταξύ των τεσσάρων

δυσαρεστηµένοι και πολύ δυσαρεστηµένοι εργαζόµενοι

των εργαζοµένων µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

ΕΤΗ  

14%

28%

29%

29%

0%

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

παρατηρούνται σηµαντικές 

ποσοστό των πεδίων 

υψηλό στο 67%, ενώ το 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

από την διάσταση 

µεταξύ των τεσσάρων πεδίων. 

δυσαρεστηµένοι εργαζόµενοι κατέχουν 

έως δεκαπέντε έτη. 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 



 

∆ιάγραµµα 54 : Γραφική απεικόνιση
«αµοιβές

 

Στο γράφηµα των εργαζοµένων

παρατηρούµε ότι το ποσοστό

ύψος του 73%, ενώ έχουν µειωθεί

µπορώ να αποφασίσω». 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ

∆ιάγραµµα 55 : Γραφική απεικόνιση
«αµοιβές» εργαζοµένων

9%

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

33%

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

αµοιβές» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη 

των εργαζοµένων  µε προϋπηρεσία από δεκαέξι έως είκοσι

το ποσοστό των δυσαρεστηµένων έχει αυξηθεί αρκετά φτάνοντας

ενώ έχουν µειωθεί τα ποσοστά των πεδίων «ευχαριστηµένος

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

18%

55%

18%

0%

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

0%

50%

0%

33%

17%

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

από την διάσταση 

δεκαέξι έως είκοσι πέντε έτη 

αυξηθεί αρκετά φτάνοντας στο 

ευχαριστηµένος» και «δεν 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έτη 



 

 

Στους εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

ευχαριστηµένοι και δυσαρεστηµένοι

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ

Η διάσταση «επίβλεψη (ανθρώπινες

ερωτηµατολογίου «Πόσο ικανοποιηµένος

αντιµετωπίζει το προσωπικό

απεικονίζονται στο παρακάτω

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΣΕΙΣ) 

∆ιάγραµµα 56 : Γραφική απεικόνιση
διάσταση

 

 Όπως παρατηρούµε ποσοστό

δυσαρεστηµένος», ένα χαµηλό

ενώ το 27% απάντησε ότι δεν

αρνητική διάθεση απέναντι 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος
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εργαζόµενους µε προϋπηρεσία άνω των εικοσιπέντε ετών παρατηρούµε

και δυσαρεστηµένοι κατέχουν εξίσου από 50%. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ) 

επίβλεψη ανθρώπινες σχέσεις)» µετρήθηκε µε την πέµπτη

Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω για τον τρόπο που

προσωπικό». Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 

στο παρακάτω γράφηµα: 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «επίβλεψη (ανθρώπινες σχέσεις)» 

παρατηρούµε ποσοστό 47% απάντησε ότι νιώθει «δυσαρεστηµένος

ένα χαµηλό ποσοστό 26% απάντησε ότι νιώθει «ευχαριστηµένος

απάντησε ότι δεν µπορεί να αποφασίσει. Η συνολική εικόνα

απέναντι στην διάσταση «επίβλεψη (ανθρώπινες σχέσεις

13%

34%

27%

26%

0%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

ετών παρατηρούµε ότι οι 

την πέµπτη ερώτηση του 

τρόπο που η διοίκηση 

σύνολο των 70 ερωτηθέντων 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ 

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

δυσαρεστηµένος» και  «πολύ 

νιώθει «ευχαριστηµένος» 

συνολική εικόνα δείχνει 

ανθρώπινες σχέσεις)» 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 57 : Γραφική απεικόνιση
«επίβλεψη (ανθρώπινες σχέσεις

 

Στους 39 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

σηµαντικά από τα ποσοστά

διάσταση «επίβλεψη (ανθρώπινες

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 58 : Γραφική απεικόνιση
«επίβλεψη (ανθρώπινες

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

πολύ δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ ευχαριστημένος

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την
ανθρώπινες σχέσεις)» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη τα ποσοστά δεν

τα ποσοστά του γραφήµατος της συνολικής ικανοποίησης

επίβλεψη ανθρώπινες σχέσεις)».  

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ανθρώπινες σχέσεις)» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11

15%

31%

26%

28%

0%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

πολύ δυσαρεστημένος δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

14%

36%36%

14%
0%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ) 

 

από την διάσταση 
προϋπηρεσία έως 10 έτη 

ποσοστά δεν διαφέρουν 

συνολικής ικανοποίησης από την 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ) 

 

από την διάσταση 
προϋπηρεσία 11-15 έτη 



 

 

Στους 14 εργαζόµενους µε

παραµένει σχεδόν ίδια µε την

να έχει µειωθεί στο 14% αυξάνοντας

αποφασίσω» 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 59 : Γραφική απεικόνιση
«επίβλεψη (ανθρώπινες

 

Στους εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

των πεδίων «δυσαρεστηµένος

καθώς επίσης και το ποσοστό

27%  

 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη

σχεδόν ίδια µε την µόνη διαφορά στο ποσοστό του πεδίου «ευχαριστηµένος

στο 14% αυξάνοντας αντίστοιχα το ποσοστό του πεδίου  «δεν

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ  

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ανθρώπινες σχέσεις)» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από δεκαέξι έως είκοσι πέντε έτη

δυσαρεστηµένος» και «πολύ δυσαρεστηµένος» έχει αυξηθεί

και το ποσοστό των ευχαριστηµένων έχει επίσης αυξηθεί

9%

46%
18%

27%

0%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

δεκαπέντε έτη η εικόνα 

πεδίου «ευχαριστηµένος» 

του πεδίου  «δεν µπορώ να 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ) 

 

από την διάσταση 
προϋπηρεσία 16-25 έτη 

είκοσι πέντε έτη, το ποσοστό 

έχει αυξηθεί στο 55% 

επίσης αυξηθεί ελαφρά στο 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 60 : Γραφική απεικόνιση
«επίβλεψη (ανθρώπινες σχέσεις

 

Στο παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε

προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

«δυσαρεστηµένος» και «δεν µπορώ

εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Ο ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

ανθρώπινες σχέσεις)» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από

γράφηµα παρατηρούµε ότι το ποσοστό των εργαζοµένων

πάνω από 25 έτη έχει διαµοιραστεί στα τρία πεδία «ευχαριστηµένος

δυσαρεστηµένος και δεν µπορώ να αποφασίσω», δίνοντας µια αρκετά

0%

34%

33%

33%

0%

ΕΠΙΒΛΕΨΗ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ)

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ) 

 

από την διάσταση 
προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη 

των εργαζοµένων  µε 

πεδία «ευχαριστηµένος», 

δίνοντας µια αρκετά συγκεχυµένη 



 

 ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖ

∆ιάγραµµα 61 : Γραφική
εργαζοµένων

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

∆ιάγραµµα 62 : Γραφική
εργαζοµένων

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

0

0

Γενική Ικανοποίηση
προϋπηρεσία

πολύ ευχαριστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω

πολύ δυσαρεστημένος

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

0

0

Γενική Ικανοποίηση
προϋπηρεσία

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων γενικής ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων γενικής ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη 

0

0

4

11

6

1
20

4

7

Γενική Ικανοποίηση εργαζοµένων µε 
προϋπηρεσία έων 10 έτη

πολύ ευχαριστημένος ευχαριστημένος

δεν μπορώ να αποφασισω δυσαρεστημένος

πολύ δυσαρεστημένος

3

2

3

5
5

1

2

Γενική Ικανοποίηση εργαζοµένων µε 
προϋπηρεσία 11-15 έτη

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

 

γενικής ικανοποίησης 

ΑΠΟ 11-15 ΕΤΗ 

 

γενικής ικανοποίησης 

25

7



 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

∆ιάγραµµα 63 : Γραφική
εργαζοµένων

 

ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ 

∆ιάγραµµα 64 : Γραφική
εργαζοµένων

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

0

0

Γενική Ικανοποίηση
προϋπηρεσία

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

0

0

0
0

0

Γενική Ικανοποίηση
προϋπηρεσία
ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων γενικής ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΩ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων γενικής ικανοποίησης
εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη 

1

0

2

1

2

3
5

0

2

Γενική Ικανοποίηση εργαζοµένων µε 
προϋπηρεσία 16-25 έτη 

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

1

3

1

2

Γενική Ικανοποίηση εργαζοµένων µε 
προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη
ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΑΠΟ 16-25 ΕΤΗ 

 

γενικής ικανοποίησης 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25 

 

γενικής ικανοποίησης 

6

5



 

Στα παραπάνω τέσσερα γραφήµατα

γράφηµα της συνολικής γενική

πεδία των εργαζοµένων µε

εικοσιπέντε. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η διάσταση «συνθήκες εργασίας

ερωτηµατολογίου «Πόσο ικανοποιηµένος

απαντήσεις στο σύνολο των

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 65 : Γραφική απεικόνιση

 

Όπως παρατηρούµε ποσοστό

ευχαριστηµένος» ενώ οι απαντήσεις

του 13%. Το ποσοστό των

είναι ιδιαίτερα υψηλό και η

«συνθήκες εργασίας». 

1%

61%

9%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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τέσσερα γραφήµατα δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές

συνολικής γενική ικανοποίησης, εκτός από µικρές διαφορές

εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έντεκα µε δεκαπέντε έτη και

συνθήκες εργασίας» µετρήθηκε µε την δέκατη έβδοµη

Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω για τις συνθήκες εργασίας

σύνολο των 70 ερωτηθέντων απεικονίζονται στο παρακάτω

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «συνθήκες εργασίας» 

παρατηρούµε ποσοστό 70% απάντησε ότι νιώθει «ευχαριστηµένος

ενώ οι απαντήσεις «δυσαρεστηµένος» ανέρχονται στο µικρό

ποσοστό των απαντήσεων του πεδίου «δεν µπορώ να αποφασίσω

υψηλό και η συνολική εικόνα δείχνει ικανοποίηση από την

13%

16%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

πολύ δυσαρεστημένος

δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να 

αποφασισω

ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

σηµαντικές διαφορές από το 

µικρές διαφορές σε κάποια 

δεκαπέντε έτη και πάνω από 

δέκατη έβδοµη ερώτηση του 

συνθήκες εργασίας». Οι 

στο παρακάτω γράφηµα: 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

ευχαριστηµένος» και «πολύ 

ανέρχονται στο µικρό ποσοστό 

µπορώ να αποφασίσω» δεν 

ικανοποίηση από την διάσταση 

πολύ δυσαρεστημένος



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 66 : Γραφική απεικόνιση
«συνθήκες εργασίας

 

Στους 39 εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

διαφορές σε σχέση µε το

«ευχαριστηµένος» και «πολύ

ποσοστό του πεδίου «δυσαρεστηµένος

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 67 : Γραφική απεικόνιση
«συνθήκες εργασίας

0%

64%

10%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0%

50%

7%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

συνθήκες εργασίας» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία έως δέκα έτη δεν παρατηρούνται

σχέση µε το προηγούµενο γράφηµα. Το ποσοστό

και πολύ ευχαριστηµένος» παραµένει υψηλό στο

πεδίου δυσαρεστηµένος» µειώνεται στο 10%.  

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

15 ΕΤΗ 

απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

συνθήκες εργασίας» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 

10%

16%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
πολύ δυσαρεστημένος

δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να 

αποφασισω
ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

22%

21%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

 

από την διάσταση 
έως 10 έτη 

παρατηρούνται σηµαντικές 

ποσοστό των πεδίων 

υψηλό στο 74%, ενώ το 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

από την διάσταση 
 έτη 

πολύ δυσαρεστημένος

πολύ ευχαριστημένος

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ



 

Στο γράφηµα αυτό παρατηρούµε

και «πολύ ευχαριστηµένος» στο

πεδίο «δυσαρεστηµένος». Το

παραµένει σχετικά χαµηλό. Η

µε προϋπηρεσία από έντεκα έως

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 68 : Γραφική απεικόνιση
«συνθήκες εργασίας

 

Τα ποσοστά στο παραπάνω γράφηµα

προηγούµενο (κατηγορία 11

δυσαρεστηµένος» µε πολύ µικρό

 

 

 

 

 

55%

0%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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αυτό παρατηρούµε µείωση του ποσοστού των πεδίων «ευχαριστηµένος

ευχαριστηµένος» στο 57% αθροιστικά και διπλασιασµό του πο

δυσαρεστηµένος». Το ποσοστό του πεδίου «δεν µπορώ να

σχετικά χαµηλό. Η συνολική εικόνα φαίνεται θετική για τους εργαζόµενους

από έντεκα έως δεκαπέντε έτη στη συγκεκριµένη διάσταση

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ  

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

συνθήκες εργασίας» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 

παραπάνω γράφηµα δεν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά σε

κατηγορία 11-15) εκτός από την εµφάνιση του πεδίου

µε πολύ µικρό ποσοστό. 

9%

18%

18%

0%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

πεδίων «ευχαριστηµένος» 

διπλασιασµό του ποσοστού στο 

µπορώ να αποφασίσω» 

θετική για τους εργαζόµενους 

συγκεκριµένη διάσταση.  

 

από την διάσταση 
 έτη 

σηµαντικά σε σχέση µε το 

εµφάνιση του πεδίου «πολύ 

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

∆ιάγραµµα 69 : Γραφική α
«συνθήκες εργασίας

 

Οι εργαζόµενοι µε προϋπηρεσία

ξεκάθαρο το αποτέλεσµα στη

100%. 

 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ 

Η διάσταση «συνάδελφοι

ερωτηµατολογίου «Πόσο ικανοποιηµένος

µεταξύ τους». Οι απαντήσεις

παρακάτω γράφηµα: 

 

 

 

 

 

0%
0%

17%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

συνθήκες εργασίας» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 

µε προϋπηρεσία πάνω των εικοσιπέντε ετών δίνουν για άλλη

αποτέλεσµα στη ικανοποίησης από τις συνθήκες εργασίας

συνάδελφοι» µετρήθηκε µε την δέκατη όγδοη ερώτηση

Πόσο ικανοποιηµένος νιώθω για τις σχέσεις των

Οι απαντήσεις στο σύνολο των 70 ερωτηθέντων απεικονίζονται

0%

83%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΎ 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

 

από την διάσταση 
πάνω από 25 έτη 

δίνουν για άλλη µια φορά 

εργασίας σε ποσοστό 

δέκατη όγδοη ερώτηση του 

σχέσεις των συναδέλφων 

ερωτηθέντων απεικονίζονται στο 



 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆ιάγραµµα 70 : Γραφική απεικόνιση

 

Όπως παρατηρούµε στο παραπάνω

ευχαριστηµένων ανέρχεται αθροιστικά

ανέρχεται στο χαµηλό ποσοστό

ικανοποίηση των εργαζοµένων

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΩΣ 10 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 71 : Γραφική απεικόνιση
«συνάδελφοι

0%

47%

19%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

0%

51%

18%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων συνολικής ικανοποίησης
διάσταση «συνάδελφοι» 

παρατηρούµε στο παραπάνω γράφηµα το ποσοστό των ευχαριστηµένων

ανέρχεται αθροιστικά στο 66% ενώ το ποσοστό των δυσαρεστηµένων

χαµηλό ποσοστό του 21%. Η γενική εικόνα είναι θετική

εργαζοµένων στη συγκεκριµένη διάσταση. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

συνάδελφοι» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία έως 10 έτη

21%

13%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

πολύ δυσαρεστημένος

δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να 

αποφασισω

ευχαριστημένος

28%

3%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
πολύ δυσαρεστημένος

δυσαρεστημένος

δεν μπορώ να 

αποφασισω

ευχαριστημένος

πολύ ευχαριστημένος

 

ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ  

 

συνολικής ικανοποίησης από την 

ευχαριστηµένων και πολύ 

ποσοστό των δυσαρεστηµένων 

είναι θετική ως προς την 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έως έτη 



 

Στους εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές

ίδια επίπεδα 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 11-15 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 72 : Γραφική απεικόνιση
«συνάδελφοι

 

Στους εργαζόµενους µε προϋπηρεσία

µειώνετε το ποσοστό των ευχαριστηµένων

των αναποφάσιστων στο ύψος

 

 

 

 

 

 

 

0%

36%

14%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
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εργαζόµενους µε προϋπηρεσία µέχρι δέκα έτη τα ποσοστά των απαντήσεων

σηµαντικές µεταβολές διατηρώντας την προηγούµενη θετική

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ 

 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

υνάδελφοι» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 11-15 έτη

εργαζόµενους µε προϋπηρεσία από έντεκα έως δεκαπέντε έτη

ποσοστό των ευχαριστηµένων στο 50% ενώ αυξάνεται έντονα

αναποφάσιστων στο ύψος του 36%.  

14%

36%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΟΛΎ 

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ποσοστά των απαντήσεων δεν 

προηγούµενη θετική εικόνα στα 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έτη 

δεκαπέντε έτη παρατηρούµε 

αυξάνεται έντονα το ποσοστό 



 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 16-25 ΕΤΗ

∆ιάγραµµα 73 : Γραφική απεικόνιση
«συνάδελφοι

 

Παρόµοια µε το προηγούµενο

προϋπηρεσία από δεκαέξι έως

ευχαριστηµένων στο 64%. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ

∆ιάγραµµα 74 : Γραφική απεικόνιση
«συνάδελφοι» εργαζοµένων

0%

46%

18%

0%

33%
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ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗ  

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

συνάδελφοι» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία 16-25 έτη

προηγούµενο γράφηµα εµφανίζονται τα ποσοστά των εργαζοµένων

δεκαέξι έως εικοσιπέντε έτη µε µικρή αύξηση του ποσοστού

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων ικανοποίησης από την

συνάδελφοι» εργαζοµένων µε προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη

9%

27%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

0%

17% 0%

50%

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
έτη 

ποσοστά των εργαζοµένων µε 

αύξηση του ποσοστού των 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

 

από την διάσταση 
πάνω από 25 έτη 

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ

ΠΟΛΎ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ
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Στους εργαζοµένους µε προϋπηρεσία πάνω από εικοσιπέντε έτη παρατηρούµε το 

αρκετά υψηλό ποσοστό του 83% στις απαντήσεις «ευχαριστηµένος» και «πολύ 

ευχαριστηµένος» και µικρό ποσοστό στη απάντηση «δυσαρεστηµένος». Η γενική 

εικόνα είναι θετική ως προς την συγκεκριµένη διάσταση, κάτι που συµφωνεί µε την 

εικόνα της συνολικής γενικής ικανοποίησης. 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου εξετάστηκαν οι είκοσι διαστάσεις του 

εργαλείου µέτρησης εργασιακής ικανοποίησης MSQ, οι οποίες αφορούν συγκεκριµένες 

πτυχές της εργασίας. Τα αποτελέσµατα όπως αναλύθηκαν παραπάνω δεν παρουσιάζουν 

σε κάποιες περιπτώσεις ξεκάθαρα αποτελέσµατα. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις δίνουν 

την ευκαιρία στους ερωτώµενους να εκφράσουν τη δική τους άποψη σχετικά µε το 

ερευνώµενο θέµα και να εξηγήσουν πολλές φορές τις απαντήσεις που έχουν δώσει στο 

δοµηµένο µέρος του ερωτηµατολογίου, το οποίο είναι πιθανό να µη καλύπτει πλήρως 

τα κρίσιµα σηµεία ενός ζητήµατος λόγω ιδιοµορφιών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των εργαζοµένων που ερευνώνται. Ο τρόπος αυτός παρέχει την ευκαιρία στον ερευνητή 

να κατανοήσει καλύτερα τις θέσεις των ερωτώµενων και να τον διευκολύνουν να εξάγει 

πιο ξεκάθαρα συµπεράσµατα.  Σε εργασιακά περιβάλλοντα µε ουσιαστικά προβλήµατα, 

όπου οι εργαζόµενοι δεν ερωτώνται ποτέ για την άποψή τους, ένα ερωτηµατολόγιο 

µπορεί να καλύψει την ανάγκη έκφρασης των προβληµάτων αυτών, έστω κι αν δεν 

απευθύνεται στην διοίκηση της επιχείρησης.  

Στην παρούσα µελέτη οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αναπτύχθηκαν στο δεύτερο µέρος 

του ερωτηµατολογίου και απαντήθηκαν από 17 άνδρες και 39 γυναίκες, δηλαδή 

ποσοστό 80% από το σύνολο των ερωτηθέντων. 
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Η πρώτη ερώτηση ανοιχτού τύπου ήταν: “Αυτό που µε ευχαριστεί περισσότερο στη 

δουλειά µου είναι:” και οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν περίπου 20 σε πλήθος 

διαφορετικών θεµάτων. Κάποιες απαντήσεις ήταν κοινές και εµφανίστηκαν παραπάνω 

από µία φορές. Οι απαντήσεις αυτές µε την συχνότητα εµφάνισής τους παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 7: Αποτελέσµατα ανοιχτής ερώτησης 1 

Αυτό που με ευχαριστεί περισσότερο στη δουλειά μου είναι 

Περιβάλλον- κλίμα συνεργασίας με συναδέλφους 17 

Κοινωνικότητα-Επαφή με κόσμο 17 

Εξυπηρέτηση πελατών 9 

Ποικιλία 5 

Ύπαρξη εργασίας 4 

Συνεχής απασχόληση 4 

Ενδιαφέρον αντικείμενο 4 

Σχετική με αντικείμενο σπουδών 3 

Δημιουργία καλών σχέσεων με πελάτες 3 

Συνθήκες εργασίας 3 

Αμοιβή 2 

Σταθερότητα -ασφάλεια 2 

Υπηρέτηση συμφερόντων τράπεζας 2 

 

Οι περισσότερες απαντήσεις που δόθηκαν είχαν σχέση µε το εργασιακό περιβάλλον και 

το καλό κλίµα συνεργασίας µεταξύ των συναδέλφων καθώς επίσης και την επαφή µε 

τον κόσµο, τους πελάτες δηλαδή στα πλαίσια της επικοινωνίας και της κοινωνικότητας. 

Η αµέσως επόµενη κατηγορία απαντήσεων είναι αυτή της εξυπηρέτησης των πελατών 

όπου τονίστηκε η ικανοποίηση των εργαζοµένων από την εξεύρεση λύσεων και παροχή 

βοήθειας στα προβλήµατα των πελατών. Στην κατηγορία ποικιλία αναφέρθηκαν η 

εναλλαγή θέσεων και αντικειµένων και όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από ένα 

εργαζόµενο «δεν προλαβαίνω να βαρεθώ ποτέ». Μία αρκετά επίκαιρη απάντηση είναι 

αυτή της ύπαρξης εργασίας η οποία αποκτά νέο νόηµα στις µέρες µας που τα δεδοµένα 
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ανατρέπονται καθηµερινά και η απειλή της ανεργίας είναι ισχυρότερη από ποτέ ακόµα 

και για τους εργαζοµένους σε µία τράπεζα κρατικού χαρακτήρα. 

Εκτός από τις παραπάνω απαντήσεις, που εµφανίστηκαν πάνω από µία φορά, άλλες 

απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόµενοι αφορούν την αυτονοµία, την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών και την αξιοποίηση ικανοτήτων. 

Στην δεύτερη ερώτηση ανοιχτού τύπου οι απαντήσεις µε την συχνότητα εµφάνισής 

τους, ήταν οι ακόλουθες: 

Πίνακας 8: Αποτελέσµατα ανοιχτής ερώτησης 2 

Αυτό που με δυσαρεστεί περισσότερο στη δουλειά μου είναι 

Δυνατότητες εξέλιξης 16 

Φόρτος εργασίας 11 

Κακές σχέσεις συναδέλφων 9 

Κακή οργάνωση 5 

Αμοιβή 4 

Αξιολόγηση 3 

Προβλήματα στα μηχανογραφικά συστήματα 2 

Διοίκηση 2 

Ανεπαρκής αξιοποίηση ικανοτήτων 2 

 

Η απάντηση µε την µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης είναι αυτή που αφορά τις 

δυνατότητες εξέλιξης και ευκαιρίες προαγωγής, στοιχείο το οποίο µελετήθηκε σαν 

διάσταση στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου. Η επόµενη απάντηση είναι ο φόρτος 

εργασίας ο οποίος προέρχεται από πληθώρα αντικειµένων, έλλειψη προσωπικού, πίεση 

χρόνου και προθεσµίες όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν. Ο φόρτος εργασίας θα 

µπορούσε αποτελεί στοιχείο των συνθηκών εργασίας και να δικαιολογεί τα ποσοστά 

δυσαρέσκειας που εµφανίστηκαν στα αποτελέσµατα της συγκεκριµένη διάστασης. Οι 

κακές σχέσεις µε συναδέλφους εµφανίζονται τρίτες σε συχνότητα εµφάνισης και τα 

στοιχεία που αναφέρθηκαν ήταν δυσάρεστο κλίµα, ενδοτραπεζικές κόντρες, 
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εκµετάλλευση, αχαριστία και αδιαφορία. Ενώ οι συνάδελφοι µελετήθηκε σαν διάσταση 

του πρώτου µέρους του ερωτηµατολογίου και εµφανίζεται στην πρώτη θέση σε 

συχνότητα εµφάνισης στην πρώτη ανοιχτού τύπου ερώτηση, εν τούτοις φαίνεται ότι 

αποτελεί νόµισµα µε δύο όψεις.  

Εκτός από τις παραπάνω απαντήσεις αναφέρθηκαν επίσης, η αβεβαιότητα, η έλλειψη 

εκπαίδευσης, η πίεση προς τους πελάτες, το ωράριο, η δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, 

και το φυσικό περιβάλλον. 

5.1 Συµπεράσµατα 

Ο κρίσιµος ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στη επιστήµη της διοίκησης, έχει 

επισηµανθεί εδώ και χρόνια από τους επιστήµονες και η ικανοποίηση των εργαζοµένων 

προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών µελετητών καθώς η επίτευξή της θεωρείται στοιχείο 

ποιότητας και  βασικό συστατικό επιτυχίας για κάθε επιχείρηση. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της 

εργασιακής ικανοποίησης, ως µεταβλητής ποιότητας και η συλλογή πρωτογενών 

στοιχείων µέσα από µια µικρής εµβέλειας εµπειρική έρευνα µε αντικείµενο την 

µέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης των τραπεζικών υπαλλήλων. 

Ο τραπεζικός κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό και προδιαγραφές 

παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η άµεση επαφή µε τον πελάτη και η δηµιουργία 

διαπροσωπικών σχέσεων θέτει στους τραπεζικούς υπαλλήλους έναν ευαίσθητο ρόλο. 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε διεξήχθη σε µικρό δείγµα τραπεζικών υπαλλήλων 

µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής µιας συγκεκριµένης τράπεζας µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικά και να γενικευτεί η ερµηνεία τους. Παρ όλα αυτά, τα συγκεκριµένα 
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αποτελέσµατα µπορούν να αποτελέσουν ένδειξη και έναυσµα για περεταίρω 

διερεύνηση.  

Η εργασιακή ικανοποίηση στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε ως προς τις τρεις 

κατηγορίες ικανοποίησης του χρησιµοποιούµενου ερωτηµατολογίου και τα 

αποτελέσµατα έδειξαν γενικά µεγάλο ποσοστό ικανοποίησης των τραπεζικών 

υπαλλήλων από τη δουλειά τους.  

Συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι σηµείωσαν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης σε θέµατα 

σχετικά µε την φύση της εργασίας αυτής καθ αυτής (ενδογενής ικανοποίηση) και 

συγκεκριµένα η ασφάλεια και σταθερότητα, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και η 

δραστηριότητα ως διαρκής απασχόληση, να αποτελούν τους ισχυρότερους παράγοντες 

ικανοποίησης σηµειώνοντας πολύ υψηλά ποσοστά, ενώ εµφανίζονται ελαφρώς 

δυσαρεστηµένοι από χαρακτηριστικά που δεν έχουν άµεση σχέση µε την φύση της 

εργασίας (εξωγενής ικανοποίηση) όπως οι αµοιβές και οι σχέσεις µε τους ανωτέρους 

τους. Οι σχέσεις µε τους συναδέλφους και οι συνθήκες εργασίας αποτελούν σηµαντικά 

θέµατα για τους εργαζόµενους οι οποίοι δείχνουν µικρό βαθµό ικανοποίησης και ακόµα 

µικρότερο βαθµό δυσαρέσκειας. Μέσα από τις ελεύθερες απαντήσεις των εργαζοµένων, 

οι καλές συναδελφικές σχέσεις δηλώθηκαν ως το πιο σηµαντικό στοιχείο ικανοποίησης 

από κάποιους εργαζόµενους, ενώ από την κλειστή ερώτηση δεν προέκυψε αξιόλογο 

ποσοστό ικανοποίησης στη µέτρηση της συγκεκριµένης διάστασης. Η δήλωση από την 

άλλη πλευρά των προβληµατικών συναδελφικών σχέσεων στα πρώτα τρία πιο 

σηµαντικά στοιχεία δυσαρέσκειας, στην αντίστοιχη ανοιχτού τύπου ερώτηση, δείχνει 

την σοβαρότητα και τη σηµασία του συγκεκριµένου στοιχείου για τους εργαζόµενους, 

που τους προβληµατίζει και χρίζει προσοχής και βελτίωσης. 

Όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας  οι εργαζόµενοι φαίνονται ικανοποιηµένοι, αλλά τα 

συµπεράσµατα δεν κρίνονται ασφαλή λόγω της γενικότητας του συγκεκριµένου 
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στοιχείου που µπορεί να έχει κατανοηθεί ως φόρτος εργασίας, ως φυσικές συνθήκες 

εργασίας, ως µηχανογραφική υποστήριξη, ως ωράριο κλπ, θέµατα που αναφέρθηκαν 

στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. 

Σε ορισµένα χαρακτηριστικά παρατηρήθηκαν επίσης αδικαιολόγητα υψηλά ποσοστά 

αναποφάσιστων όπως στις εταιρικές πολιτικές και πρακτικές, στην επίβλεψη και την 

αναγνώριση, γεγονός που θέτει υποψίες για ανεπαρκή πληροφόρηση και περιορισµένη 

συµµετοχή των εργαζοµένων στα συγκεκριµένα θέµατα. 

Με αφορµή µελέτες που έδειξαν συσχετισµό µεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και 

ηλικίας (Spector, 1997), κρίθηκε σκόπιµο να διερευνηθεί η ύπαρξη σχέσης µεταξύ 

βαθµού ικανοποίησης και ετών προϋπηρεσίας, δεδοµένης της µεγάλης ανοµοιοµορφίας 

των ποσοστών στις διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε 

ότι  φαίνεται να υπάρχει τάση αύξησης της ικανοποίησης όσο αυξάνουν τα έτη 

προϋπηρεσίας µε κορύφωση την τελευταία κατηγορία των εργαζοµένων µε 

προϋπηρεσία άνω των είκοσι πέντε ετών. Αν και η συγκεκριµένη κατηγορία κατείχε 

µικρό ποσοστό επί του συνολικού δείγµατος, µόλις 8% , τα ποσοστά ικανοποίησης τους 

ήταν, µε διαφορά, τα υψηλότερα από κάθε άλλη κατηγορία σε όλες τις διαστάσεις που 

µελετήθηκαν. Τα αποτελέσµατα αυτά πιθανών να οφείλονται στις υποθέσεις που έχουν 

διατυπωθεί από διάφορους µελετητές ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι 

νιώθουν µεγαλύτερη ικανοποίηση λόγω χαµηλότερων προσδοκιών, ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων τους µε το χρόνο, ευκολότερη προσαρµογή στο εργασιακό περιβάλλον 

λόγω εµπειρίας, κατοχή υψηλότερων ιεραρχικά θέσεων και αύξηση αµοιβών (Spector, 

1997) 

Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε σε µια κρίσιµη στιγµή της ελληνικής πραγµατικότητας. 

Μια στιγµή όπου τα δεδοµένα ανατρέπονται, οι εργασιακές σχέσεις κλυδωνίζονται, ο 

ρόλος των τραπεζών αµφισβητείται και η κοινωνία δοκιµάζει καθηµερινά τις αντοχές 
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της. Στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, η εργασιακή ικανοποίηση µπορεί να 

αποτελέσει δύναµη και κίνητρο ανάπτυξης και προοπτικής.  
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Leadership, 
Organizational 
Commitment, and 
Job Satisfaction: 
A comparative 
Study of Kenyan 
and U.S. Banks 

Fred. O. 
Walumbwa, 
Bani Orwa, 
 Peng Wang, 
John Lawer  

Human 
Resource 
Development 
Quarterly 
(2005) 

 ∆είγµα 164 
εργαζοµένων επτά 
τραπεζών της 
Κένυας και 197 
εργαζοµένων πέντε 
τραπεζών των 
Η.Π.Α. 
Εργαλείο : Job 
Descriptive Index 
(JDI) 

H διερεύνηση της σχέσης της 
µετασχηµατιστικής 
(transformational) ηγεσίας µε 
την οργανωσιακή δέσµευση και 
την εργασιακή ικανοποίηση σε 
δύο διαφορετικές κουλτούρες 

Job Satisfaction 
and employee 
performance of 
Lebanese banking 
staff 

Alf 
Crossman, 
Bassen 
Abou-Zaki 

Journal of 
managerial 
psychology 
(2003) 

∆είγµα 202 
υπαλλήλων εννέα 
εµπορικών τραπεζών 
του Λιβάνου 
Εργαλείο : Job 
Descriptive Index 
(JDI) 

H διερεύνηση της σχέσης 
µεταξύ εργασιακής 
ικανοποίησης, επιµέρους 
εργασιακών πτυχών, κοινωνικό-
δηµογραφικές µεταβλητές και 
εργασιακή απόδοση 

An exploratory 
analysis of the 
influence of 
human resource 
management 
activities and 
organizational 
climate on job 
satisfaction in 
Turkish banks 

Nihat Kaya,  
Erdogan 
Koc, 
Demet 
Topcu 

The 
International 
Journal of 
Human 
Resource 
Management 
(2010) 

∆είγµα 346 
εργαζοµένων σε 19 
τράπεζες της 
Τουρκίας 
Εργαλείο: 
συνέντευξη 

H διερεύνηση της σχέσης 
µεταξύ δραστηριοτήτων HRM, 
οργανωτικού κλίµατος και 
εργασιακής ικανοποίησης. 

A causal model 
for employee 
satisfaction 

Jacob K. 
Eskildsen, 
Jens J. 
Dahlgaard 

Total Quality 
Management 
(2000) 

∆είγµα 500 managers 
µεγάλης ευρωπαϊκής 
εταιρίας παροχής 
υπηρεσιών 
Εργαλείο: 
ερωτηµατολόγιο 
EFQM 

H διερεύνηση της σχέσης 
µεταξύ των κριτηρίων 
προϋποθέσεων (enablers) και 
αποτελεσµάτων (results) στο 
ανθρώπινο δυναµικό, του 
EFQM Excellence Model. 

The relative 
influence of 
organizational 
commitment and 
job satisfaction on 
service quality of 
customer-contact 
employees in 
banking call 
centers 

Neeru 
Malhotra, 
Avinandan 
Mukherjee 

Journal of 
Services 
Marketing  
(2004) 

∆είγµα 342 
εργαζοµένων σε 4 
call centres τράπεζας 
του Ηνωµένου 
Βασιλείου 
Εργαλείο: Job 
Diagnostic Survey 
(JDS) 

Η διερεύνηση των σχέσεων της 
οργανωσιακής δέσµευσης και 
της εργασιακής ικανοποίησης µε  
την παροχή ποιοτικής 
εξυπηρέτησης (service quality) 
των 
υπαλλήλων επαφής µε τον 
πελάτη (customer-contact 
employees). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ 

 
 

 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Εµπειρικών Μελετών Εργασιακής Ικανοποίησης στον Τραπεζικό Κλάδο (στην 
Ελλάδα)  

 
Τίτλος Άρθρου Συγγραφείς ∆ηµοσίευση Μεθοδολογία Ερευνητικοί Σκοποί 
Job and 
organizational 
attitudes in 
relation to 
financial 
performance in 
Greek retail 
banking: an 
exploratory 
empirical 
investigation 

Dimitriades 
Zoe,  
Papalexandris 
Nancy 

 The 
International 
Journal of 
Human Resource 
Management 
(2012) 

∆είγµα 331 
υπαλλήλων 
τραπεζικών 
καταστηµάτων 
επτά τραπεζών 
στην Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη   

H διερεύνηση της 
διαφορετικότητας των 
σχέσεων των στάσεων 
εργασίας και των 
στάσεων 
οργανωσιακής 
συµπεριφοράς στα 
οικονοµικά 
αποτελέσµατα των 
ελληνικών τραπεζών 
λιανικής 

Experiencing 
organizational 
change in 
Greece: the 
framework of 
psychological 
contract 

Tomprou 
Maria, 
Nikolaou 
Ioannis, 
Vakola Maria 

The International 
Journal of 
Human Resource 
Management 
(2012) 

∆είγµα 236 
εργαζοµένων από 
διάφορες 
ελληνικές 
τράπεζες 

H διερεύνηση των 
αιτιών και των 
αποτελεσµάτων της 
παραβίασης του 
ψυχολογικού 
συµβολαίου 
παράλληλα µε τις 
αντιλήψεις 
εκπλήρωσης του 
ψυχολογικού 
συµβολαίου στον 
ελληνικό τραπεζικό 
κλάδο 

Exploring the 
link between 
job stress and 
job satisfaction. 
Evidence from 
the banking 
industry 

Kakkos Nikos, 
Trivellas 
Panagiotis,  
Fillipou 
Kalliopi 

7th International 
Conference on 
Enterprise 
Systems, 
Accounting and 
Logistics 2010 

∆είγµα 143 
εργαζοµένων δύο 
ελληνικών 
τραπεζών 

Η διερεύνηση των 
αντιλήψεων των 
εργαζοµένων σχετικά 
µε την υποκίνηση και 
το εργασιακό στρες 
και την σχέση τους µε 
την αντιλαµβανόµενη 
εργασιακή 
ικανοποίηση 

Information 
control, role, 
perceptions and 
work outcomes 
of Boundary-
spanning 
frontline 
managers 

Rigopoulou 
Irini, 
Theodosiou 
Marios., 
Katsikea 
Evangelia, 
Perdikis 
Nicholas 

Journal of 
Business 
Research (2011) 

∆είγµα 316 
manager 
τραπεζικών 
καταστηµάτων 
συνολικά 5 
ελληνικών 
τραπεζών 

Η διερεύνηση των 
συσχετισµών της 
ασάφειας του ρόλου 
των managers πρώτης 
γραµµής (frontline 
managers) στον 
χρηµατοοικονοµικό 
κλάδο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την συνεργασία σας σ’ αυτήν την έρευνα. 

Στόχος της είναι να διερευνηθεί το πώς αισθάνονται οι εργαζόµενοι σχετικά µε την δουλειά τους. Τι τους 

ικανοποιεί και τι τους δυσαρεστεί. 

Για την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου απαιτούνται ελάχιστα λεπτά. ∆εν υπάρχουν σωστές και λάθος 

απαντήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η προσωπική σας άποψη.  

Απαντήστε ειλικρινά πως αισθάνεστε για την δουλειά σας.  

Απαντήστε παρακαλώ σε όλες τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυµες και εµπιστευτικές και θα 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την παρούσα έρευνα. 

Αν επιθυµείται να λάβετε τα αποτελέσµατα της έρευνας σηµειώστε το e mail σας σε µια κενή σελίδα. 

Σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύτιµη βοήθειά σας στην υλοποίηση αυτής της έρευνας.  
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ΜΕΡΟΣ Α 

 
Αναρωτηθείτε: Πόσο ικανοποιηµένος είµαι µε αυτή την πλευρά της εργασίας µου; Τσεκάρετε την απάντηση που σας 

αντιπροσωπεύει περισσότερο 
 

                        Πολύ                                       ∆εν µπορώ να                                       Πολύ    
           Στην παρούσα δουλειά µου νιώθω      ∆υσαρεστηµένος  ∆υσαρεστηµένος   αποφασίσω   Ευχαριστηµένος  Ευχαριστηµένος 

 

1.Ότι µπορώ να παραµένω 
συνεχώς απασχοληµένος  

     

2.Ότι έχω την ευκαιρία να 
δουλεύω µόνος  

     

3.Ότι έχω την ευκαιρία να κάνω 
διαφορετικά πράγµατα που και 
που 

     

4.Ότι έχω την ευκαιρία να είµαι 
«κάποιος» στο περιβάλλον µου 

     

5.Για τον τρόπο που η διοίκηση 
αντιµετωπίζει το προσωπικό 

     

6.Για την ικανότητα του 
προϊσταµένου µου να λαµβάνει 
αποφάσεις 

     

7.Οτι έχω την δυνατότητα να µην 
κάνω πράγµατα ενάντια στη 
συνείδησή µου 

     

8.Για τον τρόπο που η δουλειά 
µου προσφέρει σταθερή 
απασχόληση 

      

9.Ότι έχω την ευκαιρία να κάνω 
πράγµατα για άλλους ανθρώπους 

      

10.Ότι έχω την ευκαιρία να λέω 
στους ανθρώπους τι να κάνουν 

          

11.Ότι έχω την ευκαιρία να κάνω 
κάτι που αξιοποιεί τις ικανότητές 
µου 

     

12.Για τον τρόπο που οι πολιτικές 
της τράπεζας εφαρµόζονται 

     

13.Για την αµοιβή µου σε σχέση 
µε την ποσότητα δουλειάς µου 

     

14.Για τις ευκαιρίες προαγωγής 
     

15.Για την ελευθερία να 
χρησιµοποιώ την κρίση µου 

     

16.Για την ευκαιρία να 
χρησιµοποιώ δικές µου µεθόδους 
για να κάνω τη δουλειά µου 

     

17.Για τις συνθήκες εργασίας 
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18.Για τις σχέσεις των 
συναδέλφων µεταξύ τους 

     

19.Για τον έπαινο που λαµβάνω 
όταν κάνω καλά τη δουλειά µου 

     

20.Για το αίσθηµα εκπλήρωσης 
που παίρνω από τη δουλειά µου 

     

 
  

ΜΕΡΟΣ Β 
 

Αυτό που µε ευχαριστεί περισσότερο στη δουλειά µου είναι 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Αυτό που µε δυσαρεστεί/ενοχλεί περισσότερο στη δουλειά µου είναι 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΜΕΡΟΣ Γ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. ΘΕΣΗ:  

 
      ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ [ ]   ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ [ ]    ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ [ ]    ΑΛΛΟ [ ] 

 
2. ΗΛΙΚΙΑ :   

 
       25-34 [ ]        35-44[ ]       45-54 [ ]       55 και άνω [ ] 
 
3. ΦΥΛΛΟ:  

 
       ΑΝ∆ΡΑΣ [ ]            ΓΥΝΑΙΚΑ [ ] 

 
4. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:  

 
       ΛΥΚΕΙΟ [ ]   ΑΕΙ-ΤΕΙ [ ]   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ [ ]  ΑΛΛΟ [ ]  
 
5. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ :   

 
.… ETH 

 
6. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:  

 
..…ΕΤΗ  

 
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ:    

 
…..…ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ     

 
 

Σας ευχαριστώ! 
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