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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ ηνλ θ. 

Υξήζην Βαζηιεηάδε γηα ηελ ζπλερή ππνζηήξημε θαη ηελ ζεηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηελ 

πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε 

ρξεζηκνπνίεζεο πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζε Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Αξρηθά επηρεηξήζεθε κηα δηεξεχλεζε ηεο αλαζθφπεζεο βηβιηνγξαθίαο 

εθαξκνγήο θαη ρξεζηκφηεηαο κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζε 

Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 

ηε ζπλέρεηα κε ηε ρξήζε ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο επηρεηξήζεθε κηα 

κηθξήο θιίκαθαο πνζνηηθή έξεπλα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηξηψλ γεσγξαθηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ζε ζρέζε κε: α) ηε δεκηνπξγία θαη επηθνηλσλία νξάκαηνο ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ απφ ηελ ηεξαξρία, β) ηελ παξερφκελε 

εθπαίδεπζε, γ) ακνηβέο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

δ) παξερφκελε εθπαίδεπζε/ελδπλάκσζε απφ ηε δηνίθεζε. 

Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλέδεημε ηηο κεηξηνπαζείο ζηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ σο πξνο ην ελδερφκελν εθαξκνγήο πξαθηηθψλ  εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ  

ζηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ε έλα κεγάιν 

βαζκφ αλαδείρζεθε ε αδπλακία απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ νξάκαηνο απφ ηελ 

ηεξαξρία, ε έιιεηςε νπζηαζηηθήο θαη ζηνρεπκέλεο αμηνιφγεζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο 

ζηφρνπο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ ε απνπζία ζπζρέηηζεο ηεο απφδνζεο κε ακνηβέο θαη 

πηζαλήο εμέιημεο ησλ ππαιιήισλ. 

πλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαη ζηνλ ρψξν ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απεηθνλίδνληαη ηα ζπλήζε 

γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ  χπαξμε ηππηθψλ θαλφλσλ, πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ φπνπ νη 

πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη φπνπ ε έλλνηα θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ δελ είλαη ηφζν νηθεία.  
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Οη αιιαγέο ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή δνκή δεκηνπξγνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθέο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο  ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο δηαξθείο απαηηήζεηο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο (Karyotakis & Moustakis, 2014).  

H Bellou, V., (2007) ζε έξεπλα ηεο ζρεηηθά αλαθέξεη ηελ άπνςε ηνπ  

Makrydimitri (1991) ν νπνίνο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη φηη «ν δεκφζηνο ηνκέαο 

ζηελ Διιάδα απνηειεί έλα ηδηαίηεξα γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν νη 

πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο  ιακβάλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη, σο εθ ηνχηνπ, ηα άηνκα 

ζπρλά δελ έρνπλ θαλέλα έιεγρν πάλσ ηνπο».  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζνξίδνληαη απφ έλα κείγκα δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ, φπσο ε «πνηφηεηα ππεξεζηψλ», ε «απνδνηηθφηεηα ηνπ ρξφλνπ», ε 

«θαηλνηνκία», ε «νξγαλσζηαθή κάζεζε», ε «παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη  

ε «επίηεπμε ζηφρσλ» (Sotirakou, T., & Zeppou, M., 2005). 

χκθσλα κε ηα πεξηερφκελν ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, σο πνηφηεηα 

νξίδεηαη «ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε 

φινπ ηνπ νξγαληζκνχ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο (Σζηφηξαο Γ., 2002).  

Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε νξγαληζκνχο παξνρήο ππεξεζηψλ 

δηαθέξεη θαη απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ άπιε ππφζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ε 

νπνία είλαη κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ θαηαλαισηή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηνπ 

θαηαλαισηή λα κπνξεί λα αμηνινγεί πξαγκαηηθά κηα ππεξεζία έσο φηνπ απηή έρεη 

θαηαλαισζεί. Δπηπιένλ, ζεσξνχλ φηη ζπρλά ν θαηαλαισηήο ηεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί 

λα δηαρσξηζηεί απφ ηνλ παξαγσγφ ηεο ππεξεζίαο κε απνηέιεζκα λα θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο (Redman θαη Mathews 1998). 

Αληίζεηα κε ηελ ζεψξεζε πνπ ζέιεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο λα ραξαθηεξίδνληαη 

απφ απζηεξέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο, ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ απνηειεί έλα 

ζχγρξνλν πιαίζην κεζφδσλ παξέκβαζεο κε πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο πνπ 
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αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο νξγαληζκψλ πνπ δηαξθψο αιιάδνπλ, δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ επηθνηλσλία, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Καηά ηνλ Edward Deming, ν νπνίνο ζεσξείηαη ν παηέξαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο, ζην βηβιίν ηνπ «Out of crisis» ηνλίδεηαη φηη «βάζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ/ νξγαληζκψλ απνηειεί ε 

πηνζέηεζε 14 ζεκειησδψλ αξρψλ εμίζνπ απφ ηελ δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ:α) ε απνηειεζκαηηθή εγεζία κε πηνζέηεζε λέαο θηινζνθίαο θαη παξνρή 

ππνζηήξημεο ησλ ππαιιήισλ κε φια ηα κέζα, β) ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφβνπ θαη ε 

ελζάξξπλζε ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, γ) ε ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ 

ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, δ) ε ελζάξξπλζε 

ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, ε) ε εηζαγσγή θαη εγθαζίδξπζε ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ» (Σζηφηξαο Γ., 2002).  

Γελ αθνξά ζηελ «απφ ηα πάλσ» επηβνιή ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, αιιά ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζε θαηεπζχλζεηο πνπ λα ηνπο εκπλένπλ θαη κε ηηο 

δξάζεηο ηνπο απηέο λα ζπλ-δηακνξθψλνπλ ηηο απνθάζεηο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Αθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο ελεξγεηηθήο θνπιηνχξαο πνπ μεπεξλά ηηο 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη εθηείλεηαη πέξα απφ ηα φξηα ηνπ 

νξγαληζκνχ  (Foreman et al., 1995). 

ηελ παξνχζα κειέηε ε πεξηνρή ελδηαθέξνληνο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ νη  

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ 

κέξνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Καζψο ζπληζηνχλ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ζπλνδεχνληαη απφ 

φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη πνπ 

αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, ε παξνχζα έξεπλα έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη θαηαξρήλ ηελ 

χπαξμε πξαθηηθψλ ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαδείμεη θαηά πφζν απηέο νη πξαθηηθέο πξεζβεχνπλ 

θαη αληαλαθινχλ ην λφεκα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο αλάγθεο πνπ ππάξρεη ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο γηα βειηίσζε 

θαη αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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2. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1. ΔΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

Ο φξνο ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο 

Berry et al., (1976) θαη αξγφηεξα απφ ηνλ George (1977) θαη Thompson et al. (1978, 

ζει. 243) θαη Murray (1979).  

Χζηφζν, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Berry (1981), ε έλλνηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ αλαθέξεηαη ζηελ βαζηθή πξνυπφζεζε λα αληηιακβάλεηαη 

θαλείο ηα «ππνθείκελα», ηνπο εξγαδφκελνπο σο πειάηεο, νη νπνίνη αθξηβψο φπσο θαη νη 

εμσηεξηθνί πειάηεο, επηζπκνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Αλαγλσξίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ππνζηήξημήο ηνπο απφ ηε 

ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ σο αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πειάηε. 

Ο Grönroos ην (1984) νξίδεη ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ σο κηα εζσηεξηθά 

θαηεπζπλφκελε ζηξαηεγηθή κε εζηίαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο (εζσηεξηθά πξντφληα) πνπ 

κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ (εζσηεξηθψλ πειαηψλ) θαη λα 

απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε δνπιεηά ηνπο, έηζη ψζηε, ηειηθά λα 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη  ηεο εηαηξίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Bellaouaied  et al., (2001) ν Michon ην 1988 πξφηεηλε έλαλ 

άιιν νξηζκφ, φπνπ «ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ζην εζσηεξηθφ 

ηεο εηαηξείαο, πνπ επηηξέπεη ηε ζχιιεςε θαη ηε πξνψζεζε  ηδεψλ, ηε δεκηνπξγία 

projects ή αμηψλ ρξήζηκσλ γηα ηελ εηαηξεία, ηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσλίαο κε ηε κνξθή 

δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ  εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ, λα επηιέγνπλ 

ειεχζεξα θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε εκπινθή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ». 

Σν εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ είλαη πάλσ απ 'φια «κηα θηινζνθία γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη έλαο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή 

κηαο θνπιηνχξαο ππεξεζηψλ» ππνζηεξίδεη ν Grönroos (1989). 

Δζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ θαηά ηνλ Joseph, (1996) είλαη ε εθαξκνγή ηνπ 

κάξθεηηλγθ ηεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ζπγγελψλ ζεσξηψλ, ηερληθψλ θαη 

αξρψλ γηα ηελ παξαθίλεζε, ελεξγνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ ζε φια ηα 

επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ εμππεξέηεζεο ησλ 
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πειαηψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ. Σν απνηειεζκαηηθφ εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ θαη δίλεη ψζεζε ζηελ απνζηνιή θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οη Rafiq et al., (2000) νξίδνπλ ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ σο «κηα 

πξνζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ γηα ηελ  

αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηελ 

επζπγξάκκηζε ηνπ, ελψ παξάιιεια παξαθηλεί ζπληνλίδεη θαη ελζσκαηψλεη δηα-

ιεηηνπξγηθά ηνπο εξγαδφκελνπο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή εηαηξηθψλ θαη 

ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο κέζα 

απφ κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο παξαθηλεκέλσλ εξγαδνκέλσλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ 

ζηνλ πειάηε». 
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2.2. ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

ε έξεπλα ηνπο νη  Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2003), ππνζηεξίδνπλ φηη, ε 

ππεξεζία, σο ηειηθφ πξντφλ κπνξεί λα είλαη κηα ζπλερήο ξνή αμίαο κφλν αλ νη 

πξνζπάζεηεο φισλ είλαη νινθιεξσκέλεο θαζψο νη νξγαληζκνί απνηεινχληαη απφ 

ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε δεκηνπξγία θαη ε επζπγξάκκηζε ησλ 

εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ή θαη 

νκάδσλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε 

ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ αηφκσλ. Σν εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ 

εμεηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνζδίδνπλ 

ζπλνιηθά επηπιένλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ νξγαληζκφ. 

Οη Foreman et al., (1995) ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηηο κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία ηνπ 

εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ, κπνξεί έλαο νξγαληζκφο λα  δηακνξθψζεη ην καθξνπξφζεζκν 

φξακά ηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν κέζσ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επηθνηλσληψλ φινη 

ζα κνηξάδνληαη κηα θνηλή αληίιεςε γηα ην κέιινλ. 

χκθσλα κε ηνπο Gremler et al., (1995) νπνηνζδήπνηε ζε έλαλ νξγαληζκφ 

παξέρεη πξντφληα ή ππεξεζίεο ζε δηαθξηηά νξγαλσηηθά ηκήκαηα νξίδεηαη σο 

«εζσηεξηθφο πειάηεο» θαη θαηά απηήλ ηελ έλλνηα, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

εζσηεξηθψλ πειαηψλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

εζσηεξηθέο ζπλαληήζεηο ππεξεζίαο, νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ ηειηθή 

κνξθή ηεο ππεξεζίαο. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο  πξνο ηνλ εζσηεξηθφ πειάηε θαηά ηνπο Lukas et al., (1996) 

πξέπεη λα είλαη κέξνο κηαο νξγαλσζηαθήο  θνπιηνχξαο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ ηέηνηαο ψζηε λα θαζνδεγεί ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ πξνο ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο άιινπο ππαιιήινπο.  

Οη εζσηεξηθνί πειάηεο απνηεινχλ κηα αγνξά ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη 

απηή ε αγνξά πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί απνηειεζκαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη 

ηειηθά ηηο αλάγθεο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ ηεο. Οη ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη 

παξαθηλνχληαη πεξηζζφηεξν θαη εξγάδνληαη πην ζθιεξά απφ ηνπο δπζαξεζηεκέλνπο  

(Greene et al., 1994). 

Οη Gremler et al., (1994) ζπλζέηνπλ κηα δηθή ηνπο ζεψξεζε γηα ηελ αληαιιαγή 

εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ σο κηα δπαδηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ 
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πειάηε θαη ηνλ πάξνρν ησλ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ. Σα επξήκαηά ηεο έξεπλάο ηνπο 

θαηαιήγνπλ φηη ην πιαίζην ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη γεγνλφηα ή ζπκπεξηθνξέο 

κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ, είλαη παξφκνην κε 

εθείλν ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ. Γειαδή, νη παξέρνληεο ηελ ππεξεζία ζπλδένληαη 

εμίζνπ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ή ηελ δπζαξέζθεηα, είηε ζπλαιιάζζνληαη κε εζσηεξηθνχο, 

είηε κε εμσηεξηθνχο πειάηεο.  

χκθσλα κε ηνλ Zairi (2000), ε ηθαλνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε είλαη ε 

πεγή ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο θαζψο, φηαλ ν νξγαληζκφο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνπ πειαηψλ, ηνπο ελεξγνπνηεί λα εθηειέζνπλ ην αληηθείκελν ηνπο 

θαιχηεξα θαη είλαη πην πηζαλφ φιν ην δίθηπν ηνπ νξγαληζκνχ λα ζπλεξγαζηεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηειηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πειάηε. 

Με ηε ρξήζε πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ, νη νπνίεο έρνπλ ζην επίθεληξν 

ηνπο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ νη Bekkers et al., (1993) 

ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξεί λα αιιάμεη ην θιίκα ζην εζσηεξηθφ ελφο νξγαληζκνχ θαζψο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ θαιιηεξγείηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ θαηά ηνπο Reynoso et al., (1995) 

πξνυπνζέηεη ηελ αιιεινπρία θάπνησλ θνηλψλ βεκάησλ φπσο: ε απηφ-επίγλσζε, ε 

αλαγλψξηζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ, ν εληνπηζκφο ησλ πξνζδνθηψλ 

ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο, νη αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηέινο ε αμηνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε. 

Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Lassar et al, (2000) ήηαλ φηη θαζψο 

απμάλεηαη ε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, βειηηψλεηαη 

αληίζηνηρα θαη ε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο γίλνληαη  πεξηζζφηεξν 

ζπλεξγάζηκνη, βνεζψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηαπηφρξνλα 

πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ αιιά θαη ηθαλνπνίεζε γηα 

ηνλ εμσηεξηθφ πειάηε.  



7 
 

Σν εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ θαηά ηνπο Cooper & Cronin (2000) ζπληζηά ηελ 

πξνζπάζεηα ελφο νξγαληζκνχ λα εθπαηδεχζεη θαη λα παξνηξχλεη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

ψζηε λα παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε. 

Ζ παξαθίλεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ν πξνζαλαηνιηζκφο πξνο 

ηνλ πειάηε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ, ν ζπληνληζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε ελζσκάησζε 

ηνπο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο Rafiq et al., (2000), 

απνηειεί κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ πνπ πηνζεηεί ηελ εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα φια ηα παξαπάλσ.  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νη Ahmed et al., (2003)  ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθπιήξσζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ εληζρχεη ηελ παξαθίλεζε αιιά θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο 

ζηελ εξγαζία, θαηά ζπλέπεηα φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα ηθαλνπνίεζεο θαη αθνζίσζεο θαη 

ησλ εμσηεξηθψλ ηεο πειαηψλ. Καηαιήγνπλ φηη έλαο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

πξνλνκηαθή ζέζε λα παξέρεη ηελ πνηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ.  

Ο Ballantyne (2000), εληζρχεη πεξαηηέξσ ηε δπλακηθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

κάξθεηηλγθ ζεσξψληαο πσο απνηειεί επηπιένλ κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε 

ζηφρν ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο γλψζεο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ γλψζε ζε έλαλ 

νξγαληζκφ αλαλεψλεηαη κέζα απφ ηνλ δηάινγν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ. Τπνζηεξίδεη δε φηη, ε δπλακηθή ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ 

εμαξηάηαη απφ ηελ θπθιηθφηεηα κηαο πνιπζηαδηαθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ζρέζεσλ 

θαη ηελ αλάπηπμε ελφο εθνχζηνπ δηθηχνπ εξγαδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, ππνζηεξίδεη φηη ε 

δηαδηθαζία κάζεζεο, ε αλαλέσζε ηεο γλψζεο θαη ε πξφζεζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο πξνζσπηθνχ απνηεινχλ ηηο ηξεηο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο 

ζρέζεσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζπλεξγαζία θαη είλαη αιιειέλδεηεο. 

Δπηπξφζζεηα παξαζέηεη φηη, φζν πην ζχλζεην είλαη έλα αληηθείκελν εξγαζίαο, ηφζν πην 

ζεκαληηθφ είλαη λα εξγαζηεί θαλείο κέζα απφ έλαλ θπθιηθφ ηξφπν αλάπηπμεο ζρέζεσλ 

κε φιεο ηηο κεζφδνπο ηνπ ψζηε λα παξαρζεί νπζηαζηηθή γλψζε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Conduit et al., (2001) ζε έξεπλα ηνπο αλέδεημαλ φηη ε 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κηα παξάκεηξνο, ε νπνία βξέζεθε λα έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ νξγαλσζηαθή δέζκεπζε. Ζ θαηάξηηζε ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθά ζηνρεπκέλε ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ ψζηε λα βνεζάεη ζηε 
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ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηνλ εζσηεξηθφ πειάηε θαη λα 

ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ. Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε επίζεο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, ηε 

δηαηκεκαηηθή νινθιήξσζε αιιά θαη ζηηο ελδνυπεξεζηαθέο ζπγθξνχζεηο. Σα επξήκαηα 

ηεο ίδηαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη αληίζεηα, ε έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηε δηνίθεζε 

ζα κπνξνχζε λα είλαη αληηπαξαγσγηθή. 

Ο Ballantyne, (2003) επαλαδηαηππψλεη ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ, 

σο κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ζθνπφ ηελ επηθαηξνπνίεζε, αλαλέσζε ηεο 

γλψζεο ζε νξγαλσζηαθφ επίπεδν, πνπ απαηηεί δηαδηθαζίεο δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο. 

ε απηφ ην ζεκείν ζεσξεί ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ σο ηνλ δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζηελ 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο γλψζεο, ε νπνία μεθηλά κε ηελ 

ακνηβαία αληαιιαγή αμίαο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ  θαηά ηνπο Jain et al.,(2004) 

ζπλδέεηαη κε ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ θαη ηελ απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο ην 

ζεσξνχλ σο έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ. Δπελδχνληαο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ κε 

ζαθήλεηα δηαθξηηνχο ξφινπο, αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ βνεζνχλ 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ηελ αλάπηπμε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πίζηεο ζηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ θαη δεκηνπξγνχλ 

ακνηβέο ζπγθεθξηκέλεο σο πξνο ηηο επηδφζεηο. 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ν Blanchard (2007) ζεσξεί φηη «ην φξακα ελφο 

νξγαληζκνχ ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε πλεχκαηνο εκπηζηνζχλεο, ζπλεξγαζίαο, 

αιιειεμάξηεζεο, θηλεηνπνίεζεο θαη ακνηβαίαο επζχλεο γηα ηελ επηηπρίαο. Βνεζά ηνπο 

αλζξψπνπο λα ιακβάλνπλ επθπείο απνθάζεηο δηφηη ιακβάλνληαη έρνληαο ππφςε ηνλ 

ηειηθφ ζηφρν, επηηξέπεη ηελ πξννξαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ θίλεζε πξνο απηφ πνπ 

επηζπκνχκε. Σν φξακα καο ελδπλακψλεη θαη ελεξγνπνηεί γηα λα επηηχρνπκε απηφ πνπ 

πξαγκαηηθά επηζπκνχκε». Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο εμαξηάηαη απφ ην πψο 

παξάγεηαη: «πψο δεκηνπξγείηαη, πψο επηθνηλσλείηαη θαη πψο βηψλεηαη», δειαδή απφ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα θηλεηνπνηήζεη φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε κηα ζπκκεηνρηθή, 

ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία .  
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Ζ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ θαηά ηνπο Ahmed, P. K., & Rafiq, M. 

(2003) βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε φηη θακία ιεηηνπξγία κάλαηδκελη δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή εάλ ιεηηνπξγεί κεκνλσκέλα. Δλψ ζπκβαίλεη  αθξηβψο ην αληίζεην φηαλ 

άηνκα κε δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξνρή 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζα απφ δηαηκεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε θάζε νξγαληζκφ 

ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπινθή θάζε εξγαδφκελνπ απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα ηελ κεηαθνξά ηεο πνηφηεηαο ζε φιν ην εχξνο ηεο αιπζίδαο αμίαο 

πειάηε - πξνκεζεπηή.  

Ζ παξαπάλσ άπνςε εληζρχεηαη θαη απφ ηνπο  Zampetakis θαη Moustakis (2007), 

νη νπνίνη ζε έξεπλά ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη κέζσ ηεο αλάπηπμεο νξάκαηνο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ, ν εξγαδφκελνο ζηνλ δεκφζην ηνκέα κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν ελεξγφο, 

αλαπηχζζνληαο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνπ βνεζνχλ καθξνπξφζεζκα ζηελ παξνρή 

πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε. Δπηπιένλ ζπλδένπλ ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο. 

Οη Bellaouaied, (2011) ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηξεηο ππν-θαηεγνξίεο: αξρηθά παξαζέηνπλ ηελ άπνςε ησλ (Berry et 

al., 1976? Sasser θαη Arbeit, 1976? George, 1990) ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην 

«εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ απνηειεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο νδεγνχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζία». ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο πειαηνθεληξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Grönroos, 1985) θαη ηέινο, παξαζέηνπλ ηελ άπνςε ησλ Joseph, (1996) θαη Cooper & 

Cornin, (2000) φηη, «ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαθηλήζεη θαη λα ελζαξξχλεη ην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ. Οη εξγαδφκελνη ζπρλά 

παξαθηλνχληαη απφ ηελ ζπλνιηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη γηα ηνλ νξγαληζκφ 

ζηνλ νπνίν αλήθνπλ». 

χκθσλα κε ηνπο Latif, et al., (2015) ζηε βηβιηνγξαθία ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ζπλαληάηαη ζπρλά ε άπνςε φηη, ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ δηαδξακαηίδεη 

θξηηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηνπο νξγαληζκνχο. Οκνίσο, 

ππάξρνπλ κειέηεο πνπ έρνπλ δηαπηζηψζεη ηελ επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

γηα ηελ απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ. 
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2.3.Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΣΖΝ ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ ΣΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Porter 

(1985) είλαη έλα ζχζηεκα απφ αιιεινεμαξηψκελεο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ζπζρεηίζεηο ηέηνηεο ψζηε ην απνηέιεζκα ηεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο λα 

επεξεάδεη ην θφζηνο ή ηελ απνδνηηθφηεηα κηαο άιιεο. Ζ αιπζίδα αμίαο, δειαδή, 

αλαιχεη ηηο θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη θαζνξίδεη ηνλ βαζκφ ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπο γηα κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Ο Gummesson (1987) ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «εζσηεξηθφ 

πειάηε» ζην πιαίζην ηεο αιπζίδαο αμίαο παξνρήο ππεξεζηψλ ελφο νξγαληζκνχ. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιπζίδα δεκηνπξγίαο αμίαο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

κε κηα ζρέζε «πξνκεζεπηή-πειάηε». ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο, ην 

εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ελφο νξγαληζκνχ λα 

επηθνηλσλήζεη ηε δπλακηθή ηεο ζρέζεο αιιειεμάξηεζεο πξνο φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πειάηε. 

ηελ αιπζίδα ηνπ δεκφζηνπ θέξδνπο, ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ησλ ιεηηνπξγηψλ 

κηαο ζηξαηεγηθήο ελδπλάκσζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ δεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ γηα 

αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη δεκηνπξγηθήο εκπινθήο ηνπ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ηελ θαιιηέξγεηα αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα επηθνηλσλεί ηελ έλλνηα απηήο ηεο ελδπλάκσζεο ζε θάζε 

κέινο ηνπ νξγαληζκνχ (Dimitriades, Z. S., & Maroudas, T. 2007). 

Δπίζεο, νη Heskett, et al., (1994) ζεσξνχλ φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αθνζίσζε 

ηνπ πειάηε, ηελ ηθαλνπνίεζε - αθνζίσζε ηνπ ππαιιήινπ, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα απνηεινχλ ηελ αιπζίδα ππεξεζηψλ-θέξδνπο ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξνπλ φηη, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε αλάπηπμε ζπλδένληαη κε ηνπο 

αθνζησκέλνπο πειάηεο, νη νπνίνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

πνπ ιακβάλνπλ απφ ηθαλνπνηεκέλνπο θαη αθνζησκέλνπο ππαιιήινπο αληίζηνηρα. 

Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ νθείιεηαη ζε πςειήο 

πνηφηεηαο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Καηά ηνπο Christopher, et al., (1991) νη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ εζσηεξηθνχ 

κάξθεηηλγθ θαιιηεξγνχλ ηελ επίγλσζε ηεο έλλνηαο «εζσηεξηθφο» θαη «εμσηεξηθφο» 

πειάηεο θαη απνκαθξχλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά εκπφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Σν εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βησζηκφηεηα αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε κηαο εηαηξίαο ή ελφο νξγαληζκνχ θαζψο πξνηάζζεη κηα θηινζνθία πνπ 

εζηηάδεη ζηνλ ζπληνληζκφ φισλ εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ  - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εζσηεξηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, ησλ δηθηχσλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη 

ζπλεξγαζηψλ, εμεηάδνληαο φιεο ηηο δξάζεηο ηεο εζσηεξηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. πλδένληαο ηελ αλάπηπμε 

θηλήηξσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα  πειαην-θεληξηθήο ζπλείδεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια 

ηα επίπεδα, αλαπηχζζεηαη έλαο κεραληζκφο πνπ ελζσκαηψλεη ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

θαη βειηηψλεη ην ζπληνληζκφ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

(Grönroos, 1984). 

Σα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζην γεληθφ εμσηεξηθφ πξφγξακκα κάξθεηηλγθ θαηά ηνπο 

Piercy θαη Morgan (1991), ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε επηιεγκέλα εζσηεξηθά 

ηκήκαηα. Απηά ηα ηκήκαηα, ζεσξνχλ πσο είλαη ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

νκάδεο αλζξψπσλ θάηη ην νπνίν ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηηο έλλνηεο «εζσηεξηθφο» πειάηεο 

θαη «εζσηεξηθφο» πξνκεζεπηήο θαη βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο 

«εζσηεξηθήο αγνξάο» κε δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο θαη αλάγθεο.  

Οη ζηφρνη ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ θαηά ηνπο Foreman and Money (1995), 

κπνξεί λα είλαη πνηθίινη αλάινγα κε ην αλ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ ή ηνλ νξγαληζκφ ζην ζχλνιν ηνπ. πλεπψο, απνηειεί κηα κνξθή 

ζπκπεξηθνξάο θπξίαξρεο ζεκαζίαο, ε νπνία εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία, 

ηελ δηνίθεζε αλάπηπμεο θαη ζπκκεηνρήο κέζσ θίλεηξσλ θαη αληακνηβψλ. 

Οη Ahmed, et al.,( 2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ εμεηάδεη 

θαη δηαρεηξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ πξνζδίδνπλ 

επηπιένλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ νξγαληζκφ. Θεσξνχλ πσο έλαο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ, ζηελψλ θαη 

επέιηθησλ ζρέζεσλ ζηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα, γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ, ν θαζέλαο πνπ δξα κέζα ζε έλαλ 
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νξγαληζκφ, λα κπνξεί λα αληηιεθζεί ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ηνπ 

θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο ζηνλ πειάηε. πλεπψο, γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζπλνιηθά νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία 

θαη ε επζπγξάκκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. 
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη ηηο ππάξρνπζεο 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ρψξν ησλ Γηεπζχλζεσλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ην εζσηεξηθφ 

κάξθεηηλγθ απφ ηελ πιεπξά ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ: 

- ε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζε Γεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ  

- ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ (φξακα, ακνηβέο, εμέιημε) 

πνπ εμεηάδνπκε κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππαιιήισλ  

- ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο: α) ηελ ελαιιαγή ζέζεο 

εξγαζίαο, β) ηελ αλάγθε γηα επηκόξθωζε/εθπαίδεπζε θαη γ) ηελ πεπνίζεζε 

ύπαξμεο ζπζηήκαηνο/δπλαηόηεηαο εμέιημεο απφ ηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο ηνπο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 
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3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

3.1.ΓΔΝΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηπραίν δείγκα δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηε δεχηεξε βαζκίδα εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Απεζηάιεζαλ 

ηαρπδξνκηθψο ζπλνιηθά 100 εξσηεκαηνιφγηα ζε ηπραία επηιεγκέλεο Γηεπζχλζεηο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ πεξηνρψλ ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο, κε ζπλνδεπηηθή 

επηζηνιή θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο απφ ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ηειηθά 89 

ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα. 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην ησλForeman and Money, (1995). Οη εξσηψκελνη 

θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ζε θιίκαθα απφ ην 1 

έσο ην 7, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ ήηαλ ππφ δηεξεχλεζε. 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

παθέην IBM SPSS Statistics v. 20. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηγξαθηθά κέηξα φπσο 

κέζεο ηηκέο, ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ζπρλφηεηεο γηα λα πεξηγξαθεί ην δείγκα θαη νη 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζπρλφηεηεο παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ 

αιιά θαη γξαθεκάησλ.  

 Γηα ηε δηεξεχλεζε ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ελδηαθέξνληνο, 

εθαξκφζηεθαλ νη εμήο ηερληθέο: 

 α) ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ είηε κε ηε ρξήζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα είηε 

κε ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (anova) θαη 

β) πίλαθεο ζπλάθεηαο κε έιεγρν Υ2. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο 

ειέγρνπο ήηαλ α=0.05. ε φινπο ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ππνζέζεσλ ε κεδεληθή 

ππφζεζε δειψλεη φηη δελ ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζε δχν κεηαβιεηέο. Όηαλ ην p-value 

πνπ παξάγεηαη απφ έλα ηεζη είλαη κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ 

νξίζακε, απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπκε.  
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3.3. ΓΟΜΖ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφηαλ ζε φινπο ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ησλ 

Γηεπζχλζεσλ εθπαίδεπζεο αλεμαξηήηνπ ζέζεσο ηεξαξρίαο παξά ην γλψζε φηη 

νπζηαζηηθά αθνξνχζε θπξίσο ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαζψο νη πςειφηεξεο 

ηεξαξρηθά ζέζεηο είλαη ειάρηζηεο ζηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο.  

ηελ εηζαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθεξφηαλ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, 

ππήξραλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππεχζπλνπ ηεο έξεπλαο θαζψο θαη νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο. 

 Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηεινχληαλ απφ 15 πξνηάζεηο 

ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζρεηηθά κε ηνλ πξναλαθεξφκελν ζθνπφ φπνπ θάζε πξφηαζε 

βαζκνινγνχληαλ ζε κηα επηα-βάζκηα θιίκαθα κέηξεζεο Likert φπνπ ν αξηζκφο 1 

αληηζηνηρνχζε ζε κηα θαηάζηαζε απφιπηεο δηαθσλίαο θαη ν αξηζκφο 7 αληίζηνηρα ζε 

κηα θαηάζηαζε απφιπηεο ζπκθσλίαο. Αληίζηνηρα ν αξηζκφο 4 αλαθεξφηαλ ζε κηα 

νπδέηεξε θαηάζηαζε. 

Οη εξσηήζεηο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο παξάγνληεο απηνχο ηνπ νξάκαηνο, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ακνηβψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε πξαθηηθψλ 

εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο θαη πνπ αλαδείρζεθαλ γηα πξψηε 

θνξά απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο (Foreman and Money,1995). 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππήξραλ θάπνηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε ζρεηηθά κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή δηαβίσζεο, ηελ ζέζε θαη ην ηκήκα 

εξγαζίαο, ηελ πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο αιιά θαη πξνεγνχκελε 

εκπεηξία. 

Σέινο ππήξραλ ηξεηο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ δπλαηφηεηα ελαιιαγήο ζέζεο 

εξγαζίαο, ηελ επηζπκία γηα εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαη ηε ζπρλφηεηα απηήο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα/ζχζηεκα εμέιημεο απφ ηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο. 
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4. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ: ΟΙ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΑΙΓΔΙΑ 

 Οη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ 

θαη λνκαξρηψλ,  πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 56 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α') 

θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2043/1992 (ΦΔΚ 79 Α') θαη νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ νηθεία 

Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο, απνηεινχλ κέξνο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ζπληζηνχλ ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Νφκνο 2986/2002,άξζξν 1, ΦΔΚ 24/13-2-2002). 

 χκθσλα κε ηελ Γ4/140/18-02-1986 Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ΦΔΚ 114 η. Β, 

νη αξκνδηφηεηεο ησλ Σκεκάησλ είλαη: α) Γηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, β) Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ησλ δηεπζχλζεσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γ) Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ γεληθήο θαηεχζπλζεο ησλ 

δηεπζχλζεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δ) Δθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηερληθήο - 

επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο ησλ δηεπζχλζεσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ησλ 

λνκψλ θαη λνκαξρηαθψλ δηακεξηζκάησλ, νη νπνίεο αζθνχληαη ζην κέηξν πνπ απηέο 

έρνπλ εθρσξεζεί ζηελ πεξηθέξεηα απφ ηηο κέρξη ηψξα δηαηάμεηο πεξί απνθεληξψζεσο.  

 Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ησλ δηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθέο κε δηνηθεηηθά ζέκαηα: ε ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ηνπνζεηήζεηο δηνξηδνκέλσλ θαη 

κεηαηηζεκέλσλ, κνληκνπνηήζεηο, πξναγσγέο, κεηαζέζεηο, εληάμεηο, κεηαηάμεηο, 

απνζπάζεηο, πεηζαξρηθά, δηαδηθαζίεο επηινγήο ζπκβνχισλ θ.ι.π.). θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Ζ δνκή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο, κέξνο ησλ νπνίσλ 

απνηεινχλ θαη νη Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 1 πνπ αθνινπζεί. 
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τήμα 1. Δλδεηθηηθφ Οξγαλφγξακκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο
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4.2. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ 

4.2.1. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΓΔΗΓΜΑΣΟ 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ θπξίσο  γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 60,7%, νη ειηθίεο ησλ νπνίσλ 

θπκάλζεθαλ απφ 35 σο 50+ έηε, κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηψκελσλ λα είλαη 

κεηαμχ 41 θαη 50 εηψλ(πνζνζηφ 58,4%). Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εζηάιεζαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ ε Θεζζαινλίθε (42,7%), ε Λάξηζα (33,7%) θαη ε Καβάια 

(23.6%). Χο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν νη εξσηψκελνη ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ (7,9%) 

έσο θαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο (2.2%) κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα έρνπλ 

πηπρίν ΑΔΗ (57,3%). Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη (89,9%) θαη ζε ζέζεηο πνπ δελ έρνπλ επαθή κε ην θνηλφ (70,8%). Χο πξνο 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε νη πεξηζζφηεξνη είλαη έγγακνη κε 2 παηδηά (40,4%).
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4.2.2.ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ηνλ Πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ καδί κε ηηο ηππηθέο 

απνθιίζεηο. Ζ θιίκαθα Likert πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είρε δηαβάζκηζε ηηκψλ απφ ην 1 

έσο ην 7. Οη κέζνη φξνη ησλ εξσηήζεσλ θπκάλζεθαλ ζε ηηκέο απφ 3,47 έσο 4,22 

επνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε φηη επηιέρζεθαλ θπξίσο ηα κεζαία ζθνξ ηεο θιίκαθαο Likert 

ρσξίο ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο, εθφζνλ θαη ζηε ζηήιε ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ 

παξαηεξήζακε λνχκεξα κηθξφηεξα ηνπ 2.  

Πίνακας 4.1: Μέζνη φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ΔΡΩΣΗΗ ΜΔΟ 

OΡΟ 

ΣΤΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ  

Ο νξγαληζκφο καο παξέρεη ζηνπο απαζρνινχκελνπο έλα 

φξακα πνπ κπνξνχλ λα ην εκπηζηεπζνχλ 

3,90 1,508 Όξακα 

Δπηθνηλσλνχκε ην φξακά καο κε επηηπρία πξνο ηνπο 

απαζρνινχκελνπο 

3,96 1,609 Όξακα 

Πξνεηνηκάδνπκε ηνπο απαζρνινχκελνπο ζην λα απνδίδνπλ 

άξηζηα 

3,78 1,737 Δμέιημε 

Ο νξγαληζκφο καο  βιέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ απαζρνινχκελσλ σο επέλδπζε παξά σο 

θφζηνο 

4,22 1,744 Δμέιημε 

Ζ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

απαζρνινχκελσλ απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία ζηνλ 

νξγαληζκφ καο 

3,98 1,796 Δμέιημε 

Γηδάζθνπκε ζηνπο απαζρνινχκελνχο καο ην «γηαηί ζα 

πξέπεη λα ην θάλνπλ» θαη φρη απιά ην «πψο πξέπεη λα ην 

θάλνπλ» 

3,88 1,864 Όξακα 

ηνλ νξγαληζκφ καο ππεξβαίλνπκε ηελ απιή θαηάξηηζε ησλ 

ππαιιήισλ καο θαη ηνπο εθπαηδεχνπκε 

3,56 1,834 Δμέιημε 

Οη κεηξήζεηο απφδνζεο θαη ηα ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ απαζρνινχκελσλ 

3,70 1,873 Ακνηβέο 

Δκείο κεηξάκε θαη επηβξαβεχνπκε ηελ απφδνζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν ζην φξακα ηνπ 

νξγαληζκνχ 

3,47 1,765 Ακνηβέο 

Δκείο ρξεζηκνπνηνχκε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

3,74 1,762 Όξακα 

Ο νξγαληζκφο καο επηθνηλσλεί πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο 

ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ 

4,09 1,649 Όξακα 

ηνλ νξγαληζκφ καο νη απαζρνινχκελνη πνπ παξέρνπλ 

άξηζηεο ππεξεζίεο επηβξαβεχνληαη γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

3,51 1,726 Ακνηβέο 

ηνλ νξγαληζκφ απηφ νη απαζρνινχκελνη θαηαξηίδνληαη 

θαηάιιεια ψζηε λα απνδίδνπλ ζηνπο ξφινπο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ 

3,62 1,748 Δμέιημε 

Ο νξγαληζκφο απηφο είλαη επέιηθηνο θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ απαζρνινχκελσλ 

3,75 1,694 Ακνηβέο 

ηνλ νξγαληζκφ καο δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο απαζρνινχκελνπο 

4,11 1,675 Ακνηβέο 

 

ηνλ Πίλαθα 4.2 παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ απαληήζεσλ ηεο 

εξψηεζεο 1. Παξαηεξνχκε φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ησλ εξσηψκελσλ έρνπλ επηιέμεη 

ηα ζθνξ 4 (24,7%) θαη 5 (21,3%). Σα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρακειφηεξν (1) 

θαη πςειφηεξν (7) ζθνξ είλαη αξθεηά ρακειά (5.6% θαη 2.2% αληίζηνηρα).  
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Πίνακας 4.2: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 1: Ο νξγαληζκφο καο παξέρεη ζηνπο απαζρνινχκελνπο έλα φξακα πνπ κπνξνχλ λα ην εκπηζηεπζνχλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 5 5,6 

2 14 15,7 

3 15 16,9 

4 22 24,7 

5 19 21,3 

6 12 13,5 

7 2 2,2 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

Σν ίδην βιέπνπκε φηη ηζρχεη θαη ζηε εξψηεζε 2 (Πίλαθαο 4.3), φπνπ πάιη ηα ζθνξ πνπ 

έρνπλ επηιεγεί πην ζπρλά είλαη ην 4 (22,5%) θαη ην 5 (25,8%). Ζ θαηαλνκή ηνπ 

ππφινηπνπ δείγκαηνο ζηηο άιιεο απαληήζεηο είλαη παλνκνηφηππε κε ηελ εξψηεζε 1. Σα 

δχν αθξαία ζθνξ έρνπλ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά (θάησ ηνπ 10%), κε ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ (4.5%) λα αληηζηνηρεί ζην κεγαιχηεξν ζθνξ (7) θαη ην ππφινηπν δείγκα λα 

θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζηηο άιιεο 3 απαληήζεηο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά θπξίσο απνδείρζεθαλ νπδέηεξεο σο πξνο ην εξψηεκα 

εάλ ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη ηνπο παξέρεη έλα φξακα πνπ κπνξνχλ λα 

ην εκπηζηεπζνχλ θαη ην νπνίν επηθνηλσλείηαη ζε εθείλνπο απφ ηε δηνίθεζε  κε επηηπρία. 

Πίνακας 4.3: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 2: Δπηθνηλσλνχκε ην φξακά καο κε επηηπρία πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 8 9,0 

2 11 12,4 

3 13 14,6 

4 20 22,5 

5 23 25,8 

6 10 11,2 

7 4 4,5 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

ηελ εξψηεζε 3, θαηά πφζν ππάξρεη πξνεηνηκαζία γηα λα απνδίδνπλ άξηζηα νη 

απαζρνινχκελνη (Πίλαθαο 4.4) ην 21,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ βαζκνιφγεζε κε 5, ελψ 

ηα ακέζσο κηθξφηεξα πνζνζηά ήηαλ 19,1% πνπ βαζκνιφγεζαλ κε 3 θαη 18% πνπ 

βαζκνιφγεζε κε 2. Βιέπνπκε κηα κηθξή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 2 

εξσηήζεηο φπνπ ηα ζθνξ 4 θαη 5 ήηαλ ηα επηθξαηέζηεξα. Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε 

φκσο απηνί πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα (ζθνξ 7) κε ηελ εξψηεζε είλαη έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (5.6%). Άξα, αληίζηνηρα κεηξηνπαζείο ήηαλ θαη νη ζηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην αλ πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα 

άξηζηε απφδνζε. 
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Πίνακας 4.4: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 3: Πξνεηνηκάδνπκε ηνπο απαζρνινχκελνπο ζην λα απνδίδνπλ άξηζηα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 9 10,1 

2 16 18,0 

3 17 19,1 

4 12 13,5 

5 19 21,3 

6 11 12,4 

7 5 5,6 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

ηελ εξψηεζε 4, αλ ν νξγαληζκφο βιέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζαλ επέλδπζε (Πίλαθαο 4.5), πάιη ηα πην ζπρλά ζθνξ είλαη ην 4 

(18%) θαη ην 5 (19,1%). ε απηή ηελ εξψηεζε φκσο, παξαηεξνχκε φηη απηνί πνπ 

ζπκθσλνχλ απφιπηα (ζθνξ 7) μεπεξλάλε ζε πνζνζηφ ην 10% (ζπγθεθξηκέλα 11.2% ηνπ 

δείγκαηνο επέιεμε απηφ ην ζθνξ), ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (4.5%) αληηζηνηρεί ζε 

απηνχο πνπ δηαθσλνχλ απφιπηα (ζθνξ 1). Δδψ παξά ηελ νπδέηεξε θπξίσο ζηάζε πνπ 

επέδεημαλ νη απαζρνινχκελνη απαληψληαο ζηελ εξψηεζε εάλ ν νξγαληζκφο ηνπο 

επελδχεη ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, αμίδεη ίζσο λα 

επηζεκάλνπκε φηη ην 11.2% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί απφιπηα θάηη πνπ ίζσο εθθξάδεη 

κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ βηψλνπλ αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο ίζσο απφ άιιε ζέζε. 

Πίνακας 4.5: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 4: Ο νξγαληζκφο καο βιέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ απαζρνινχκελσλ σο 

επέλδπζε παξά σο θφζηνο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 4 4,5 

2 15 16,9 

3 13 14,6 

4 16 18,0 

5 17 19,1 

6 14 15,7 

7 10 11,2 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

ηελ εξψηεζε 5, αλ ε αλάπηπμε γλψζεσλ απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία ζηνλ 

νξγαληζκφ (Πίλαθαο 4.6) ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (27%) επέιεμε 

ζρεηηθά ρακειφ ζθνξ (3). Οη ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ππφινηπσλ απαληήζεσλ (πιελ 

ηνπ ζθνξ 1) θπκαίλνληαη ζε πνζνζηά 12.4 έσο 16.9%, ελψ απηνί πνπ δηαθσλνχλ 

απφιπηα (ζθνξ 1) αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 5.6% ηνπ δείγκαηνο. 
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Πίνακας 4.6: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 5: Ζ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ απαζρνινχκελσλ απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία ζηνλ 

νξγαληζκφ καο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 5 5,6 

2 15 16,9 

3 24 27,0 

4 11 12,4 

5 12 13,5 

6 11 12,4 

7 11 12,4 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

ηελ εξψηεζε 6, εάλ δηδάζθνπκε ζηνπο απαζρνινχκελνχο καο ην «γηαηί ζα πξέπεη λα 

ην θάλνπλ» θαη φρη απιά ην «πψο πξέπεη λα ην θάλνπλ» (Πίλαθαο 4.7), πάιη ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά θπκαίλνληαη ζηηο κεζαίεο απαληήζεηο, δειαδή ην 20,2% έρεη 

βαζκνινγήζεη κε 4, ην 16,9% κε 3 θαη ην 15,7% κε 5. ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε φκσο 

παξαηεξνχκε φηη φιεο νη απαληήζεηο έρνπλ ιάβεη πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 10% θαη δελ 

έρνπκε πνιχ κηθξά πνζνζηά ζηα αθξαία ζθνξ, φπσο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο.  

Πίνακας 4.7: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 6: Γηδάζθνπκε ζηνπο απαζρνινχκελνχο καο ην «γηαηί ζα πξέπεη λα ην θάλνπλ» θαη φρη απιά ην «πψο 

πξέπεη λα ην θάλνπλ» 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 12 13,5 

2 11 12,4 

3 15 16,9 

4 18 20,2 

5 14 15,7 

6 9 10,1 

7 10 11,2 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

ηελ εξψηεζε 7, αλ ζηνλ νξγαληζκφ απαζρφιεζεο ππεξβαίλνπλ ηελ απιή θαηάξηηζε 

ππαιιήισλ (Πίλαθαο 4.8), ην 27% απάληεζε κε αξθεηά ρακειφ ζθνξ, ην 2. ηελ ίδηα 

εξψηεζε παξαηεξνχκε φηη ηα κεγαιχηεξα ζθνξ (6 θαη 7) έρνπλ ιάβεη πνζνζηά 

κηθξφηεξα ηνπ 10%. πλεπψο ε θαηάξηηζε πνπ ιακβάλνπλ νη απαζρνινχκελνη 

ζπκπεξαίλνπκε πσο είλαη κάιινλ ε ζηνηρεηψδεο. 

Πίνακας 4.8: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 7: ηνλ νξγαληζκφ καο ππεξβαίλνπκε ηελ απιή θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ καο θαη ηνπο εθπαηδεχνπκε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Valid 1 10 11,2 

2 24 27,0 

3 13 14,6 

4 13 14,6 

5 14 15,7 

6 7 7,9 

7 8 9,0 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 
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ηελ εξψηεζε 8, εάλ νη κεηξήζεηο απφδνζεο θαη ηα ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο 

ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ απαζρνινχκελσλ (Πίλαθαο 4.9) ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (21,3%) νχηε ζπκθσλεί, νχηε δηαθσλεί (ζθνξ 4), ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ 

έρεη επηιέμεη ηα ρακειφηεξα ζθνξ (15,7% δηαθσλεί απφιπηα (ζθνξ 1) θαη 16,9 

δηαθσλεί πνιχ (ζθνξ 2)), εληνχηνηο παξαηεξνχκε έλα κεγάιν πνζνζηφ (15,7%) λα έρεη 

επηιέμεη θαη ην ζθνξ 6. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρεη κηα 

αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηηο απφςεηο ησλ εξγαδφκελσλ γηα απηή ηελ εξψηεζε ή σο πξνο 

ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο ηνπο.  

Πίνακας 4.9: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 8: Οη κεηξήζεηο απφδνζεο θαη ηα ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ 

απαζρνινχκελσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 14 15,7 

2 15 16,9 

3 11 12,4 

4 19 21,3 

5 10 11,2 

6 14 15,7 

7 6 6,7 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

ηελ εξψηεζε 9, θαηά πφζν δειαδή κεηξηέηαη θαη επηβξαβεχεηαη ε απφδνζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ (Πίλαθαο 4.10) παξαηεξνχκε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά (21,3%) λα έρνπλ 

ιάβεη ηα ζθνξ 2 θαη 3. ρεδφλ ην κηζφ δείγκα (41.6%) ηείλεη λα δηαθσλεί κε ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Απηνί πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα (ζθνξ 7) είλαη πάιη έλα πνιχ 

κηθξφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο (5.6%). πλεπψο ζεσξνχκε κε βάζε ηα πνζνζηά πσο ε 

αμηνιφγεζε θαη ε επηβξάβεπζε ηεο απφδνζεο δελ ζπλδέεηαη κε πξαθηηθέο πνπ βνεζνχλ 

ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πίνακας 4.10: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 9: Δκείο κεηξάκε θαη επηβξαβεχνπκε ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πνπ ζπλεηζθέξεη πεξηζζφηεξν ζην 

φξακα ηνπ νξγαληζκνχ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 12 13,5 

2 19 21,3 

3 19 21,3 

4 13 14,6 

5 11 12,4 

6 10 11,2 

7 5 5,6 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 
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ηελ εξψηεζε 10 (εκείο ρξεζηκνπνηνχκε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

νξγαλσζηαθήο ζηξαηεγηθήο (Πίλαθαο 4.11) βιέπνπκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(22,5%) δηαθσλεί (ζθνξ 3) θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ (19,1%) ζπκθσλεί πνιχ (ζθνξ 6). 

Φαίλεηαη λα ππάξρεη θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε κηα αλνκνηνγέλεηα σο πξνο ηηο 

αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη εξσηψκελνη ή σο πξνο ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ηνπο ρψξνπο.  

Πίνακας 4.11: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 10: Δκείο ρξεζηκνπνηνχκε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Valid 1 9 10,1 

2 16 18,0 

3 20 22,5 

4 13 14,6 

5 10 11,2 

6 17 19,1 

7 4 4,5 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

ηελ εξψηεζε 11, αλ ν νξγαληζκφο επηθνηλσλεί πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ (εξψηεζε 11, Πίλαθαο 12) πάιη ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπγθεληξψλνληαη ζηα ζθνξ 3 (22,5%) έσο 6 (20,2%). Σα 

ρακειφηεξα θαη ηα πςειφηεξα ζθνξ ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηά θάησ ηνπ 10%. 

πλεπψο ε ζπλαίζζεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

είλαη ππαξθηή παξά ηελ αλνκνηνγέλεηα πνπ εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά νη απαληήζεηο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

Πίνακας 4.12: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 11: Ο νξγαληζκφο καο επηθνηλσλεί πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ 

ππεξεζηψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 7 7,9 

2 8 9,0 

3 20 22,5 

4 15 16,9 

5 17 19,1 

6 18 20,2 

7 4 4,5 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 
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Σν 42,6% (αζξνηζηηθφ πνζνζηφ) ησλ εξσηψκελσλ δηαθσλεί ή είλαη νπδέηεξν σο πξνο 

ηελ επηβξάβεπζε ησλ απαζρνινχκελσλ πνπ παξέρνπλ άξηζηεο ππεξεζίεο (εξψηεζε 12, 

Πίλαθαο 4.13). Σα δχν κηθξφηεξα ζθνξ (1 θαη 2) έρνπλ ζπγθεληξψζεη επίζεο κεγάια 

πνζνζηά (13.5% θαη 18% αληίζηνηρα), ελψ φζνη ζπκθσλνχλ ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 11%.  

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ κηα ηάζε δηαθσλίαο ή νπδεηεξφηεηαο ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ 

επηβξάβεπζε ησλ άξηζησλ ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πίνακας 4.13: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 12: ηνλ νξγαληζκφ καο νη απαζρνινχκελνη πνπ παξέρνπλ άξηζηεο ππεξεζίεο επηβξαβεχνληαη γηα ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 12 13,5 

2 16 18,0 

3 19 21,3 

4 19 21,3 

5 8 9,0 

6 10 11,2 

7 5 5,6 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (22,5%) δηαθσλεί αξθεηά (ζθνξ 2) σο 

πξνο ην φηη νη απαζρνινχκελνη θαηαξηίδνληαη θαηάιιεια γηα λα απνδίδνπλ ζηνπο 

ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ (εξψηεζε 13-Πίλαθαο 4.14), ελψ ηα ακέζσο κεγαιχηεξα 

πνζνζηά έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηα ζθνξ 4 (19,1%) θαη 3 (18%). Οη απαληήζεηο 5 θαη 6 

έρνπλ επηιεγεί πεξίπνπ απφ ην 12% ηνπ δείγκαηνο ε θάζε κία, ελψ πάιη απηνί πνπ 

ζπκθσλνχλ απφιπηα (ζθνξ 7) έρνπλ ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο (6.7%). 

Πίνακας 4.14: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 13: ηνλ νξγαληζκφ απηφ νη απαζρνινχκελνη θαηαξηίδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα απνδίδνπλ ζηνπο ξφινπο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 9 10,1 

2 20 22,5 

3 16 18,0 

4 17 19,1 

5 11 12,4 

6 10 11,2 

7 6 6,7 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

ηελ εξψηεζε 14, ην 27% ησλ απαζρνινχκελσλ είλαη νπδέηεξν (ζθνξ 4) σο πξνο ηελ 

επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ απαζρφιεζεο ηνπ (Πίλαθαο 4.15), 

ελψ ην 21,3% δηαθσλεί αξθεηά (ζθνξ 2). Αξθεηνί είλαη θαη απηνί (16.9%) πνπ έρνπλ 

επηιέμεη ην ζθνξ 5, ελψ νη ππφινηπεο απαληήζεηο έρνπλ ιάβεη πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 
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10%. Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (6.7%) αληηζηνηρεί ζε απηνχο 

πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα (ζθνξ 7). 

Πίνακας 4.15: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 14: Ο νξγαληζκφο απηφο είλαη επέιηθηνο θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ 

απαζρνινχκελσλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 8 9,0 

2 19 21,3 

3 9 10,1 

4 24 27,0 

5 15 16,9 

6 8 9,0 

7 6 6,7 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 

 

ηελ εξψηεζε 15 (ζηνλ νξγαληζκφ καο δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο απαζρνινχκελνπο,  Πίλαθαο 4.16), ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά παξαηεξνχληαη ζηα 

ζθνξ 4 (24,7%) θαη 5 (20,2%). Σα ζθνξ 2,3 θαη 6 έρνπλ ιάβεη πνζνζηά 12.5% σο 

13.5% πεξίπνπ, ελψ ηα δχν αθξαία ζθνξ έρνπλ ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. ε 

απηή ηελ εξψηεζε φκσο ην κηθξφηεξν πνζνζηφ (6.7%) αληηζηνηρεί ζε απηνχο πνπ 

δηαθσλνχλ απφιπηα, ελψ γεληθά παξαηεξήζακε ζηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, φηη ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ αληηζηνηρνχζε ζην κεγαιχηεξν ζθνξ. Δδψ κπνξνχκε λα 

ζρνιηάζνπκε φηη ελδερνκέλσο λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα 

επηθνηλσλία κε ηνπο απαζρνινχκελνχο ηνπ αιιά ίζσο δελ εζηίαδε απφιπηα ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ.  

Πίνακας 16: πρλφηεηεο εκθάληζεο απαληήζεσλ 

Δξψηεζε 15: ηνλ νξγαληζκφ καο δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο απαζρνινχκελνπο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

 1 6 6,7 

2 12 13,5 

3 12 13,5 

4 22 24,7 

5 18 20,2 

6 11 12,4 

7 8 9,0 

ΤΝΟΛΟ 89 100,0 
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4.2.3.ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Χ ΠΡΟ ΣΟΤ ΣΡΔΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο εθαξκφζακε ηηο εμήο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο: ην 

ηεζη 1 sample Kolmogorov-Smirnov γηα λα ειέγμνπκε ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ηξηψλ 

παξαγφλησλ (φξακα, εμέιημε, ακνηβέο), ην t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα λα 

ειέγμνπκε αλ θάπνηνο απφ ηνπο παξάγνληεο δηαθέξεη σο πξνο ηηο δεκνγξαθηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ 2 θαηεγνξίεο θαη ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο (Anova) γηα λα 

θάλνπκε ηνλ ίδην έιεγρν σο πξνο ηηο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ πάλσ απφ δχν 

θαηεγνξίεο. Σέινο εθαξκφζακε πίλαθεο ζπλάθεηαο (crosstabs) καδί κε ηνλ έιεγρν Υ
2
, 

γηα λα εμεηάζνπκε ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζε δχν θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. 

ηνλ πίλαθα 4.17 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ ηξηψλ 

παξαγφλησλ. Ζ ειάρηζηε ηηκή θαη ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ είλαη ην 5 ελψ ε κέγηζηε ηηκή 

θηάλεη κέρξη 35. Οη κέζνη φξνη θαη ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ θπκαίλνληαη γχξσ απφ ην 19 

θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ ην 8. Απφ ηηο κέζεο ηηκέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο αληηιακβαλφκαζηε φηη νη απαληήζεηο ηνπ 

δείγκαηνο ησλ εξσηψκελσλ δελ έρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ 

παξαηεξήζεθε θαη ζηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο ζπρλνηήησλ ησλ εξσηήζεσλ. 

Πίνακας 4.17: Πεξηγξαθηθά κέηξα ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ 

Περιγραθικά αποηελέζμαηα 

 N Διάρηζηε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

Όξακα 89 5,00 33,00 19,5618 7,64698 

Δμέιημε 89 5,00 35,00 19,1573 7,87531 

Ακνηβέο 89 5,00 35,00 18,5393 7,64861 

 

Διέγρνληαο θαη ηνπο ηξεηο παξάγνληεο κε ην κε παξακεηξηθφ ηεζη 1 sample 

Kolmogorov-Smirnov, είδακε φηη θαη νη ηξεηο αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή 

(Ακνηβέο: p-value=0.576, Όξακα: p-value=0.467, Δμέιημε: p-value=0.523- φηαλ ην p-

value>0.05 ζεσξνχκε φηη ε κεηαβιεηή αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή) επνκέλσο 

κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε δηαδηθαζία t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα ή ηελ 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο (Anova) πνπ απαηηνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, γηα 

λα ειέγμνπκε αλ ην θάζε έλα απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδεη ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο.  
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Όιεο νη κεηαβιεηέο πνπ δειψλνπλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη θαηεγνξηθέο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή έρεη δχν θαηεγνξίεο εθαξκφζακε t-test γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πάλσ απφ δχν θαηεγνξίεο 

εθαξκφζακε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (Anova).  

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη α=0.05. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φηαλ ε ηηκή ηνπ p-value-πνπ ζπλνδεχεη θάζε ηεζη - είλαη κηθξφηεξε απφ ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, ππάξρεη δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ παξάγνληα σο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

Δμεηάδνληαο αξρηθά ηνλ παξάγνληα "Ακνηβέο" κε θαζέλα απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δε θάλεθε θάπνην απφ απηά λα έρεη επίδξαζε ζηνλ παξάγνληα.  

ηε ζπλέρεηα εμεηάζακε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα  

" Όξακα" φπνπ  κφλν ε κεηαβιεηή πεξηνρή θάλεθε λα έρεη νξηαθά επίδξαζε ζηνλ 

παξάγνληα (Anova-p-value=0.049-πίλαθαο 4.18Β).  

Πίνακας 4.18Β 

ANOVA 

Όραμα 

 Άθροισμα 

τετραγώνων 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

Μζσο 

τετράγωνο 

Τιμή F Sig. 

Ανάμεσα στις 

ομάδες 

347,789 2 173,895 3,117 ,049 

Μζσα στην 

κάθε ομάδα 

4798,121 86 55,792   

Σφνολο 5145,910 88    

 

Δθαξκφδνληαο ην ηεζη ηνπ Levene (πίλαθαο 4.18Α) παξαηεξήζακε ηζφηεηα ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ νκάδσλ (p-value=0.528>0.05) 

Πίνακας 4.18Α  - Σεζη ιζόηηηας διακσμάνζεων 

Όξακα 

ηαηηζηηθφ ηνπ 

Levene 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

1 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 

2 

Sig. 

,644 2 86 ,528 
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Δπνκέλσο απνδερηήθακε ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη νη δηαθπκάλζεηο είλαη ίζεο θαη 

εθαξκφζακε ην post-hoc Bonferroni test (πίλαθαο 4.18Γ) γηα λα δνχκε αλάκεζα ζε 

πνηεο θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο "πεξηνρή" ππάξρεη ε δηαθνξά. Απφ ηε ζηήιε sig. (πνπ 

δειψλεη ην p-value) είδακε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηνπ 

παξάγνληα " Όξακα" αλάκεζα ζηε πεξηνρή ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Καβάιαο.  

Πίνακας 4.18Γ  - Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Όξακα 

 
(I) ΠΔΡΗΟΥΖ (J) ΠΔΡΗΟΥΖ Μέζε 

δηαθνξά 

(I-J) 

Σππηθφ 

ζθάικα 

Sig. 95% Δπίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 

 
Κάησ φξην Άλσ 

φξην 

Bonferroni ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΛΑΡΗΑ -2,72982 1,82427 ,415 -7,1842 1,7245 

ΚΑΒΑΛΑ 2,52256 2,03100 ,653 -2,4366 7,4817 

ΛΑΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2,72982 1,82427 ,415 -1,7245 7,1842 

ΚΑΒΑΛΑ 5,25238* 2,12521 ,046 ,0632 10,4415 

ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ -2,52256 2,03100 ,653 -7,4817 2,4366 

ΛΑΡΗΑ -5,25238* 2,12521 ,046 -10,4415 -,0632 

 

Σέινο εμεηάδνληαο  φια ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ παξάγνληα  "Δμέιημε " 

θάλεθε φηη κφλν ε πεξηνρή επηδξά ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα (Anova-p-value=0.025-

πίλαθαο 4.19Β).  

Πίνακας 4.19Α - Σεζη ηζφηεηαο δηαθπκάλζεσλ 

Δμέιημε 

ηαηηζηηθφ ηνπ Levene  Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 1 

Βαζκνί 

ειεπζεξίαο 2 

Sig. 

1,058 2 86 ,352 

 

Πίνακας 4.19Β  ANOVA 

Εξζλιξη 

 Άθροισμα 
τετραγώνων 

Βαθμοί 
ελευθερίας 

Μζσο 
τετράγωνο 

Τιμή F Sig. 

Ανάμεσα στις ομάδες 447,277 2 223,638 3,839 ,025 

Μζσα στην κάθε ομάδα 5010,521 86 58,262   

Σφνολο 5457,798 88    
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     Πίνακας 4.19Γ 

Πολλαπλές ζσγκρίζεις 

Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή: Δμέιημε 

 (I) ΠΔΡΗΟΥΖ (J) ΠΔΡΗΟΥΖ Μέζε 

δηαθνξά 

(I-J) 

Σππηθφ 

ζθάικα 

Sig. 95% Δπίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 

 Κάησ 

φξην 

Άλσ 

φξην 

Bonferroni ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΛΑΡΗΑ -3,13684 1,86421 ,288 -7,6887 1,4150 

ΚΑΒΑΛΑ 2,81078 2,07547 ,538 -2,2569 7,8785 

ΛΑΡΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3,13684 1,86421 ,288 -1,4150 7,6887 

ΚΑΒΑΛΑ 5,94762* 2,17174 ,022 ,6449 11,2504 

ΚΑΒΑΛΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ -2,81078 2,07547 ,538 -7,8785 2,2569 

ΛΑΡΗΑ -

5,94762* 

2,17174 ,022 -

11,2504 

-,6449 

 

Δπεηδή νη δηαθπκάλζεηο  ήηαλ  ίζεο (πίλαθαο 19Α- p-value=0.352) εθαξκφζακε ην ηεζη 

ηνπ Bonferroni (πίλαθαο 4.19Γ) γηα λα εληνπίζνπκε πνπ αθξηβψο βξίζθνληαλ νη 

δηαθνξέο, φπνπ πάιη είδακε  φηη ε δηαθνξά ππάξρεη αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ηεο Λάξηζαο 

θαη ηεο Καβάιαο. 
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4.2.4. ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΣΑΔΧΝ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Χ ΠΡΟ: Α) ΣΖΝ ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΘΔΖ 

ΔΡΓΑΗΑ, Β) ΣΖΝ ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ/ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Γ) ΣΖΝ 

ΤΠΑΡΞΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΞΔΛΗΞΖ  

Δμεηάδνληαο έλα - έλα ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηρεηξήζακε λα δνχκε εάλ θάπνηα απφ ηα 

δεκνγξαθηθά επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο: α) ηελ ελαιιαγή ζέζεο 

εξγαζίαο, β) ηελ αλάγθε γηα επηκόξθωζε/εθπαίδεπζε θαη γ) ηελ πεπνίζεζε ύπαξμεο 

ζπζηήκαηνο/δπλαηόηεηαο εμέιημεο ησλ αηφκσλ απφ ηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο ηνπο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ.  

πγθεθξηκέλα ζηελ δηεξεχλεζε φισλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε 

ηελ ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, εθαξκφζακε ηε κέζνδν crosstabs καδί κε ην chi-square 

test δηφηη ζέιακε λα αλαθαιχςνπκε ηε ζρέζε αλάκεζα ζε δχν θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο. 

Παξαηεξήζακε φηη νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελαιιαγή ζέζεο 

εξγαζίαο είλαη: α) ην ηκήκα/αληηθείκελν απαζρφιεζεο (είηε ππάξρεη επαθή κε ην θνηλφ 

είηε φρη) (sig=0.015-Πίλαθαο 4.20) θαη β) ε χπαξμε πξνυπεξεζίαο ζηελ ηξέρνπζα ζέζε 

(sig=0.023-Πίλαθαο 4.21).  

Πίνακας 4.20 

Crosstab 

 Σκήκα/Αληηθείκελν ζηνλ νπνίν 

απαζρνιείζηε: 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ 
ΚΟΗΝΟ 

ΥΧΡΗ ΔΠΑΦΖ 
ΜΔ ΚΟΗΝΟ 

Θα ζπκθσλνχζαηε ζε ελαιιαγή 

ζέζεο εξγαζίαο 

ΚΑΘΔ 4 ΥΡΟΝΗΑ 26 5 31 

ΚΑΘΔ 5 ΥΡΟΝΗΑ 21 5 26 

ΚΑΘΔ 6 ΥΡΟΝΗΑ 4 4 8 

ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΧ 12 12 24 

χλνιν 63 26 89 

Πίνακας 4.20Β 

Chi-Square Tests 

 Σηκή Βαζκνί ειεπζεξίαο Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,506a 3 ,015 

Likelihood Ratio 10,311 3 ,016 

Linear-by-Linear Association 9,205 1 ,002 

N of Valid Cases 89   
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πγθεθξηκέλα γηα ην ηκήκα απαζρφιεζεο βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ επηζπκνχλ ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο θάζε 4 ή 5 ρξφληα έρνπλ επαθή 

κε ην θνηλφ. Δλψ ζε ζρέζε κε ηελ πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ επηζπκνχλ ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο θάζε 4 

ή 5 ρξφληα είλαη νη λένη ππάιιεινη. 

Πίνακας 4.21Α 

Crosstab 

 Δκπεηξία/ Πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο 

(εθθξαζκέλε ζε έηε) 

ΤΝΟΛΟ 

0_5 6_10 11_20 21_30 

Θα ζπκθσλνχζαηε 

ζε ελαιιαγή ζέζεο 

εξγαζίαο 

ΚΑΘΔ 4 

ΥΡΟΝΗΑ 

23 6 2 0 31 

ΚΑΘΔ 5 

ΥΡΟΝΗΑ 

14 9 3 0 26 

ΚΑΘΔ 6 

ΥΡΟΝΗΑ 

3 2 1 2 8 

ΓΔΝ 

ΤΜΦΧΝΧ 

8 11 3 2 24 

χλνιν 48 28 9 4 89 

Πίνακας 4.21Β 

Chi-Square Tests 

 Σηκή Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,334a 9 ,023 

Likelihood Ratio 18,020 9 ,035 

Linear-by-Linear Association 9,756 1 ,002 

N of Valid Cases 89   

 

Δπηπξφζζεηα, είρε ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε ηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο (crosstabs) 

ηεο επηινγήο "ελαιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο" θαη κε άιια δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

παξφιν πνπ δελ θαλέξσζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά.  

Δηδηθφηεξα ε επηινγή ελαιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην θχιν (Πίλαθαο 4.22), 

κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο ελαιιαγήο θάζε 4 ρξφληα θαη ηεο κε ελαιιαγήο έρνπκε 

πνζνηηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ 2 θχισλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη 

πεξηζζφηεξεο νη γπλαίθεο.  
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Πίνακας 4.22 

Crosstab 

 ΦΤΛΟ ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 

Θα ζπκθσλνχζαηε ζε ελαιιαγή 

ζέζεο εξγαζίαο 

ΚΑΘΔ 4 ΥΡΟΝΗΑ 11 20 31 

ΚΑΘΔ 5 ΥΡΟΝΗΑ 12 14 26 

ΚΑΘΔ 6 ΥΡΟΝΗΑ 3 5 8 

ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΧ 9 15 24 

ΤΝΟΛΟ 35 54 89 

 

ε ζρέζε κε ηελ ειηθία (Πίλαθαο 4.23) παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ επηζπκνχλ ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο θάζε 4 ρξφληα θπκαίλνληαη  

ειηθηαθά κεηαμχ 41 θαη 45 ρξφλσλ. Οη ζπρλφηεηεο εθείλσλ πνπ επηζπκνχλ ελαιιαγή 

ζέζεο εξγαζίαο θάζε 5 ρξφληα είλαη ζρεδφλ ηζφπνζα θαηαλεκεκέλεο ζηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο. Παξαηεξνχκε φκσο, φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία, 

άλσ ησλ 50 εηψλ δελ επηζπκνχλ ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο. 

Πίνακας 4.23 

Crosstab 

 ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΟΛΟ 

(35) 36_40 41_45 46_50 50+ 

Θα ζπκθσλνχζαηε 

ζε ελαιιαγή ζέζεο 

εξγαζίαο 

ΚΑΘΔ 4 ΥΡΟΝΗΑ 2 6 11 9 3 31 

ΚΑΘΔ 5 ΥΡΟΝΗΑ 4 5 8 7 2 26 

ΚΑΘΔ 6 ΥΡΟΝΗΑ 0 2 2 2 2 8 

ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΧ 1 1 4 9 9 24 

ΤΝΟΛΟ 7 14 25 27 16 89 

Δμεηάδνληαο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ επηινγή ελαιιαγήο ζέζεο 

εξγαζίαο (Πίλαθαο 4.24) δελ παξαηεξήζακε θάπνηα αμηφινγε δηαθνξά.  

Πίνακας 4.24 

Crosstab 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΝΟΛΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΑΔΗ ΣΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 

Θα 

ζπκθσλνχζαηε 

ζε ελαιιαγή 

ζέζεο 

εξγαζίαο 

ΚΑΘΔ 4 

ΥΡΟΝΗΑ 

3 18 1 9 0 31 

ΚΑΘΔ 5 
ΥΡΟΝΗΑ 

0 15 4 6 1 26 

ΚΑΘΔ 6 

ΥΡΟΝΗΑ 

1 4 2 1 0 8 

ΓΔΝ 

ΤΜΦΧΝΧ 

3 14 2 4 1 24 

ΤΝΟΛΟ 7 51 9 20 2 89 
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Γηεξεπλψληαο  ηελ επίδξαζε ηεο εκπεηξίαο ζε πξνεγνχκελε ζέζε (Πίλαθαο 4.25), ζηελ 

παξαπάλσ επηινγή είδακε πσο πνζνζηηαία είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο νη 

απαληήζεηο θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο ηεο κεηαβιεηήο (είηε ππάξρεη/λαη, είηε δελ 

ππάξρεη/φρη). 

      Πίνακας 4.25 

Crosstab 

 Δκπεηξία/ Πξνυπεξεζία ζε 

πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο  

ΤΝΟΛΟ 

NAI OXI 

Θα ζπκθσλνχζαηε ζε 

ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο 

ΚΑΘΔ 4 ΥΡΟΝΗΑ 12 19 31 

ΚΑΘΔ 5 ΥΡΟΝΗΑ 10 16 26 

ΚΑΘΔ 6 ΥΡΟΝΗΑ 3 5 8 

ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΧ 10 14 24 

ΤΝΟΛΟ 35 54 89 

 

Δθαξκφδνληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ζηε κεηαβιεηή "Αλάγθε γηα επηκόξθωζε", 

παξαηεξήζακε  φηη ην δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε γηα 

επηκφξθσζε είλαη ε πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο (sig=0.10-Πίλαθαο 

4.26β). Οη ζρεηηθά λένη ππάιιεινη (κε εκπεηξία απφ 0 σο 10 ρξφληα) ζεσξνχλ ρξήζηκε 

ηελ εηήζηα επηκφξθσζε. 

Πίνακας 4.26α 

Crosstab 

 Δκπεηξία/ Πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε 

εξγαζίαο (εθθξαζκέλε ζε έηε) 

ΤΝΟΛΟ 

0_5 6_10 11_20 21_30 

Δθπαίδεπζε/Δπηκφξθσζε κε 

ζεκηλάξηα (εάλ ζεσξείηε φηη ζα ήηαλ 

ρξήζηκν γηα εζάο) 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 

ΥΡΟΝΟ 

44 25 6 2 77 

ΔΝΑΚΑΘΔ 2 

ΥΡΟΝΗΑ 

3 3 3 1 10 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 3 
ΥΡΟΝΗΑ 

1 0 0 1 2 

ΤΝΟΛΟ 48 28 9 4 89 

Πίνακας 4.26β 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,905a 6 ,010 

Likelihood Ratio 10,329 6 ,111 

Linear-by-Linear Association 7,056 1 ,008 

N of Valid Cases 89   
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ρνιηάζηεθαλ νη πίλαθεο ζπλάθεηαο ησλ ππφινηπσλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ 

ελδηαθέξνληνο, παξφιν πνπ δελ θαλέξσζαλ θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά.Δμεηάδνληαο εάλ ην θχιν παίδεη θάπνην ξφιν ζηελ ζπρλφηεηα 

Δθπαίδεπζεο/Δπηκόξθωζεο κε ζεκηλάξηα (Πίλαθαο 4.27), ε επηθξαηέζηεξε απάληεζε 

θαη γηα ηα δχν θχια ήηαλ ε εηήζηα επηκφξθσζε. 

Πίνακας 4.27 

Crosstab 

 ΦΤΛΟ ΤΝΟΛΟ 

ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 

Δθπαίδεπζε/Δπηκφξθσζε κε 

ζεκηλάξηα (εάλ ζεσξείηε φηη ζα 

ήηαλ ρξήζηκν γηα εζάο) 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ ΥΡΟΝΟ 30 47 77 

ΔΝΑΚΑΘΔ 2 ΥΡΟΝΗΑ 4 6 10 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 3 ΥΡΟΝΗΑ 1 1 2 

ΤΝΟΛΟ 35 54 89 

 

Δπίζεο σο πξνο ηελ ειηθία (Πίλαθαο 4.28), ε επηθξαηέζηεξε απάληεζε γηα θάζε 

ειηθηαθή νκάδα ήηαλ ε εηήζηα επηκφξθσζε. 

 

Πίνακας 4.28 

Crosstab 

 ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΟΛΟ 

(35) 36_40 41_45 46_50 50+ 

Δθπαίδεπζε/Δπηκφξθσζε 

κε ζεκηλάξηα (εάλ 

ζεσξείηε φηη ζα ήηαλ 

ρξήζηκν γηα εζάο) 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 

ΥΡΟΝΟ 

6 13 22 23 13 77 

ΔΝΑΚΑΘΔ 2 

ΥΡΟΝΗΑ 

0 1 3 3 3 10 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 3 

ΥΡΟΝΗΑ 

1 0 0 1 0 2 

ΤΝΟΛΟ 7 14 25 27 16 89 

 

Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν (Πίλαθαο 4.29). Ζ θαηεγνξία 

ησλ απφθνηησλ ΑΔΗ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηηο ππφινηπεο βέβαηα, αιιά πνζνζηηαία 

ε επηινγή ησλ απαληήζεσλ ήηαλ παξφκνηα γηα θάζε νκάδα. 

Πίνακας 4.29 

Crosstab 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΝΟΛΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΑΔΗ ΣΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 

Δθπαίδεπζε/Δπηκφξ-

θσζε κε ζεκηλάξηα 

(εάλ ζεσξείηε φηη ζα 

ήηαλ ρξήζηκν γηα 

εζάο) 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 

ΥΡΟΝΟ 
6 46 5 18 2 77 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 

2 ΥΡΟΝΗΑ 
1 5 3 1 0 10 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 
3 ΥΡΟΝΗΑ 

0 0 1 1 0 2 

ΤΝΟΛΟ 7 51 9 20 2 89 
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Χο πξνο ην ηκήκα απαζρφιεζεο/ Αληηθείκελν (Πίλαθαο 4.30), πνζνζηηαία ήηαλ πάιη 

ίδην ην κνηίβν ησλ απαληήζεσλ.  

Πίνακας 4.30 

Crosstab  

 Σκήκα/Αληηθείκελν ζηνλ νπνίν 

απαζρνιείζηε: 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ 

ΚΟΗΝΟ 

ΥΧΡΗ 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ 

ΚΟΗΝΟ 

Δθπαίδεπζε/Δπηκφξθσζε κε 

ζεκηλάξηα (εάλ ζεσξείηε φηη 

ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα εζάο) 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ ΥΡΟΝΟ 54 23 77 

ΔΝΑΚΑΘΔ 2 ΥΡΟΝΗΑ 8 2 10 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 3 

ΥΡΟΝΗΑ 

1 1 2 

ΤΝΟΛΟ 63 26 89 

 

Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη γηα ηελ εκπεηξία ζε πξνεγνχκελε ζέζε (Πίλαθαο 4.31), ελψ 

φπσο είδακε, ε εκπεηξία ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε έρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ επηζπκία γηα 

επηκφξθσζε. 

Πίνακας 4.31 

Crosstab 

 Δκπεηξία/ Πξνυπεξεζία ζε 

πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο  

ΤΝΟΛΟ 

NAI OXI 

Δθπαίδεπζε/Δπηκφξθσζε κε 

ζεκηλάξηα (εάλ ζεσξείηε φηη 

ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα εζάο) 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ ΥΡΟΝΟ 30 47 77 

ΔΝΑΚΑΘΔ 2 ΥΡΟΝΗΑ 4 6 10 

ΔΝΑ ΚΑΘΔ 3 

ΥΡΟΝΗΑ 

1 1 2 

ΤΝΟΛΟ 35 54 89 

 

Σέινο εμεηάζακε εάλ ην ζχζηεκα ή ε δπλαηφηεηα εμέιημεο ζπλδέεηαη κε θάπνην απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Θα θάλνπκε θαη εδψ αλαθνξά ζηνπο πίλαθεο ζπλάθεηαο 

ηεο πξνο κειέηε κεηαβιεηήο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο ελδηαθέξνπλ 

ηδηαίηεξα. Χο πξνο ην θχιν (Πίλαθαο 4.32), θάλεθε φηη είλαη πεξηζζφηεξεο νη γπλαίθεο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζχζηεκα εμέιημεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, αλ θαη ηα δχν θχια 

δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ην ζχζηεκα ή ηελ δπλαηφηεηα εμέιημεο 

κέζα ζηνλ ππάξρνλ νξγαληζκφ. 

Πίνακας 4.32 

Crosstab  

 ΦΤΛΟ χλνιν 

ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ 

χζηεκα εμέιημεο πνπ αθνξά ζηελ 

ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο ζαο (πξννπηηθέο) 

NAI 3 11 14 

OXI 32 43 75 

χλνιν 35 54 89 
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Χο πξνο ηελ ειηθία (Πίλαθαο 4.33) δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά 

ζηηο απαληήζεηο ησλ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. 

Πίνακας 4.33 

Crosstab 

 ΖΛΗΚΗΑ 
ΤΝΟΛΟ 

(35) 36_40 41_45 46_50 50+ 

χζηεκα εμέιημεο πνπ 

αθνξά ζηελ ηξέρνπζα 

ζέζε εξγαζίαο ζαο 

(πξννπηηθέο) 

NAI 1 2 5 5 1 14 

OXI 6 12 20 22 15 75 

ΤΝΟΛΟ 7 14 25 27 16 89 

 

Χο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν/εθπαίδεπζε (Πίλαθαο 4.34) παξαηεξήζακε φηη 

πνζνζηηαία ην δείγκα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζηηο δχν απαληήζεηο. 

Πίνακας 4.34 

Crosstab 

 ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ/ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΤΝΟΛΟ 

ΛΤΚΔΗΟ ΑΔΗ ΣΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 

χζηεκα 

εμέιημεο πνπ 

αθνξά ζηελ 

ηξέρνπζα 

ζέζε 

εξγαζίαο ζαο 

(πξννπηηθέο) 

NAI 1 8 1 4 0 14 

OXI 6 43 8 16 2 75 

ΤΝΟΛΟ 7 51 9 20 2 89 

 

Σν ίδην παξαηεξνχκε λα ηζρχεη θαη γηα ην ηκήκα/απαζρφιεζεο θαη ζηνλ Πίλαθα 4.35 

είηε ε ζέζε εξγαζίαο έρεη επαθή κε θνηλφ είηε ρσξίο επαθή κε θνηλφ. 

Πίνακας 4.35 

Crosstab 

 Σκήκα/Αληηθείκελν ζηνλ νπνίν 

απαζρνιείζηε: 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΠΑΦΖ ΜΔ 

ΚΟΗΝΟ 

ΥΧΡΗ ΔΠΑΦΖ 

ΜΔ ΚΟΗΝΟ 

χζηεκα εμέιημεο πνπ αθνξά ζηελ 

ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο ζαο 

(πξννπηηθέο) 

NAI 11 3 14 

OXI 52 23 75 

ΤΝΟΛΟ 63 26 89 

 

ε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ζηελ ηξέρνπζα εξγαζηαθή ζέζε (Πίλαθαο 4.36), αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαλείο απφ ηνπο 4 εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ απφ 21 σο 30 έηε 

πξνυπεξεζίαο δελ ζπκθψλεζε κε ηελ χπαξμε δπλαηφηεηαο ή ζπζηήκαηνο εμέιημεο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 
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Πίνακας 4.36 

Crosstab 

 Δκπεηξία/ Πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο 

(εθθξαζκέλε ζε έηε) 

ΤΝΟΛΟ 

0_5 6_10 11_20 21_30 

χζηεκα εμέιημεο πνπ 

αθνξά ζηελ ηξέρνπζα 

ζέζε εξγαζίαο ζαο 

(πξννπηηθέο) 

NAI 7 6 1 0 14 

OXI 41 22 8 4 75 

ΤΝΟΛΟ 48 28 9 4 89 

 

Ζ χπαξμε πξνυπεξεζίαο ζε πξνεγνχκελε ζέζε (Πίλαθαο 4.37) δε θαίλεηαη λα έρεη 

θάπνηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ ζπρλνηήησλ σο πξνο ηηο απφςεηο 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην ζχζηεκα εμέιημεο. 

Πίνακας 4.37 

Crosstab 

 Δκπεηξία/ Πξνυπεξεζία ζε πξνεγνχκελε 

ζέζε εξγαζίαο  

ΤΝΟΛΟ 

NAI OXI 

χζηεκα εμέιημεο πνπ αθνξά ζηελ 

ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο ζαο 

(πξννπηηθέο) 

NAI 8 6 14 

OXI 27 48 75 

ΤΝΟΛΟ 35 54 89 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

5.1.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο εληζρχνπλ ηελ άπνςε πνπ 

δηαηππψζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φηη ν ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο 

εμαθνινπζεί λα ζπληζηά κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε δνκή, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν 

βαζκφ γξαθεηνθξαηηθά, ρσξίο λα εκθαλίδεη δείγκαηα ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο.  

ηελ πξνζπάζεηά καο λα δηεξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ 

κάξθεηηλγθ ζηηο Γηεπζχλζεηο εθπαίδεπζεο θαη αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο πεξίπησζεο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη απφςεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαηά γεληθή νκνινγία απνδείρζεθαλ νπδέηεξεο σο πξνο ην εξψηεκα εάλ ν 

νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη ηνπο παξέρεη έλα φξακα πνπ κπνξνχλ λα ην 

εκπηζηεπζνχλ θαη ην νπνίν επηθνηλσλείηαη ζε εθείλνπο απφ ηε δηνίθεζε  κε επηηπρία. 

Ζ θαηάξηηζε πνπ ιακβάλνπλ νη απαζρνινχκελνη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ είλαη 

κάιινλ ε ζηνηρεηψδεο θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο κεηξηνπαζείο ζηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ην αλ πξνεηνηκάδνληαη θαηάιιεια απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα 

άξηζηε απφδνζε. Καζψο ε αλάπηπμε γλψζεσλ δελ απνηειεί κηα ζπλερή θαη πάγηα 

δηαδηθαζία γηα ηνλ νξγαληζκφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ επελδχνληαη αξθεηά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ ησλ απαζρνινχκελψλ ηνπ. 

Δπηπιένλ ε αμηνιφγεζε θαη ε επηβξάβεπζε ηεο απφδνζεο δελ θάλεθε λα 

ζπλδέεηαη κε πξαθηηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ ελψ 

αληίζεηα ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ ηεο απφδνζεο θαη ηα ζπζηήκαηα 

επηβξάβεπζεο δελ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ απαζρνινχκελσλ. 

Σέινο απφ ηελ έξεπλα θάλεθε φηη ν νξγαληζκφο δελ αμηνπνηεί θαηάιιεια ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε νξγαλσζηαθήο ζηξαηεγηθήο παξφηη εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα 

επηθνηλσλία κε ηνπο απαζρνινχκελνχο ηνπ αιιά ρσξίο λα θαηαθέξλεη λα ηελ ζπλδέεη 

απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ.  

ε κεγάιν βαζκφ δελ εκθαλίδεηαη αξθεηά επέιηθηνο θαη πξνζαξκνζηηθφο ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ απαζρνινχκελσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ 



40 
 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ππαξθηή, εληνχηνηο ε επηβξάβεπζε ησλ άξηζησλ ππεξεζηψλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ δελ πξνβάιιεηαη ηδηαίηεξα.  

Δλψ είλαη γλσζηφ φηη νη ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο 

ππεξεζίαο απμάλνπλ ηελ ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε ησλ ππάιιεισλ. χκθσλα κε ηνπο 

Rafiq et al., (2000) ε παξαθίλεζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ν  

πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ πειάηε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ, ν ζπληνληζκφο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ε ελζσκάησζε ηνπο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, 

απνηεινχλ κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε κάξθεηηλγθ.  

Δπηπξφζζεηα απφ ηελ έξεπλα δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζχλδεζε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ κε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαηάιιεια ψζηε νη 

απαζρνινχκελνη λα απνδίδνπλ απνηειεζκαηηθά ζηνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη 

θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ. 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ν Ballantyne (2000), αλαθέξεη φηη είλαη ζπλεηφ 

λα παξαθηλνχληαη θαη λα ελδπλακψλνληαη φινη νη ππάιιεινη αλεμαξηήησο ζέζεο 

εξγαζίαο, εκπιέθνληάο ηνπο ελεξγά ζε δξαζηεξηφηεηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο απφ ην 

ζηάδην ηεο επηινγήο αθφκε θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζρεδηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη ακνηβψλ κε πνηνηηθά θξηηήξηα απμάλνληαο έηζη ηελ 

εζσηεξηθή αιιά θαη ηελ  ζπλνιηθή πνηφηεηα εμππεξέηεζεο. Καη ζπκπιεξψλεη φηη, ην 

εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ είλαη έλαο ηξφπνο λα εκπιέμεη θάπνηνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

αλαλέσζε ηεο γλψζεο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ κέζα απφ λέεο ζπκπεξηθνξέο κάζεζεο, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ηελ ππνζηήξημε απφ ηα ιεηηνπξγηθά 

ηκήκαηα.  

Δπίζεο νη Jain et al.,( 2004) ηνπνζεηνχλ ηελ επζχλε ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε γηα 

ηελ επέλδπζε ζηα άπια ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο 

πνπ θαιιηεξγεί ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ θαηαλφεζε, ηε δέζκεπζε, ηελ παξνρή έγθαηξσλ 

ππεξεζηψλ θαη ηελ ζεηηθφηεξε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζα απφ 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έλα ζαθέο 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο αληακνηβψλ πνπ πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ ππνζηήξημε, ηε 

ζχκπλνηα θαη ηελ νκαδηθφηεηα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Αληίζεηα κε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ζρνιηάζηεθε παξαπάλσ ηα επξήκαηα ζηελ 

παξνχζα κειέηε θαηέδεημαλ ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ηελ  έιιεηςε θηλήηξσλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο.  
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Αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο 

κε ηηο ακνηβέο  ή αληακνηβέο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά 

θάηη ην νπνίν εμεγείηαη εχθνια ίζσο θαζψο, ε λνκνζεζία (Ν. 3205/2003) δελ πξνβιέπεη 

ζχλδεζε απφδνζεο θαη ακνηβήο. 

Δπηπιένλ, ε έιιεηςε  νξάκαηνο πνπ είλαη δηάρπηε θαηά γεληθή νκνινγία ζηηο 

απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο, ε έιιεηςε νπζηαζηηθήο θαη 

ζηνρεπκέλεο αμηνιφγεζεο πξνζαξκνζκέλε ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά έιιεηςεο πξαθηηθψλ  εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ.  

Δλψ αληίζεηα ν Grönroos, (1989) ηνλίδεη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζηελ πξνζπάζεηα ελφο νξγαληζκνχ λα 

πξνσζήζεη ην  εηαηξηθφ φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζε φια ηα κέιε ηνπ κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ παξαθίλεζε  θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ πξνζεγγίδνληαο 

ηειηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηνπο 

νξγαληζκνχο είλαη ζεκηηφ λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία ακνηβαηφηεηαο θαη θνηλήο σθέιεηαο 

θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Rousseau (1989), νη ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο απνηεινχλ ηε βάζε 

ησλ ζρέζεσλ απαζρφιεζεο. 

Όινη νη ππάιιεινη αλεμαξηήηνπ ζέζεσο ή ηεξαξρίαο απνηεινχλ θξίζηκνπο 

θξίθνπο ζηελ αιπζίδα αμίαο ελφο νξγαληζκνχ. Ζ ρξήζε πξν-δξαζηηθψλ θαη 

θαινζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα εληζρχζεη ηνπο ππαιιήινπο 

ελφο νξγαληζκνχ ψζηε λα απνδίδνπλ ζπλερψο πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. 

ρεηηθά κε ην αλ ε πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ 

ζηάζε γηα ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

ζπκθψλεζαλ φηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πνιχ ρξήζηκν θάζε ηέζζεξα ή πέληε  ρξφληα ήηαλ 

νη λένη ππάιιεινη θαη ηδηαίηεξα φζνη απαζρνινχληαη ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ επαθή κε 

θνηλφ. 

Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία 

εξγαδνκέλσλ, άλσ ησλ 50 εηψλ, ε νπνία επηβεβαίσζε ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε 

εξγαιείσλ θαη κεζφδσλ εζσηεξηθήο παξαθίλεζεο θαη ελδπλάκσζεο θάηη πνπ 

αλαδείρζεθε θαη απφ ηνπο εξεπλεηέο Zampetakis θαη Moustakis (2007) 

ππνγξακκίδνληαο ηε δπλακηθή ζπζρέηηζεο ηεο ελίζρπζεο/ελζάξξπλζεο ησλ Γεκφζησλ 
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ππαιιήισλ κε ηελ θαηάζηαζε εηνηκφηεηάο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνθχπηεη ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο. 

 Αμηνζεκείσηε αλαδείρζεθε ε επηζπκία ησλ ζρεηηθά λέσλ ππάιιεισλ κε 

εκπεηξία έσο 10 ρξφληα, νη νπνίνη ζεσξνχλ ρξήζηκε ηελ εηήζηα επηκφξθσζε. 

 ε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ζηελ ηξέρνπζα εξγαζηαθή ζέζε ζην ζχλνιν ηνπο 

εξγαδφκελνη κε πεξηζζφηεξα απφ 20 έσο 30 έηε πξνυπεξεζίαο δηαθψλεζαλ κε ηελ 

χπαξμε δπλαηφηεηαο ή ζπζηήκαηνο εμέιημεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ κε ηελ παξαηήξεζε 

φηη νη γπλαίθεο ήηαλ ιηγφηεξν απαηζηφδνμεο. 

Δπνκέλσο, ζπκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη νη ζχγρξνλνη Γεκφζηνη νξγαληζκνί 

ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ 

κάξθεηηλγθ κέζα απφ ηελ  επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο ηνπο ζε θάζε εξγαδφκελν, 

ππνζηεξίδνληαο θαη ελδπλακψλνληαο ηνπο κέζσ εθπαίδεπζεο ζπλπθαζκέλεο κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ηέινο εθαξκφδνληαο ηερληθέο αμηνιφγεζεο πνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ Kinlaw, (1995) εληζρχνπλ δηαξθψο ηε δηαδηθαζία ελδπλάκσζεο  κε ηε κέηξεζε 

ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαιιηεξγψληαο έηζη ζε θάζε νξγαληζκφ ηελ δηθή ηνπ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. 
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5.2. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελφ ήηαλ λα 

αληρλεχζεη ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο Γηεπζχλζεηο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη αξθεηνί. 

Καηαξρήλ ην δείγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξν ζε αξηζκφ θαη λα 

πξνέξρεηαη θαη απφ άιια ηκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ψζηε λα ππάξρεη κηα 

πιεξέζηεξε εηθφλα σο πξνο ηελ εμνηθείσζε πνπ δηαζέηνπλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κε 

ηελ έλλνηα ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο ελ 

ιφγσ ππεξεζίεο. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο ζα κπνξνχζε λα είλαη, φηη ε έξεπλα απεπζπλφηαλ ζε  

φινπο ηνπο ππαιιήινπο γεληθά ελψ ζα είρε ελδηαθέξνλ λα γίλεη θάπνηα νκαδνπνίεζε 

ησλ ηκεκάησλ θαη λα εξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ αηφκσλ απφ ηκήκα ζε ηκήκα αλάινγα 

κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ην πφζν ρξήζηκε θαη αλαγθαία ζα ήηαλ ε 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ κάξθεηηλγθ ζε θαζέλα απφ απηά.  

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ήηαλ φηη παξφηη ην εξσηεκαηνιφγην 

απεπζπλφηαλ ζε φιεο ηηο ηεξαξρηθέο ζέζεηο εξγαζίαο δειαδή ν θχξηνο φγθνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ κέζα ζηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο πξνήιζε απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

θαζψο ν αξηζκφο ησλ πξντζηακέλσλ θαη δηεπζπληψλ ζηα παξαπάλσ ηκήκαηα ήηαλ 

πεξηνξηζκέλνο. 

Θα είρε μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ε ίδηα έξεπλα λα επεθηαζεί θαη ζε άιια ηκήκαηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη γηα έλαλ αθφκα ιφγν ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ηεξαξρηθά πςειέο ζέζεηο θαη  λα 

γίλεη ζπζρέηηζε ησλ επξεκάησλ ηεο κε ηα αληίζηνηρα πνπ ζπιιερζήθαλ απφ άηνκα πνπ 

ππεξεηνχλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο.  

Δπίζεο κειινληηθά ζα κπνξνχζε λα επηρεηξεζεί θαη κηα πνηνηηθή έξεπλα πνπ ζα 

πεξηειάκβαλε ζπλεληεχμεηο κε αλνηρηέο εξσηήζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη ρξεζηκφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.  

Μηα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα ήηαλ ε επέθηαζε ηεο έξεπλαο θαη ζε 

άιια Τπνπξγεία ψζηε λα πξνθχςεη κηα ζπλνιηθφηεξε εθηίκεζε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη δεκφζηνη θνξείο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 
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εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζε ζρέζε κε ηηο αιιαγέο ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ αλάγθε γηα ιεηηνπξγηθή αλαπξνζαξκνγή θαη 

κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα. 
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7. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

7.1. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίζεο ζην δεχηεξν ηκήκα ζα ζέιακε λα ζεκεηψζεηε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άηνκφ ζαο (δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά, ζπκπεξηθνξηζηηθά ζηνηρεία).  

 

 

Α/Α ΠΡΟΣΑΔΙ 

Όπνπ 7 =  πκθωλώ 

απόιπηα  θαη όπνπ 1 = 

Γηαθωλώ απόιπηα 

1. Ο νξγαληζκόο  καο παξέρεη ζηνπο απαζρνινύκελνπο έλα όξακα 

πνπ κπνξνύλ λα ην εκπηζηεπζνύλ 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Δπηθνηλωλνύκε ην όξακά καο κε επηηπρία πξνο ηνπο 

απαζρνινύκελνπο 

1 2 3 4 5 6 7 

3. 
Πξνεηνηκάδνπκε ηνπο απαζρνινύκελνπο ζην λα απνδίδνπλ άξηζηα 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Ο νξγαληζκόο καο  βιέπεη ηελ αλάπηπμε ηωλ γλώζεωλ θαη ηωλ 

ηθαλνηήηωλ ηωλ απαζρνινύκελωλ ωο επέλδπζε παξά ωο θόζηνο 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Η αλάπηπμε ηωλ γλώζεωλ θαη ηθαλνηήηωλ ηωλ απαζρνινύκελωλ 

απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία ζηνλ νξγαληζκό καο 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Γηδάζθνπκε ζηνπο απαζρνινύκελνύο καο ην «γηαηί ζα πξέπεη λα 

ην θάλνπλ» θαη όρη απιά ην «πώο πξέπεη λα ην θάλνπλ» 

1 2 3 4 5 6 7 

7. ηνλ νξγαληζκό καο ππεξβαίλνπκε ηελ απιή θαηάξηηζε ηωλ 

ππαιιήιωλ καο θαη ηνπο εθπαηδεύνπκε 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Οη κεηξήζεηο απόδνζεο θαη ηα ζπζηήκαηα επηβξάβεπζεο 

ελζαξξύλνπλ ηε ζπλεξγαζία ηωλ απαζρνινύκελωλ 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Δκείο κεηξάκε θαη επηβξαβεύνπκε ηελ απόδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

πνπ ζπλεηζθέξεη πεξηζζόηεξν ζην όξακα ηνπ νξγαληζκνύ 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Δκείο ρξεζηκνπνηνύκε δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε από ηνπο 

εξγαδόκελνπο κε ζθνπό ηε βειηίωζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο νξγαλωζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Ο νξγαληζκόο καο επηθνηλωλεί πξνο ηνπο απαζρνινύκελνπο ηελ 

ζεκαληηθόηεηα ηνπ ξόινπ ηωλ ππεξεζηώλ 

1 2 3 4 5 6 7 

12. ηνλ νξγαληζκό καο νη απαζρνινύκελνη πνπ παξέρνπλ άξηζηεο 

ππεξεζίεο επηβξαβεύνληαη γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο 

1 2 3 4 5 6 7 

13. ηνλ νξγαληζκό απηό νη απαζρνινύκελνη θαηαξηίδνληαη 

θαηάιιεια ώζηε λα απνδίδνπλ ζηνπο ξόινπο ηωλ ππεξεζηώλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Ο νξγαληζκόο απηόο είλαη επέιηθηνο θαη πξνζαξκόδεηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηωλ απαζρνινύκελωλ 

1 2 3 4 5 6 7 

15. ηνλ νξγαληζκό καο δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επηθνηλωλία 

κε ηνπο απαζρνινύκελνπο 

1 2 3 4 5 6 7 
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ΣΜΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ  - ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ /  ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ (ζπκπιεξώζηε κε Υ) 

16. Πνην είλαη ην θχιν ζαο  

 

 

    

     17. Ζιηθία 

 

 

 

 

    18. Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Γηακνλήο 

 

 

 

     19. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

 

 

 

 

20. Πνηφ είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο; 

 

   

 

 

 

 

Άλδξαο 

 

Γπλαίθα 

 

< 35 
 

36 – 40 
 

41 – 45 
 

46 – 50 
 

> 50 
 

Ννκφο Θεζζαινλίθεο 

 

Άιινο Ννκφο 

 

Έγ   Έγγακνο/ε  

        Άγακνο/ε  

Έγγακνο/ε κε ηέθλα (αξηζκφο ηέθλσλ)  

        Έγγακνο/ε ρσξίο ηέθλα  

Γηαδεπγκέλνο/ε  κε ηέθλα (αξηζκφο ηέθλσλ)  

Γηαδεπγκέλνο/ε  ρσξίο ηέθλα   

Βαζηθή Δθπαίδεπζε 
 

Απφθνηηνο Λπθείνπ 
 

Απφθνηηνο ΑΔΗ 
 

Απφθνηηνο ΣΔΗ 
 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ 
 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ 
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    21. Ση ζέζε έρεηε ζηνλ νξγαληζκφ πνπ εξγάδεζηε; 

 

 

 

22.Σκήκα/Αληηθείκελν ζηνλ νπνίν απαζρνιείζηε (κε θνηλφ-ρσξίο θνηλφ):  

     23. Δκπεηξία/ Πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο (εθθξαζκέλε ζε έηε) 

 

 

 

    

   24. Δκπεηξία/ Πξνυπεξεζία ζε πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο  

 

    

     25. Θα ζπκθσλνχζαηε ζε ελαιιαγή ζέζεο εξγαζίαο (εάλ λαη θάζε πφηε;) 

 

 

 

 

     26.  Δθπαίδεπζε/Δπηκφξθσζε κε ζεκηλάξηα (εάλ ζεσξείηε φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα εζάο) 

   

 

 

     27. χζηεκα εμέιημεο πνπ αθνξά ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο ζαο (πξννπηηθέο) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Γηεπζπληήο   

Πξντζηάκελνο  
 

Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο 
 

0- 5  
 

6-10  
 

11-20  
 

21-30  
 

Πάλσ απφ 30  
 

 
 

 
 

Κάζε 4 ρξφληα 
 

Κάζε 5 ρξφληα 
 

Κάζε 6 ρξφληα 
 

Γελ ζπκθσλψ 
 

Έλα ζεκηλάξην ηνλ ρξφλν 
 

Έλα ζεκηλάξην θάζε 2 ρξφληα 
 

Έλα ζεκηλάξην θάζε 3 ρξφληα 
 

Καζφινπ 
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7.2. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

       ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

 
 

Γιάγραμμα 7.1: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην θχιν 

 

 

Γιάγραμμα 7.2: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ ειηθία 
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Γιάγραμμα 7.3: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πεξηνρή δηακνλήο 

 

Γιάγραμμα 7.4: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο ην κνξθσηηθφ επίπεδν  

 

Γιάγραμμα 7.5: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
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Γιάγραμμα 7.6: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο ηε ζέζε ηεξαξρίαο ζηνλ νξγαληζκφ 

 

Γιάγραμμα 7.7: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο ην ηκήκα/αληηθείκελν απαζρφιεζεο - επαθήο κε θνηλφ / 

ρσξίο θνηλφ 

 

Γιάγραμμα 7.8: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία ζηελ ηξέρνπζα ζέζε εξγαζίαο 
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Γιάγραμμα 7.9: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο πξνεγνχκελε ζέζε εξγαζίαο (πξνυπεξεζία) 

 

Γιάγραμμα 7.10: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ επηινγή ελαιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο 

 

Γιάγραμμα 7.11: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ επηινγή επηκφξθσζεο εθπαίδεπζεο (κε 

ζεκηλάξηα) 
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Γιάγραμμα 7.12.: Καηαλνκή ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην ζχζηεκα εμέιημεο πνπ αθνξά ζηελ ηξέρνπζα 

ζέζε εξγαζίαο 
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Γιάγραμμα 7.22: Απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε Νν10 
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