
 
 

 

ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

 
 

ΣΙΣΛΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

«ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ-                                                             
ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Ε.Ο.Π.Τ.Τ.» 

 
 
 
 

 

ΦΟΙΣΗΣΗ: 

ΣΤΛΘΑΝΟ ΜΠΑΣΖΘΟ 
 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: 

ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΜΘΥΑΗΛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 2017



[1] 
 

 
 

Εσταριστίες 
 

 

Επραξηζηώ ηε ζύδπγν κνπ Φξηζηίλα θαη ηνπο γηνπο κνπ Αζαλάζην θαη 
Ιωάλλε γηα ηελ ππνκνλή θαη ηε ζηήξημε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Επραξηζηώ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο  ηνπ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  πνπ 
απξόζθνπηα θαη κε πξνζπκία ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

Επραξηζηώ ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή θ. Μηραήι Δεκήηξην γηα ηηο 
πνιύηηκεο θαη νπζηαζηηθέο ζπκβνπιέο θαη νδεγίεο ηνπ γηα ηελ εθπόλεζε 
ηεο παξνύζεο Δηπιωκαηηθήο Εξγαζίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[2] 
 

«ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.» 

 

Περιετόμενα 

Πξόινγνο 4   

Δηζαγσγή 6 

 

ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  
  
1.1 Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ: Έλλνηα θαη ιεηηνπξγίεο 10 

1.2 Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ Διιάδα 14 

1.3  Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηνλ Διιεληθφ Γεκφζην Τνκέα 16 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ 
 
2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ αιιαγή 21 

2.2. Βαζηθέο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Αιιαγψλ       23 

2.3 Γηνίθεζε Αιιαγψλ θαη Αλζξψπηλν Γπλακηθφ       27 

 

ΣΡΙΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 
 
3.1 Βαζηθέο αηηίεο αιιαγψλ ζην δεκφζην ηνκέα  33 

3.2 Τν πιαίζην αιιαγψλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε   35 

 

 

 



[3] 
 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ  
ΠΑΡΟΥΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ (Δ.Ο.Π.Π.Τ.) 
 

4.1 Πεξηγξαθή           37 

4.2 Σθνπφο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ.           38 

4.3 Πφξνη ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ.          38 

4.4 Γηνηθεηηθή νξγάλσζε           39 

4.5 Οξγαλφγξακκα ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ.        42 

4.6 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ  Δ.Ο.Π.Υ.Υ   
ζε Πξψην θαη Γεχηεξν Δπίπεδν        45 

 

ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 
5.1. Παξνπζίαζε δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαη κεζνδνινγίαο    47 

5.2. Δμέηαζε ηεο επηθνηλσλίαο ππαιιήισλ θαη δηνίθεζεο  
 θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ      50 
 

5.3  Αιιαγέο θαη πθηζηάκελν νξγαλσηηθφ πεξηβάιινλ      56 

5.4  Γηαδηθαζία αιιαγψλ: Σηάζεηο & απφςεηο ππαιιήισλ     67 

5.5. Αληηζηάζεηο απέλαληη ζηηο αιιαγέο        69 

5.4  Δπηζπκεηνί ηνκείο αιιαγψλ         72 

 
ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ/ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
6.1  Σπκπεξάζκαηα           75 

6.2  Πξνηάζεηο            80 

Καηάινγνο Πηλάθσλ          83 

Καηάινγνο Γξαθεκάησλ           84 

Παξαξηήκαηα           87 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ           97 



[4] 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ βαζηθή έλλνηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα κειέηε είλαη απηή ηεο 

αιιαγήο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο δηνηθεηηθέο πνιηηηθέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Ενχκε ζ’ έλαλ θφζκν ξεπζηφηεηαο, φπνπ ν ηξφπνο πνπ εμειίζζεηαη ην θνηλσληθφ 

θαη ην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, νη κέζνδνη απφθηεζεο θαη κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, ε 

επηθνηλσλία θαη νη ηερληθέο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, ν 

επαγγεικαηηθφο θαη πξνζσπηθφο ρξφλνο καο, αιιάδνπλ δηαξθψο θαη ζε πνιιά 

επίπεδα.  Ο 20νο αηψλαο αλαδείρζεθε ν αηψλαο ησλ κεγάισλ αιιαγψλ θαη ζε απηφ 

ην πιαίζην, ε επηηπρία ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ εμαξηψληαη 

απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα πξνβιέπνπλ ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο, ζα 

πξνζαξκφδνληαη ζε απηέο θαη ζα ηηο αληηκεησπίδνπλ. 

Κξίζηκε επίζεο ζεκαηηθή εζηία αλάιπζεο ηεο κειέηεο καο, απνηειεί ε 

δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε νπνία ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα,  ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν, φζν θαη ζηε ρψξα καο, ζπληζηά εμ΄ 

νξηζκνχ ζεκαληηθή πεγή ελδηαθέξνληνο θαη άληιεζεο ζηνηρείσλ κειέηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο ηξφπνο, άιισζηε, 

νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ, έρεη θπξηαξρήζεη σο ην βαζηθφηεξν ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Μέζα ζην παξαπάλσ πιαίζην ελδηαθέξνληνο, ν ηίηινο ηεο κειέηεο καο ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ «ηη ζεκαίλεη αιιαγή γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ 

νξγαληζκψλ;» ή «ηη πξέπεη λα πξνζέμνπκε θαη ηη πξέπεη λα αιιάμεη, γηα λα 

βειηηψζνπκε ηνπο νξγαληζκνχο;». Γηα λα θαιχςνπκε απηέο ηηο βαζηθέο καο 
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αλαδεηήζεηο, απνθαζίζακε λα εξεπλήζνπκε έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ ηεο ρψξαο 

καο, ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρψλ Υπεξεζηψλ Υγείαο (Δ.Ο.Π.Υ.Υ.), 

ηθαλνπνηψληαο ρξφληεο πξνζσπηθέο επαγγεικαηηθέο καο αλαδεηήζεηο θαη 

ελδηαθέξνληα κε επηζηεκνληθφ ηξφπν. Μέζα απφ ηε δηαλνκή θαη ηελ αλάιπζε 

εξσηεκαηνινγίσλ, θαηαγξάςακε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο 

απφςεηο θαη ζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ, δηεξεπλψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

ηηο επηζπκεηέο ηάζεηο γηα αιιαγέο, ηηο δνκέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο επηθνηλσλίεο, ζε αιιειεπίδξαζε κε ην πιαίζην ησλ αιιαγψλ θαη 

ησλ πνιηηηθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.   

Ζ έξεπλα καο ζηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. δηήξθεζε πέληε κήλεο, απφ ηνλ Αχγνπζην 

έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016 θαη έδσζε απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα καο, πνπ 

αθνξνχλ ηε δηνίθεζε αιιαγψλ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σηηο ζειίδεο πνπ 

αθνινπζνχλ, αλαιχνληαη ηα  επξήκαηα ηεο πξνζπάζεηαο καο θαη θαηαγξάθνληαη 

ζπζηεκαηηθά ηα βήκαηα ηεο. Διπίδνπκε, φηη ε εξγαζία καο ζα πξνζζέζεη αμία ζην 

ρψξν ηεο δηεξεχλεζεο ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ ζχγρξνλσλ 

πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο δηνίθεζεο ελ γέλεη, ζηνπο 

δεκνζίνπο νξγαληζκνχο.       
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Τν ζέκα ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ, αλ θαη απνηειεί πξφζθαηε εζηία αλάιπζεο 

ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, θεξδίδεη ζπλερψο ηελ πξνζνρή ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ έρεη πιένλ ε δηαρείξηζε ησλ 

αιιαγψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Βηψλνπκε κία επνρή ξαγδαίσλ 

αιιαγψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο δηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ, θαζψο 

απηή ζπλδέεηαη κε ηε δηαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.      

Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ θαη δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Παξνρψλ Υπεξεζηψλ Υγείαο, ζπληζηά ηελ εζηία αλάιπζεο ηεο εξγαζίαο καο. Γηα 

ηελ εμαγσγή ησλ εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

έξεπλα πνζνηηθήο αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ.. Παξάιιεια, ε δηα δψζεο δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, εθ κέξνπο καο θαη ε θαη’ ηδίαλ ζπλνκηιίεο πνπ είρακε  κε ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. καο έδσζαλ ηελ επηπιένλ δπλαηφηεηα γηα ηελ 

άληιεζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Ζ εξγαζία καο ρσξίδεηαη ζε έμη θεθάιαηα. Τα ηξία πξψηα απνηεινχλ ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο, ην ηέηαξην θαη ην πέκπην θεθάιαην, πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηε 

κεγαιχηεξε έθηαζε, αλαιχνπλ ηελ εκπεηξηθή καο πξνζέγγηζε ζηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ θαη 

ην ηειεπηαίν έθην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο, πεξηιακβάλεη ηελ αλαθεθαιαίσζε 

θαη ηα ζπκπεξάζκαηα καο. 
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Τν πξψην θεθάιαην πξνζεγγίδεη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ζπγθεθξηκέλα πξνβαίλεη ζε κία 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ λέσλ κνληέισλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ 

πξαθηηθψλ δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ θαη ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα 

ζηηο παξαδνζηαθέο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ θαη ησλ λέσλ κνληέισλ δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. Σηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηελ Διιάδα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία πνιιψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σεκαληηθφ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ θαηαιακβάλεη ε ζρέζε ηεο δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ κε ην δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην δεκφζην. Σην πιαίζην απηφ, παξαηίζεληαη νη 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ «Νένπ Γεκνζίνπ Μάλαηδκελη» θαη ηεο «Νέαο 

Γηαθπβέξλεζεο» θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ελέρνπλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. 

Ζ θπξίαξρε έλλνηα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο καο είλαη απηή ηεο 

αιιαγήο, επηρεηξψληαο έλαλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αιιαγήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηδξάζεηο ηεο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ θαη ζηηο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπο.  

Αλαιχνληαη ηα δέθα ζεκεία ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο αιιαγήο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε 

δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηελ παξάζεζε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

φπσο απηψλ ηνπ Bridges & Mitchell θαη ηνπ Kotter, πνπ δηεξεπλνχλ ζεκαληηθά 

ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγψλ θαη ησλ θάζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ. Τν 

θεθάιαην ηειεηψλεη παξαζέηνληαο ηα βαζηθά ζεκεία, ηηο επηινγέο θαη ηα βήκαηα 

πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο, ε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, φηαλ 
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πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη έλα πξφγξακκα αιιαγψλ, γηα λα είλαη ην πξφγξακκα 

νινθιεξσκέλν. 

Τν ηξίην θεθάιαην, πνπ είλαη θαη ην ηειεπηαίν ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο 

εξγαζίαο καο, αλαιχεη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο αιιαγψλ ζην δεκφζην ηνκέα, νη 

νπνίνη πεγάδνπλ απφ ηηο ζπλζήθεο αλαθαηάηαμεο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο πνπ 

αληηκεησπίδνπκε. Τν θεθάιαην ηειεηψλεη κε ηελ παξάζεζε ηνπ πιαηζίνπ αιιαγψλ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο ηα ηειεπηαία έηε ν 

δεκφζηνο ηνκέα θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ζηε ρψξα καο ππήξμαλ θνξείο 

εθηεηακέλσλ αιιαγψλ ζηα νξγαλνγξάκκαηα θαη ζηε δνκή ησλ Υπνπξγείσλ, κε  

αλαθαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ, κε δεκηνπξγία λέσλ δξάζεσλ θαη ππεξεζηψλ, κε 

ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο ππεξεζηψλ, δηεπζχλζεσλ θαη νξγαληζκψλ.      

Τν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Παξνρήο 

Υπεξεζηψλ Υγείαο, ην ζθνπφ ηεο ίδξπζεο ηνπ, ηε δνκή, ηε δηάξζξσζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο ν Δ.Ο.Π.Π.Υ. είλαη ε εκπεηξηθή εζηία ηεο 

κειέηεο καο. Σην πιαίζην απηφ, παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη γίλνληαη αλαθνξέο γηα ην ζθνπφ θαη ηε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ελ γέλεη. 

Σην πέκπην θεθάιαην αλαιχεηαη ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο εξγαζίαο, κέζα 

απφ ηε δηεμνδηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο δηαλεκήζεθαλ εθ 

κέξνπο καο. Σηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηεο εξεπλεηηθήο καο κεζνδνινγίαο. Σηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ζε 

επηκέξνπο ηνκείο ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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ηνπ νξγαληζκνχ. Σπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα καο ζε ηνκείο 

φπσο νη επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππαιιήισλ, ε ζηάζε ηνπο έλαληη ησλ αιιαγψλ, νη επηζπκεηνί ηνκείο ησλ αιιαγψλ, 

ηα θίλεηξα πνπ δηαζέηνπλ γηα εξγαζία θαη αιιαγέο, νη πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ε ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ, ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθνί γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Ζ εξγαζία καο ηειεηψλεη κε ην έθην θεθάιαην, πνπ απνηειείηαη απφ ηε 

παξνπζίαζε ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο. Παξαηίζεληαη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ θξίζηκνπο 

παξάγνληεο ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ, νη ζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε 

επηθείκελεο αιιαγέο, νη επηζπκεηνί ηνκείο αιιαγψλ θαη νη αληηζηάζεηο πνπ 

ζπλεπάγνληαη νη ελδερφκελεο δηαδηθαζίεο αιιαγψλ. Ζ εμαγσγή ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ καο γίλνληαη ζε ζπλάξηεζε ηεο αλάιπζεο 

ησλ θξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

φπσο ε ελδνυπεξεζηαθή επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ηα 

πξνζθεξφκελα θίλεηξα θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ.   
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ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ: 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

1.1 Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ: Έλλνηα θαη ιεηηνπξγίεο  

 

Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο θαη πεξηιακβάλεη 

κία ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο θαη ζηξαηεγηθέο, κε ζθνπφ πάληα ηελ εχξπζκε, ηελ  

απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο. Οη 

ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο είλαη θπζηθφ, ππφθεηληαη 

ζηελ επίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, νη νπνίνη θαη 

επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο.    

Σην πιαίζην απηφ, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70, ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο ζε δηεζλέο επίπεδν, φπσο ε εληεηλφκελε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληαγσληζκνχ, ε εθαξκνγή θαη επέθηαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε αλάπηπμε 

λέσλ εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ (νκαδηθή εξγαζία, επειημία, θαηλνηνκία θιπ.), ε 

απνδφκεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, αλαπξνζδηφξηζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ην πεξηερφκελν ησλ 

πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Ζ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ηεο Γηνίθεζεο 

Πξνζσπηθνχ, φπσο ήηαλ ηφηε ν επηθξαηέζηεξνο φξνο ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ,  αλαζεσξήζεθαλ θαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή έκθαζε θαη πξνζνρή ζε 

ιεηηνπξγίεο φπσο ε ζηειέρσζε, ε κηζζνδνζία θαη νη άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

πηνζέηεζαλ λέεο πνιηηηθέο θαη θαηεπζχλζεηο. Ωο απνηέιεζκα, ζην πξνζθήλην 
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αλήιζαλ πνιηηηθέο πνπ έθαλαλ ιφγν γηα ηελ θαηάιιειε θαη ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ν νπνίνο ζηε λέα ζεσξία ηεο Γηαρείξηζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (Human Resource Management), πξνζδηνξίδεηαη σο ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θαη ην θπξίαξρν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ.  

Με βάζε ην γεγνλφο, φηη ην βαζηθφ ζηνηρείν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) είλαη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο, νη νξηζκνί ηεο ΓΑΠ, εθθηλνχλ απφ απηφ αθξηβψο ην ζηνηρείν ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ. Σην πιαίζην απηφ, εάλ επηρεηξνχζακε κία ζχλζεζε ησλ 

επηθξαηνχλησλ ηάζεσλ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο ΓΑΠ, ηφηε 

κπνξνχκε λα ηελ νξίζνπκε σο εμήο (Μπνπξαληάο, Γ., Παπαιεμαλδξή, Ν., 2002: 

17-19):    

Με  ηνλ φξν Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΓΑΠ) ελλννχκε ηε 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο πνπ: 

- εθαξκφδεη θαη επνπηεχεη ηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πνιηηηθέο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ 

παξάγνληα, 

- εκπεξηέρεη ηελ επηινγή, αλάπηπμε, αμηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή 

ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ 

ή ηεο επηρείξεζεο, ζπλδένληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, 

- απνδίδεη έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ σο ην 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηνπ νξγαληζκνύ, ζπλδέεη ηηο πξαθηηθέο 

ηεο κε ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπλεξγάδεηαη κε 
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ηελ αλψηαηε δηεχζπλζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο ζηνλ νξγαληζκφ.       

 

Oη λέεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ δίλνπλ ην βάξνο ηνπο 

ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηειερψλ, κέζα απφ ζπλερή  αμηνιφγεζε θαη 

εθπαίδεπζε, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο εμέιημεο θαη θίλεηξα γηα ηε ςπρνθνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπο. Δλψ ηα παιαηφηεξα κνληέια δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ επηθέληξσλαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο, 

ζηνλ επνπηηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο κηζζνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζήκεξα ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ηεο 

επειημίαο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ. Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζεσξείηαη αλαληηθαηάζηαηνο πφξνο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη νη ζχγρξνλνη managers αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο. Αλαιπηηθά, νη 

βαζηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ κνληέισλ δηνίθεζεο 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ ηεο λέαο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, εληνπίδνληαη ζηα 

εμήο (Βάιβεο, 1999:36): 

α) ελψ ηα παιαηφηεξα κνληέια δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ απεπζχλνληαη ζε 

πθηζηακέλνπο, ε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηειερψλ, 

β) βαζηθή κέξηκλα ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ είλαη ε αληηκεηψπηζε 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, φπσο νη απνπζίεο θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία, ελψ γηα ηε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο ζπληζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη ζε φιν ην επίπεδν 
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ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε 

ζχλδεζε κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε, 

γ) ε λέα δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ εζηηάδεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε γηα ηελ θαιχηεξε δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ, 

δ) ελψ ηε δηνίθεζε πξνζσπηθνχ ηελ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε αηνκηθή 

εξγαζία, ε δηαρείξηζε  αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαπηχζζεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη 

ηελ επειημία. 

 

Πίλαθαο 1: Γηαθνξέο κεηαμχ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (Human Resource 

Management - HRM) θαη Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ (Personnel Management) 

Φαξαθηεξηζηηθά                                HRM                                              Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ  

Δζηίαζε ηεο Γηνίθεζεο                          Μαθξφρξνλε                                      Βξαρχρξνλε 
                                                              Σηξαηεγηθή                                           Δπί ηνχησ 
 
 
Θεψξεζε ηνπ νξγαληζκνχ                    Δληαίν ζχλνιν                        Γηαθνξεηηθέο νκάδεο ηζρχνο 
                                                              Τα άηνκα ελνπνηνχληαη    Οη νκάδεο εκπιέθνληαη ζε κηα  

απφ ηελ θνηλή ηαπηφηεηα  δηαπξαγκαηεχζηκε ζπλχπαξμε 
ηνπ νξγαληζκνχ θαη είλαη  θαη δεζκεχνληαη ζηνπο 
δεζκεπκέλα ζηνπο  αληηθεηκεληθνχο θαλφλεο θαη  

 νξγαλσηηθνχο ζθνπνχο  ζηηο δνκέο πνπ ηζρχνπλ απφ  
 θαη θνηλέο αμίεο  ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 
 
Οξγαλσηηθέο δνκέο θαη                 Οξγαληθή επειημία              Γξαθεηνθξαηηθνί θαλφλεο θαη 
δηαδηθαζίεο   δεζκεπκέλνη ξφινη 
 
Σηάζεηο απέλαληη        Υςειή εκπηζηνζχλε                   Φακειή εκπηζηνζχλε 
ζηνπο εξγαδνκέλνπο   Πφξνη πνπ πξέπεη λα    Κφζηε πνπ πξέπεη λα 
 αλαπηπρζνχλ θαη λα  ζπγθξαηεζνχλ θαη λα  
 κεγηζηνπνηήζνπλ  ειαηησζνχλ 
 ηελ απφδνζε ηνπο  Αλαδήηεζε γηα ζπκκφξθσζε 
 Αλαδήηεζε γηα δέζκεπζε   Δπηβαιιφκελνο έιεγρνο 
 Απηφ-έιεγρνο 
 
Δπζχλε γηα ην πξνζσπηθφ Πξντζηακέλνη/εο γξακκήο     Δμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηίεο 
 Γηάρπζε εμνπζίαο πξνζσπηθνχ 
  Κεληξηθή εμνπζία 
 
Έκθαζε παξαγσγηθνχ    Πνηφηεηα  Πνζφηεηα 
απνηειέζκαηνο 
 

    
Πεγή: Guest (1987) ζην Moore, 1996:354 
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1.2 Η Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηελ Διιάδα 

 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, βάζεη θαη ησλ δηεζλψλ νθνλνκηθφ-θνηλσληθψλ 

αλαγθαηνηήησλ, δεκηνχξγεζε γεληθέο αξρέο πνπ έγηλαλ θνηλά απνδεθηέο απφ ηηο 

πνιηηηθέο δηνίθεζεο, ζην πιαίζην ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ. Ωζηφζν, είλαη 

αλαπφθεπθην φηη ε  εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηα πθηζηάκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε νξγαληζκνχ 

θαη επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξεο παξαγσγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε ρψξα θαη ην γεγνλφο απηφ ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο.    

Καηά ζπλέπεηα, ζην πιαίζην ηεο εμέιημεο ησλ πνιηηηθψλ δηνίθεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ε δηαρείξηζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ γλψξηζε ζεκαληηθή απήρεζε θαη ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ, απφ ηηο 

κεγάιεο θπξίσο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ απφ ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα.  

Βέβαηα, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο κνξθέο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, είλαη ε χπαξμε πνιιψλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 99,60% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

αθνξνχλ ζε 1-49 άηνκα, κε ην 96,5% κάιηζηα, λα είλαη πνιχ κηθξέο, απφ 1-9 

άηνκα (ICAP, 2011:8). Λφγσ ησλ κεγεζψλ απηψλ, είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη 

θαλείο κηα νξγαλσκέλε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  Απηφ 

πνπ θπξηαξρεί είλαη ε πςειή παξνπζία θαη δπλακηθή ησλ άηππσλ ζρέζεσλ 
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δηαρείξηζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Γξάθεκα 1: Μέγεζνο επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεηο απαζρόιεζεο 
ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Πεγή: ICAP, Δηήζηα έθζεζε 2011 κε ζέκα «Ζ θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα, ζει. 8. 

 

Σεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ ζηξαηεγηθψλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Δπξψπε, έγηλε απφ ην 

Γίθηπν Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ CRANET, ζηελ νπνία ε Διιάδα ζπκκεηείρε 

κε εθπξφζσπν ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε ηξεηο θνξέο , ην 

1993, ην 1996 θαη 1999, κε δείγκα απνηεινχκελν απφ 150 επηρεηξήζεηο κε 

πξνζσπηθφ ηνπιάρηζηνλ 200 αηφκσλ. Βαζηθά ζεκεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο (Μπνπξαληάο, Γ., Παπαιεμαλδξή, Ν., 2002: 68-71):   

 Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ν 

ξφινο ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία, 

 Σεκαληηθφο είλαη επίζεο ν ξφινο ησλ ζπκβνχισλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα 

ζηειέρε ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ. 
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 Σπλεζέζηεξεο κέζνδνη επηινγήο πξνζσπηθνχ είλαη νη πξνζσπηθέο 

ζπλεληεχμεηο θαη νη έληππεο αηηήζεηο1.      

 Γηα ηε ζσζηή επηινγή πξνζσπηθνχ, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπκβνχινπο έηζη ψζηε λα επηιέγνπλ άηνκα επέιηθηα θαη εππξνζάξκνζηα ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο, πνπ λα κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα εκθαλίδνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο 

 Έληνλν ελδηαθέξνλ επίζεο ππάξρεη θαη γηα επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο κε 

θπξηφηεξεο ηελ επνρηαθή εξγαζία, ηε κεξηθή απαζρφιεζε θαη ηηο ππεξσξίεο2. 

 Θέκαηα ηα oπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο, νη ηθαλφηεηεο εμππεξέηεζεο αλαγθψλ, νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, ε δηνίθεζε πνηφηεηαο, ε επνπηεία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, 

ην κάξθεηηλγθ θαη νη πσιήζεηο. 

     

1.3 Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ζηνλ Διιεληθό Γεκόζην Σνκέα 

 

Καη ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απνηειεί πεπνίζεζε φηη ην 

πνιπηηκφηεξν ζηνηρείν ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Σην πιαίζην απηφ, ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην δεκφζην ηνκέα ζπληζηά 

κία δηαξθή δξάζε θαη πξνυπνζέηεη ηελ επηκφξθσζε θαη απηνβειηίσζε ησλ 

ππαιιήισλ, κε ζθνπφ ηε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ζηηο 

θνηλσληθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη ζηηο λέεο εξγαζηαθέο αμίεο θαη αλάγθεο 

                                                 
1
 Βζβαια, είναι χαρακτθριςτικό ότι  τα τελευταία χρόνια ζχει αυξθκεί ραγδαία θ χριςθ του διαδικτφου, το 

οποίο ζχει εν πολλοίσ αντικαταςτιςει τισ ζντυπεσ αιτιςεισ και αναηθτιςεισ, ωσ μζκοδοσ αναηιτθςθσ 
προςωπικοφ, είτε μζςω ιδιωτικϊν εταιρειϊν ςυμβοφλων, είτε με απευκείασ αναρτιςεισ αγγελιϊν ςτισ 
ιςτοςελίδεσ των εταιρειϊν.   
2
 Χαρακτθριςτικό είναι το γεγονόσ ότι τα ποςοςτά απαςχόλθςθσ διπλαςιάςτθκαν ςτθν Ελλάδα, κατά τθ 

δεκαετία 2004-2014. Σφμφωνα με τθ Eurostat, το ποςοςτό τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα ιταν 
4,5% του εργατικοφ πλθκυςμοφ το 2004, αγγίηοντασ το 9,3% το 2014. Για τισ δυναμικζσ και προοπτικζσ των 
ευζλικτων μορφϊν εργαςίασ, ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθ χϊρα μασ βλ. ςχετ. Μιχαιλ, Δ. 2001: 137-156). 
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(ΔΚΓΓΑ, 2016: 3). Τα αλσηέξσ ζέκαηα δηεπζεηνχληαη πάληνηε κε γλψκνλα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ βαζηθψλ ζθνπψλ ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, πνπ είλαη ε 

θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, κε πνηφηεηα θαη δηαθάλεηα (ν.π.:7). 

Βέβαηα, ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην εάλ ηα κνληέια ηεο δηαρείξηζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε επηηπρία θαη απηνχζηα θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο πεγάδεη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, 

ηνπο θαλφλεο θαη ηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζεψξεζεο ηεο επηηπρνχο ζχλδεζεο ησλ 

δηνηθήζεσλ πξνζσπηθνχ κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο κηαο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ζε κεγάινπο δεκφζηνπο 

γξαθεηνθξαηηθνχο νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη ζθνπνί ησλ 

νξγαληζκψλ, είλαη πξνηηκφηεξε ε εθαξκνγή ησλ παξαδνζηαθψλ κνληέισλ ηεο 

δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ (Guest, 1987:508 ζην Moore, 1996:354).     

 Ζ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε,  ζχκθσλα θαη κε ηνλ Ν.3852/2010 

«Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», δηαθξίλεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε θαη ηνπο Γήκνπο. Ζ Κεληξηθή Γηνίθεζε έρεη ακηγψο 

επηηειηθφ ξφιν θαη πεξηιακβάλεη ηα Υπνπξγεία θαη ηηο απηνηειείο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. Ζ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, 

πεξηιακβάλεη 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ελψ νη Γήκνη πεξηιακβάλνπλ 325 

δήκνπο, δηαηξεκέλνπο ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο.  

Σχκθσλα κε ηα ηειεπηαία επίζεκα ζηνηρεία (Απνγξαθή- Μεηξψν 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 2016), ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ν 

αξηζκφο ησλ ελ ελεξγεία απαζρνινπκέλσλ ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα3 

(Κπβέξλεζε, Βνπιή, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Υπνπξγεία, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 

                                                 
3
 Στον αρικμό δεν περιλαμβάνονται οι Αιρετοί, Πρόεδροι ΔΣ και και όργανα διοίκθςθσ,ο αρικμόσ των 

οποίων ανζρχεται ςε 10.257 άτομα . 
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θαη Ν.Π.Η.Γ.) αλέξρεηαη ζε 665.081 άηνκα. Απφ απηά, 66.726, δειαδή ην 10% ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, απνηεινχλ έθηαθην πξνζσπηθφ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Σε 

πνζνζηφ ν αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα αληηπξνζσπεχεη 

πεξίπνπ ην 16,5% ησλ απαζρνινπκέλσλ ηεο ρψξαο. 

Τν ζέκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

θαη ησλ ππεξεζηψλ είλαη πνιπζχλζεην θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο δηνηθεηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο. Οη ζεσξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ην δήηεκα αληηζηνηρνχλ πξνο δχν βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο, απηή ηνπ Νένπ Γεκνζίνπ Μάλαηδκελη θαη ηεο Νέαο Γηαθπβέξλεζεο.  

Ζ έλλνηα ηνπ «Νένπ Γεκνζίνπ Μάλαηδκελη» νπζηαζηηθά αλαπαξηζηά κηα 

δηαθξηηή κνξθή ηεο δηνηθεηηθήο ηδενινγίαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πην παξαδνζηαθά κνληέια πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

έλλνηα ηεο «Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» (Hood,1991, Gunn,1987 ζην Moore, 1996:356). 

Σπλεπψο, ην Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη απνδίδεη ηελ έκθαζε ζηελ επειημία, ζηελ 

εηθφλα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο, ελψ ε 

παξαδνζηαθή δεκφζηα δηνίθεζε ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα έλλνηεο φπσο 

ηζφηεηα θαη ε αλνηθηή πξνζβαζηκφηεηα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (Πίλαθαο 2). 

Κπξίαξρεο επηδηψμεηο ηνπ Νένπ Γεκνζίνπ Μάλαηδκελη είλαη νη εμήο: Μείσζε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίνπ ηνκέα θαη βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ, κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θξάηνπο θαη πηνζέηεζε ησλ αξρψλ δηνίθεζεο ησλ 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζην δεκφζην ηνκέα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο θαιχηεξεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ λένπ δεκνζίνπ κάλαηδκελη, είλαη ε 

εηζαγσγή ηνπ αληαγσληζκνχ, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ δεκνζίσλ κνλνπσιίσλ 

θαζψο θαη ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (Bryson, 2014, Bouckaert θαη Halligan, 

2008, ζην ΔΚΓΓΑ, 2015: 14). 

 

 Πίλαθαο 2: Αληαγσληζηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηνίθεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

Φαξαθηεξηζηηθά                                Γεκφζηα Γηνίθεζε                          Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη  

Βαζηθέο αξρέο                          Ξερσξηζηή ιεηηνπξγία   Αλσηεξφηεηα ησλ αξρψλ ηεο 
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα                           δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ                                 
  

Οξγάλσζε  Γξαθεηνθξαηηθή    Απνθεληξσκέλε                                            
 Τππνπνηεκέλε  Μεηαβαιιφκελε 

 Αμηνθξαηία      Δπειημία 
 
Δπζχλε  Πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο Αγνξά 
                 Αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία Δπηινγέο ησλ ρξεζηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ 
 
Σρέζεηο κε ηνπο ρξήζηεο Φξήζηεο-πνιίηεο    Φξήζηεο-πειάηεο  
ησλ ππεξεζηψλ Δκπηζηνζχλε Δπηινγή 

  Ο νξγαληζκφο σο   Ο νξγαληζκφο πνπ ηθαλνπνηεί  
 επαγγεικαηίαο γξαθεηνθξάηεο ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε 
 

Δξγαζηαθέο ζρέζεηο Παηεξλαιηζηηθέο  Έκθαζε ζηελ εκθάληζε  
  Σπιινγηθέο Αηνκηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 
 Αζθάιεηα κέζα απφ ηε δέζκεπζε  Δπειημία κέζα 
 ζηε γξαθεηνθξαηηθή θαξηέξα   απφ ηε δέζκεπζε ζηελ  
  πειαην-θεληξηθή πξνζέγγηζε   
 

    
Πεγή: Moore, 1996:365 

 

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο «Νέαο Γηαθπβέξλεζεο» βαζίδεηαη ζηελ 

πεπνίζεζε φηη νη κεγάιεο θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, 

φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα έρνπλ πξνθαιέζεη ηε 

δηάρπζε ηεο εμνπζίαο ζε λέα απνθεληξσκέλα θέληξα θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο 

θνηλσληθέο αλάγθεο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ηνπ ξφινπο, 

φπσο ηνπο αζθνχζε κέρξη ηψξα δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί.  

Σην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο Νέαο Γηαθπβέξλεζεο, ν λένο ξφινο ηνπ 

θξάηνπο θαη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ βξίζθνληαη ζε άξξεθηε ζπλεξγαζία κε ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο λένπο θνηλσληθνχο θνξείο, πνπ νη λέεο θνηλσληθέο 

αλάγθεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη. Δπηπιένλ, απηφ πνπ έρεη θπξίαξρε ζεκαζία είλαη ε 

αλαδηνξγάλσζε ηεο παξνρήο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο αζθνχληαη 
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πιένλ ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ. Οη αιιαγέο ζηνπο δεκνζίνπο 

νξγαληζκνχο αθνξνχλ ζηελ δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε εμεηδηθεπκέλσλ ιεηηνπξγηψλ 

ή θαη λέσλ ιεηηνπξγηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ παξέρνληαη απινπζηεπκέλεο θαη 

ηππνπνηεκέλεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ απηνηειψο ή ζπλεξγαηηθά 

(ΔΚΓΓΑ, 2015: 15).      

Οπζηαζηηθή εμέιημε ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε απνηέιεζε ν 

Ν.3230/2004 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ζηα λέα πξφηππα δηνίθεζεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

Ν.3230/04 απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη έζεζε γεληθνχο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη δηαζθάιηζε ηελ θαζηέξσζε εηδηθψλ δεηθηψλ απφ ηελ θάζε ππεξεζία, γηα ηελ 

επίηεπμε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηφρσλ. Ωο γεληθνί δείθηεο κέηξεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνζδηνξίζηεθαλ ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπφλσλ, ε 

εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (Άξζξν 5, Ν.3230/04). 
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ 

 

2.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ αλλαγή 

Οη θάζε είδνπο αιιαγέο θαη νξγαλσηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, απνηεινχλ βαζηθή εζηία αλάιπζεο ηεο κειέηεο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ αιιαγψλ, ζπληζηά 

έλα πνιχπινθν έξγν, θαζψο πνιινί παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηελ εμέιημε ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο επηρείξεζεο, ηηο επξχηεξεο αληηθεηκεληθέο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηηο πξνθιήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σην 

πιαίζην απηφ, ε χπαξμε, ε  εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ε αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ 

εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ θαη θαη’ επέθηαζε λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηφ, κέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ πφξσλ, κεραληζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη θνπιηνχξαο  (Cook & 

Hunsaker, 2001, ζην ΔΚΚΓΑ, 2015:54). 

Οη εζηίεο αλάιπζεο ησλ παξαγφλησλ ηεο αιιαγήο εκθαλίδνληαη 

δηαθνξεηηθέο, κέζα απφ ηελ εμέιημε ησλ παξαγσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ. 

Έηζη, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ην βάξνο πέθηεη, είηε ζηελ παξαηήξεζε ησλ 

αιιαγψλ ζηα άηνκα, ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηελ θνπιηνχξα, ζηηο πξαθηηθέο, ζηα 

παξαγσγηθά ή πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ νξγαληζκψλ (Beer, 1980, ζην 

ΔΚΓΓΑ, 2015: 54), είηε ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηξφπσλ δξάζεσλ θαη αληηιήςεσλ, 
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ιφγσ ησλ λέσλ πξνβιεκάησλ θαη επθαηξηψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηνπο νξγαληζκνχο 

(Tichy, 1983, ζην ΔΚΓΓΑ, 2015: 54). Δπηπιένλ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνδίδεηαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ κεηαβαηηθψλ ζηαδίσλ, κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη 

ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αιιαγψλ (Cummings and Huse θαη Cummings, 1985 ζην ΔΚΓΓΑ, 2015: 54).  

Σε αλάινγν επίπεδν, ηε δεθαεηία ηνπ ’90, ε αιιαγή κειεηήζεθε ζε έλα πην 

δπλακηθφ πεξηβάιινλ θαη ην βάξνο ηεο αλάιπζεο εζηηάζηεθε ζηελ επίδξαζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ,  ζηηο κεηαβνιέο ζηελ πνηφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, ζηηο 

αιιαγέο ζηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο, ζηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ θαη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ΔΚΓΓΑ, 2015:54-55).   

Λακβάλνληαο ππφςε, ινηπφλ, ηνπο γεληθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο αιιαγέο, ε απφπεηξα ηνπ ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

δηνίθεζεο αιιαγψλ ιακβάλεη ππφςε ηεο, δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο: απφ ηε κηα 

πιεπξά, ηηο δπλακηθέο ησλ εθαξκνγψλ θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ νη 

ελδερφκελεο αιιαγέο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηελ πθηζηάκελε νξγαλσηηθή ιεηηνπξγία θαη 

επηρεηξεζηαθή δνκή, πνπ ππφθεηληαη ζηηο αιιαγέο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, φηαλ 

θάλνπκε ιφγν γηα αιιαγέο, ελλννχκε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ 

επηδηψθνπλ λα θαηαζηήζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηελ θηλεηήξην δχλακε ηνπ 

νξγαλσηηθνχ κεραληζκνχ, ζε ζρέζε πάληνηε κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πξσηνβνπιίεο 

ηεο δηνίθεζεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ, σο ζχλνιν.    

Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε καο, επηρεηξψληαο έλαλ νξηζκφ, ωο Δηνίθεζε 

Αιιαγώλ, νξίδνπκε ηηο δηαδηθαζίεο, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε 
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ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηηο αιιαγέο, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ 

επηρεηξεζηαθνύ απνηειέζκαηνο. Ζ Γηνίθεζε Αιιαγψλ ελζσκαηψλεη ηα νξγαλσηηθά 

εξγαιεία, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ζηε δεκηνπξγία επηηπρψλ πξνζσπηθψλ κεηαβάζεσλ, πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ απνδνρή θαη ηε ζπλαίζζεζε ηεο αιιαγήο (Creasey, 2007:3). 

 

2.2 Βαζηθέο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Αιιαγώλ  

Βαζηθή κέξηκλα θάζε αιιαγήο ζηελ επηρείξεζε, είλαη ε ελαξκφληζε ησλ 

πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ησλ αιιαγψλ, κε ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

επηηπρήο εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ απνηειεί αλεζπρία ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζπλνιηθφ 

πιαίζην δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αιιαγέο. 

Βέβαηα, δελ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ 

πνπ λα ηζρχεη θαη λα εγγπάηαη ζίγνπξε επηηπρία ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, θάπνηεο βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ζε έλαλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ απφ ηνπο θνξείο ησλ αιιαγψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη κία επηηπρήο δηαρείξηζε  ησλ αιιαγψλ. Σχκθσλα κε 

ηνπο Jones et.al (2004) απηέο νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ είλαη νη 

εμήο: 

1) Δηαρείξηζε ηεο αλζξώπηλεο πιεπξάο κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν. Καηά ηελ 

πεξίνδν ησλ αιιαγψλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ 

ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ Οη εξγαζίεο κεηαβάιινληαη, λέεο δεμηφηεηεο 

αλαπηχζζνληαη θαη νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ αβεβαηφηεηα θαη πνιιέο 

θνξέο αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ 
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πξνυπνζέηεη αλάιπζε φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, 

πξνγξακκαηηζκφ, θαζψο θαη αλαζεψξεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ πξέπεη λα είλαη 

ελζσκαησκέλε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. 

2) Οη αιιαγέο μεθηλνύλ από ηελ θνξπθή. Όηαλ ζπκβαίλνπλ νη αιιαγέο, φια 

ηα βιέκκαηα είλαη ζηξακκέλα ζηε δηεχζπλζε θαη ζηα ζηειέρε πνπ 

πξνσζνχλ ηηο αιιαγέο, θαζψο απηνί είλαη πνπ αληινχλ ηελ απαξαίηεηε 

δχλακε γηα ηελ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ αιιαγψλ.  Ζ δηεχζπλζε 

θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο επηρείξεζεο πξέπεη 

λα εκπλένπλ θαη πξψηνη λα ελζηεξλίδνληαη ηηο αιιαγέο θαη λα 

θηλεηνπνηνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Πξέπεη λα είλαη πξνζεισκέλνη 

ζην ζηφρν θαη λα θαίλνληαη σο έλα εληαίν ζχλνιν θαη λα εθαξκφδνπλ 

πξψηνη ηηο αιιαγέο ζηνπο εαπηνχο ηνπο. 

3) Οη αιιαγέο αθνξνύλ όια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνύ. Οη δξάζεηο ησλ 

αιιαγψλ δελ είλαη απνθνκκέλεο απφ ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ, 

αληίζεηα αθνξνχλ θαη δηαρένληαη ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Τα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα πξνσζνχλ ηελ επζχλε θαη ην ζρεδηαζκφ 

ησλ αιιαγψλ απφ ηα αλψηεξα ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ, 

ψζηε νη αιιαγέο λα επεθηείλνληαη ζε φινλ ηνλ νξγαληζκφ.   

4) Οη αιιαγέο πξέπεη λα γίλνληαη κε επίζεκν θαη ηππηθό ηξόπν. Οη αιιαγέο 

ζηνλ νξγαληζκφ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα 

αλαθνηλψλνληαη γξαπηψο κε θάζε επηζεκφηεηα. Σην πιαίζην απηφ, ηα 

απαξαίηεηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη: α) ε αληηκεηψπηζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε επηβεβαίσζε ησλ αλαγθψλ γηα αιιαγή, β) ε 
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θαζηέξσζε ηεο πίζηεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ αλάγθε γηα αιιαγέο θαη γ) ε 

παξνρή ηνπ απαξαίηεηνπ νδηθνχ ράξηε γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ. 

5) Δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο όηη εκείο είκαζηε νη θάηνρνη θαη θνξείο ηωλ 

αιιαγώλ. Ζ αίζζεζε φηη νη αιιαγέο είλαη ζεκαληηθέο, εμαξηψληαη απφ 

εκάο θαη καο αλήθνπλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ο 

ξφινο ησλ ζηειερψλ είλαη ζεκαληηθφο θαζψο πξέπεη λα πξνσζνχλ ηελ 

εηθφλα φηη ε αιιαγή είλαη δηθή ηνπο ππφζεζε θαη θαη’ επέθηαζε φινπ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη είλαη πάληα έηνηκνη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ησλ 

αιιαγψλ. Ζ αίζζεζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ εκπινθή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη εληζρχεηαη 

θαζνξηζηηθά κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη αληακνηβψλ. 

6) Μεηέδωζε ην κήλπκα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη απφ θαη ζε φια 

ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλεο παξέρνληαο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηε ζσζηή πιεξνθνξία ζηε ζσζηή ζηηγκή, κε 

πνιινχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 

7) Αμηνιόγεζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ. Οη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί 

ζπρλά θάλνπλ ην ιάζνο λα ππνεθηηκνχλ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν ζπκβαίλνπλ νη αιιαγέο. Αληηζέησο, ε ζσζηή αμηνιφγεζε ηνπ, 

ζπρλά δηαζθαιίδεη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ γηα αιιαγέο, ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ, θαζψο θαη 

ηελ επαξθή εθηίκεζε παξαγφλησλ, φπσο νη αμίεο, αληηιήςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επεξεάδνπλ απνθαζηζηηθά ηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ.   



[26] 
 

8) Δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζκηθνύ πιαηζίνπ. Όηαλ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ έρεη επαξθψο θαηαλνεζεί, ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ζα πξέπεη λα δψζνπλ ζαθείο θαηεπζχλεηο, ζρεηηθά κε ην 

νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ηηο δξάζεηο-ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο αιιαγέο. Ζ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα είλαη κία 

ζχλζεζε ηεο θνηλήο ηζηνξίαο, ησλ αμηψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ηζρχνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ ή επηρείξεζε. Τα 

πξνγξάκκαηα αιιαγψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο 

λέαο θνπιηνχξαο ή ηε ζχλζεζε ηεο κε πξνγελέζηεξεο ή ηελ ελίζρπζε 

ησλ πθηζηάκελσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη ηξφπσλ ιεηηνπξγίαο.  

9) Πξνεηνηκαζία γηα ην αλαπάληερν. Καλέλα πξφγξακκα αιιαγήο δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί πηζηά θαη κε απφιπηε ζπκκφξθσζε κε ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ην δηέπεη. Οη άλζξσπνη αληηδξνχλ απξφβιεπηα. 

Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ πξνυπνζέηεη ηε ζσζηή αμηνιφγεζε 

απηψλ ησλ παξακέηξσλ θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

ζην απξνζδφθεην ησλ αιιαγψλ. Σεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ, ε επηθνηλσλία 

θαη νη θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.    

10)  Μίιεζε ζην άηνκν. Οη αιιαγέο αθνξνχλ θαη’ εμνρήλ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Απηνί αλεζπρνχλ γηα ην βαζκφ πνπ νη αιιαγέο ζα επεξεάζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο, ηη αλακέλεηαη απφ απηέο θαη ηη ζεκαίλεη επηηπρία ή 

απνηπρία γηα απηνχο. Οη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα είλαη εηιηθξηλείο θαη 

ζαθείο ζηηο εξσηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ.  Οη αληακνηβέο πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, φπσο νη πξναγσγέο, ε αλαγλψξηζε, ηα θίλεηξα θαη ηα 

bonus εληζρχνπλ ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αιιαγέο.  
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2.3 Γηνίθεζε αιιαγώλ θαη αλζξώπηλν δπλακηθό 

H αλάιπζε ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ, φπσο ηνλίζακε, νθείιεη πξσηίζησο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο, ηνλ παξάγνληα άλζξσπν. Μεγάινο αξηζκφο εθαξκνγψλ ησλ 

κνληέισλ δηνίθεζεο αιιαγψλ απνηπγράλεη, δηφηη αθξηβψο παξαβιέπεη ηε ζεκαζία 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, αληηκεησπίδνληαο ηηο αιιαγέο ζην πιαίζην κηαο 

κνλφπιεπξεο νξγαλσηηθήο δηάζηαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο, εθαξκνγέο, 

θαη θαλφλεο, πνπ πξέπεη απιά λα εθαξκνζηνχλ. Όια, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

αθήλνληαη ζηνλ νξγαληζκφ, ν νπνίνο ζα εθαξκφζεη ην πιάλν αιιαγήο, ελψ ηα 

ζηειέρε θαη νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη γηα λα αιιάμεηο ηε δνπιεηά, πξέπεη νη 

εξγαδφκελνη απιά λα εθαξκφζνπλ ην πιάλν, ην νπνίν δείρλεη πψο λα κεηαθηλεζείο  

απφ ηε κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε (Bridges and Mitchell, 2000:30). Μέζα απφ απηή 

ηελ αληηκεηψπηζε, εκθαλψο απνπζηάδεη ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ 

αιιαγψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, δειαδή ησλ αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ, 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο δπλακηθήο ησλ βησκάησλ, πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ 

ηηο εθαξκνγέο ησλ αιιαγψλ.   

Ζ ζρέζε  θαη ε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο πεξηιακβάλεηαη ζην επίπεδν πνπ απνθαινχκε μετάβαση, πξφθεηηαη γηα 

κία εζσηεξηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ην ςπρνινγηθφ αλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

αλζξψπσλ, ζηνλ νπνίν αλαγθαζηηθά πξνβαίλνπλ, πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

αιιαγψλ (ν.π.) 

Σχκθσλα κε ηνπο Bridges θαη Mitchell (2000:30-33), ε κεηαβαηηθή 

δηαδηθαζία ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ βηψλεη ηηο αιιαγέο πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) 

θάζεηο: 

1) Ζ πξψηε είλαη ε θάζε ηνπ απνραηξεηηζκνύ, ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη 

πξέπεη λα αθήζνπλ ην παξειζφλ θαη ηνπο πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο 
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δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ θάζε απηή δελ είλαη ηφζν 

απιή, θαζψο νη εξγαδφκελνη αθήλνπλ πίζσ ηνπο θαζήθνληα, πνπ ηνπο 

έθαλαλ πεηπρεκέλνπο ζην παξειζφλ θαη κέζα απφ απηά αλαγλψξηδαλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο θαη είραλ εδξαηψζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

2) Ζ δεχηεξε είλαη ην πέξαζκα ζηελ νπδέηεξε θαηάζηαζε. Καζψο νη 

εξγαδφκελνη αθήλνπλ ηα παιαηά θαζήθνληα ηνπο, απηφ δε ζεκαίλεη 

απηφκαηα φηη είλαη έηνηκνη λα μεθηλήζνπλ ηα λέα ηνπο θαζήθνληα. 

Δηζέξρνληαη, πξψηα ζε κία δχζθνιε θάζε κεηάβαζεο, ηελ νπδέηεξε 

θαηάζηαζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη ζχγρπζε γηα ηε 

λέα θαηάζηαζε, πνπ δεκηνπξγνχλ νη αιιαγέο. Ζ θάζε απηή ζπλαληάηαη 

ζπρλά ζε ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, 

φπνπ πνιιέο θπξίαξρεο νκάδεο έρνπλ λα επηιχζνπλ ζέκαηα εγεζίαο θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ επηηπρήο δηαρείξηζε ηεο δεχηεξεο θάζεο, απαηηεί απφ ηνλ  νξγαληζκφ 

θαη ηα ζηειέρε ηνπ λα δηαζέζνπλ ηνλ απαξαίηεην επαξθή ρξφλν, 

πξνθεηκέλνπ λα εμέιζνπλ απφ ηελ νπδέηεξε θάζε θαη λα εηζέιζνπλ ζηελ 

επφκελε Τξίηε θάζε. 

3) Καη ε ηξίηε θάζε, πνπ είλαη ην βήκα πξνο ηα εκπξόο. Κάπνηνη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο δελ θαηαθέξλνπλ λα θζάζνπλ έσο εδψ, θαζψο είηε 

θνβνχληαη ηηο αιιαγέο, είηε ληψζνπλ ζχγρπζε ζηε θάζε ηεο νπδέηεξεο 

θαηάζηαζεο. Ζ ηξίηε θάζε γηα λα θάλνπλ ην βήκα πξνο ηα εκπξφο 

απαηηεί απφ απηνχο λα μεθηλήζνπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε λένπο 

ηξφπνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο. Καη απηφ είλαη έλα 

θξίζηκν ζηάδην, θαζψο πνιινί δηζηάδνπλ λα πξνρσξήζνπλ θαη 
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αλακέλνπλ θαη παξαηεξνχλ ηνπο άιινπο πσο ρεηξίδνληαη ηηο αιιαγέο θαη 

ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ. 

 

Όπσο έρνπκε ηνλίζεη, ε δηαδηθαζία ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο είλαη κία πνιπζχλζεηε θαη πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία. Σχκθσλα κε 

ηνπο Kotter (2016) θαη Beer θαη Nohria (2000), ην 70% ησλ πξνζπαζεηψλ γηα 

αιιαγέο ζπλήζσο απνηπγράλεη, δηφηη νη νξγαληζκνί δελ εθαξκφδνπλ κία ζπλεπή 

θαη νιηζηηθή δηαδηθαζία θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηε 

δηαδηθαζία απηή. Άιινη βαζηθνί ιφγνη απνηπρίαο ελφο πξνγξάκκαηνο ησλ αιιαγψλ 

απνηεινχλ ε αληίζηαζε θαη ν θφβνο ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη ησλ αιιαγψλ, ε 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ θαη ε αζαθήο κεηάδνζε 

ησλ κελπκάησλ ζην πξνζσπηθφ, ε έιιεηςε νξάκαηνο θαη ζηξαηεγηθήο, ε έιιεηςε 

βνχιεζεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο θαη ε απνπζία νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζα 

πξνσζήζνπλ ηηο αιιαγέο, ε  έιιεηςε πφξσλ, ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε θ.α. 

(Βαθφια, 2009: 22-24). 

Ο Kotter (2005, 2016) πξνηείλεη έλα κνληέιν νθηψ βεκάησλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο αιιαγήο:  

1. Ζ δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο γηα ηελ αιιαγή. 

Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη λα 

ηηο κεηαηξέπεη ζε πξνθιήζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γηα λα αιιάμνπλ ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.   

2. Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ πνπ θαηεπζχλνπλ ηηο αιιαγέο. 

Ζ δεκηνπξγία ηζρπξψλ νκάδσλ κε δηάζεζε θαη ελέξγεηα γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ αιιαγψλ είλαη απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα 

γηα αιιαγέο.  
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3. Ζ δεκηνπξγία ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο θαη πξσηνβνπιηψλ γηα αιιαγή. 

Ζ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ νξάκαηνο γηα αιιαγέο εκπλέεη θαη νδεγεί ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αιιαγψλ. 

4. Ζ ελζσκάησζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δηαδηθαζία αιιαγψλ. 

Οη πξσηνβνπιίεο θαη νη δξάζεηο γηα αιιαγέο πξέπεη λα δηαρένληαη θαη λα 

ελζσκαηψλνπλ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα λα είλαη έηνηκν θαη πξφζπκν 

λα εθαξκφζεη ηηο αιιαγέο. 

5. Ζ πξνψζεζε δξάζεσλ θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ θαη νη κεηαβνιέο ζε πθηζηάκελα 

ζπζηήκαηα θαη δνκέο, πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ απεηιέο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ νξάκαηνο ησλ αιιαγψλ.  

6. Ζ δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ. 

Ζ ζηνρνζέηεζε επηκέξνπο έξγσλ θαη ε επίηεπμε ηνπο, ελζαξξχλεη θαη ηνλψλεη 

εζηθά ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζπζρεηίδεη ηηο επηηπρίεο ηνπ κε ηε γεληθφηεξε 

πξνζπάζεηα θαη ηε καθξφρξνλε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ. 

7. Γηαηήξεζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αιιαγή. 

Οη πξνζπάζεηεο ησλ αιιαγψλ πξέπεη λα είλαη ζπλερείο θαη επίκνλεο θαη λα 

αλαδσνγνλνχληαη δηαξθψο, απμάλνληαο ηε δηάζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

8. Δδξαίσζε ησλ αιιαγψλ. 

Με ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιαγψλ, ε δηνίθεζε νθείιεη λα ππνζηεξίμεη 

ην λέν πιαίζην θαη λα εληζρχζεη ηηο λέεο ζπκπεξηθνξέο πνπ δηακνξθψλνληαη 

ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αιιαγέο. 
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Δπνκέλσο, ε εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ζε έλαλ νξγαληζκφ πξνυπνζέηεη έλα 

ζηξαηεγηθφ θαη ζαθή πξνγξακκαηηζκφ, κε δηαθξηηά ζηάδηα αλάπηπμεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: (Cook and Hunsaker, 2001, ζην ΔΚΓΓΑ, 2015: 58-59): 

 

α) Τν δηαγλωζηηθό ζηάδην: ζην ζηάδην απηφ ν νξγαληζκφο αλαγλσξίδεη ηα εκπφδηα 

θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ επηθέξνπλ. Ζ νκάδα εξγαζίαο, 

πνπ θέξεη ηελ επζχλε ηεο θαζνδήγεζεο ησλ αιιαγψλ, θάλεη ηηο απαξαίηεηεο 

ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε 

πνπ επηζπκεί λα έξζεη ν νξγαληζκφο. Αμηνινγεί θαη εμεηάδεη ηηο αιιαγέο, κειεηά ηηο 

ελδερφκελεο αληηδξάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ θαη 

αλαδεηά ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη απνθπγήο ηνπο.  

β) Τν ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ:  ζε απηφ, ε δηνίθεζε απνθαζίδεη γηα ην είδνο 

ησλ αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ηνπο ηνκείο πνπ ζα αθνξνχλ θαη ηη ζα 

εκπεξηέρνπλ θαη παξάιιεια ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε 

ηνπο. 

γ) Τν ζηάδην ηεο πινπνίεζεο: είλαη ην θξηζηκφηεξν ζηάδην γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο αιιαγήο. Σε απηφ ην ζηάδην, φ,ηη έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηε δηαδηθαζία 

ησλ αιιαγψλ, γίλεηαη πξάμε. Καιφ είλαη, λα πξνεγείηαη έλα πηινηηθφ ζηάδην 

δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο, ψζηε λα αληρλεχνληαη ελδερφκελεο δπζθνιίεο πνπ 

πεξηιήθζεζαλ ζην ζρεδηαζκφ θαη λα γίλνληαη νη αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

δ) Τν ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο: εδψ, νη ππεχζπλνη ησλ αιιαγψλ αμηνινγνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αιιαγψλ θαη θξίλνπλ εάλ έρνπλ ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηέζεθαλ. Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ζε φιν ην πιαίζην πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν 
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νξγαληζκφο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ, φζν θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ (κέηνρνη, 

πειάηεο) πνπ αλαθέξεηαη.  

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη δηνίθεζεο αιιαγψλ ζπληζηά κία πνιπεπίπεδε θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία. Κάζε 

ελδερφκελν πξφγξακκα αιιαγψλ πξέπεη λα έρεη επαξθή θαη αθξηβή ζηνρνζέηεζε, 

λα δηαθξίλεηαη απφ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε θαη πξσηίζησο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

εζσηεξηθέο δπλακηθέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Ζ Γηαρείξηζε  Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη επαξθψο θαη 

επηηπρψο ηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπο εμήο 

παξάγνληεο (Βάιβεο, 1999:25, 2005): 

 Να θάλεη δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο γηα λα εληνπίδεη 

ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο θαη επηζπκεηήο θαηάζηαζεο. 

 Να νξγαλψλεη ηελ επηθνηλσλία εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηελ απνζηνιή ησλ 

απαξαίηεησλ κελπκάησλ. 

 Να ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη λα επηβξαβεχεη φζνπο πξνάγνπλ ηηο 

αιιαγέο. 

 Να κελ παξαιείπεη ηα ζηάδηα ησλ αιιαγψλ. 

 Να αλαπηχζζεη θαη λα θεξδίδεη ηελ αθνζίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Να δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο γηα 

αιιαγέο. 

 Να εκπλέεη θαη λα δεκηνπξγεί φξακα γηα αιιαγέο. 

 Να δεκηνπξγεί θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Να ελδπλακψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ αιιαγψλ.      
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ΣΡΙΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

 

3.1  Βαζηθέο αηηίεο αιιαγώλ ζηνπο δεκόζηνπο νξγαληζκνύο 

 

Οη ιφγνη ησλ αιιαγψλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο είλαη πνιππνίθηινη θαη εμαξηψληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο δηακφξθσζεο ησλ θξαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζπζρεηηζκψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία, κέζα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ πιαίζην. Σηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο, εηδηθά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο δηφγθσζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο, ν δεκφζηνο ηνκέαο βξέζεθε ζην ζηφραζηξν ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο αλάιπζεο θαη θξηηηθήο, πνπ επέβαιιαλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο γηα 

ηηο αιιαγέο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ.  

Δπηπξφζζεηα, εθηφο ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνσζνχλ ην 

πιαίζην αιιαγψλ, εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, επηβάιινπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή 

δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ.    

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ ζην 

δεκφζην ηνκέα είλαη: 

α) ην γεληθφηεξν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ, 

β) νη παγθφζκηεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ,  

γ) ε νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε ρψξαο, 
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δ) ε επηξξνή ησλ ηδενινγηθψλ αλαθνξψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ θηλεκάησλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα, 

ε) ην θνηλσληθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη νη ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί,  

ζη) ε παξαγσγηθή βάζε πνπ επηθξαηεί ζε κηα ρψξα θαη ην κνληέιν 

αλάπηπμεο πνπ πηνζεηεί, 

δ) ε επξχηεξε θνηλσληθή πίεζε, νη αληηιήςεηο θαη νη αμίεο πνπ επηθξαηνχλ, 

ε) ν ξφινο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά 

κε ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ,  

ζ) παξάγνληεο, πνπ άπηνληαη ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, 

φπσο ην κνληέια δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ, ε βησζηκφηεηα ηνπο θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ νξγαληζκψλ. 

 

Οη επξχηεξεο, ινηπφλ, αλάγθεο θαη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αλαπξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, κε ηελ 

αλαθαηαλνκή ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ, λέσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

νξγαληζκψλ θαη πνιηηψλ, αιιαγέο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ζηηο 

ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, 

εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπγρσλεχζεηο θαη ζπλελψζεηο 

νξγαληζκψλ.  

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγρσλεχζεσλ νξγαληζκψλ, ην δήηεκα ηεο 

δηνίθεζεο ησλ αιιαγψλ, πνπ είλαη άιισζηε θαη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο καο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο νη αιιαγέο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, είλαη κεγάιεο θαη 

αθνξνχλ ζηε ζπλνιηθή δνκή ησλ νξγαληζκψλ. Δπηπιένλ, απηφ πνπ πξέπεη λα 
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ηνληζηεί ζηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη αλαθαηαηάμεηο 

ζπκβαίλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ ρακειήο εκπηζηνζχλεο, θαζψο ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ αλεζπρεί γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ ζηελ εξγαζία ηνπ (Hubbard,  

2000 ζην ΔΚΓΓΑ, 2015:11). Δπίζεο, είλαη πηζαλφ νη ππάιιεινη λα ληψζνπλ 

αβεβαηφηεηα (Boxall θαη Purcell, 2003 ζην ΔΚΓΓΑ, 2015:12) θαη λα ράλνπλ ηα 

θίλεηξα θαη ηελ αθνζίσζε ηνπο ζηελ εξγαζία (Robinson, 1996 ζην ΔΚΓΓΑ, 

2015:12).   

 

3.2. Σν πιαίζην αιιαγώλ ζηελ ειιεληθή δεκόζηα δηνίθεζε  

Τν πιαίζην ησλ αιιαγψλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δηακνξθψζεθε κέζα απφ θπξίαξρα αηηήκαηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ αλάπηπμε ηεο κεραλνξγάλσζεο, ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ επειημία ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Σην πιαίζην απηφ, ππήξμαλ εθηεηακέλεο αιιαγέο ζηα 

νξγαλνγξάκκαηα θαη ζηε δνκή ησλ Υπνπξγείσλ θαη νξγαληζκψλ κε ζπγρσλεχζεηο 

θαη θαηαξγήζεηο ππεξεζηψλ, δηεπζχλζεσλ θαη νξγαληζκψλ. 

Βαζηθφ ζεκείν ηνκήο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, θαηά ηελ πξφζθαηε 

πεξίνδν, απνηέιεζε ν Ν.2190/94 «Σχζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» πνπ ζεζκνζέηεζε ηε ζχζηαζε ηνπ 

Αλψηαηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΣΔΠ) θαη αλακφξθσζε ξηδηθά φιν 

ην ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη αλαβάζκηζε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Σεκαληηθφο επίζεο είλαη ν Ν.3230/04 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε 

ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» κε ηνλ νπνίν 
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επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θαζψο 

θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα λέα 

πξφηππα δηνίθεζεο. Όπσο αλαθέξακε θαη ζην Κεθ. 1, βαζηθφ ζεκείν ηνπ λφκνπ 

απνηέιεζε ε θαζηέξσζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηελ επαχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο  θαη ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε 

ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

Σεκαληηθά επίζεο βήκαηα αιιαγψλ έγηλαλ πξνο ηελ επίηεπμε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ πνιηηψλ κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Με 

ην Ν. 2690/99 θαζηεξψζεθε ε αλνηθηή πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηα δηνηθεηηθά 

έγγξαθα (εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηνη, απαληήζεηο 

ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο), κε ην Ν. 3312/05 ζεζπίζηεθε ε ειεθηξνληθή 

ηήξεζε ησλ αξρείσλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ, επίζεο ζην πιαίζην ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγήζεθαλ εζληθά δίθηπα θαη πχιεο δεδνκέλσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ (ΔΚΓΓΑ, 2015:133-140). Σε φ,ηη αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο δηεθπεξαίσζεο 

ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ, ζεκείν αλαθνξάο ζηάζεθε ν Ν.3013/02 θαη ην 

άξζξν 31 κε ηε ζχζηαζε ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ηα νπνία 

δηεπθφιπλαλ νπζηαζηηθά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζηηο δηνηθεηηθέο ηνπο 

ππνζέζεηο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο.   
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΥΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) 

 

4.1 Πεξηγξαθή  

 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Υπεξεζησλ Υγείαο (Δ.Ο.Π.Υ.Υ.) 

ζπζηήζεθε ηελ 01/01/2012 σο λνκηθν πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ  κε ηελ 

επσλπκία Δ.Ο.Π.Υ.Υ. κε ηνλ Νφκν 3918, 2 Μαξηίνπ 2011. Ο Δ.Ο.Π.Υ.Υ. ηειεί ππφ 

ηελ επνπηεία ησλ Υπνπξγείσλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κε έδξα ηελ Αζήλα. Σηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. κεηαθέξνληαη θαη 

εληάζζνληαη σο ππεξεζίεο, αξκνδηφηεηεο θαη πξνζσπηθφ ν Κιάδνο Υγείαο ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ - Δληαίν Τακείν Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ (ΗΚΑ-

ΔΤΑΜ) κε ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ην θέληξν δηάγλσζεο ηαηξηθήο 

ηεο εξγαζίαο ηνπ ΗΚΑ κε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, νη Κιάδνη Υγείαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο 

Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΑΔΔ) θαη ν Οξγαληζκφο Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ 

Γεκνζίνπ (ΟΠΑΓ), φπσο επίζεο ηνπ ΤΣΑΥ, ΤΣΜΔΓΔ, Τακείν Ννκηθψλ, ΝΑΤ θαη 

άιισλ . 

 Οη Υπνπξγνί Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο απνθάζηζαλ απφ θνηλνχ φηη κπνξεί λα κεηαθέξνληαη 

ζηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. θαη Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί παξνρήο πγείαο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, κεηαθέξεηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. ε Υπεξεζία Διέγρνπ Γαπαλψλ Υγείαο Φνξέσλ 
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Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΥΠ.Δ.Γ.Υ.Φ.Κ.Α.) θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζην Γηνηθεηή 

ηνπ Οξγαληζκνχ.    

4.2. θνπόο ηνπ  Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

 Ο ζθνπφο ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Υπεξεζηψλ Υγείαο είλαη ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν Δληαίνο Καλνληζκφο 

Παξνρψλ Υγείαο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζην άξζξν 30, ζε φζνπο αζθαιηζκέλνπο 

είλαη ελ ελεξγεία, ηνπο ζπληαμηνχρνπο αιιά θαη ζηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ απηψλ. Δπίζεο, ε επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ 

δηθηχνπ ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη ν ιεηηνπξγηθφο ζπληνληζκφο ηνπο 

θαζψο θαη ε νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ απηψλ, ζεζπίδνληαο θαλφλεο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. Όζν αθνξά ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ζθνπφο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. είλαη ν έιεγρφο ηεο φπσο θαη ε δηαρείξηζε 

απηήο, αιιά θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ. Τέινο, 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπκβάζεηο γηα παξνρή πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο επίζεο 

θαη απφ ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο, ν Δ.Ο.Π.Υ.Υ. ζηνρεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θξηηεξίσλ θαη ησλ φξσλ ζχλαςήο ηνπο αιιά θαη ε θαη'αλάγθελ αλαζεψξεζε θαη 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ. 

 

4.3. Πόξνη ηνπ  Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

α) Δηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε πνζνζηφ 0,6% ηνπ 

ΑΔΠ. 

β) Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο παξνρψλ αζζελείαο ζε είδνο αζθαιηζκέλνπ-εξγνδφηε. 

γ) Πξνβιεπφκελε εηζθνξά ζπληαμηνχρσλ (6%). 
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δ) Έζνδα απφ θνηλσληθνχο πφξνπο ππέξ ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ θαη Κιάδσλ 

Υγείαο πνπ εληάζζνληαη, νη πξφζνδνη πεξηνπζίαο ηνπο, ε απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ 

θαη ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη θάζε άιιν πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

νηθεία λνκνζεζία ή άιιεο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ, έζνδν. 

ε) Πξφζνδνη απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ θαη 

αμηψλ. 

ζη) Πνζά απφ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ. 

δ) Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θηήζεηο απφ άιιε ραξηζηηθή αηηία. 

ε) Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, νη 

νπνίεο ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. Δπηπιένλ, απφ αιινδαπνχο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο. 

ζ) Δίζπξαμε ησλ rebate(πνζψλ επηζηξνθήο) απφ θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη 

θαξκαθεία. 

 

4.4. Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε 

1. Οη ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. δηαθξίλνληαη ζε Κεληξηθή θαη Πεξηθεξεηαθέο. 

Α.  Ζ Κεληξηθή Υπεξεζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

1. Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξεζεο θαη Αγνξάο Υπεξεζηψλ Υγείαο. 

2. Γεληθή Γηεχζπλζε Σρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Υπεξεζηψλ Υγείαο. 

3. ΥΠ.Δ.Γ.Υ.Φ.Κ.Α.. 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαρείξεζεο θαη Αγνξάο Υπεξεζηψλ Υγείαο 

ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο: 

α. Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

β. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Καηάξηηζεο Σπκβάζεσλ 

γ. Γηεχζπλζε Φαξκάθνπ 
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δ. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο 

ε. Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Υπνζέζεσλ 

ζη. Απηνηειέο Τκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Υπεξεζηψλ Υγείαο 

ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο: 

α. Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Δπνπηείαο Υπεξεζηψλ Υγείαο Δ.Ο.Π.Υ.Υ. 

β. Γηεχζπλζε Σρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο 

γ. Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

δ. Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο - Παξνρψλ 

ε. Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο - Παξνρψλ Λνγαξηαζκνχ Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ, ε νπνία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

 α. Τκήκα Δζφδσλ 

 β. Τκήκα Παξνρψλ 

 γ. Τκήκα Λνγηζηεξίνπ θαη Γξακκαηεία 

Β. Πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο  

1. Τηο Πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. απνηεινχλ νη πθηζηάκελεο 

κνλάδεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΤΑΜ, νη πγεηνλνκηθέο 

ππεξεζίεο απηνχ πνπ δε απνηεινχλ νξγαληθέο κνλάδεο θαη ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο εληαγκέλεο ζηηο ππεξεζίεο αζθάιηζεο, νη ππεξεζίεο ΗΚΑ-

ΔΤΑΜ πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε παξνρέο αζζελείαο ζε είδνο θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε ππεξεζίεο αζθάιηζεο, θαζψο θαη νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ 

ινηπψλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ θαη θιάδσλ πγείαο πνπ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε παξνρέο αζζελείαο ζε είδνο. Απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο πγείαο 

ηνπ ΗΚΑ-ΔΤΑΜ εμαηξνχληαη νη ππεξεζίεο λνζνθνκεηαθήο ππνζηήξημεο, νη νπνίεο 
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κεηαθέξνληαη ζην Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο.  

2. Ζ έληαμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ. δχλαηαη λα είλαη ζηαδηαθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σε απηήλ θαζνξίδεηαη θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο. 

3. Με απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Οξγαληζκνχ νξίδεηαη έλαο Σπληνληζηήο ζε θάζε 

πεξηθέξεηα . Ο ζπληνληζηήο απηφο πξνέξρεηαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο 

Γηεχζπλζεο ησλ εληαζζφκελσλ κνλάδσλ πνπ ήδε ππεξεηνχλ θαη έξγν ηνπ είλαη ε 

επνπηεία ν ζπληνληζκφο θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ., πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. Μηα 

πεξηθεξεηαθή κνλάδα ησλ ππεξεζηψλ επζχλεο ηνπ απνηειεί ηελ έδξα ηνπ 

Σπληνληζηή θαη επηιέγεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Οξγαληζκνχ. Σε θάζε έδξα 

ιεηηνπξγεί Απηνηειέο Γξαθείν γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ππνβνήζεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ. 
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4.5 Οξγαλόγξακκα ηνπ  Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 
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4.6 Βαζηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ  Δ.Ο.Π.Τ.Τ  ζε Πξώην θαη Γεύηεξν Δπίπεδν 

 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. είλαη νη παξνρέο πγείαο θαη σο ηέηνηεο 

λννχληαη νη παξνρέο πγείαο ζε είδνο. 

 Παξνρέο Υγείαο ζε Δίδνο: 

1. Πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο. 

2. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο - ηαηξηθή πεξίζαιςε - δηαγλσζηηθέο ηαηξηθέο 

πξάμεηο. 

3. Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο. 

4. Φπζηθνζεξαπεία - εξγνζεξαπεία - ινγνζεξαπεία - ςπρνζεξαπεία. 

5. Φαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

6. Οδνληηαηξηθή - ζηνκαηνινγηθή πεξίζαιςε.  

7. Δηδηθή αγσγή.  

8. Λνηπή πεξίζαιςε.  

9. Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.  

10. Φξήζε απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο.  

11. Γαπάλεο κεηαθίλεζεο αζζελψλ.  

12. Μαηεπηηθή πεξίζαιςε - επίδνκα ηνθεηνχ.  

13. Ννζειεία ζην εμσηεξηθφ.  

14. Απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο.  

15. Παξνρή ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ θαη πξνζέζεσλ - πξφζζεηε πεξίζαιςε.  

16. Δπηδφκαηα ινπηξνζεξαπείαο, αεξνζεξαπείαο θαη αληηηίκνπ ηξνθήο. 

 

Ο ΔΟΠΠΥ βέβαηα βξίζθεηαη αξθεηά ζπρλά ζηελ επηθαηξφηεηα κε αλαθνξέο 

ζηνλ ηχπν θαη ζηα ΜΜΔ, ιφγσ, ηφζν ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο πγείαο πνπ εμ’ 

νξηζκνχ ελδηαθέξεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, φζν θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ 

αληηκεησπίδεη. Οη δπζρέξεηεο απηέο βαζηθά αλαθέξνληαη ζηα νηθνλνκηθά 
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ειιείκκαηα,  ηα νπνία θιεξνλφκεζε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ ηακείσλ.  Απφ ηελ αξρή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην έιιεηκκα ηνπ νξγαληζκνχ ήηαλ 1δηο γηα ην 2012 θαη 1 δηο 

γηα ην 2013, αληίζηνηρα (εθεκ. Κέξδνο, 2013:18). Οπζηαζηηθά, ν ΔΟΠΠΥ 

θνξηψζεθε ηα ρξέε ησλ ηακείσλ θαη ππνινγίδεηαη φηη ζήκεξα ηα ηακεία ρξσζηνχλ 

1,8 δηο ζηνλ ΔΟΠΠΥ, ελψ 7,1 δηο ρξσζηά ν ΔΟΠΠΥ ζε ηδηψηεο, πξνκεζεπηέο 

πγείαο, αζθαιηζκέλνπο θαη γεληθή θπβέξλεζε (Capital, 2016). 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΔΟΠΠΥ αλήθεη ζηηο πεξηπηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζπγρσλεχζεηο νξγαληζκψλ (πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

Κεθ.2). Όπσο είλαη θπζηθφ, ε ζπγρψλεπζε νξγαληζκψλ απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε 

θαηάζηαζε, πνπ πξνθαιεί κεγάιεο αιιαγέο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη απηέο νη 

αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζε πνιιά επίπεδα θαη αιιάδνπλ ξηδηθά ηηο πθηζηάκελεο δνκέο 

ησλ νξγαληζκψλ (Terzi, 2003, ζην ΔΚΓΓΑ, 2015:11). Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ  

ΔΟΠΠΥ, ζπλέβε απηφ πνπ ηνλίδνπλ νη Cartwright θαη Cooper (1995, ζην ΔΚΓΓΑ, 

2016:11), δειαδή ε δεκηνπξγία ελφο λένπ νξγαληζκνχ πνπ πξνέθπςε απφ 

ζπγρψλεπζε δνκψλ (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θ.α.), 

αλαθαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο. 
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ΠΔΜΠΣΟ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1 Παξνπζίαζε δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαη κεζνδνινγίαο 

 

Ζ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο κειέηεο καο έιαβε ρψξα ηελ πεξίνδν 

Σεπηεκβξίνπ – Ννεκβξίνπ 2016, κε ηε δηεμαγσγή εκπεηξηθήο έξεπλαο κε δνκεκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα εξσηήζεσλ θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ (Παξάξηεκα), ηα νπνία 

δηαλεκήζεθαλ απφ ηνλ κειεηεηή ζηνπο ππαιιήινπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ.. Ζ δηα δψζεο δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ εθ κέξνπο καο θαη νη θαη’ 

ηδίαλ ζπλνκηιίεο καο κε ηνπο ππαιιήινπο, καο έδσζε ηελ επηπιένλ δπλαηφηεηα γηα 

ηελ άληιεζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.  

Τν δείγκα πεξηιάκβαλε 122 άηνκα θαη αθνξνχζε ππαιιήινπο ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. θαη ησλ δχν θχισλ, φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ, θαζψο θαη ησλ θαηεγνξηψλ κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

θαη φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ ηερληθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ κειεηεηή ζε 

πξφγξακκα ινγηζηηθψλ θχιισλ Excel θαη θαηφπηλ θαηαρσξήζεσο φισλ ησλ 

απαληήζεσλ ζην πξφγξακκα. Αθνινπζεί, ε παξνπζίαζε ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο καο. 

Απφ ην ελ ιφγσ δείγκα, ην 66% ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 34% άλδξεο (Γξάθεκα 

2). Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (80%) ήηαλ έγγακνη/εο. 
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Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ 40% αλήθεη ζηελ ειηθία απφ 41 έσο 50 εηψλ, ελψ 

έλα πνζνζηφ 28% αθνξά ζε ππαιιήινπο κεηαμχ 51 έσο 60 εηψλ. Σπκπεξαίλνπκε 

δειαδή, φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (68%) ζηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ απαζρνινχληαη άηνκα 

έκπεηξα παξαγσγηθήο ειηθίαο, απφ 41 έσο 60 εηψλ. Σε φ,ηη αθνξά ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ηνπ δείγκαηνο, ην 70% δηέζεηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ. πάλσ απφ 10 έηε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη ν νξγαληζκφο δηαζέηεη 

έκπεηξν πξνζσπηθφ. Αλαιπηηθά, νη ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο θαηαγξάθνληαη αληίζηνηρα ζηα Γξαθήκαηα 3 θαη 4. 
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Σε φ,ηη αθνξά ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ δείγκαηνο, ην 67% ηνπ δείγκαηνο 

απνηειείηαη απφ απφθνηηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 14% ΤΔΗ θαη 53% ΑΔΗ. 

Απφ ηνπο απνθνίηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 8% έρνπλ θάπνηα 

θαηάξηηζε ΗΔΚ, ελψ απφ ηνπο απνθνίηνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ην 18% 

είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο θαη ην 2% θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (Γξάθεκα 5). 
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5.2. Δμέηαζε ηεο επηθνηλσλίαο ππαιιήισλ θαη δηνίθεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

  

Βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αιιαγψλ, φπσο είδακε θαη ζην Κεθ.2, απνηειεί ε ελδνυπεξεζηαθή 

επηθνηλσλία θαη νη ηξφπνη δηάρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ κελπκάησλ ζηνλ 

νξγαληζκφ. Μέζα απφ ηελ  επηθνηλσλία κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο, 

αλαγλσξίδνληαη νη αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

αλαθνηλψλνληαη νη πνιηηηθέο θαη νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

δηνίθεζεο. Γίρσο ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθήο επηρεηξεζηαθήο επηθνηλσλίαο, ην έξγν 

ησλ αιιαγψλ θαζίζηαηαη δπζρεξέο, θαζψο αδπλαηεί λα ιάβεη ππφςε ηνπ, ηηο 

ζηάζεηο, ηηο αλάγθεο, ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηηο 

αιιαγέο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, δηαξξεγλχεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε θαη ζηελ επηδησθφκελε θαηάζηαζε πνπ επηζπκεί ν νξγαληζκφο κέζα 

απφ ηηο αιιαγέο.    

Σε φ,ηη αθνξά ηα πνζνζηά ζπρλφηεηαο ηεο ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ νη 

ππάιιεινη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε γηα ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

νξγαληζκφ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 43% δειψλεη φηη ελεκεξψλεηαη ζε ζπρλή 

βάζε, σζηφζν έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ, 30%, δειψλεη φηη δελ 

ελεκεξψλεηαη πνηέ ή ελεκεξψλεηαη ζπάληα απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε                

(Γξάθεκα 6). 
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Τα πνζνζηά ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ελεκέξσζεο δελ κεηαβάιινληαη 

νπζηαζηηθά φηαλ αθνξνχλ ζηελ ελεκέξσζε ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο, θαζψο ην 

42% δειψλεη φηη ελεκεξψλεηαη ζε ζπρλή βάζε, σζηφζν ην πνζνζηφ πνπ δειψλεη 

φηη δελ ελεκεξψλεηαη πνηέ ή ζπάληα παξνπζηάδεη κία κηθξή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 

6%, ζπγθξηηηθά κε ηελ ελεκέξσζε ζε επίπεδν Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαη 

θαηαγξάθεη έλα πνζνζηφ 24% πεξίπνπ (Γξάθεκα 7). 
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Ξερσξηζηή ζεκαζία έρνπλ ηα πνζνζηά θαηαγξαθήο ηνπ βαζκνχ πνπ 

ζεσξνχλ νη ππάιιεινη φηη ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σπγθεθξηκέλα, ζε φ,ηη αθνξά ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειά, θαζψο ην 76% ησλ ππαιιήισλ δειψλεη φηη δε ζπκκεηέρεη θαζφινπ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ελψ ην 17% δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη 

ιίγν, ελψ έλα 6% ησλ ππαιιήισλ δειψλεη φηη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θπκκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα (Γξάθεκα 8). 

 

 

Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο απμάλεηαη ζρεηηθά ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ππάγνληαη νη ππάιιεινη. Σε 

απηή ηελ πεξίπησζε, ην 50% δειψλεη φηη δε ζπκκεηέρεη θαζφινπ, ελψ ην 29% ιίγν 

θαη ην 14% δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη ζε κέηξην βαζκφ. Έλα 3% δειψλεη φηη 

ζπκκεηέρεη πάξα πνιχ (Γξάθεκα 9). 
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Σεκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ Γηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ππαιιήισλ, ζρεηηθά κε ηηο 

επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ νη δεχηεξνη έρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα εθζέζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνιννχλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο. Τν 62,81% 

δειψλεη φηη δελ ηνπ έρεη δεηεζεί πνηέ λα εθζέζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζηηο 

αλψηεξεο αξρέο, πνζνζηφ πνπ θξίλεηαη ηδαίηεξα κεγάιν θαη δειψλεη κία αδπλακία 

έθθξαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπλεπάγεηαη θαη ηηο 

αληίζηνηρεο δπζρέξεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε αλνηθηψλ 

επηθνηλσληαθψλ δηαδηθαζηψλ (Γξάθεκα 10). Τν 37,19% δειψλεη φηη είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα εθζέζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζηηο αλψηεξεο αξρέο. Οη θπξηφηεξεο 

κέζνδνη έθζεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ήηαλ νη ζπλαληήζεηο κε ηε Γηεχζπλζε, 

αθνινπζνχλ νη πξνηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο, νη 

επηζθέςεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ελψ ζπάληα αλαθέξνληαη νη έγγξαθεο πξνηάζεηο – 

αλαθνξέο πξνο ηε Γηνίθεζε. 
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Δπηπιένλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο, δεηήζεθε απφ ηνπο ππαιιήινπο λα εθθξάζνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο. Δδψ, νη απφςεηο ηνπο θαηαγξάθνληαη ζεηηθέο, ηφζν κε ηελ επηθνηλσλία πνπ 

έρνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηκήκαηνο ηνπο, φζν θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

άιισλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ (Γξαθήκαηα 11 & 12). 
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Βαζηθνί ιφγνη γηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηηο αλνηθηέο απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ, είλαη νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη 

ε δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία ησλ ππαιιήισλ, ελψ ζε δεχηεξν επίπεδν νη 

δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. Τν 

δηαθνξεηηθφ θχιν θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δελ θαίλεηαη φηη πξνθαινχλ 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. 
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5.3  Αιιαγέο θαη πθηζηάκελν νξγαλσηηθό πεξηβάιινλ  

 

 Σηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ, φπσο ηνλίζακε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Σην 

επίπεδν απηφ, εμεηάζακε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, θαζψο θαη ζέκαηα φπσο ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη 

πξνκεζεπηέο γηα ηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. Σε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ 

απφ ηηο ππεξεζηαθέο ζρέζεηο ηνπο, ε εηθφλα είλαη ζρεηηθά ζεηηθή θαζψο ην 50% 

δειψλεη πνιχ εψο πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν, ελψ ην 30% θξαηά κία νπδέηεξε 

ζηάζε. Ταπηφρξνλα ππάξρεη θαη έλα 17% πνπ δειψλεη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν θαη έλα 

3% πνπ δειψλνπ θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν (Γξάθεκα 13).  

 

 
 

 Σε φ,ηη αθνξά ηα θίλεηξα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο ππαιιήινπο, φπσο 

παξαηεξνχκε θαη ζηνλ Πίλαθα 3, πξψην θίλεηξν ζπγθξηηηθά ζε βαζκφ ηεξάξρεζεο 

πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ νη ππάιιεινη, είλαη νη «νηθνλνκηθέο απνιαβέο» (Γξάθεκα 

14) θαη αθνινπζνχλ ε «αλαγλψξηζε» (Γξάθεκα 15) θαη ε «ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 
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εξγαζία» (Γξάθεκα 16). Ζ «ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία», κάιηζηα, εκθαλίδεη κία 

ηδάηηεξε δπλακηθή, θαζψο ππεξέρεη ζηηο ηξεηο πξψηεο πξνηηκήζεηο. Απελαληίαο, νη 

ππάιιεινη δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη ειάρηζηα γηα ην «θχξνο» (Γξάθεκα 17) θαη 

ηελ «εμνπζία» (Γξάθεκα 18). 

 Πίλαθαο 3 : πρλόηεηεο (ζε πνζνζηά) ησλ βαζκώλ ηεξάξρεζεο ησλ 

θηλήηξσλ πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά από ηνπο ππαιιήινπο 

 

Σνκείο 

Βαζκόο ηεξάξρεζεο 

    1          2           3           4           5           6            7          8           9 

Αλαγλψξηζε 24,55 8,18 10,91 4,55 7,27 10,91 16,36 8,18 9,09 

Κχξνο 0,00 10,00 1,82 15,45 7,27 12,73 23,64 27,27 1,82 

Οηθνλνκηθέο απνιαβέο 30,00 13,64 14,55 8,18 15,45 6,36 5,45 1,82 4,55 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία κνπ 

21,82 29,09 14,55 10,91 9,09 7,27 5,45 0,91 0,91 

Πξνζσπηθή αλάπηπμε 3,64 6,36 10,00 30,00 12,73 26,36 4,55 5,45 0,91 

Απηνεθηίκεζε 9,09 17,27 21,82 9,09 18,18 10,00 9,09 2,73 2,73 

Αζθάιεηα εξγαζίαο 8,18 8,18 16,36 12,73 9,09 17,27 19,09 8,18 0,91 

Αλεμαξηεζία 1,82 6,36 7,27 8,18 18,18 8,18 14,55 32,73 2,73 

Δμνπζία 1,82 0,91 1,82 0,91 0,91 1,82 2,73 13,64 75,44 
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 Βεβαίσο, απηφ πνπ έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία είλαη ην λα εμεηάζνπκε ηελ 

αιαιιεπίδξαζε ησλ θηλήηξσλ κε ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο θαη ην εάλ ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο λα αλαπηχμνπλ ηα θίλεηξα 

ηνπο. Σε απηφ ην επίπεδν, νη απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ θαίλνληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο φηη είλαη αξλεηηθέο, θαζψο ην 15% δειψλεη θαζφινπ θαη ην 38% 

ιίγν, ελψ έλα κφιηο 12% δειψλεη φηη ηθαλνπνηνχληαη ηα θίλεηξα ηνπ ζε κεγάιν 

βαζκφ (Γξάθεκα 19). 
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 Σρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

ζπγθξηηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπο, πξψηε 

κέζνδνο ζε βαζκφ ηεξάξρεζεο είλαη ν «δηάινγνο» θαη αθνινπζεί ε κέζνδνο «ηηο 

αθήλσ λα εμειηρζνχλ». Δλψ, ηφζν νη πξνθνξηθέο, φζν θαη νη γξαπηέο αλαθνξέο, 

θαίλεηαη λα κε πξνηηκνχληαη σο κέζν επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηνπο 

ππαιιήινπο (Πίλαθαο 4).   

 

Πίλαθαο 4 : πρλόηεηεο (ζε πνζνζηά) ησλ βαζκώλ ηεξάξρεζεο ησλ κεζόδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ 

 
Μέζνδνη Βαζκόο ηεξάξρεζεο 

   1           2           3           4            

Γηάινγνο 85,54 12,05 0,00 2,41 

Πξνθνξηθέο αλαθνξέο 0,00 27,71, 68,67 3,62 

Γξαπηέο αλαθνξέο 2,41 1,20 18,07 78,32 

Τηο αθήλσ λα εμειηρζνχλ 12,05 59,04 12,05 16,86 

 
  

Οη ππάιιεινη θαίλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ 

βξίζθεηαη ε ππεξεζία ηνπο, θαζψο ην 81,15% δειψλεη ηθαλνπνηεκέλν, ελψ γηα 

φζνπο δειψλνπλ φηη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, απηά αλαθέξνληαη ζηε καθξηλή 

απφζηαζε θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Σε φ,ηη αθνξά ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο εξγαζίαο ηνπο νη ππάιιεινη 

εκθαλίδνληαη δπζαξεζηεκέλνη, θαζψο ην 68,85% δειψλεη φηη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή  πνπ παξέρεη ν νξγαληζκφο (Γξάθεκα 

20). Τα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηηο ειιείςεηο ππνινγηζηψλ θαη 

αλαισζίκσλ πιηθψλ, φπσο επίζεο θαη ζηηο θαθέο ζπλζήθεο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  
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Οη ππάιιεινη δειψλνπλ θαινί ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (91%) δειψλεη φηη έρεη θαιή έσο πνιχ θαιή ζρέζε κε ηελ 

ηερλνινγία (54% θαη 27%, αληίζηνηρα) θαη ην 92.55% ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία 

ζε θαζεκεξηλή βάζε (ζπρλά έσο πνιχ ζπρλά). 

Γηα ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα, νη 

ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη ε Γηνίθεζε δελ δίλεη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο. Μάιηζηα, ην 28,57% ζεσξεί φηη δε δίλεη θαζφινπ επθαηξίεο θαη ην 

41,17% ζεσξεί φηη δίλεη ειάρηζηεο επθαηξίεο (Γξάθεκα 21). Γειαδή, εκθαλίδεηαη 

έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 70% πνπ δειψλεη δπζαξεζηεκέλν απφ ηε Γηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζέκαηα παξνρήο επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο. Τν ίδην αξλεηηθά είλαη 

ηα απνηειέζκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζηάζε ησλ ππαιιήισλ, ζρεηηθά κε ην εάλ ε 

Γηνίθεζε δίλεη ηηο ίδηεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο 

(Γξάθεκα 22).  
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Ηδηαίηεξα ρξήζηκα είλαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ 

ζεσξνχλ νη ππάιιεινη φηη ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 

5, πξψηνο ηνκέαο ζε βαζκφ ηεξάξρεζεο γηα ηνλ νπνίν νη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη 

έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλάγθε εθπαίδεπζεο είλαη ηα «λνκηθά ζέκαηα» θαη 

αθνινπζνχλ  ε «δηνίθεζε –management-» θαη νη «επηθνηλσληθέο δεμηφηεηεο». 
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Πίλαθαο 5 : πρλόηεηεο (ζε πνζνζηά) ησλ βαζκώλ ηεξάξρεζεο ησλ ηνκέσλ πνπ νη 

ππάιιεινη ζεσξνύλ όηη  ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε 

 
 

Σνκείο  Βαζκόο ηεξάξρεζεο  

    1            2            3           4             5           6 

Σε λνκηθά ζέκαηα 20,79 16,83 9,90 8,91 21,78 21,79 

Σε ζεζκηθά ζέκαηα 13,86 23,76 18,81 22,77 11,88 8,92 

Σηε ζχληαμε εγγξάθσλ 13,86 6,94 11,88 24,75 21,78 20,79 

Σηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο 

16,83 18,82 20,79 18,81 17,82 6,93 

Σηε δηνίθεζε 

(management) 

19,80 15,85 22,77 11,88 11,88 17,82 

Σηε δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ 

13,86 20,79 12,87 12,87 13,86 25,75 

 
 

    Σε φ,ηη αθνξά κία πνηνηηθφηεξε δηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θάζε ηνκέα, θαίλεηαη φηη νη ππάιιεινη ζεσξνχλ σο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη ζηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (Γξαθήκαηα 23 έσο 28). 
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Τέινο, ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ., αξρηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηηο 

πξνζθεξφκελεο  ππεξεζίεο, νη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη νη πνιίηεο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο, θαζψο ην 48% δειψλεη φηη βξίζθεη ηνπο πνιίηεο 

ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνπο θαη ην 17% πηζηεχεη φηη δελ είλαη θαζφινπ 

επραξηζηεκέλνη (Γξάθεκα 29). 
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Σην ίδην πιαίζην θηλνχληαη θαη νη απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζην 

πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. Τν 39% πηζηεχεη φηη νη 

πξνκεζεπηέο είλαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη ην 16% φηη δελ είλαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη (Γξάθεκα 30). 
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5.4 Γηαδηθαζία αιιαγώλ: ηάζεηο & απόςεηο ππαιιήισλ  

  

 Τν ζέκα πνπ απαζρφιεζε εθηελψο ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ην δήηεκα 

ησλ ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. απέλαληη ζε 

ελδερφκελεο αιιαγέο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζεκαληηθά δεηήκαηα, 

φπσο ε δηάζεζε ηνπο απέλαληη ζηηο αιιαγέο, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο θαη νη 

αλάγθεο πνπ έρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαβιεζεί ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σε 

γεληθέο γξακκέο, νη ππάιιεινη δειψλνπλ πξνζεισκέλνη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ (Γξάθεκα 31). Σηα ζέκαηα ησλ αιιαγψλ θαη μεθηλψληαο απφ ηε 

δηάζεζε θαη ηελ ελ γέλεη ζηάζε ησλ ππαιιήισλ ζηηο αιιαγέο, παξαηεξνχκε φηη έλα 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 60% εκθαλίδεηαη πνιχ έσο πάξα πνιχ 

ζεηηθφ ζε ελδερφκελεο αιιαγέο, ελψ ζην 10% θαηαγξάθεηαη κία πνιχ κηθξή 

δηάζεζε απέλαληη ζε αιιαγέο (Γξάθεκα 32). 
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 Θεηηθή απνδεηθλχεηαη θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ 

ππαιιήισλ ζε ελδερφκελεο αιιαγέο, θαζψο ην 74% ησλ ππαιιήισλ ζεσξεί ηνλ 

εαπηφ ηνπ πνιχ έσο πάξα πνιχ πξνζαξκνζηηθφ ζηηο αιιαγέο, ελψ έλα ειάρηζην 

πνζνζηφ 2% ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ιίγν πξνζαξκνζηηθφ ζε πεξηπηψζεηο αιιαγψλ 

(Γξάθεκα 33). 
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5.5 Αληηζηάζεηο απέλαληη ζηηο αιιαγέο 

 
Σε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα ησλ αληηζηάζεσλ απέλαληη ζηηο αιιαγέο, αο 

μεθηλήζνπκε απφ ην ηη πηζηεχνπλ νη ππάιιεινη, ζρεηηθά κε ην εάλ ν νξγαληζκφο 

έρεη ηελ απαξαίηεηε βνχιεζε λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο. Οη απφςεηο ησλ 

ππαιιήισλ, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη ζρεηηθά ζεηηθέο, θαζψο ην 34% ζεσξεί φηη ν 

νξγαληζκφο έρεη ηε βνχιεζε λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο, ελψ ην 27% δηαθσλεί θαη 

δελ πηζηεχεη φηη ν νξγαληζκφο έρεη ηελ ηζρπξή βνχιεζε γηα αιιαγέο (Γξάθεκα 34). 

Γεγνλφο, πάλησο είλαη φηη εκθαλίδεηαη κία ζρεηηθή πιεηνςεθία (33,59% έλαληη 

27,88%) πνπ δηαβιέπεη ηε βνχιεζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα αιιαγέο. Δπίζεο, έλα 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 38,53% θαίλεηαη λα θξαηά κία νπδέηεξε 

ζηάζε, θαζψο δελ θαίλεηαη λα ην ελδηαθέξεη ην εάλ ν νξγαληζκφο έρεη ηε βνχιεζε 

θαη ηε δπλακηθή γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο. 
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Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα πξνζέμνπκε ηελ επηθπιαθηηθφηεηα θαη ην θφβν 

πνπ πξνβάινπλ νη ππάιιεινη ζηηο αιιαγέο. Με κεγαιχηεξε πιεηνςεθία, νη 

ππάιιεινη (30%) εθθξάδνπλ ηελ επηθχιαμε φηη ελδερφκελεο αιιαγέο ζα 

πξνθαιέζνπλ αβεβαηφηεηα ζηηο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο, ελψ δε θαίλνληαη λα 

θνβνχληαη ηφζν φηη νη αιιαγέο ζα ηνπο θάλνπλ λα ράζνπλ ηα πξνλφκηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο (10%). (Γξαθήκαηα 35 & 36, αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη 

ηδηαίηεξα απαηζηφδνμνη αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο, θαζψο έλα 

κεγάιν πνζνζηφ 48%, ζεσξεί φηη θακηά αιιαγή δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηνλ νξγαληζκφ, ιφγσ  γξαθεηνθξαηίαο (Γξάθεκα 37).   
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Άιινη ιφγνη αληίζηαζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο αλνηθηέο απαληήζεηο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο δηα δψζεο ζπλνκηιίεο πνπ είρακε 

θαηαγξάθνληαη νη πηζαλφηεηεο κείσζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δπζκελέζηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε έιιεηςε δεκνθξαηίαο πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ νη 

αιιαγέο, ε αλαμηνθξαηία θαη ε κείσζε ησλ απνδνρψλ, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη ε 

πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ε έιιεηςε 

νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 
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5.6 Δπηζπκεηνί ηνκείο αιιαγώλ 

 

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε δηεξεχλζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζα επηζπκνχζαλ νη 

ππάιιεινη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ βειηηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο θαη ζην 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ δεηήζεθε απφ ην πξνζσπηθφ λα 

ηεξαξρήζεη ζε ζεηξα πξνηεξαηφηεηαο ηνπο ηνκείο ηνπο νπνίνπο ζεσξεί ζεκαληηθνχο 

γηα λα ππάξμνπλ αιιαγέο. Οη απαληήζεηο – ηεξαξρήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. 

 

Πίλαθαο 6 : πρλόηεηεο (ζε πνζνζηά) ησλ βαζκώλ ηεξάξρεζεο ησλ ηνκέσλ ζηνπο 

νπνίνπο είλαη επηζπκεηέο νη αιιαγέο 

 

Σνκείο 

Βαζκόο ηεξάξρεζεο 

    1           2            3             4           5           6            7             8           9 

Υιηθνηερληθή ππνδνκή 20,19 6,42 9,17 11,93 8,26 6,42 2,75 23,85 11,01 

Γεσγξαθηθή ζέζε 7,34 3,67 2,75 2,75 5,50 4,59 7,34 19,27 46,79 

Τξφπνο αμηνιφγεζεο 

πξνζσπηθνχ 

14,68 16,51 11,93 10,09 13,76 10,09 11,93 8,26 2,75 

Τξφπνο επηινγήο 

πξντζηακέλσλ 

12,84 11,93 11,01 8,26 8,26 15,60 9,17 9,17 13,76 

Καηαλνκή αξκνδηφηεησλ 12,84 20,18 24,77 11,93 10,09 8,26 9,17 0,93 1,83 

Δπηθνηλσλία κε ηνλ/ηελ 

πξντζηάκελν/ε 

7,34 15,60 11,01 22,01 15,60 8,26 10,09 10,09 0,00 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο 

11,01 15,60 11,01 14,68 15,60 12,84 11,01 4,58 3,67 

Δπηθνηλσλία κεηαμχ 

ηκεκάησλ 

0,92 5,50 11,01 9,17 16,51 20,18 18,36 15,60 2,75 

Τξφπνη ιήςεο 

απνθάζεσλ 

13,76 3,67 6,42 10,09 6,42 13,76 20,18 8,26 17,44 
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 Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 6, πξψηνο ηνκέαο ζε βαζκφ ηεξάξρεζεο 

γηα ηνλ νπνίν νη ππάιιεινη πηζηεχνπλ φηη ελδερνκελεο αιιαγέο ζα βειηίσλαλ ηελ 

εξγαζία ηνπο είλαη ε «πιηθνηερληθή ππνδνκή» (Γξάθεκα 38) θαη αθνινπζνχλ  ν 

«ηξφπνο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ» (Γξάθεκα 39), νη «ηξφπνη ιήςεο 

απνθάζεσλ» (Γξάθεκα 18),  ε «θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ» (Γξάθεκα 40) θαη ν 

«ηξφπνο επηινγήο πξντζηακέλσλ» (Γξάθεκα 41).     
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ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ/ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΙ 

 
6.1 πκπεξάζκαηα 
 
 
Τν Γεθέκβξην ηνπ 2016 νινθιεξψζεθε ε έξεπλα καο ζηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Παξνρψλ Υπεξεζηψλ Υγείαο (Δ.Ο.Π.Υ.Υ.) κε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σην θεθάιαην απηφ αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγψλ ζ’ έλα δεκφζην 

νξγαληζκφ. Ο Δ.Ο.Π.Υ.Υ. δηαηεξεί ηα θιαζζηθά ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ελφο ειιεληθνχ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή θάζεηε θεληξηθή 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε κε πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαη δηαθξηηά θαηακεξηζκέλεο 

δηεπζχλζεηο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη φηη ε ίδξπζε ηνπ ην 2011 

απνηειεί ζπλέλσζε θιάδσλ πγείαο έμη βαζηθψλ (θαη άιισλ) αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ. 

Σχκθσλα θαη κε ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ. είλαη ππάιιεινη πςειψλ ηππηθψλ πξνζφλησλ κε επαξθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Τν 67% είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – ην 

20% έρεη αθνινπζήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο- θαη ην 70% έρεη επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία πάλσ απφ 10 έηε. Μάιηζηα, ην 97% είλαη κέρξη 60 εηψλ, κε ηελ 

πιεηνςεθία (40%) κεηαμχ 40 θαη 50 εηψλ- επνκέλσο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ βξίζθεηαη ζε ελεξγή θαη δπλακηθή παξαγσγηθή ειηθία. 
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Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη δηαδηθαζίαο αιιαγψλ απνθαζίζακε λα εμεηάζνπκε βαζηθά ζέκαηα ηεο 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φπσο ε ελδνυπεξεζηαθή επηθνηλσλία, ε 

δέζκεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ε 

παξνπζία θηλήηξσλ, ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, θαζψο φια απηά ηα δεηήκαηα απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επηηπρή νξγάλσζε ελφο πξνγξάκκαηνο αιιαγψλ θαη άπηνληαη ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγψλ. 

Σε φ,ηη αθνξά ηελ ελδνϋπεξεζηαθή επηθνηλσλία ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ 

θαίλεηαη φηη ππάξρεη κία θαιή ξνή ηεο επηθνηλσλίαο ζηνλ νξγαληζκφ, ππάξρεη έλα 

ππνινγίζηκν πνζνζηφ ππαιιήισλ 30% πνπ δειψλεη φηη δελ ελεκεξψλεηαη ζπρλά, 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, γηα ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

νξγαληζκφ. Τν πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζρεηηθά ζην 24% φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο 

απνθάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο, φκσο θαη πάιη θξίλεηαη ππνινγίζηκν. Απφ απηφ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη κία αδπλακία, γηα έλα κέξνο ησλ ππαιιήισλ, ζηελ 

πξφζβαζε ζην δίθηπν ησλ λέσλ επηθνηλσληαθψλ δνκψλ, ζε ζρέζε θαη κε ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο απηά θαίλεηαη φηη είλαη ηα 

παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ φπσο εγθχθιηνη, νδεγίεο 

θιπ.  

Αξλεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Τν 76% δειψλεη φηη δε 

ζπκκεηέρεη θαζφινπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ην 50% 

ηεο Γηεχζπλζεο αληίζηνηρα, πνζνζηά πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη ζε θάζεην θεληξηθφ επίπεδν θαη απνπζηάδνπλ νη έκκεζνη ηξφπνη 

ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ απνπζία επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
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Γηνίθεζεο, Γηεπζχλζεσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ (62%), πνπ δειψλνπλ φηη δελ ηνπο έρεη δεηεζεί 

πνηέ λα εθζέζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία 

ηνπο. 

Παξφιε ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ην πξνζσπηθφ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο 

κε ηε Γηνίθεζε θαη ηηο Γηεπζχλζεηο, νη ππάιιεινη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (76%) 

δειψλνπλ επραξηζηεκέλνη κε ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα 

ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο είλαη νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη ε 

δηαθνξεηηθή ηδηνζπγθξαζία ησλ ππαιιήισλ. Ηθαλνπνίεζε δειψλνπλ νη ππάιιεινη 

θαη απφ ηηο ππεξεζηαθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Βαζηθά θίλεηξα ζε ζεηξά ηεξάξρεζεο ζεσξνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο νη 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ε αλαγλώξηζε θαη ε ηθαλνπνίεζε από ηελ εξγαζία, 

ελψ δε θαίλεηαη λα ηνπο ελδηαθέξνπλ ην θχξνο θαη ε εμνπζία. Ωζηφζν, νη 

ππάιιεινη παξνπζηάδνληαη αξλεηηθνί, ζρεηηθά κε ην εάλ ην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα θίλεηξα ηνπο, θαζψο ην 

15% δειψλεη φηη δελ ηθαλνπνηνχληαη θαζφινπ ηα θίλεηξα ηνπ θαη ην 38% ιίγν.  

Σε φ,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ νη βαζηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε-επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ν δηάινγνο 

θαη ε απνρψξεζε (αθήλσ ηηο ζπγθξνχζεηο λα εμειηρζνχλ) θαη απνπζηάδνπλ νη 

ηππηθνί ηξφπνη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. Ζ πηνζέηεζε άηππσλ κεζφδσλ καο νδεγεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη επηβεβαηψλνληαη νη ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, 

θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δειψλνπλ φηη επηιέγνπλ ηηο πξνθνξηθέο κνξθέο 

δηαιφγνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Οη ππάιιεινη επίζεο δειψλνπλ θαινί ρξήζηεο ηεο ηερλνινγίαο κε ζεηηθή 

δηάζεζε πξνο απηήλ, σζηφζν παξνπζηάδνληαη αξλεηηθνί ζε φηη αθνξά ηηο πνιηηηθέο 
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ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, θαζψο ην 41% ζεσξεί φηη ηνπ 

παξνπζηάδνληαη ειάρηζηεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην 

29% θαζφινπ. Καηαγξάθνληαο, ηηο αλάγθεο ηνπο ζε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, 

απηέο πνπ αλαδεηθλχνληαη θαη παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε θαη δπλακηθή 

είλαη ε εθπαίδεπζε ζε λνκηθά ζέκαηα, ζηε δηνίθεζε, ζηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηόηεηεο θαη ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ.    

Τέινο θαη ζε φ,ηη αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη 

ηφζν νη πνιίηεο, φζν θαη νη πξνκεζεπηέο πγείαο, δελ είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. ελψ νη 

ππάιιεινη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (68%) δελ δειψλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ην 

πιηθνηερληθφ πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηηο 

ειιείςεηο ππνινγηζηψλ θαη αλαισζίκσλ πιηθψλ θαη ηηο θαθέο ζπλζήθεο ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Δξεπλήζακε θαη θαηαγξάςακε ηηο ζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ απέλαληη ζε 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγψλ. Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαίλεηαη ηδηαίηεξα δεζκεπκέλν ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο ην 70% 

δειψλεη πνιχ εψο πνιχ πξνζεισκέλν ζηνπο ζηόρνπο ηνπ νξγαληζκνύ. Ζ ίδηα 

ζεηηθή δηάζεζε απνηππψλεηαη θαη ζηηο αιιαγέο, θαζψο  ην  60% δειψλεη ζεηηθό 

ζηηο αιιαγέο, ελψ αθφκε κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζηηο αιιαγέο, θαζψο ην 74% δειψλεη απφ πνιχ έσο πνιχ 

πξνζαξκνζηηθό ζηηο αιιαγέο.   

Ζ δηαδηθαζία σζηφζν ησλ αιιαγψλ, φπσο ηνλίζακε ζηε ζεσξεηηθή καο 

αλάιπζε, εκπεξηέρεη θαη ζεκεία αληίζηαζεο εθ κέξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα κία επεξρφκελε λέα θαηάζηαζε. Σηελ πεξίπησζε ηνπ 

Δ.Ο.Π.Υ.Υ. απηφ πνπ απαζρνιεί θπξίσο ηνπο ππαιιήινπο είλαη νη ελδερόκελεο 
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αβεβαηόηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη 

φρη ηφζν κήπσο ράζνπλ πθηζηάκελα πξνλφκηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Παξάιιεια, δελ 

θαίλεηαη λα εθθξάδνληαη ακθηβνιίεο γηα ηε βνχιεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα 

πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο, σζηφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαίλεηαη λα ακθηβάιεη 

ηδηαίηεξα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ ιφγσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο.  

Οη θπξηφηεξνη ηνκείο, ζχκθσλα κε ηηο δεισκέλεο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

πάλσ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θαηεπζπλζεί έλα πξφγξακκα δηαδηθαζίαο 

αιιαγψλ, είλαη νη αιιαγέο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζηνπο ηξόπνπο 

αμηνιόγεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, ζηνπο ηξόπνπο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ 

θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζην αλζξώπηλν δπλακηθό.   

Σπλνςίδνληαο,  

 ν Δ.Ο.Π.Υ.Υ. δηαζέηεη έλα πςειψλ πξνζφλησλ θαη ζε δπλακηθή παξαγσγηθή 

ειηθία αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

 θαηαγξάθεηαη κία ζεηηθή δηάζεζε θαη πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο αιιαγέο, 

 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ δελ ακθηβάιεη γηα ηε βνχιεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα 

πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο, είλαη επηθπιαθηηθφ σζηφζν ιφγσ ηηο 

γξαθεηνθξαηίαο, 

 ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηαγξάθεηαη πξνζεισκέλν ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ, 

 ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη είλαη ε απφζηαζε επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο, Γηεπζχλζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε 

απνπζία ησλ ππαιιήισλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

 επίζεο, θαηαγξάθεηαη κία αξλεηηθή ζηάζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, θαζψο έλα 
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κεγάιν πνζνζηφ δειψλεη φηη ηνπ παξνπζηάδνληαη απφ θαζφινπ έσο 

ειάρηζηεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο εθ κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο 

αλαδεηθλχνληαη ε εθπαίδεπζε ζε λνκηθά ζέκαηα, ζηε δηνίθεζε, ζηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, 

  ε κεγαιχηεξε αληίζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαγξάθεηαη ζηηο ελδερφκελεο 

αβεβαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπ, 

 επηζπκεηνί ηνκείο αιιαγψλ αλαδείρζεθαλ νη αιιαγέο ζηελ πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, ζηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηνπο ηξφπνπο 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. 

 
6.2 Πξνηάζεηο 

 

Τν αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ είλαη ζρεηηθά λέν ζην ρψξν ηεο 

δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, ελ ηνχηνηο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη νπζηαζηηθφ 

δήηεκα δηεξεχλεζεο, ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ αλαθαηαηάμεσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

επνρήο καο. Ζ παξνχζα έξεπλα πξνζπάζεζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ έξεπλα ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ δηνίθεζεο αιιαγψλ θαη δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζε έλαλ 

ειιεληθφ δεκφζην νξγαληζκφ. Ζ πεξίπησζε ηεο εκπεηξηθήο καο δηεξεχλεζεο εμ’ 

νξηζκνχ ζπληζηά κία ελδηαθέξνπζα εζηία αλάιπζεο, ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ 

κεηαβνιψλ θαη ηάζεσλ αιιαγψλ πνπ επηθξαηνχλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ 

ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ζέινπκε λα πηζηεχνπκε φηη 

ζπλεηζθέξακε ζηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε έξεπλα απηή 
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απνηειεί θαη απηή κε ην κέξνο ηεο, αθεηεξία γηα λένπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη λένπο 

εξεπλεηηθνχο ηνκείο αλάιπζεο. 

Σε φ,ηη αθνξά εηδηθά ηελ πεξίπησζε ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. ηνλίζακε ηε ζεηηθή 

ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε βνχιεζε, ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ, φζν θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ, γηα αιιαγέο. Όιεο νη πιεπξέο ηνπ νξγαληζκνχ έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα εθαξκνγή αιιαγψλ, ην πξνζσπηθφ 

δειψλεη ζεηηθφ θαη πξνζαξκνζηηθφ, ελψ νη αληηζηάζεηο αθνξνχλ ζηηο αβεβαηφηεηεο 

ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζηε γξαθεηνθξαηία, θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ. Μία θαιή πξαθηηθή ζα ήηαλ ε ζχζηαζε κηαο επηηξνπήο-νκάδαο 

αιιαγψλ κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ελφο πιάλνπ αιιαγψλ κε ζπγθεθξηκέλε 

ζηνρνζέηεζε, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ αιιαγψλ. 

Δπίζεο, φπσο ηνλίζακε έλα πξφγξακκα δηαδηθαζίαο αιιαγψλ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη απφ 

ηελ άπνςε απηή, αλαδείμακε ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηε Γηνίθεζε θαη ηηο 

Γηεπζχλζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σην ζέκα απηφ, ε αλάιπζε ηνπ δεηήκαηνο 

ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ζηελ ελίζρπζε λέσλ ηξφπσλ θαη κέζσλ επηθνηλσλίαο κε ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο π.ρ. εζσηεξηθά δηαδηθηπαθά δίθηπα επηθνηλσλίαο, 

newsletter θαη ηελ αχμεζε ησλ ζπλαληήζεσλ δηνίθεζεο θαη ππαιιήισλ κέζσ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλαληήζεσλ –meetings-, εθδειψζεσλ, φπνπ ζα 

εθθξάδνληαη αλνηρηά νη αλάγθεο θαη νη πξνηάζεηο ησλ ππαιιήισλ. 

Οη δεισκέλεο ζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη νη 

απφςεηο ηνπο φηη δελ ηνπο παξνπζηάδνληαη επαξθείο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο εθ 

κέξνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ππνδειψλεη ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ησλ 
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ελδνυπεξεζηαθψλ ζεκηλαξίσλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ελεκέξσζε 

ηνπο πάλσ ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

Τέινο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαδείμακε ηνπο επηζπκεηνχο 

ηνκείο αιιαγψλ ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ελφο 

πξνγξάκκαηνο αιιαγψλ, φπσο ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ππεξεζηψλ, ε 

ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε θαηαλνκή 

ησλ αξκνδηνηήησλ κε ζαθείο πεξηγξαθέο ησλ ξφισλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Διπίδνπκε φηη ε εξεπλεηηθή καο πξνζπάζεηα ζπλέβαιιε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ κε ηε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη αλέδεημε 

ηηο δπλακηθέο, γηα ηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο θαη δηνηθεηηθήο έξεπλαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηνίθεζεο αιιαγψλ.                 
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36. Δλδερφκελεο αιιαγέο ζα πξνθαιέζνπλ  
 αβεβαηφηεηα ζηηο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 71 
 
37. Κακία αιιαγή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί  
 ζηνλ νξγαληζκφ ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο.  71 
 
38. Ηεξάξρεζε ηνπ ηνκέα «πιηθνηερληθή ππνδνκή»,  
 γηα ηνλ νπνίν πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο. 73 
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39. Ηεξάξρεζε ηνπ ηνκέα «ηξφπνη αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ»,   73 
 γηα ηνλ νπνίν πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο. 
 
40. Ηεξάξρεζε ηνπ ηνκέα «ηξφπνη θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ»,  
 γηα ηνλ νπνίν πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο.  74 

 

41.  Ηεξάξρεζε ηνπ ηνκέα «ηξφπνη επηινγήο πξντζηακέλσλ»,  
 γηα ηνλ νπνίν πηζηεχσ φηη πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο.   74
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΘΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 

 

Αγαπεηοί ζσλάδειθοη, 

Ολοκάδοκαη ησιηαλός Μπάηδηος θαη εργάδοκαη ζηολ Δζληθό Οργαληζκό Παροτώλ Τπερεζηώλ 

Τγείας (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) ζηε Θεζζαιολίθε. ηο πιαίζηο ηφλ ζποσδώλ κοσ ζηο Πρόγρακκα 

Μεηαπηστηαθώλ ποσδώλ ζηε Γεκόζηα Γηοίθεζε ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Μαθεδολίας, δηερεσλώ ηο 

ζέκα ηες δηοίθεζες αιιαγώλ ζηο αλζρώπηλο δσλακηθό.  

σκπιερώλοληας ηο ερφηεκαηοιόγηο ποσ ζας παραδίδφ, ζσκκεηέτεηε ζηελ έρεσλα ηες 

κεηαπηστηαθής κοσ εργαζίας κε ζέκα: “Γηοίθεζε Αιιαγώλ ζηο Αλζρώπηλο Γσλακηθό – Μειέηε 

περίπηφζες Δ.Ο.Π.Π.Τ.’’, σπό ηελ επίβιευε ηοσ θαζεγεηή θ. Μηταήι Γεκεηρίοσ θαη ζας 

εσταρηζηώ ζερκά εθ ηφλ προηέρφλ γη’ ασηό. 

Θα ζας ήκοσλ εσγλώκφλ εάλ δηαζέηαηε ιίγο από ηολ ποιύηηκο τρόλο ζας, περίποσ 10’, γηα ηε 

ζσκπιήρφζε ηοσ ερφηεκαηοιογίοσ κε ζθοπό ηελ αλάισζε ηες δηοίθεζες αιιαγώλ ζηο αλζρώπηλο 

δσλακηθό. 

 

Γηα οποηαδήποηε απορία ζας, κε δηζηάζεηε λα επηθοηλφλήζεηε καδί κοσ. 

 

Με εθηίκεζε, 

 

ησιηαλός Μπάηδηος 

 

e-mail: mpm16035@uom.edu.gr 

Σει.: 6940615215   
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1)   Φφλλο 

 

Άρρεν                                      Θιλυ                  

2)  Οικογενειακι κατάςταςθ 

 

Άγαμοσ                              Ζγγαμοσ 

3) Αρικμόσ Τζκνων (προαιρετικό)  ………………. 
 

4) Ηλικία  

 
Από 20 ζωσ 30 ετϊν 
 
 
Από 31 ζωσ 40 ετϊν 
 
 
Από 41 ζωσ 50 ετϊν 
 
 
Από 51 ζωσ 60 ετϊν 
 
 
Από 61 και πάνω  

 
5) Προχπθρεςία 

Από 0 ζωσ 10 ζτθ 
 
Από 11 ζωσ 20 ζτθ 
 
Από 21 ζωσ 30 ζτθ 
 
 
Πάνω από 30 ζτθ 

 
6) Κατθγορία εκπαίδευςθσ 

Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Δίπλωμα ΙΕΚ 

ΤΕΙ 

ΑΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό                                              
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7)  Τμιμα / Διεφκυνςθ απαςχόλθςθσ ςτον Οργανιςμό 

 

 …………………………………… 

8)  Εργαςιακι ςχζςθ (μόνιμοσ, αορίςτου κ.α.) 

 

……………………………………. 

 

9) Πόςο ςυχνά ενθμερϊνεςτε από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ για τισ αποφάςεισ τθσ που 

αφοροφν ςτον Οργανιςμό; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

Ποηέ πάληα Μερηθές θορές στλά Ποιύ στλά 

     

 

10) Πόςο ςυχνά ενθμερϊνεςτε από τθ Διεφκυνςθ όπου υπθρετείτε, για τισ αποφάςεισ τθσ; (παρακαλϊ 

ςθμειϊςτε  ) 

Ποηέ πάληα Μερηθές θορές στλά Ποιύ ζστλά 

     

 

11) Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι ςυμμετζχετε ςτθ λιψθ αποφάςεων τθσ Διοίκθςθσ του Οργανιςμοφ; 

(παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

Καζόιοσ Λίγο Ούηε ιίγο, ούηε 

ποιύ 

Ποιύ  Πάρα ποιύ 

 

 

    

 

12) Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι ςυμμετζχετε ςτθ λιψθ αποφάςεων τθσ Διεφκυνςθσ όπου υπθρετείτε; 

(παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

Καζόιοσ Λίγο Ούηε ιίγο ούηε 

ποιύ 

Ποιύ  Πάρα ποιύ 

 

 

    

 

13) Σασ ζχει ποτζ ηθτθκεί να εκκζςετε ενδεχόμενα προβλιματα που ςασ απαςχολοφν ςχετικά με τθν 

εργαςία ςασ;  

 

           ΝΑΙ               ΟΥΙ  

13.α) Εάν Ναι, από ποιον; 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
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13.β) Με ποιον τρόπο (π.χ. ςυναντιςεισ, αναφορζσ κ.α.); 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

14) Θεωρείτε ότι ενθμερϊνεςτε επαρκϊσ για τισ αλλαγζσ που γίνονται ςτον οργανιςμό; (παρακαλϊ 

ςθμειϊςτε  ) 

 

Καζόιοσ Λίγο Ούηε ιίγο, ούηε 

ποιύ 

Ποιύ  Πάρα ποιύ 

 

 

    

 

15) Πόςο κετικόσ/ι είςτε απζναντι ςτο ενδεχόμενο αλλαγϊν ςτθν  εργαςίασ ςασ; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

 

Καζόιοσ Λίγο Ούηε ιίγο, ούηε 

ποιύ 

Ποιύ  Πάρα ποιύ 

 

 

    

 
16) Πόςο προςαρμοςτικό/ι κεωρείτε τον εαυτό ςασ ςτισ αλλαγζσ; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

 

Καζόιοσ Λίγο Ούηε ιίγο, ούηε 

ποιύ 

Ποιύ  Πάρα ποιύ 

 

 

    

 

17) Εςείσ,  ποιεσ αλλαγζσ ςτουσ παρακάτω τομείσ πιςτεφετε ότι κα βελτίωναν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 

ςασ; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε όλα τα πεδία, με ςειρά προτεραιότθτασ, ξεκινϊντασ από τον αρικμό 1 – 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και ενδεχόμενθσ περιγραφικισ απάντθςθσ «άλλο») 

 

Υλικοτεχνικι υποδομι τθσ εργαςίασ μου  

Γεωγραφικι κζςθ τθσ εργαςίασ μου  

Τρόποσ αξιολόγθςθσ προςωπικοφ  

Τρόποσ επιλογισ προϊςταμζνων   

Τρόποσ κατανομισ αρμοδιοτιτων  

Επικοινωνία με τον προϊςτάμενο   

Επικοινωνία μεταξφ ςυναδζλφων  

Επικοινωνία μεταξφ τμθμάτων  

Τρόποι λιψεων αποφάςεων  

Άλλο, (παρακαλϊ ςθμειϊςτε) 

…………………………………………………………………………………………… 
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18) Σθμειϊςτε εάν ςυμφωνείτε ι διαφωνείτε για κάκε μία από τισ παρακάτω προτάςεισ. (παρακαλϊ 

ςθμειϊςτε   ςε κάκε μία πρόταςθ) 

 

 Διαφωνϊ 

απόλυτα 

Διαφωνϊ Οφτε διαφωνϊ 

οφτε ςυμφωνϊ 

Συμφωνϊ Συμφωνϊ 

απόλυτα 

Ο οργανιςμόσ, που εργάηομαι, ζχει τθν 

ιςχυρι βοφλθςθ να προχωριςει ςε 

αλλαγζσ.  

     

Ενδεχόμενεσ  αλλαγζσ κα προκαλζςουν 

αβεβαιότθτα ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ μου. 

     

Σε περίπτωςθ αλλαγϊν κα χάςω τα 

προνόμια τθσ εργαςίασ μου. 

     

Καμιά αλλαγι ςτον οργανιςμό δεν μπορεί 

επιτυχϊσ να εφαρμοςτεί, λόγω τθσ 

γραφειοκρατίασ.  

     

19) Εάν ςασ προβλθματίηει το ενδεχόμενο αλλαγϊν ςτθν εργαςία ςασ, παρακαλϊ ςθμειϊςτε τουσ 

κυριότερουσ λόγουσ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20) Πόςο προςθλωμζνοσ/θ αιςκάνεςτε ςτουσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

     

Καζόιοσ Λίγο Ούηε ιίγο, ούηε 

ποιύ 

Ποιύ  Πάρα ποιύ 

 

 

    

 

21) Είςτε ικανοποιθμζνοσ/θ με τθν επικοινωνία που ζχετε με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ ςτο τμιμα/διεφκυνςθ 

που εργάηεςκε; 

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

21.α) Δάλ Ότι, ποηα είλαη ηα θσρηόηερα εκπόδηα ποσ αληηκεηφπίδεηε; 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

22) Είςτε ικανοποιθμζνοσ/θ με τθν επικοινωνία που ζχετε με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ, από τα άλλα τμιματα 

του οργανιςμοφ; 

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  
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22.α) Δάλ Ότι, ποηα είλαη ηα θσρηόηερα εκπόδηα ποσ αληηκεηφπίδεηε; 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

23) Πόςο ςθμαντικοφσ κεωρείτε το κακζνα από τουσ παρακάτω λόγουσ για τα προβλιματα επικοινωνίασ 

που ενδεχομζνωσ προκφπτουν ςτθν εργαςία ςασ; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε , ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

ενδεχόμενθσ περιγραφικισ απάντθςθσ «άλλο»)  

 Κακόλου Λίγο Οφτε λίγο, 

οφτε πολφ 

Πολφ Πάρα πολφ 

Διαφορετικό φφλο      

Διαφορετικζσ αξίεσ      

Διαφορετικζσ αντιλιψεισ       

Διαφορετικό εκπαιδευτικό επίπεδο      

Διαφορετικι ιδιοςυγκραςία      

Ανταγωνιςτικότθτα      

Άλλο, (παρακαλϊ ςθμειϊςτε)  

……………………………………………  

     

 

24) Ποια από τα παρακάτω κίνθτρα κεωρείτε ςθμαντικά ςτθν εργαςία ςασ; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε όλα τα 

πεδία με ςειρά προτεραιότθτασ , ξεκινϊντασ από τον αρικμό 1  ςυμπεριλαμβανομζνθσ και ενδεχόμενθσ 

περιγραφικισ απάντθςθσ «άλλο»);   

 

Αναγνϊριςθ  

Κφροσ  

Οικονομικζσ απολαβζσ  

Ικανοποίθςθ από τθν εργαςία  

Προςωπικι ανάπτυξθ  

Αυτοεκτίμθςθ  

Αςφάλεια εργαςίασ  

Ανεξαρτθςία ςτθν εργαςία  

Εξουςία  

Άλλο,( παρακαλϊ ςθμειϊςτε) 

……………………………………………………… 
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25) Πόςο ςθμαντικό κεωρείτε το κακζνα από τα παρακάτω κίνθτρα ςτθν εργαςία ςασ; (παρακαλϊ 

ςθμειϊςτε , ςυμπεριλαμβανομζνθσ και ενδεχόμενθσ περιγραφικισ απάντθςθσ «άλλο»)  

 Κακόλου Λίγο Οφτε λίγο, οφτε 

πολφ 

Πολφ Πάρα πολφ 

Αναγνϊριςθ      

Κφροσ       

Οικονομικζσ απολαβζσ      

Ικανοποίθςθ από τθν εργαςία      

Προςωπικι ανάπτυξθ      

Αυτοεκτίμθςθ      

Αςφάλεια εργαςίασ      

Ανεξαρτθςία ςτθν εργαςία      

Εξουςία      

Άλλο,( παρακαλϊ ςθμειϊςτε) …………      

   

26) Θεωρείτε ότι ςτθν εργαςία ςασ, ικανοποιοφνται τα κίνθτρα που κζτετε ςτον εαυτό ςασ; (παρακαλϊ 

ςθμειϊςτε ) 

Καζόιοσ Λίγο Ούηε ιίγο, ούηε 

ποιύ 

Ποιύ  Πάρα ποιύ 

 

 

    

 

27)  Πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τισ υπθρεςιακζσ ςασ ςχζςεισ με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ;  (παρακαλϊ 

ςθμειϊςτε  ) 

Καζόιοσ Λίγο Ούηε ιίγο ούηε 

ποιύ  

Ποιύ Πάρα ποιύ 

     

 

28)  Με ποιον τρόπο αντιμετωπίηετε τισ ενδεχόμενεσ ςυγκροφςεισ με τουσ  ςυναδζλφουσ ςασ; (ςθμειϊςτε 

όλα τα πεδία, με ςειρά προτεραιότθτασ, ξεκινϊντασ από τον αρικμό 1 – ςυμπεριλαμβανομζνθσ και 

ενδεχόμενθσ περιγραφικισ απάντθςθσ «άλλο») 

 

Με το διάλογο  

Με προφορικζσ αναφορζσ ςτθν προϊςταμζνθ αρχι  

Με γραπτζσ αναφορζσ ςτθν προϊςταμζνθ αρχι  

Τισ αφινω να εξελιχκοφν μόνεσ τουσ  

Άλλο, {παρακαλϊ ςθμειϊςτε} ………………………………………………………..  
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29) Είςτε ικανοποιθμζνοσ/θ από τθ γεωγραφικι περιοχι-χωροκζτθςθ που βρίςκεται ο       χϊροσ εργαςίασ  ςασ ; 

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ        

29.α) Εάν απαντήσατε Ότι στην ερώτηση:  

Ποηα είλαη ηα ζεκαληηθόηερα προβιήκαηα ποσ αληηκεηφπίδεηε ζε ζτέζε κε ηε γεφγραθηθή περηοτή ποσ βρίζθεηαη 

ο τώρος ηες εργαζίας ζας; (Παρακαλώ σημειώστε αστά ποσ εσείς θεωρείτε τα βασικότερα για εσάς): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

30) Είςτε ικανοποιθμζνοσ/θ από το υλικοτεχνικό περιβάλλον (εγκαταςτάςεισ, ςυνκικεσ εργαςίασ κ.α.), ςτο οποίο 

προςφζρετε τθν εργαςία ςασ ;  

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

30.α) Εάν απαντήσατε Ότι στην ερώτηση:  

Ποηα είλαη ηα ζεκαληηθόηερα προβιήκαηα ποσ αληηκεηφπίδεηε ζε ζτέζε κε ηο σιηθοηετληθό περηβάιιολ ηες 

εργαζίας ζας; (Παρακαλώ σημειώστε αστά ποσ εσείς θεωρείτε τα βασικότερα για εσάς): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

31) Πωσ κα χαρακτθρίηατε τθ ςχζςθ ςασ με τθν τεχνολογία; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

Ποιύ Καθή Καθή Αδηάθορε Καιή Ποιύ θαιή 

 

 

    

 

32) Πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε τθν τεχνολογία ςτθν εργαςία ςασ; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

Ποηέ πάληα Μερηθές θορές στλά Ποιύ στλά 

 

 

    

 

33) Θεωρείτε ότι θ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ δίνει ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ; 

(παρακαλϊ ςθμειϊςτε ) 

 

Καζόιοσ  Διάτηζηα  Αδηάθορο Ποιύ Πάρα ποιύ 
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34) Θεωρείτε ότι θ Διοίκθςθ του Οργανιςμοφ δίνει τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ ςε όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ; 

 

ΝΑΙ      ΟΧΙ  

 

35) Σε ποια κζματα κεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκθ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ; (ςθμειϊςτε όλα τα πεδία, 

με ςειρά προτεραιότθτασ, ξεκινϊντασ από τον αρικμό 1 ςυμπεριλαμβανομζνθσ και ενδεχόμενθσ 

περιγραφικισ απάντθςθσ «άλλο») 

 

Σε νομικά κζματα  

Σε κεςμικά κζματα  

Στθ ςφνταξθ εγγράφων  

Στισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ  

Στθ διοίκθςθ (management)  

Στθ διαχείριςθ ςυγκροφςεων  

Άλλο,( παρακαλϊ ςθμειϊςτε ……………………………………………………………..         

 

36) Πόςο ςθμαντικζσ κεωρείτε τισ ανάγκεσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ για το κακζνα από τα παρακάτω 
πεδία; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε  , ςυμπεριλαμβανομζνθσ και ενδεχόμενθσ περιγραφικισ απάντθςθσ 
«άλλο») 

 Κακόλου Λίγο Οφτε λίγο, 

οφτε πολφ 

Πολφ Πάρα πολφ 

Σε νομικά κζματα      

Σε κεςμικά κζματα      

Στθ ςφνταξθ εγγράφων      

Στισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ      

Στθ διοίκθςθ (management)      

Στθ διαχείριςθ ςυγκροφςεων      

Άλλο,( παρακαλϊ ςθμειϊςτε ………      
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37) Θεωρείτε ότι οι πολίτεσ είναι ικανοποιθμζνοι από τισ υπθρεςίεσ που τουσ προςφζρει ο ΕΟΠΠΥ; 

(παρακαλϊ ςθμειϊςτε  ) 

Καζόιοσ  Διάτηζηα  Αδηάθορο Ποιύ Πάρα ποιύ 

 

 

    

 

38) Θεωρείτε ότι οι προμθκευτζσ υγείασ είναι ικανοποιθμζνοι με τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται ςτο 

πλαίςιο των ςυναλλαγϊν τουσ με τον ΕΟΠΠΥ; (παρακαλϊ ςθμειϊςτε ) 

Καζόιοσ  Διάτηζηα  Αδηάθορο Ποιύ Πάρα ποιύ 

 

 

    

 

Σασ ευχαριςτϊ κερμά για τθν ανταπόκριςι ςασ! 

  

Μπορείηε λα ζτοιηάζεηε όηη επηζσκείηε 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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