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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Δηζαγσγή: Φαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο, πνπ αλζίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απνηειεί ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο.  Ζ δηαδξνκή, 

πνπ αθνινπζεί απφ ηε γέλλεζε έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη 

δαηδαιψδεο, αθνχ θάζε θάζε ηνπ νινθιεξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθή ρψξα, κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλσλπκία ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

παξάλνκσλ θεξδψλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζή ηνπ, ινηπφλ, θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 

Αξρψλ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, θαηά ηελ εμηρλίαζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ζην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο.  

 

θνπόο: Ζ παξνχζα κειέηε ζθνπφ έρεη λα εξεπλήζεη θαη λα απνηππψζεη ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα λα  

αληρλεχζνπλ ην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε πνπ ηνπο 

παξέρεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο 

δίλεηαη απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο λα αληρλεχζνπλ  

ππνζέζεηο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ. 

 

Τιηθό θαη κέζνδνο: Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε εξσηεκαηνιφγην πνπ αλαπηχρζεθε θαη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ νη ππάιιεινη ησλ Γ.Ο.Τ. Α’ & Β’ Λάξηζαο, ηνπ .Γ.Ο.Δ. 

Θεζζαιίαο, ηνπ Σεισλείνπ Λάξηζαο θαη ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο Λάξηζαο. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

SPSS v. 24. Σα ζηνηρεία, κε δείθηε ΚΜΟ 0,91, θξίζεθαλ θαηάιιεια γηα παξαγνληηθή 

αλάιπζε, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηξεηο αζξνηζηηθέο θιίκαθεο, φπνπ θαηά ηνλ έιεγρν 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπο ραξαθηεξίζηεθαλ εμαηξεηηθέο. Βάζεη ησλ ηξηψλ 

αζξνηζηηθψλ θιηκάθσλ αλαιχζεθαλ νη ηξεηο κεηαβιεηέο - ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο, 

εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαη ρξήζε-αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ - 

θαζψο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κέζα απφ ηξεηο ππνζέζεηο.  

 

Απνηειέζκαηα:  χκθσλα κε ην 85,2% ησλ ππαιιήισλ, πνπ αληαπνθξίζεθαλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην βαζηθφ εχξεκα ήηαλ φηη νη ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ δε δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε ηθαλφηεηα γηα ηελ αλίρλεπζε ππνζέζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. Οη ιφγνη εληνπίζηεθαλ ζηελ έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζήο ηνπο θαη ζηελ ειιηπή παξνρή 
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πιεξνθφξεζεο. Πεδίν ζεκαληηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ απνηέιεζε φηη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ησλ ππεξεζηψλ δελ παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε πιεξνθνξία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηλνκέλσλ.    

 

πκπέξαζκα: Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, γηα ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ, κε ηελ παξάιιειε 

βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ 

ππεξεζηψλ, απνηεινχλ κνλφδξνκν ζηε δεκηνπξγία ελφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έηνηκνπ 

λα εμηρληάζεη θαη λα θαηαπνιεκήζεη ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο.    
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 
 

1. Δηζαγσγή 
 

 1.1 Τπόβαζξν εξγαζίαο 

 

« “Τι εζηί πλούηος; Θηζασρός κακών, εθόδιον αηστημάηων, τορηγία πονηρίας.” 

Υίισλ ν Λαθεδαηκφληνο, 6νο π.Υ. αηψλαο, έλαο απφ ηνπο 7 ζνθνχο ηεο Αξραίαο Διιάδαο.  

 “Ο πλούηος δεν είναι καρπός εργαζίας, αλλά οργανωμένης και νομοθεηικά   

καηοτσρωμένης ληζηείας.” 

Frantz Fanon, 1925-1961, Γάιινο θνηλσληθφο θηιφζνθνο.  

“Όηαν κάποιος ζοσ λέει όηι πλούηιζε με ζκληρή δοσλειά, ρώηηζέ ηον: «ηίνος;»” 

Don Marquis, 1878-1937, Ακεξηθαλφο πνηεηήο & αξζξνγξάθνο. 

“Όλες οι μεγάλες περιοσζίες είναι αζσμβίβαζηες με ηην κοινή λογική.” 

Halldór Laxness, 1902-1998, Ηζιαλδφο ζπγγξαθέαο, Νφκπει 1955.» 

 

Ζ ζχλδεζε ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ θαη ηνπ πινχηνπ κε αζπλήζηζηεο 

ή παξάλνκεο πξάμεηο παξαηεξείηαη απφ ηελ Αξραία Διιάδα έσο θαη ζήκεξα. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη, φηη θαη ζηελ επνρή καο έρνπλ δεη θαηά θαηξνχο ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο κεγάια νηθνλνκηθά ζθάλδαια κε ζσξεία παξάλνκσλ ελεξγεηψλ, 

εληζρχνληαο ηελ αλσηέξσ άπνςε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δε ζα κπνξνχζε λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο φηη απνηειεί θαλφλα.  

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη εηδηθφηεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο καο 

απφ ην 2008 ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ησλ 

παξάλνκσλ θεξδψλ (Buehn & Schneider, 2012). ην Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο 2011-2013 (2011), ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 

ζεκεηψλεηαη φηη ε παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα ζπγθξηλφκελε κε ηηο ρψξεο κέιε ηεο 

Δ.Δ. θαη ηνπ Ο.Ο..Α. ππήξμε κε δηαθνξά κεγαιχηεξε θαη θηλήζεθε κεηαμχ 25% θαη 

37% ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ κεηαθξάδεηαη ζε απψιεηα ηνπ 30% ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010. Φαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο 

απνηειεί θαη ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γλσζηφ σο 

«μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο», γηα ην νπνίν ηα Ζλσκέλα Έζλε (United Nations 

Department of Public Information, 1998) ζε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή βάζε 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1045
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=305
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1763
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=2164
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δεδνκέλσλ ΗΜΟLΗΝ (International Money Laundering Information Network) 

αλαθέξνπλ φηη «ην μέπιπκα ρξήκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία απνθξχπηεη 

παξάλνκα θέξδε, ρσξίο λα ζίγνληαη νη εγθιεκαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

ηα έζνδα.»  

 

Οη δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλεη ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο κέζσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ δηαδηθηπαθψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ γίλνληαη 

φιν θαη πην αλεζπρεηηθέο. Ζ εμάπισζή ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν εληείλεη ηηο 

νξγαλσκέλεο θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζή ηνπ κε ηε δεκηνπξγία λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ θαη 

θαλνληζκψλ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ρσξψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ε ηήξεζε ησλ 

νδεγηψλ απφ απηέο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. Ο Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) ζηα εγρεηξίδηά ηνπ ηνλίδεη πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ εθνξηαθψλ θαη ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ κε ηελ 

αξκφδηα Αξρή ή ηνλ Δηζαγγειέα ζηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ ππνζέζεσλ μεπιχκαηνο 

καχξνπ ρξήκαηνο, παξέρνληαο παξάιιεια νδεγίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ. Σν ίδην 

επηζεκαίλεη θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ζην Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Φνξνδηαθπγήο 2011-2013 (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο et al., 2011) ηνλίδνληαο ηελ άκεζε 

ζπληνληζκέλε δξάζε κεηαμχ ηεο Αξρήο (Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζε) θαη ηεο 

Σεισλεηαθήο θαη Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο  κε ζηφρν ηνλ απνηειεζκαηηθφ εληνπηζκφ θαη 

ηε δέζκεπζε ηνπ εγθιεκαηηθνχ πξντφληνο ηεο θνξνδηαθπγήο.   

 

ηα πιαίζηα πξαγκαηνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε ζπλεξγαζίαο θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

επηηπρία ηεο απνηειεί ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Έηζη, ινηπφλ θαη γηα ηελ επηηπρή θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ, φπσο, ηεο 

Γ.Γ.Γ.Δ., ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη ηεο Αξρήο, βαζηθή πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε γλψζε, ε εθπαίδεπζε θαη ε δξάζε, ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ 

νηθνλνκηθψλ.  
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1.2   θνπνί θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ 

ρξήκαηνο απνηειεί πξνζπάζεηα ζπληνληζκέλεο δξάζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θξαηψλ 

θαη αξκνδίσλ αξρψλ ζε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ ειιεληθή πνιηηεία  

αληαπνθξηλφκελε ζηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο, κε ην άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ 3691/05-08-

2008, πνπ ηξνπνπνηείηαη απφ ην άξζξν 57 ηνπ Νφκνπ 4370/07-03-2016, ζπζηήλεη ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο ηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

εθεμήο: Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο, κεηαμχ άιισλ, 

απνηειεί ε ελεξγνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηελ ππνβνιή 

αλαθνξψλ ή δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ απφ απηνχο πξνο ηελ Αξρή, θαζψο θαη ε δηαξθήο 

αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Γηεπζχλζεψλ ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αξρήο.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία θαη ε ππνβνιή αλαθνξψλ ή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πξνο ηελ Αξρή ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, έλα 

εξψηεκα γελλάηαη. Τπάξρεη ε ηθαλφηεηα θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ππαιιήινπο λα εληνπίζνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο; 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί αθξηβψο απηή ε απάληεζε. Να δηεξεπλεζεί ν 

βαζκφο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ λα αληρλεχζνπλ 

ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, ε εθπαίδεπζε / επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηαο, θαζψο θαη θαηά πφζν γίλεηαη ζσζηή ρξήζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζνπλ ην θαηλφκελν ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα, ε ηθαλφηεηα 

αλίρλεπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ππαιιήινπο γεληθφηεξα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπο, ελψ παξαηεξείηαη φηη επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη απφ ηε 

ζσζηή αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα έξεπλεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληρλεχνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο κέρξη ηε ζχληαμε ηεο 

παξνχζαο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. ηφρνο, ινηπφλ, απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα 

αλαιπζνχλ απηέο νη ζρέζεηο, αθνχ πξψηα πξνζδηνξηζζεί ε αιιειεμάξηεζή ηνπο κέζσ 
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ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ 

ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εληνπηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ.   

 

πγθεθξηκέλα νη ζρέζεηο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη νη εμήο:  

 

 Ζ αιιειεμάξηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο 

απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο / 

επηκφξθσζήο ηνπο. 

 Ζ αιιειεμάξηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο 

απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο ζσζηήο ρξήζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 

 Ζ αιιειεμάξηεζε ηεο εθπαίδεπζεο / επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ 

νηθνλνκηθψλ θαη ηεο ζσζηήο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο.  

 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο ζην αθφινπζν ζρήκα.  

 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ  

ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

 

 

 

 
                     ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ                                                           ΥΡΖΖ-ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ    

                                     /                                                                             ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

                        ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ                                                                  ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

                         

                       ρήκα 1.1:  Απεηθφληζε ρέζεσλ.        

 

 

Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζα αλαιχζεη ηελ επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο, ηελ εθπαίδεπζε / επηκφξθσζε θαη ηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
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1.3   Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

 

Ζ δηάξζξσζε ηεο κειέηεο είλαη ε αθφινπζε: 

 

Κεθάιαην 1. Αλαθέξεη ην ππφβαζξν ηεο εξγαζίαο θαη ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο κέζα απφ απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ζηνλ αλαγλψζηε ην 

ζθνπφ θαη ην ζηφρν ηεο έξεπλαο.   

Κεθάιαην 2. Δπηρεηξεί κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο κε 

βηβιηνγξαθηθέο θαη άιιεο αλαθνξέο θαη κηα ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ μεπιχκαηνο 

καχξνπ ρξήκαηνο, θάλνληαο αλαθνξά θαη ζην Γηεζλέο θαη Δζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

Κεθάιαην 3. Αλαθέξεη ην ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηηο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ εμεηάδνληαη.  

Κεθάιαην 4. Πεξηγξάθεη ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαζψο θαη ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  

Κεθάιαην 5. Παξνπζηάδεη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη αλαθέξεη ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ.  

Κεθάιαην 6. Παξνπζηάδεη κηα θξηηηθή ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα, ηηο ζπζηάζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο.   

 

 

 

 

2. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 
 

 2.1  Ηθαλόηεηα αλίρλεπζεο 

 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παγθφζκησλ νξγαληζκψλ γηα ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηνλ αγψλα θαηαπνιέκεζήο ηνπ, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ε έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο θαη πσο απηή ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην 

ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο κειεηεηέο ζε βάζνο εηψλ.  

 

Αλαδεηψληαο ηελ έλλνηα ηεο ηθαλφηεηαο ζην παξειζφλ, δηαπηζηψλεηαη, φηη ε 

ηζηνξία ηεο μεθηλά απφ ηα ρξφληα ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, φπνπ νη Ρσκαίνη 

πξψηνη ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ππφδεηγκα ηθαλνηήησλ ζηελ πξνζπάζεηα λα νξίζνπλ ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «θαινχ Ρσκαίνπ ζηξαηηψηε» (Draganidis & Mentzas, 2006).  

Γηαγσληζκνχο, βαζηζκέλνπο ζε ππνδείγκαηα αμηνιφγεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ, 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα ε Κηλεδηθή Απηνθξαηνξία γηα ηε ζηειέρσζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ θπβέξλεζή ηεο (Hoge, Tondora, & Marrelli, 2005). ηελ 

επνρή ηνπ Μεζαίσλα, ηα άηνκα πνπ δηδάζθνληαλ κηα ηέρλε έπξεπε, νπσζδήπνηε, λα 

αλαπηχμνπλ θαζνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ σο ηθαλνί 

ηερλίηεο (McLagan, 1997). ηε ζπλέρεηα, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ 

αηψλα, ε ηθαλφηεηα 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε κειέηε γηα ηελ επηζηεκνληθή Γηαρείξηζε ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Human Resources), αθνχ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο, 

πεξηιακβάλεηαη ε επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Taylor, 1911).  Σν 1973, ν δηαθεθξηκέλνο ςπρνιφγνο McClelland 

εηζάγεη, επίζεο, ηνλ φξν ηεο ηθαλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ (Human Resources), κέζα απφ έξεπλα πνπ θιήζεθε λα θάλεη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο πξνζσπηθνχ ζηελ Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξνηείλνληαο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

αμηνινγήζεσλ Γλψζεο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ηθαλνηήησλ (McClelland, 1973). 

 

Ο φξνο Ηθαλόηεηα (competence) έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην ιαηηληθφ απαξέκθαην 

«competere» πνπ ζεκαίλεη «λα είζαη ηθαλφο» (Onrec, 2006). Ηθαλφηεηα είλαη ε 

πξνζσπηθή – ςπρνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ. Έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηελ θιεξνλνκηθφηεηα, αιιά ε ηειηθή ηεο κνξθή 

επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη ην άηνκν. 

Ο βαζκφο ηεο ηθαλφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλδπαζκνχ 

ησλ Γλψζεσλ, ησλ Γεμηνηήησλ θαη ησλ ηάζεσλ (ζπκπεξηθνξψλ) ηνπ αηφκνπ, γη’ απηφ 

θαη αλαπηχζζεηαη θαη βειηηψλεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία (Shippmann S. 

et al., 2000).   

 

Έλαο επίζεκνο νξηζκφο ηεο ηθαλφηεηαο δελ έρεη δνζεί απφ ηελ εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα, κε βάζε, φκσο, ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κηα επηζθφπεζε ζηνπο πην 

δηαδεδνκέλνπο νξηζκνχο ηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, ζα βνεζήζεη ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ θαη ησλ ζπληζησζψλ πνπ εκπεξηέρεη.  
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Πίλαθαο 1.: Οξηζκνί Ηθαλφηεηαο 

πγγξαθέαο Οξηζκόο Ηθαλόηεηαο 

McClelland (1973) 

Ηθαλφηεηα είλαη νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ηα 

γλσξίζκαηα, νη ζηάζεηο ή νη αμίεο ελφο αηφκνπ πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηελ εξγαζία ή ζε 

άιια επηηεχγκαηα ζηε δσή ηνπ. 

Boyatzis (1982)  

Ζ ηθαλφηεηα είλαη ην αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

εξγαδφκελνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή ή πςειή απφδνζή ηνπ. 

Ashworth & Saxton (1990) 

Ζ ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, 

ζηάζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πςειή 

απφδνζε ζηνπο ξφινπο ηεο δσήο. 

Spencer & Spencer (1993) 

Ζ ηθαλφηεηα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο 

αηφκνπ πνπ αηηηνινγηθά ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλαθνξά ή ηελ αλψηεξε επίδνζή 

ηνπ ζε κηα εξγαζία. Γηαθξίλεηαη ζηηο βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηε γλψζε θαη ηε 

δεμηφηεηα θαη ζηηο ηθαλφηεηεο δηάθξηζεο πνπ 

εκπεξηέρνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηα θίλεηξα ησλ 

αηφκσλ. 

Sinnott, Madison & Pataki 

(2002) 

Ηθαλφηεηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ππαιιήινπ 

πνπ απνηειείηαη απφ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, 

δπλαηφηεηεο, αμίεο, θίλεηξα θαη πξσηνβνπιίεο θαη 

ζπκβάιεη ζηελ πςειή απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπ. 

Cheetham & Chivers (2005) 

Ζ ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη γλσζηηθά, ιεηηνπξγηθά, 

πξνζσπηθά θαη εζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή επίδνζε ζηελ 

εξγαζία, πνπ κπνξεί λα θπκαλζεί απφ ηα βαζηθά 

επίπεδα επάξθεηαο σο ηα πην ςειά επίπεδα 

ηειεηφηεηαο. 

Berio & Harzallah (2005) 

Ζ ηθαλφηεηα απνηειεί ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ 

γλψζεσλ, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ ζηάζεσλ εληφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ. 

Draganidis & Mentzas (2006) 

Ηθαλφηεηα είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ξεηήο θαη 

άξξεηεο γλψζεο, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ παξέρεη ηε δπλακηθή γηα 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. 

Segalàs, Ferrer-Balas, 

Svanström, Lundqvist, & Mulder 

(2009) 

 

Ζ ηθαλφηεηα αληηπξνζσπεχεη ην δπλακηθφ 

ζπλδπαζκφ ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ησλ γλψζεσλ, ηεο αληίιεςεο θαη ησλ 

εζηθψλ αμηψλ ελφο αηφκνπ. 
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Μειεηψληαο ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζχγθιηζε ζηηο 

απφςεηο ησλ ζεσξεηηθψλ γηα ηηο ζπληζηψζεο πνπ εκπεξηέρεη ν φξνο Ηθαλφηεηα. Ζ 

Γλψζε, ε Γεμηφηεηα θαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ ζεσξνχληαη ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία, πνπ 

ν ζπλδπαζκφο ηνπο νξίδεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ην βαζκφ ηεο.  πγθεθξηκέλα, ε ζρέζε ησλ 

ζηνηρείσλ, πνπ αλαδεηθλχεηαη ζηηο αλσηέξσ ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, είλαη φηη 

πξψηνλ ε ζηάζε ηνπ αηφκνπ γελλά ηελ πξφζεζε, πνπ είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο 

ηθαλφηεηαο, δεχηεξνλ πξνθαιεί ηε δξάζε, πνπ εληζρχεηαη απφ ηε γλψζε θαη ηε 

δεμηφηεηα θαη ηξίηνλ κέζσ απηήο πεηπραίλεη ην απνηέιεζκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο. ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο πξνζέγγηζεο παξαηίζεηαη ζην ρήκα 2.1. 

 

         

               

                  ηάζε                         Γλώζε                        Δπηηέιεζε  

                                               Γεμηόηεηα                     Δξγαζίαο 
 

        ρήκα 2.1: Δπεμήγεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο Ηθαλφηεηαο.  

 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο, αλαθέξεηαη φηη πηνζεηείηαη ε ζέζε ησλ 

παξαπάλσ ζπληζησζψλ θαη φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνα ηεο ηθαλφηεηαο, ζα 

πεξηιακβάλεη ηα ηξία πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, Γλψζε, Γεμηφηεηα θαη ηάζε 

(ζπκπεξηθνξά, πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά).     

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ρήκα 2.2: πληζηψζεο ηεο Ηθαλφηεηαο. 

Πρόκεςθ Δράςθ Αποτζλεςμα

 

Γλώζε

ηάζε
Γεμηό-

ηεηα

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 

ΑΑ 
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Ζ Γλώζε, αλ θαη ζηε δπηηθή θηινζνθία απφ ηελ θιαζζηθή Διιεληθή επνρή 

νξίζηεθε σο επξεία θαη αθεξεκέλε έλλνηα (Alavi & Leidner, 1999), ζηελ παξνχζα 

κειέηε πξνζεγγίδεηαη απφ ηελ εθαξκνζκέλε θαη φρη ηε θηινζνθηθή ηεο δηάζηαζε. 

Τηνζεηψληαο ηελ άπνςε ησλ Huber, (1991) θαη Nonaka, (1994), Γλψζε είλαη ε 

δηθαηνινγεκέλε πξνζσπηθή πεπνίζεζε, πνπ εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ελεξγήζεη απνηειεζκαηηθά. Γηαθξίλεηαη ζηε Ρεηή Γλώζε, πνπ εθθξάδεηαη 

ηεθκεξησκέλα κε αξηζκνχο θαη γξάκκαηα θαη ζηελ Άξξεηε Γλώζε, πνπ απνξξέεη απφ 

ηελ εκπεηξία, ηηο αμίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη είλαη αηεθκεξίσηε.  

 

Γεμηόηεηα (skill) είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθηειεί κηα ζσκαηηθή ή 

πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Sanghi, 2007). Ζ έλλνηα ηεο δεμηφηεηαο (skill) 

παξαηεξείηαη φηη ζπρλά ζπγρέεηαη κε απηή ηεο ηθαλφηεηαο (competence). ε θάπνηεο 

αλαθνξέο ε έλλνηα ηεο δεμηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη σο ην πιήζνο ησλ ηθαλνηήησλ 

(Snyder & Ebeling, 1992) θαη ζε άιιεο αλαθνξέο νη δχν έλλνηεο παξνπζηάδνληαη σο 

ζπλψλπκεο (Brown, 1993, 1994). Παξ’ φια απηά ζηελ παξνχζα κειέηε ν δηαρσξηζκφο 

ησλ ελλνηψλ είλαη ζαθήο θαη ε δεμηφηεηα απνηειεί ζπληζηψζα ηεο ηθαλφηεηαο. 

 

ηάζε (attitude) είλαη ε αμηνινγηθή δηάζεζε ηνπ αηφκνπ, πνπ έρεη ηηο βάζεηο ηεο 

ζηηο γλψζεηο, ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ (Zimbardo & 

Leippe, 1991). Ζ ζηάζε επεξεάδεη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίδξαζε θαη ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, γη’ απηφ θαη ε αλαγλψξηζή ηεο 

επηηπγράλεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.    

 

 χκθσλα κε ηνπο Spencer & Spencer (1993) ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ δηαθξίλνληαη ζε νξαηά θαη ζε θξπκκέλα. Σα νξαηά, φπσο ε 

γλψζε θαη ε δεμηφηεηα είλαη εχθνιν λα αλαπηπρζνχλ κε ηελ εθπαίδεπζε, ελψ ε ζηάζε 

ηνπ αηφκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε βαζχηεξα επίπεδα, είλαη πην δχζθνιν λα εθηηκεζεί θαη λα 

αλαπηπρζεί. Σε ζεσξία απηή αλαπαξηζηνχλ κε ην «Παγφβνπλν ηεο Πξνζσπηθφηεηαο», 

φπσο παξαηίζεηαη ζην ζρήκα 2.3 
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                            ρήκα 2.3: «Παγφβνπλν ηεο Πξνζσπηθφηεηαο» 

 

  Λακβάλνληαο ππφςε απηή ηε δηάθξηζε, ε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο 

αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε βάζε 

ην είδνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηθαλφηεηαο (Spencer & Spencer, 1993).  

 

Ζ ζχγθιηζε ζηηο απφςεηο ησλ ζεσξεηηθψλ, φηη ε απνηειεζκαηηθή απφδνζε ηνπ 

ππαιιήινπ θαη ε επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο αηνκηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, εληζρχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη νη πξνζπάζεηεο ησλ εηαηξηψλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο 

πξέπεη λα εζηηάδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο δηαρείξηζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο (Houtzagers, 1999). Οη Baroukh θαη Kleiner (2002) ζεσξψληαο ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ σο ηνλ θπξηφηεξν πφξν ελφο νξγαληζκνχ, ππνζηεξίδνπλ φηη πξψηα απ’ φια 

έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα λα 

καζαίλνπλ ζε φιε ηνπο ηε δσή.  

 

 ην δηεζλέο ζθεληθφ, πιένλ, απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη πξσηεχνληα ξφιν θαηά 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα έρεη ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο θαη ε αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ κάζεζεο, πνπ δηαζέηεη ν θαζέλαο. 

(Peters, 2015). 

 

Σηο κειέηεο θαη απφςεηο ησλ ζεσξεηηθψλ γηα ην ξφιν ηεο ηθαλφηεηαο ζηελ πςειή 

απφδνζε, ελζηεξλίδνληαη θαη εθαξκφδνπλ ζηελ επνρή καο θαη νη δηεζλείο νηθνλνκηθνί 



 

Αγοραστού Ευαγγελία                                                                                                     11 

 

νξγαληζκνί, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο πγηνχο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη 

ελαπνζέηνπλ ηα επηηπρή απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ν Ο.Ο..Α. εθδίδεη κηα ζεηξά νδεγηψλ πξνο ελεκέξσζε ησλ ρσξψλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εθνξηαθψλ θαη ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ θαη ηεο 

δηνίθεζεο ζηελ πάηαμε ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο. Σν 2009 ζε εγρεηξίδηφ ηνπ 

επηζεκαίλεη, φηη ε θνξνιφγεζε ησλ παξάλνκσλ θεξδψλ δελ νδεγεί απφ κφλε ηεο ζηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο, νχηε απνηξέπεη ηε δηάπξαμε εγθιήκαηνο, 

ή ηελ απνθφκηζε θεξδψλ απφ απηφ. Απηφ πνπ ηνλίδεη, φηη ζπλδξάκεη ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ εγθιεκαηηψλ θαη ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, είλαη ε αλίρλεπζε ησλ 

αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο εθνξηαθνχο ππαιιήινπο θαη ε αλαθνξά απηψλ 

πξνο ηελ αξκφδηα Αξρή (OECD, 2009). Δπίζεο, ζην ίδην εγρεηξίδην αλαθέξεη, φηη 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο ηνπ μεπιχκαηνο 

καχξνπ ρξήκαηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο, είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, 

ψζηε λα αμηνινγνχληαη ηζρπξηζκνί, λα δηεξεπλψληαη θαη λα ακθηζβεηνχληαη ππνζέζεηο 

θαη λα εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα (OECD, 2009). Ζ ηδηαίηεξε αμία θαη ζεκαζία πνπ 

δίλεη ζηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, απνηππψλεηαη ζε επφκελν εγρεηξίδηφ 

ηνπ, φπνπ αλαθέξεη, φηη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εθνξηαθνί θαη νη 

θνξνινγηθνί ειεγθηέο είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ ελδείμεηο πηζαλήο νηθνλνκηθήο 

απάηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θξίζε θαη ηηο γλψζεηο ηνπο, δίλνληαο, έηζη, έκθαζε ζην 

γεγνλφο, φηη φινη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίζνπλ θαηλφκελα μεπιχκαηνο καχξνπ 

ρξήκαηνο, αξθεί λα ηελ αλαπηχμνπλ (OECD, 2013a).  

 

 

2.2  Δθπαίδεπζε / Δπηκόξθσζε 

 

Πξηλ εμεηάζνπκε ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο κε 

ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

πξνζδηνξηζηνχλ πξψηα ελλνηνινγηθά θαη λα δηεπθξηληζηεί ε δηαθνξά ησλ φξσλ  

Δθπαίδεπζε θαη  Δπηκφξθσζε. 

  

Δθπαίδεπζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο, πνπ ζηφρν 

έρεη λα εμαζθαιίζεη γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ζηνπο απνδέθηεο ηεο, πάλσ ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα αληηθείκελα (Μπνπξαληάο & Παπαιεμαλδξή, 2003a). Μηα βαζχηεξε 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεη, φηη δελ πξφθεηηαη απιά γηα κία δηακνξθσηηθή 

δηαδηθαζία, αιιά γηα κηα κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία, πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε 
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λέσλ ηαπηνηήησλ θαη ζηε δηεξεχλεζε λέσλ ηξφπσλ χπαξμεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

(Παπαζηακάηεο, 2010).  

 

Ζ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζηελ Σππηθή Δθπαίδεπζε (Formal Education), πνπ 

παξέρεηαη απφ έλα δνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν ρξνληθά ζε βαζκίδεο εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, φπσο είλαη ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έσο θαη ην Παλεπηζηήκην θαη ζηε Με 

Σππηθή Δθπαίδεπζε (Non-Formal Education), πνπ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο 

θαη νξγαλψλεηαη εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Jeffs & Smith, 1990).  

 

Με βάζε απηή ηε δηάθξηζε, επνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε Δπηκόξθσζε 

απνηειεί επηκέξνπο ζηνηρείν ηνπ επξχηεξνπ φξνπ ηεο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ νξίδεηαη σο 

ε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη πεξηνξηζκέλνπο ζηφρνπο. θνπφο 

ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

αηφκσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ εθηέιεζε εμεηδηθεπκέλσλ ηηζέκελσλ 

εξγαζηψλ θαη ξφισλ. (Dearden, 1984; R. S. Peters, 1967).  Δηπκνινγηθά εξκελεχεηαη 

σο ε πξφζζεηε γλψζε (επί + κφξθσζε), πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ηεο δηαλνεηηθήο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζηελ εξγαζία 

ηνπ. Μειέηεο αλαθέξνπλ φηη αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ νη εξγαδφκελνη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ηελ πξνζδνθψκελε επίδνζε 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Παπαζηακάηεο, 2010).    

 

Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ επηκφξθσζε εζηηάδνπλ ζε δχν δηαθαηλφκελεο ηάζεηο, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, ζπλερψο, νη ζεκεξηλνί νξγαληζκνί. Ζ κηα ηάζε αθνξά ηε ζπλερψο 

απμαλφκελε ειηθία ησλ ππαιιήισλ θαη ε δεχηεξε ηε ξαγδαία εηζαγσγή φιν θαη πην 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαθαηλφκελεο  

επηπηψζεηο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο δχν ηάζεηο, ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη 

επηβεβιεκέλε σο δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, επαλεθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ (Μαηζηθνπνχινπ & Φπρή, 2010). 

 

 Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο ηνπ αηφκνπ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο 

ηνπ, θαηαγξάθεηαη σο θπξίαξρνο ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ κειεηεηψλ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα. Αξρηθά, ν Adam Smith ην 1776 ππνζηήξημε φηη ε εθπαίδεπζε 

θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο ηνπ αηφκνπ, ηφζν ζε θνηλσληθφ, φζν θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα, 
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ην 1890, ε ζπζρέηηζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην βαζκφ θαη ηελ πνηφηεηα απφδνζεο ηνπ 

αηφκνπ ζηελ εξγαζία απνηέιεζε ηδηαίηεξν αληηθείκελν κειέηεο, θαηαιήγνληαο ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη ε επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο απνηειεί κηα 

κνξθή δεκφζηαο επέλδπζεο (Marshall, 1890). Βαζχηεξεο πξνζεγγίζεηο, αξγφηεξα, 

εζηίαζαλ ζηηο επηδξάζεηο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, αιιά θαη ζηνλ θαζνξηζηηθφ ηνπο ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Schultz, 1963; Mincer, 1974). Σελ ίδηα πεξίνδν αξρίδεη λα 

κειεηάηαη εληνλφηεξα ε επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη λα 

δηαηππψλνληαη νη πξψηεο απφςεηο. πγθεθξηκέλα, αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία φηη ε 

εθπαίδεπζε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ εκπεηξηψλ ή επθαηξηψλ, πνπ ηξνπνπνηνχλ ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ, βειηηψλεη ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε 

εξγαζίαο (Hamblin, 1974).  χκθσλνο κε απηή ηελ άπνςε είλαη θαη ν Craig (1976), πνπ 

ζεσξεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ επίδνζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο επίδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ πξνο απηφλ, ε 

εθπαίδεπζε δχλαηαη λα κεηψζεη θαη λα εμαιείςεη απηή ηε δηαθνξά. Ο Μπνπξαληάο θαη 

Παπαιεμαλδξή (2003b), εληζρχνληαο ηε ζεσξία ησλ πξναλαθεξζέλησλ κειεηεηψλ, 

ηνλίδνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο, γηαηί ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, 

κεηαβάιινληαο έηζη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε πνηφηεηα θαη 

ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηνπο.   

 

Ζ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ ζε εξγαζηαθφ επίπεδν, αλαπηχζζεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε κειέηεο ηεο 

δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο, εληζρχνληαο θαη επηβεβαηψλνληαο ηελ απμαλφκελε αμία ηεο. 

πγθεθξηκέλα, απφςεηο ζεσξεηηθψλ αλαθέξνπλ, φηη πιένλ ηηο αλάγθεο ησλ 

νξγαληζκψλ, ζε κηα δπλακηθά εμειηζζφκελε θνηλσλία, κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη κφλν ε 

εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε, πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ αηφκνπ θαη φρη ζηελ παξαδνζηαθή γλψζε (van der Klink & Boon, 2003; Westera, 

2001). Δπηπιένλ, ππνζηεξηθηέο ηεο ζεηηθήο απηήο ζπζρέηηζεο, αλαθέξνπλ, φηη ηα 

πνιχπινθα εξγαζηαθά πεξηβάιινληα ησλ νξγαληζκψλ απφ άπνςε πιεξνθνξηψλ, 

πξνβιεκάησλ θαη ζπλεξγαζηψλ, δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ κφλν κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, γη’ απηφ θαη απνηειεί βαζηθφ πεδίν ελδηαθέξνληνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ (Kupper & Palthe, 2001; Sánchez-Ruiz, 

Edwards Schachter, & Ballester-Sarriás, 2006).     
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ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ζηεξίδεη ην 

φξακά ηεο γηα θνηλσληθή επεκεξία θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Οη ηαρείο ξπζκνί ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ, πξνθαινχλ ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

κπνξεί ν Δπξσπαίνο πνιίηεο λα πξνζαξκνζηεί κε επειημία ζ’ απηφλ ηνλ ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελν θαη ζηελά αιιεινεμαξηψκελν θφζκν, ζχζηεζε ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, 

ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο ησλ πνιηηψλ ηνπο, λα 

ελζσκαηψζνπλ, πξαθηηθέο, πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2006 ζηε ζχζηαζή 

ηεο, “Recommendation of the European parliament and of the council on key 

competences for lifelong learning (2006/962/EC)”, νξίδεη ηελ ηθαλφηεηα σο ζπλδπαζκφ 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαη ζέηεη ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, ηηο 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν πνιίηεο, γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε, 

ηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε θαη ηελ ελεξγφ απαζρφιεζή ηνπ. Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

αλαθέξεη, φηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο ζηνπο 

πνιίηεο είλαη νη εμήο νθηψ:  

1. Ζ επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα. 

2. Ζ επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο. 

3. Ζ καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία. 

4. Ζ ςεθηαθή ηθαλφηεηα. 

5. Οη κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (Learning to learn). 

6. Οη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε. 

7. Ζ πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

8. Ζ πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε θαη έθθξαζε. 

 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί, φηη ζην πιαίζην αλαθνξάο ησλ αλσηέξσ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ, θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ε θξηηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε αμηνιφγεζε θηλδχλνπ, ε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ε επνηθνδνκεηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ ηφζν ζηνπο αλήιηθνπο, φζν θαη ζηνπο ελήιηθεο 

επξσπαίνπο πνιίηεο κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (The European parliament and the 

council of the European union, 2006).  
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Μεηαμχ ησλ αλσηέξσ ηθαλνηήησλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε «Φεθηαθή Ηθαλφηεηα», 

ε νπνία αλαδεηθλχεη ηε δεχηεξε ζπζρέηηζε πνπ κειεηά ε παξνχζα έξεπλα θαη αθνξά 

ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.  

 

Φεθηαθή ηθαλφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, ηφζν ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε πξνζσπηθφ. Αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο, πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα βειηησζνχλ απφ ηνλ πνιίηε γηα 

ηε ρξήζε Ζ/Τ, ηελ αλάθηεζε, αμηνιφγεζε, απνζήθεπζε, παξαγσγή θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη 

ζπκκεηνρή ζε δίθηπα ζπλεξγαζίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

Ζ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ςεθηαθήο ηθαλφηεηαο, ζε έλα θφζκν ηαρχξπζκσλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, θξίλεηαη φρη απιά ζεκαληηθήο, αιιά θαζνξηζηηθήο αμίαο γηα 

ηελ επειημία πξνζαξκνγήο, ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ. Αλαθεξφκελε ζηα πξναλαθεξζέληα νθέιε ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ζπζηήλεη ζηα θξάηε κέιε ηεο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ή 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπο γηα ηε ρξήζε ηεο 

Σερλνινγίαο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ΣΚΠ), λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε 

θαη ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ έξεπλαο, ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο θαη ηεο ρξήζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλαδήηεζεο απηψλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

Δπηζεκαίλεη, επίζεο, σζηφζν κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα αλαπηπρζεί ε 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ΣΚΠ, ψζηε λα ζηεξίδεηαη ζ’ απηή ε θξηηηθή ζθέςε, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία.   

 

πλνςίδνληαο,  ζε κηα επνρή κε ζπλερείο κεηαβνιέο ζε θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ απνηειεί ην βαζηθφ φπιν 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Ζ 

εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε βαζηζκέλε ζηηο ηθαλφηεηεο απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξνπο 

ππνζηεξηθηέο παγθνζκίσο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ 

κνληέισλ βαζηζκέλα ζηελ ηθαλφηεηα. πγθεθξηκέλα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

αλαπηχρζεθε έλα ελαιιαθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ, γλσζηφ σο «OPEN MINDS» (RSA, 2003). ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

ΜICHIGAN αλαπηχρζεθε ην Μνληέιν Ηθαλνηήησλ Ζγεζίαο (Leadership Competence 

Model), ην νπνίν δηδάζθνληαη νη θνηηεηέο γηα ηελ επηηπρεκέλε κειινληηθή απφδνζή 
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ηνπο, ελψ πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα ζηελ εθπαίδεπζε ηθαλνηήησλ εθαξκφδνπλ θαη 

παλεπηζηήκηα ζηελ Ηζπαλία, ηελ Οιιαλδία, ηε Νέα Εειαλδία, ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

ηγθαπνχξε. ηελ Διιάδα, πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ 

θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο πξσηνβνπιίαο θαη θαηλνηνκίαο, ζηε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο θαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηεο ΣΠΚ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.), ηελ εθπαηδεπηηθή 

επηζηεκνληθή κνλάδα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(Δ.Κ.Γ.Γ.Α.). Σα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απεπζχλνληαη ζηνπο λενδηνξηδφκελνπο 

θαη ήδε ππεξεηνχληεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο θαη ηελ παξνρή πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.       

 

 

2.3  Υξήζε θαη αμηνπνίεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ  

 

’ έλα ηαρχηαηα ελαιιαζζφκελν θαη αλαπηπζζφκελν πεξηβάιινλ ν ξφινο ηεο 

πιεξνθνξίαο είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ησλ Γεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ. Ο φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο, ε δηαρείξηζή ηεο, ε ζπγθέληξσζε, ε απνζήθεπζε 

θαη ε αμηνπνίεζή ηεο απνηέιεζαλ βαζηθφ πξφβιεκα ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ, ην νπνίν αληηκεησπίζηεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ηε δεκηνπξγία ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ.  

 

Μηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ, επηβεβαηψλεη φηη ηα πνιιαπιά νθέιε ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο, ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, θαζηζηνχζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

επηβεβιεκέλε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην Γεκφζην ηνκέα.  Ζ πξψηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζπλαληάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπνπ έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ 

βαζίζηεθαλ ζηε ζεσξία ησλ πιεξνθνξηψλ. Ακέζσο κεηά, ε επφκελε πξνζέγγηζή ηνπο 

ιακβάλεη ρψξα ζην πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη βαζίδεηαη ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη 

ε έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ (Αλαζηαζηάδεο, 

2001).  

 

πγθεθξηκέλα, ηε δεθαεηία ηνπ ’50 ε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 

ηεο πιεξνθνξίαο είρε ηε κνξθή γξαπηνχ ιφγνπ θαη ε δηαρείξηζή ηεο ππήξμε δαπαλεξή, 
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ρξνλνβφξα θαη αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ επηρείξεζε ή ηελ ππεξεζία, κε απνηέιεζκα, 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, λα ζρεδηαζηεί έλα ζχζηεκα πξνγξακκαηηζκνχ, ην 

«Problem Oriented System» (POLs) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ 

(Bouwens & Abernethy, 2000; Γεκεηξηάδεο, 1998). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην πξψην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, ην νπνίν αθνξά 

ζηε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη είλαη πξνζηηφ θαη εχρξεζην γηα ηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ζην ηέινο ηεο ίδηαο δεθαεηίαο δεκηνπξγνχληαη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, πνπ βνεζνχλ ηα ζηειέρε ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Bouwens & Abernethy, 

2000). Ζ έμαξζε ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο αγαζψλ, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, νδεγεί 

ζηε κεηάβαζε απφ ηε βηνκεραληθή πεξίνδν, ζ’ απηή ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ, πιένλ, απαζρνιείηαη ζε γξαθεία (Yushchenko, 1985). 

Δμαηηίαο ηεο κεηάβαζεο απηήο, δεκηνπξγείηαη, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, έλα 

ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, κε εξγαηηθφ δπλακηθφ εμεηδηθεπκέλν ζηε ρξήζε Ζ/Τ θαη εθπαηδεπκέλν γηα 

ηελ απφθηεζε ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο 

ηερλνινγίαο. ηελ επνρή καο, ε απμαλφκελε θαη ζπλερήο ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, εθηφο 

απφ ηελ επηβεβιεκέλε ρξήζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, νδεγεί θαη ζηελ ηαπηφρξνλε 

εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.         

 

Αξρηθά, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί πψο πξνθχπηεη ε πιεξνθνξία θαη πνηα ε 

ζρέζε ηεο κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Με ηνλ φξν πιεξνθνξία ελλννχληαη ηα 

δεδνκέλα, ηα νπνία κεηά απφ επεμεξγαζία απνθηνχλ έλα λφεκα θαη κηα αμία γηα ηνλ 

απνδέθηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ 

νξγαληζκψλ. (Αλαζηαζηάδεο, 2001). Ζ πιεξνθνξία, δειαδή, πξνθχπηεη απφ κηα 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δθηφο απφ ηελ εθξνή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο, κπνξεί λα απνηειέζεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηελ εηζξνή θαηά ηε 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο, κε ηε κνξθή ηεο αλάδξαζεο. Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξία απνηππψλεηαη ζην ρήκα 2.4 
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        ρήκα 2.4: Γηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξία. 

 

Μεηά ηελ αλσηέξσ αλάιπζε γηα ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ ζε 

πιεξνθνξία, απαηηείηαη λα νξηζηεί θαη λα δηεπθξηληζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Σν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα είλαη έλα νξγαλσκέλν 

ζχλνιν αιιεινζπλδεφκελσλ ζηνηρείσλ, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο, αλάθηεζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο, ζηνρεχνληαο ζε έλα ζθνπφ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηνίθεζεο, ζηνλ έιεγρν, ζην ζπληνληζκφ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σα ζηνηρεία, πνπ 

απνηεινχλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηψλ 

είλαη νη εηζξνέο, νη δηαδηθαζίεο, νη εθξνέο, νη κεραληζκνί αλαηξνθνδφηεζεο θαη ην 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ παξαηίζεηαη αλαιπηηθή απεηθφληζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην ρήκα: 2.5  

 

                                    ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

 

                                            

                                             

 

ρήκα 2.5: Απεηθφληζε Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. 

 

Αηαμηλφκε-
ηα δεδνκέλα

Δηζξνή
• Δπεμεξγαζία

• Μεηαζρεκα-

• ηηζκφο

Γηαδη-
θαζία

ΠιεξνθνξίαΔθξνή

Ειςροζσ

• Δεδομζνα

• Πλθροφορίεσ

• Εντολζσ

• Ευκαιρίεσ

Διαδικαςίεσ

• Πξνγξάκκαηα

• Άλζξσπνη

• Δμνπιηζκφο

• Απνζήθεπζε

Εκροζσ

• Αλαθνξέο

• Γξαθήκαηα

• Τπνινγηζκνί

• Απφςεηο

• Σαθηηθέο

Έιεγρνο

• Λήςε απνθάζεσλ

• Απηνέιεγρνο
Αλάδξαζε 

 

Πεξηβάιινλ, πειάηεο, πξνκεζεπηέο, αληαγσληζηέο, Κπβέξλεζε 
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Σα είδε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη αξθεηά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, δεκηνπξγνχληαη 

ηα θαηάιιεια γηα θάζε πεξίπησζε. ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γηα 

παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηείηαη ην ICISNET ζηα ηεισλεία, ην TAXIS, ην ELENXIS θαη 

ην .Μ.Σ.Λ. θαη Λ.Π. ζηηο εθνξίεο, ζηα ειεγθηηθά θέληξα θαη ζην .Γ.Ο.Δ. Παξφια 

απηά, επηζεκαίλεηαη φηη ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ θαη κεηαμχ άιισλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα γξαθεηνθξαηίαο, θφζηνπο θαη ρξφλνπ.  

 

Αλαθνξέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, επηζεκαίλνπλ φηη, ε ρξήζε θαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, νξγάλσζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ, εθηφο ηνπ φηη θαζηζηά επρεξέζηεξε ηε δηαζηαχξσζή 

ηνπο, κπνξεί παξάιιεια λα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο 

παξανηθνλνκίαο, φπσο απάηε, μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θιπ (Bird & Zolt, 2008). 

 

ηελ επνρή καο έρεη γίλεη πιένλ απνδεθηφ φηη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ θαη ε ρξήζε φιν θαη πην βειηησκέλσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ είλαη 

απαξαίηεηνη θαη επηβεβιεκέλνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Ζ ζπλερήο θαη 

ηαρχηαηε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ θαζηζηά ηνπο ρξήζηεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξσηαγσληζηέο ζηελ παξαγσγή φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

πιεξνθνξηψλ (Κχξθνο, 2015). Γηα ηελ επίηεπμε ηεο παξαγσγήο, βέβαηα, εμαηηίαο ηνπ 

απμαλφκελνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ είλαη επηβεβιεκέλε ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ηερληθψλ θαη πξνγξακκάησλ, ψζηε ε αλάιπζε ηνπο θαη ε αλάθηεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

λα είλαη εθηθηή. ε εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο αλαθέξεηαη θαη  ν ΟΟΑ 

(2016) ζε εγρεηξίδηφ ηνπ θαη ηηο ζπζηήλεη σο βαζηθφ εξγαιείν ζηηο θνξνινγηθέο 

δηνηθήζεηο γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνιχπινθσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

δηθηχσλ επαθψλ κεηαμχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Πξφζζεηε αλαθνξά, πνπ ππνζηεξίδεη 

ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ θαη πξνγξακκάησλ, ηνλίδεη φηη ε 

ςεθηνπνίεζε θαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ 

εξγαζηψλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αλαθάιπςε ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζπκκφξθσζεο κε ην λφκν (Ernst & 

Young, 2016). Κνηλή πεπνίζεζε, βέβαηα, φισλ ησλ αλσηέξσλ ζεσξηψλ απνηειεί φηη ε 

επηηπρήο αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηε ρξήζε ηζρπξψλ 
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ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ θαη αιγφξηζκσλ, αιιά εμαξηάηαη θαη απφ ην αλζξώπηλν 

δπλακηθό, πνπ απαηηείηαη λα έρεη απνθηήζεη θνπιηνύξα αμηνπνίεζεο θαη αλάιπζεο 

κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ.  

  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ζε έλα νξγαληζκφ δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

απφ ηερλνινγηθήο  θαη ηερληθήο απφςεσο, αιιά θαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζή ηνπ απφ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ. ηελ Διιάδα ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ ΟΟΑ (2011), ην 17% 

ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη ε εζθαικέλε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ελεξγνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε αλεπάξθεηά ηνπ, σο πξνο ηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ, 

απνηεινχλ βαζηθφ πξφβιεκα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Γηαπηζηψλεηαη, δειαδή, φηη ε 

κε ζσζηή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε ειιηπήο αμηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο νδεγνχλ ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Γχν ρξφληα 

αξγφηεξα επαλέξρεηαη ν ΟΟΑ (2013b) αλαθέξνληαο ζε νδεγία ηνπ, φηη ε 

δπζιεηηνπξγία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα επηδεηλψλεηαη θαη σο κηα απφ 

ηηο αηηίεο ηεο επηδείλσζήο ηεο, αλαθέξεη ηελ ειιηπή θαη αλεπαξθή νξγάλσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, ηνλίδνληαο φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απνηειείηαη απφ 

πξνζσπηθό κε πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο ηθαλόηεηεο θαη πξνζόληα.  

 

Οινθιεξψλνληαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηνίθεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πξνο ηνλ ηερλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαζίζηαηαη αλαγθαίνο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπο. Δθείλν, φκσο, πνπ ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί, είλαη φηη ν επηηπρήο εθζπγρξνληζκφο ηνπο εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο πξνο ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

εθάζηνηε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα αλαθαιχπηεηαη άκεζα θαη λα 

αμηνπνηείηαη ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ε πιεξνθνξία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο. 
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2.4  Ξέπιπκα καύξνπ ρξήκαηνο: Οξηζκόο, θάζεηο μεπιύκαηνο, Γηεζλέο θαη 

Δζληθό λνκνζεηηθό πιαίζην  

 

2.4.1  Οξηζκόο 

 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2009, ζει:11), ε δηεζλήο Δηδηθή Οκάδα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο, ε F.A.T.F. (Financial Action Task Force on Money 

Laundering), νξίδεη ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

αιιηψο ην «Ξέπιπκα Μαύξνπ Υξήκαηνο», «σο ηελ επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα ππνθξπθζεί ε παξάλνκε 

πξνέιεπζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζνχλ ηα παξάλνκα θηεζέληα έζνδα απφ 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα».  

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα ηε βαζηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

κεηαηξέπνληαη ηα παξάλνκα ρξήκαηα ζε λφκηκα, απνθξχπηνληαο ηελ πξνέιεπζή ηνπο 

θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν ηνπο. Γειαδή, νη εκπιεθφκελνη θαη ζπκκεηέρνληεο ζε 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λνκηκνπνηνχλ ηα ρξήκαηα πνπ θαξπψλνληαη απφ ηηο 

παξάλνκεο ελέξγεηέο ηνπο, κέζσ ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε ινγαξηαζκνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηεο επέλδπζήο ηνπο ζε αθίλεηα, ηεο κεηαηξνπήο ηνπο 

ζε αζθάιηζηξα, ή άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αξγφηεξα, ρσξίο λα εγείξνπλ ππνςίεο.  Οη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα ρξήκαηα κπνξεί λα είλαη απφ θνξνδηαθπγή, εκπφξην 

λαξθσηηθψλ, εκπφξην φπισλ, ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ, νηλνπλεπκαησδψλ ή ηζηγάξσλ 

θιπ.     

 

Βαζηθφο ππξήλαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο απνηειεί ν 

ηξαπεδηθφο θιάδνο, ν αζθαιηζηηθφο ηνκέαο, ηα θαδίλν, ηα αληαιιαθηήξηα 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα ζπλαιιαγψλ (Demetis, 2010). 

 

 

2.4.2  Φάζεηο θαη Γείθηεο μεπιύκαηνο ηνπ καύξνπ ρξήκαηνο 

 

χκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή εξγαζία γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ ζην μέπιπκα 

ρξήκαηνο, ηνπ Γξ. Γηνλπζίνπ Γεκέηε (2010), ε νπνία επηιέρζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ 
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Ζλσκέλσλ Δζλψλ, σο κηα απφ ηηο ηέζζεξηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο ζην select-

bibliography ηνπ δηθηχνπ IMOLIN, εληνπίζηεθαλ ζε βάζνο 15εηίαο πάλσ απφ 700 

δεκνζηεπκέλεο δηαθνξεηηθέο ηππνινγίεο θαη δείθηεο μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο.  

 

Δθείλν, βέβαηα, ζην νπνίν θαηέιεμε ν ΟΟΑ (2009) θαη έγηλε παγθνζκίσο 

απνδεθηφ είλαη φηη ε  δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί γηα λα λνκηκνπνηεζεί ην καχξν ρξήκα, 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ηππνινγίαο θη αλ είλαη, απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο. Ζ 

πξψηε θάζε νλνκάδεηαη ηνπνζέηεζε (placement), ε δεχηεξε δηαζηξσκάησζε 

(layering) θαη ε ηξίηε ελζσκάησζε (integration) θαη απνηειείηαη απφ ηηο ππνθάζεηο, 

ηε δηθαηνιόγεζε (justification) θαη ηελ επέλδπζε (investment). Αλαιπηηθά νη θάζεηο 

έρνπλ σο εμήο: 

ηε θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο νη εκπιεθφκελνη θαηαζέηνπλ ηα παξάλνκα έζνδά ηνπο, 

πνπ ζπλήζσο είλαη κεηξεηά, ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εκεδαπήο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, 

κεηαηξέπνληάο ηα ζε άιιν λφκηζκα κε κεγαιχηεξε νλνκαζηηθή αμία, ψζηε λα ηα 

δηαηξνχλ ζε κηθξφηεξα πνζά γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά ηνπο, ή ζε ηηκαιθή, φπσο 

εκπνξηθά αγαζά, δηακάληηα, ξάβδνη ρξπζνχ ή ηξαπεδηθέο επηηαγέο. Ζ κεηαθνξά φισλ 

απηψλ ζην εμσηεξηθφ, καθξηά απφ ηε ρψξα πνπ δηαπξάρζεθε ην έγθιεκα, γίλεηαη 

νδηθψο, αεξνπνξηθψο, κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ή κε ρξήζε ιαζξαίνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κέξε πνπ κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ή επελδπζνχλ εχθνια, 

κέζσ ηξίησλ πξνζψπσλ ή εηαηξηψλ.  

 

ηε θάζε ηεο δηαζηξσκάησζεο νη εκπιεθφκελνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απφθξπςε 

ηεο εγθιεκαηηθήο πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, δηαηξνχλ ηα ρξήκαηα 

πνπ κεηαθέξνπλ κεηαμχ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ρσξψλ, αηφκσλ ή θαη εηαηξεηψλ, θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο απφ δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο. 

πλεζίδνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε ρψξεο κε απζηεξφ λνκηθφ 

πιαίζην πεξί ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ θαη ηδξχνπλ ππεξάθηηεο εηαηξίεο, σο θαηφρνπο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ γηα ηελ απφθξπςε ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ.   

 

ηε θάζε ηεο ελζσκάησζεο ζηφρνο ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη είηε ε δηθαηνιόγεζε, 

είηε ε επέλδπζε. ηνλ πξψην ζηφρν ηεο δηθαηνιόγεζεο νη εκπιεθφκελνη δεκηνπξγνχλ 

κηα θαηλνκεληθά λφκηκε πξνέιεπζε ησλ παξάλνκσλ ρξεκάησλ. Αλαθέξνληαη, δειαδή, 

ζε αλχπαξθηεο ζπλαιιαγέο, κε ρξήζε ςεπδψλ θαη θαηαζθεπαζκέλσλ εγγξάθσλ, φπσο, 

ηηκνιφγηα, εθζέζεηο, ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο, πξάμεηο, θαζψο θαη γξαπηέο, ή πξνθνξηθέο 

δειψζεηο, επηλννχλ δάλεηα ηχπνπ loan-back ή back to back, απμάλνπλ ηελ θαζαξή αμία 
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αθηλήησλ, παξνπζηάδνπλ θέξδε απφ ηπρεξά παηρλίδηα, θιεξνλνκηέο, απνθξχπηνπλ 

ηδηνθηεζία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ θαη ρεηξαγσγνχλ ηηκέο 

(ππεξηηκνιφγεζε ή ππνηηκνιφγεζε) θαη έζνδα – πσιήζεηο.  ην δεχηεξν ζηφρν ηεο 

επέλδπζεο, νη εκπιεθφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξάλνκα θέξδε γηα ίδην φθεινο. ηελ 

πεξίπησζε, δειαδή, πνπ πξφθεηηαη γηα κεηξεηά, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ έιεγρν 

απφ θνξνινγηθέο αξρέο, ή νπνηαδήπνηε άιιε αξρή επηβνιήο ηνπ λφκνπ, απνηακηεχνπλ, 

θαηαλαιψλνπλ, δηάγνπλ πνιπηειή βίν κε αθξηβά νρήκαηα, ζθάθε, θνζκήκαηα, ή 

επελδχνπλ ζε αθίλεηα, αμηφγξαθα θ.ιπ.  

 

Αθνινπζεί ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ θάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία μεπιχκαηνο 

καχξνπ ρξήκαηνο. 

 

                         ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΞΔΠΛΤΜΑΣΟ 

 

Πεγή: OECD, 2009 Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors,. 

Paris, ζει.:11 

ρήκα 2:6: Απεηθφληζε ησλ θάζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο. 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο, πνπ θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ή εθηέιεζεο 

ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ 

νηθνλνκηθψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο, 
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ζε θάζε νηθνλνκηθή ππεξεζία (θνξνινγηθή, ηεισλεηαθή ή ρεκηθή) θαη ζε θάζε ζέζε 

εξγαζίαο, είλαη δηαθνξεηηθνί. Δμαηηίαο ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο αζπλήζηζηεο κνξθήο ηνπο,  

νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ κε δηαηαγέο θαη δηεπθξηληζηηθά 

έγγξαθα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ 

εζφδσλ αλά αληηθείκελν θαη ζέζε εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα ηνπο εληάζζνπλ ζηα πιαίζηα 

ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχλ. Οη ππάιιεινη απφ ηελ πιεπξά ηνπο, εθηφο απφ ηε γλψζε 

ησλ δεηθηψλ, απαηηείηαη λα έρνπλ απιέο δεμηφηεηεο παξαηήξεζεο, έηζη ψζηε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αληηιεθζνχλ χπνπηεο ζπλαιιαγέο, λα πξνρσξνχλ ζε πεξαηηέξσ εμέηαζε 

ηνπ θαθέινπ ηνπ ππφπηνπ (OECD, 2009).    

 

 

2.4.3  Γηεζλέο θαη Δζληθό Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

 

ε επίπεδν δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δησθηηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη επνπηηθψλ 

αξρψλ, ε ζεκαληηθφηεξε πξσηνβνπιία πνπ ππήξμε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ρξεκάησλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο 

F.A.T.F.  (Financial Action Task Force on Money Laundering). Πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαθπβεξλεηηθή Δηδηθή Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο, ε νπνία ηδξχζεθε ζην 

Παξίζη, ζηηο 16 Ηνπιίνπ ηνπ 1989, θαηά ηε ζχλνδν ησλ επηά, ηφηε, ηζρπξφηεξσλ 

θξαηψλ, γλσζηψλ θαη σο G7, κε ηελ παξνπζία θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. θνπφο ηεο ήηαλ λα θαζνξίζεη πξφηππα θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ηνλ Απξίιην ηνπ 1990, εμέδσζε έλα θαηάινγν κε 

40 πζηάζεηο, νη νπνίεο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, φπσο αλαζεσξήζεθαλ ην 2012 γηα ηξίηε 

θνξά κεηά ην 1996 θαη ην 2003 (F.A.T.F., 2012). Παξάιιεια, ην 2001 εμέδσζε 

επηπιένλ 9 εηδηθέο πζηάζεηο γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο 40 θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, φπσο 

αλαζεσξήζεθαλ ην 2004. 

 

Οη ζπζηάζεηο ηεο F.A.T.F., απνηέιεζαλ ηε βάζε δεκηνπξγίαο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ζηελ Δπξψπε θαη ην Ννέκβξην ηνπ 1990 ππεγξάθε ε χκβαζε ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1
ε 

επηεκβξίνπ ηνπ 1993 θαη ζηελ Διιάδα θπξψζεθε κε ην Νφκν 2655/1998. ηε 
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χκβαζε πξνβιεπφηαλ ην πιαίζην γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ θαηάζρεζε, θαη ηε δήκεπζε 

ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Ζ πξψηε νδεγία 91/308/ΔΟΚ, απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, 

εθδφζεθε ηελ 10
ε 

Ηνπλίνπ ηνπ 1991 θαη αθνξνχζε «ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο». Βαζίζηεθε ζηηο 40 πζηάζεηο ηεο F.A.T.F., φξηζε ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαζηνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

απνξξήηνπ, φπνπ απαηηνχληαλ ζ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή 

απφ πξναηξεηηθή, πνπ ήηαλ βάζεη ησλ πζηάζεσλ ηεο F.A.T.F., ηελ αλαθνξά 

γλσζηνπνίεζεο πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ νδεγία απηή θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα 

κε ην Νφκν 2145/1993, γηα ηνλ νπνίν αζθήζεθε πξνζθπγή θαηά ηεο Διιάδαο, αθνχ 

θξίζεθε αλεπαξθήο, θαη ππφ πίεζε θαηαδίθεο ςήθηζε ην λέν Νφκν 2331/1995 πεξί 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ν νπνίνο ζπκπεξηειάκβαλε ηελ νδεγία.  

 

Ζ δεχηεξε νδεγία 2001/97/ΔΚ, ζηηο 04/12/2001, ηξνπνπνίεζε ηελ πξψηε 

(91/308/ΔΟΚ) ζηε δηεχξπλζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ αδηθεκάησλ πνπ απνηεινχζαλ πεγή 

πξνέιεπζεο μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο θαη ζηε δηεχξπλζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

αλαθνξάο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ ζε άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πέξαλ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ, φπσο ινγηζηέο, ειεγθηέο, θηεκαηνκεζίηεο, δηθεγφξνη, 

ζπκβνιαηνγξάθνη, θαδίλν θ.ά. ην εζληθφ δίθαην ηεο Διιάδαο ε ελ ιφγσ νδεγία 

ελζσκαηψζεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3424/2005, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ηνλ 

2331/1995. 

 

Ζ ηξίηε νδεγία 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, ζηηο 26 

Οθησβξίνπ 2005 αληηθαηέζηεζε ηελ πξψηε νδεγία 91/308/ΔΟΚ. Πξνζαξκφζηεθε ζηα 

λέα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο αλαζεσξεκέλεο γηα δεχηεξε θνξά πζηάζεηο ηεο F.A.T.F. 

(ηνπ έηνπο 2003), νξίδνληαο, πξνο ηα ππφρξεα πξφζσπα, πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ιήςεο 

κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε θαη απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο 

πξνο ηηο ζπλαιιαγέο πςεινχ θηλδχλνπ. Με ηελ Οδεγία 2006/70/ΔΚ, ζηε 01 Απγνχζηνπ 

2006, ζεζπίζηεθαλ ηα κέηξα εθαξκνγήο ηεο ηξίηεο νδεγίαο (2005/60/ΔΚ), φζνλ αθνξά 

ζηνλ νξηζκφ ηνπ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ θαη ζηα ηερληθά θξηηήξηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε. Καη νη δχν 

νδεγίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην ηεο Διιάδαο κε ην λφκν 3691/05-08-2008. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006L0070
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Ζ ηειεπηαία νδεγία 2015/849/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ 

ζπληάρζεθε ζηηο 20 Μαΐνπ 2015 θαη πξνβιέπεη ηελ έγθξηζε απζηεξφηεξσλ κέηξσλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

δεκηνπξγία Κεληξηθψλ Μεηξψσλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαλφλεο γηα ηνλ 

επθνιφηεξν εληνπηζκφ ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, θαζψο θαη θαλφλεο γηα ηα 

«πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα». Ζ νδεγία απηή βάζεη ηνπ άξζξνπ 66, θαηαξγεί κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2017 ηηο πξνεγνχκελεο δχν νδεγίεο, 2005/60/ΔΚ θαη 

2006/70/ΔΚ. 

 

ε εζληθφ επίπεδν, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο λφκνπο πνπ θχξσζαλ ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηε βάζε ηνπ ηζρχνληνο 

λνκηθνχ πιαηζίνπ, απνηειεί ν Νφκνο 3691/05-08-2008, ν νπνίνο κε ην άξζξν 7, 

ζχζηεζε ηελ Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη φξηζε ηελ εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηα βαζηθά αδηθήκαηά ηεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεη γηα πξψηε θνξά θαη 

ηα αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο, ηηο πξάμεηο πνπ απνηεινχλ μέπιπκα καχξνπ 

ρξήκαηνο, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λένπ λφκνπ.  

 

ηελ ζπλέρεηα, κε ην Νφκν 3842/23-04-2010, κε ην άξζξν 77, πνπ πξνζζέηεη ηελ 

πεξίπησζε ηε΄ ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3691/2008, θαζηεξψλνληαη ξεηά ηα αδηθήκαηα 

θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, σο «βαζηθφ έγθιεκα» ζε ζρέζε κε ην 

«Ξέπιπκα ρξήκαηνο» θαη θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αλαθνξάο χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά.  

  

Ο Νφκνο 3691/05-08-2008, ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ην άξζξν 7, κε ην Ν.3932/10-

03-2011, ζπζηήλνληαο, πιένλ, αληί γηα «Δπηηξνπή», ηελ «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο», εθεμήο 

Αξρή. θνπφο ηεο Αξρήο είλαη ε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ δειψζεσλ 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ 

Ν.3213/2003. Ζ Αξρή ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 11 Μέιε. Πξφεδξνο νξίδεηαη 

αλψηαηνο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο απηνηειείο 

Μνλάδεο. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=celex:32006L0070
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1. Σελ Α΄ Μνλάδα Γηεξεύλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ, πνπ 

ζπγθεληξψλεη, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο αλαθνξέο ππφπησλ ή αζπλεζψλ 

ζπλαιιαγψλ, πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα, είηε απφ ην 

εζσηεξηθφ, είηε απφ ηελ αιινδαπή. 

2. Σε Β΄ Μνλάδα Οηθνλνκηθώλ Κπξώζεσλ θαηά Τπόπησλ Σξνκνθξαηίαο, πνπ 

ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αζηπλνκηθψλ θαη 

εηζαγγειηθψλ αξρψλ ή νπνηνλδήπνηε άιισλ θαηαγγειηψλ θαη αθνξνχλ ζηελ 

ηέιεζε πξάμεο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα. 

3. Σε Γ΄ Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο πνπ 

δέρεηαη, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο φισλ 

ησλ πξνζψπσλ πνπ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή απηήο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
 

ΔΡΔΤΝΑ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΟΤ ΞΔΠΛΤΜΑΣΟ ΜΑΤΡΟΤ 

ΥΡΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ, 

ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ/ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ. 

 

 

3. θνπόο, αληηθείκελν θαη ππνζέζεηο έξεπλαο 
 

 3.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Όιν θαη πεξηζζφηεξν κειέηεο θαη ζηαηηζηηθέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηελ 

αλεζπρεηηθή αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, θαζψο θαη ζηηο πξσηνπνξηαθέο θαη ζπλερψο εμειηζζφκελεο ηερληθέο, ησλ 

εκπιεθνκέλσλ γηα ηελ απφθξπςε ησλ παξάλνκσλ θεξδψλ ηνπο.   

 

Γηεζλείο νξγαληζκνί πνπ εγνχληαη ηεο πξνζπάζεηαο θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζεσξνχλ, φηη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απηήο πξφθιεζεο. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ αληηιήςεσλ, ζθνπφο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα αλαιπζεί: 

α) ε ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ,  

β) ε εθπαίδεπζε/ επηκφξθσζε, πνπ έρνπλ ιάβεη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο θαη γηα ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη 

γ) ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα εληνπίζνπλ ην θαηλφκελν.  

 

 

3.2   Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο 
 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ε έξεπλα εμεηάδεη ηξείο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

κεηαβιεηψλ, ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο, εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαη ρξήζε θαη 
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αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ πξψηε ζρέζε αλαθέξεηαη ζηελ 

επίδξαζε πνπ επηθέξεη ε εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε ζηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο πνπ 

δηαζέηεη ν ππάιιεινο. Ζ δεχηεξε ζρέζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

αλίρλεπζεο πνπ δηαζέηνπλ νη ππάιιεινη. Ζ ηξίηε ζρέζε αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ απφ ηνπο ππαιιήινπο. χκθσλα κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

δηαηππψζεθε, θαη ζηηο ηξεηο εμεηαδφκελεο ζρέζεηο νη κεηαβιεηέο επεξεάδνληαη ζεηηθά 

κεηαμχ ηνπο θαη ε ζρέζε ηνπο είλαη αλάινγε. Οη εμεηαδφκελεο ζρέζεηο παξαηίζεληαη ζην 

ρήκα 3.1 

 

 

ρήκα 3.1: Δμεηαδφκελεο ρέζεηο έξεπλαο. 

 

 

Δθηφο, φκσο, απφ ηηο ηξεηο ζρέζεηο, πνπ εμεηάδνληαη ζηε βάζε ηεο έξεπλαο, 

εμεηάδεηαη θαη πψο νη κεηαβιεηέο, θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν, ππεξεζία, ζέζε 

ζηελ ηεξαξρία, ηκήκα απαζρφιεζεο θαη πξνυπεξεζία ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

αλίρλεπζεο, ηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαη ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Απεηθφληζε ησλ ζρέζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.2. 

     

 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 
ΑΝΗΥΝΔΤΖ

ΥΡΖΖ & 
ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ  

Π. .

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ / 
ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ

Ζ1 

Ζ3 

Ζ2 
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ρήκα 3.2: ρέζεηο έξεπλαο κεηαβιεηψλ. 

 

 

 

3.3   Τπνζέζεηο έξεπλαο 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ παξνχζα 

κειέηε, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε εθπαίδεπζε, ε γλψζε θαη επηκφξθσζε ηνπ ππαιιήινπ, 

ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν βαζκφο ηθαλφηεηάο ηνπ ζηελ αλίρλεπζε ησλ παξάλνκσλ 

θεξδψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηηθή ζρέζε, ε νπνία δηαδξακαηίδεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Οη κέζνδνη μεπιχκαηνο ρξήκαηνο κεηαβάιινληαη ζπλερψο απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο, ψζηε λα κε γίλνληαη αληηιεπηνί, κε απνηέιεζκα ε απμεκέλε αληίιεςε 

θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ ππαιιήισλ λα απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ χπνπησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηελ παξνχζα κειέηε ε 

πξψηε εξεπλεηηθή ππφζεζε εμεηάδεη ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη θαηά πφζν επεξεάδεηαη απηή απφ 

ηελ εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν θαη 

είλαη ε εμήο:   

 

Ζ1: Ζ εθπαίδεπζε/επηκόξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθώλ 

απμάλεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ μεπιύκαηνο καύξνπ ρξήκαηνο.   

 

 

ΦΤΛΟ 

ΖΛΗΚΗΑ 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΘΔΖ ΣΖ ΗΔΡΑΡΥΗΑ 

ΣΜΖΜΑ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ 

 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ 

ΥΡΖΖ & 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Π.. 

 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ / 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 
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Όζνλ αθνξά ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία φηη ν ξφινο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηνπο είλαη 

απνιχησο θαζνξηζηηθφο ζηνλ εληνπηζκφ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  Ζ δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηα ζπλερψο εμειηγκέλα ηερλνινγηθψο 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπ ππαιιήινπ θαη άξα ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα εληνπίζεη 

πεξηπηψζεηο μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο. Απηή ε άπνςε απνηειεί ηε δεχηεξε 

εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε νπνία είλαη ε εμήο:  

 

Ζ2: Ζ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ παξερόκελσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, απμάλεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπο 

λα αληρλεύνπλ ην μέπιπκα καύξνπ ρξήκαηνο.   

 

 

ηηο κειέηεο ησλ ζεσξεηηθψλ ζεκαληηθή αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ 

ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ζεκαληηθήο 

πιεξνθνξίαο κπνξεί λα κελ επηηεπρζεί πνηέ, αλ ν ππάιιεινο δελ γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη 

θαη λα αλαιχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξέρεη ε ηερλνινγία. Σν επίπεδν, ινηπφλ, 

γλψζεο ρεηξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ είλαη θαζνξηζηηθφ ζηελ αληηκεηψπηζε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Έξεπλεο ηνπ ΟΟΑ (2011, 2013b) αλαθέξνπλ φηη ζηελ 

Διιάδα ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο 

ππαιιήινπο είλαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν θαη απνηειεί ηξνρνπέδε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, πξνηείλνληαο, επηπιένλ, 

εθπαίδεπζε θαη ζεκηλάξηα γηα ηελ εμνηθείσζή ηνπο κε απηά. Ζ ηξίηε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε, νξκψκελε ησλ εξεπλψλ απηψλ, εμεηάδεη ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη 

θαηά πφζν επεξεάδεηαη απηή απφ ηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζή ηνπο, θαη είλαη ε εμήο: 

 

Ζ3: Ζ εθπαίδεπζε/επηκόξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθώλ 

ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απμάλεη ηελ θαιύηεξε ρξήζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο.  
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4. Μεζνδνινγία Έξεπλαο 
 

 

 4.1 ρεδηαζκόο έξεπλαο 

 

Ζ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία 

δηεξεχλεζεο ελφο θνηλσληθνχ δεηήκαηνο απαζρνιεί εληφλσο ηνπο εξεπλεηέο, ρσξίο λα 

ππάξρεη κηα θαζνιηθά απνδεθηή κέζνδνο γηα θάζε πεξίπησζε. Ζ αδπλακία επίηεπμεο 

κηαο θνηλήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ 

εξεπλεηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηζηήκεο, ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ εθαξκνγήο ηεο (Μαθξάθεο, 2005).    

 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζεσξείηαη θαηάιιειε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε πνζνηηθή 

κέζνδνο, γηαηί παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εμήγεζεο ελφο θαηλνκέλνπ κέζσ κηαο 

ζεσξεηηθήο βάζεο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαζθεπή θαη επαιήζεπζε ή απφξξηςε 

ελφο ππνζεηηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. Γειαδή δηεξεπλά νξηζκέλα εξσηήκαηα κέζα 

απφ ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ κε ζθνπφ 

ηελ επαιήζεπζε, ηελ απφξξηςε ή ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, απφ ην 

νπνίν αλαγελλήζεθαλ (Μαθξάθεο, 2005). 

 

Ζ επαγσγηθή πξνζέγγηζε, παξάγνληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κέζα απφ έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα, εθαξκφδεηαη γηα λα δνθηκάζεη θαη λα κεηξήζεη ηηο ππνζέζεηο πνπ 

νξίζηεθαλ παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Ζ ζχγθξηζε κε 

δεδνκέλα άιισλ εξεπλψλ δελ θαηέζηε δπλαηή, αθνχ δε βξέζεθαλ άιιεο παξφκνηεο 

έξεπλεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.   

 

 

 

  4.2   ρεδηαζκόο εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, πνπ 

αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά, είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα, αθνινπζψληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ 

ηνπ, αθνχ νη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο αλαδήηεζεο ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, σο 

ζεκείνπ αλαθνξάο, απέβεζαλ άθαξπεο. Δλζαξξπληηθή, γηα ηελ πξσηνβνπιία 
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δεκηνπξγίαο εξσηεκαηνινγίνπ, ππήξμε θαη ε άπνςε ηνπ ηαζαθφπνπινπ Β. (2005, 

ζει.151) φηη, «αν και ζημανηική ππόοδορ έσει επιηεςσθεί όζον αθοπά ζηιρ βαζικέρ απσέρ 

πος ππέπει να διέποςν ηο ζσεδιαζμό ενόρ επωηημαηολογίος, εν ηούηοιρ ζε μεγάλο βαθμό 

ακόμη η ζύνηαξη ενόρ επωηημαηολογίος είναι ηέσνη και όσι επιζηήμη».   

 

Σα θξίζηκα θαη κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζεκεία, πνπ έπξεπε λα θαζνξηζηνχλ θαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, 

κειεηήζεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη απνηππψζεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα, βάζεη ησλ 

γλψζεσλ θαη ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

απνηέιεζαλ νη πξναλαθεξφκελεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ, 

θαζψο θαη ην δείγκα, πνπ πξέπεη λα εξσηεζεί. Καηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο εξσηήζεηο, ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπο 

λα είλαη θαηάιιειν θαη επαξθέο, γηα λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία θαη λα 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο έξεπλαο, ε δηαηχπσζή ηνπο λα είλαη ζαθήο, 

θαηαλνεηή θαη ζπγθεθξηκέλε θαη λα κελ επαλαιακβάλνληαη.  

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πηινηηθφ βαζκφ ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε 10 άηνκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ πξντζηάκελνη, ειεγθηέο θαη 

ππάιιεινη ζπλαιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ, ηελ ειιηπή ή νινθιεξσκέλε θάιπςε ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

ζέκαηνο, θαζψο θαη ηελ επάξθεηα ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ηαπηφρξνλε κέζνδν, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ν ζπκκεηέρσλ εθθξάδεη άκεζα ηε ζθέςε ηνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπκπιήξσζήο 

ηνπ θαη φρη εθ ησλ πζηέξσλ. Πξνηηκήζεθε ε ηαπηφρξνλε κέζνδνο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαδξνκηθή, γηαηί παξείρε ην πιενλέθηεκα ζηελ εξεπλήηξηα λα δηαπηζηψζεη κε ζρεηηθή 

αθξίβεηα ηελ πξψηε αληίδξαζε ησλ εξσηψκελσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζηε 

ζπλνιηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Krowinski & Steiber, 

1996). Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δεκηνπξγήζεθε ε ηειηθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηαζθαιίδνληαο, έηζη, ηε 

θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ.      
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Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηαξζξψζεθε ζε δχν κέξε, φπνπ ην πξψην κέξνο 

αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ην δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ ηξηάληα 

(30) εξσηήζεηο, πνπ ρσξίδνληαη ζε ηξείο (3) ελφηεηεο.  

 

ην πξψην κέξνο, φπνπ δεηνχληαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, νη ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ γηα ηα πξνζσπηθά θαη εξγαζηαθά ζηνηρεία πνπ θξίλνληαλ απαξαίηεηα γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία πεξηειάκβαλαλ ην θχιν, ηελ ειηθία 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ελψ ηα εξγαζηαθά ζηνηρεία αλαθεξφηαλ ζηελ ππεξεζία πνπ 

ππεξεηνχζαλ, ζηε ζέζε πνπ θαηείραλ ζηελ ππεξεζία, ζην ηκήκα πνπ απαζρνινχληαλ 

θαη ζηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο ζην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ. Σν θχιν πξνζδηνξίζηεθε 

απφ κηα δπαδηθή κεηαβιεηή «1=Άλδξαο θαη 2=Γπλαίθα», ελψ ε ειηθία θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν κεηξήζεθαλ κε κηα θιίκαθα πνιιαπινχ ηχπνπ επηινγήο σο εμήο 

«1=25-35, 2=36-45, 3=46-55, 4=56-65, 5=66+»  θαη «1=ΓΔ, 2=ΣΔΗ, 3=ΠΔ, 

4=Μεηαπηπρηαθφ, 5=Γηδαθηνξηθφ, 6=Άιιν» αληίζηνηρα. Σα εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

κεηξήζεθαλ, επίζεο, κε θιίκαθα πνιιαπινχ ηχπνπ επηινγήο, φπσο, ε ππεξεζία πνπ 

εξγάδνληαη κε «1=Γ.Ο.Τ., 2= .Γ.Ο.Δ., 3=Σεισλείν, 4=Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο», 

ε ζέζε ζηελ ηεξαξρία κε «1=Καηέρεηε ζέζε επζχλεο, 2=Γελ θαηέρεηε ζέζε επζχλεο», 

ην Σκήκα απαζρφιεζεο κε «1=πλαιιαγήο/Γηνηθεηηθφ, 2=Διέγρνπ» θαη ηα ρξφληα 

ππεξεζίαο κε «1=έσο 5, 2=6-10, 3=11-15, 4=16-20, 5=21-25, 6=26-30, 7=31+».  

 

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηειάκβαλε ηξηάληα (30) εξσηήζεηο, πνπ νκαδνπνηήζεθαλ αλά 

ζεκαηηθή πεξηνρή ζε 3 ελφηεηεο, ψζηε λα ππάξρεη ζπλνρή κεηαμχ ηνπο, λα κελ είλαη 

θνπξαζηηθέο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ην ζπκκεηέρνληα ζηε γξήγνξε απάληεζή ηνπο. Ζ 

πξψηε ελφηεηα εκπεξηείρε δεθαηξείο (13) εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη ππάιιεινη ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλίρλεπζε 

θαηλνκέλσλ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο. Ζ δεχηεξε ελφηεηα πεξηειάκβαλε νθηψ (8) 

εξσηήζεηο, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθπαίδεπζε πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ηε δπλαηφηεηα 

πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπο λα επηκνξθσζνχλ γηα ην θαηλφκελν. Σέινο,  ε 

ηξίηε ελφηεηα απνηεινχληαλ απφ ελλέα (9) εξσηήζεηο, πνπ αλαθέξνληαλ ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο ππαιιήινπο, ζηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο ζ’ απηά, θαζψο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ 

ρξήκαηνο.  

 

Ζ δνκή ησλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ βαζίζηεθε ζηελ θιίκαθα 

Likert ησλ πέληε ζεκείσλ. Κάζε εξψηεζε, κε εμαίξεζε ηελ εξψηεζε 2.6, παξείρε ζηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο πέληε επηινγέο θιεηζηνχ ηχπνπ απαληήζεσλ, νη νπνίεο αξηζκήζεθαλ απφ 

ην 1 έσο ην 5, κεηξψληαο ην βαζκφ δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ηνπο, σο εμήο:  

1. Γηαθσλψ απφιπηα. 

2. Γηαθσλψ. 

3. Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ. 

4. πκθσλψ. 

5. πκθσλψ απφιπηα.  

Ο ζπκκεηέρσλ ζηελ έξεπλα ζε θάζε εξψηεζε επέιεγε κηα εθ ησλ αλσηέξσ 

απαληήζεσλ, ελψ ζηελ εξψηεζε 2.6, ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο, απαληνχζε ζεηηθά ή 

αξλεηηθά, ηζεθάξνληαο απιψο ηελ έλδεημε  «ΝΑΗ» ή  «ΟΥΗ».  

 

Σα ζηνηρεία ηεο θάζε ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ζηνλ πίλαθα 2. 

 

 

 

Πίλαθαο 2.: Πεξηγξαθή ζηνηρείσλ.     

ηνηρείν                                              Πεξηγξαθή  

1ε Δλόηεηα Δξσηήζεσλ 

1.1 Δλεκέξσζε γηα ην θαηλφκελν Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο. 

1.2 Γλψζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα. 

1.3 Δλεκέξσζε γηα ηηο 3 θάζεηο ηνπ Ξ. Μ. Υ. πνπ αλαθέξεη ν ΟΟΑ. 

1.4 Γλψζε ησλ ηερληθψλ ηνπ Ξ.Μ.Υ. 

1.5 Γλψζε ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ ηνπ Ξ.Μ.Υ. ηνπ ΟΟΑ  

1.6 Δθαξκνγή ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ ηνπ Ξ.Μ.Υ. 

1.7 Γλψζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ην Ξ.Μ.Υ. 

1.8 Γλψζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα απεπζπλζεί θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. 

1.9 Ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ Ξ.Μ.Υ. 

1.10 Ζ ζέζε εξγαζίαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

1.11 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ δχλαηαη ν εληνπηζκφο χπνπησλ ελεξγεηψλ. 

1.12 Ύπαξμε ρξφλνπ γηα δηεξεχλεζε ζε βάζνο κηαο χπνπηεο θίλεζεο. 

1.13 Δληνπηζκφο πνιιψλ θαηλνκέλσλ Ξ.Μ.Υ. 

2ε Δλόηεηα Δξσηήζεσλ 

2.1 Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε F.A.T.F. 

2.2 πλερήο ελεκέξσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα ην Ξ.Μ.Υ. 

2.3 
Παξφηξπλζε ηεο ππεξεζίαο γηα παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ην 

Ξ.Μ.Υ. 

2.4 Δμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε απφ ηελ ππεξεζία. 

2.5 Πξνηξνπή ηεο ππεξεζίαο ζηελ αλίρλεπζε θαη επηβξάβεπζή ηεο.  

2.6 Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ/πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ην Ξ.Μ.Υ. 

2.7 Ζ ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξην ππήξμε πνιχ βνεζεηηθή. 

2.8 Δπηζπκία γηα επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ην Ξ.Μ.Υ. 
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3ε Δλόηεηα Δξσηήζεσλ 

3.1 Άξηζηνο ρεηξηζκφο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 

3.2 Αμηνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ Π. . γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

3.3 Πξσηαξρηθφο ν ξφινο ησλ Π.. γηα ηε δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ. 

3.4 Δπηηπρήο δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ κε ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ Π..  

3.5 Σα Π.. παξέρνπλ ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε ζηελ αλίρλεπζε ηνπ Ξ.Μ.Υ. 

3.6 
Ζ ζσζηή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλίρλεπζε 

ηνπ Ξ.Μ.Υ. 

3.7 Ζ εθπαίδεπζε ζηα Π.. είλαη ζπλερήο. 

3.8 
Οη ππάιιεινη είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηελ αμηνπνίεζε θαη φρη απιψο ζηε ρξήζε 

ησλ Π.. 

3.9 
Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε ζηελ αμηνπνίεζε θαη φρη απιψο ζηε ρξήζε 

ησλ Π.. 

 

 

 

 

4.3   Γηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαη δηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Ννκνχ 

Λάξηζαο θαη ην ζηαηηζηηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα είλαη νη ππάιιεινη ηεο Α’ Γ.Ο.Τ. 

Λάξηζαο, ηεο Β΄ Γ.Ο.Τ. Λάξηζαο, ηνπ .Γ.Ο.Δ. Θεζζαιίαο, ηνπ Σεισλείνπ Λάξηζαο 

θαη ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο Λάξηζαο. Μέξνο ηνπ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε πάηαμε 

ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο ιαζξεκπνξίαο, ηεο δηαθίλεζεο παξάλνκσλ εηδψλ θαη 

θεθαιαίσλ, θαζψο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο. Κάζε 

ππεξεζία ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν δηεχζπλζεο θαη απνηειείηαη απφ ην Γηεπζπληή, ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηκεκάησλ θαη ηνπο ππαιιήινπο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε ειεγθηέο θαη ζε 

ππαιιήινπο ζπλαιιαγήο ή δηνηθεηηθνχο.  

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζηελ έξεπλα δεηήζεθε άδεηα έγθξηζεο απφ ην 

Γηεπζπληή ηεο θάζε ππεξεζίαο ρσξηζηά, νη νπνίνη, αθνχ ελεκεξψζεθαλ θαη κειέηεζαλ 

ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, ελέθξηλαλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζην ρψξν ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο, εθδειψλνληαο παξάιιεια ην ελδηαθέξνλ, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, 

λα ελεκεξσζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο θαη λα ζπδεηεζνχλ πξνηεηλφκελεο 

ιχζεηο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα αλαδεηρζνχλ απφ απηή. Ζ εξεπλήηξηα, θπζηθά, 

δεζκεχηεθε κε ραξά λα ηνπο ελεκεξψζεη θαη λα ηνπο αλαιχζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ειπίδνληαο φηη ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηά ηεο ζα απνηειέζεη ην πξψην βήκα γηα 

ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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Ζ δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ίδηα κέξα θαη ζηηο 

ηέζζεξηο ππεξεζίεο ηνπο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ν ζηαηηζηηθφο πιεζπζκφο, πνπ 

απνηέιεζε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ήηαλ φινη νη ππάιιεινη πνπ παξεπξίζθνληαλ θαηά 

ηελ εκέξα ηεο δηαλνκήο ζηελ εξγαζία ηνπο. Γηα λα θαζίζηαηαη, βέβαηα, δπλαηή ε 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο, δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

απφ ηελ εξεπλήηξηα ψζηε, ην δείγκα λα έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηπραίν ηξφπν θαη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη (Μαθξάθεο, 

2005). ηελ παξνχζα έξεπλα ε ιήςε ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ζηξψκαηα 

ησλ δηεπζπληψλ, ησλ πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ, ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

δηνηθεηηθψλ ηκεκάησλ ή ζπλαιιαγήο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκνχ 

Λάξηζαο. Απφ ηελ έξεπλα απνθιείζηεθαλ ππάιιεινη ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ κε 

εηδηθφηεηα νδεγνχ, θιεηήξα θαη θαζαξίζηξηαο, θαζψο θαη θνηηεηέο πνπ έθαλαλ ηελ 

πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ή εξγαδφκελνη κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ.  

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ, ζε έληππε κνξθή, πξφζσπν κε πξφζσπν, ζε 

203 ππαιιήινπο, ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ζηηο 19 Οθησβξίνπ 2016, παξέρνληαο ην 

ρξνληθφ πεξηζψξην κηαο εβδνκάδαο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. Αξρηθά δηεπθξηλίζηεθε κε 

ζαθήλεηα φηη ε ζπκκεηνρή είλαη εζεινληηθή θαη αλψλπκε, δφζεθαλ πξνθνξηθέο 

δηεπθξηλήζεηο γηα ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη ην ίδξπκα πνπ ηε δηεμάγεη, παξαπέκπνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ζηε γξαπηή εηζαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο 

ζπλεζηήζε ε ζπκπιήξσζή ηνπο λα γίλεη θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο, δφζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νδεγίεο λα ηνπνζεηήζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγηφ ηνπο κεηά ηε ζπκπιήξσζή ηνπ, ζε ζπγθεθξηκέλν εηδηθφ θιεηζηφ 

θάθειν, πνπ είρε ηνπνζεηεζεί ζε θαζνξηζκέλν θαη εηδηθά θπιαζζφκελν ζεκείν. Ζ  

πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή γηα ηελ επεμήγεζε γεληθφηεξσλ εξσηήζεσλ θαη ηελ 

επίιπζε απνξηψλ, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ αλακελφκελνπ πνζνζηνχ 

αληαπφθξηζεο.  

 

πγθεθξηκέλα, δηαλεκήζεθαλ ζπλνιηθά 203 εξσηεκαηνιφγηα θαη εηδηθφηεξα 102 

ζηελ Α΄ Γ.Ο.Τ. Λάξηζαο, 41 ζηε Β΄ Γ.Ο.Τ. Λάξηζαο, 23 ζην .Γ.Ο.Δ. Θεζζαιίαο, 31 

ζην Σεισλείν Λάξηζαο θαη 6 ζηε Υεκηθή ππεξεζία Λάξηζαο θαη επεζηξάθεζαλ 

ζπκπιεξσκέλα ζπλνιηθά 179 εξσηεκαηνιφγηα. Σν πνζνζηφ, δειαδή αληαπφθξηζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλήιζε ζε 88,18%. Απφ ηνλ έιεγρν, φκσο, πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 
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πνπ δηεμήρζε, 6 εξσηεκαηνιφγηα εμαηξέζεθαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, εμαηηίαο ηεο 

ειιηπήο ζπκπιήξσζήο ηνπο ζε νιφθιεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ θαη ηειηθά, ην δείγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ 173 εξσηεκαηνιφγηα κε πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ 

ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 85,22%.        

 

ηνηρεία κε ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα παξνπζηάδνληαη, βάζεη 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 3. 

 

 

Πίλαθαο 3.: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ       

Πξνζσπηθά 

ηνηρεία 
Ν % 

 
Δξγαζηαθά ηνηρεία Ν % 

ΦΤΛΟ    ΤΠΖΡΔΗΑ   

Άλδξαο 73 42,2  Γ.Ο.Τ. Α’ & Β’ 121 69,9 

Γπλαίθα 100 57,8  .Γ.Ο.Δ. 23 13,3 

    Σεισλείν 24 13,9 

    Υεκηθή ππεξεζία 5 2,9 

ΖΛΗΚΗΑ    ΘΔΖ ΣΖΝ ΗΔΡΑΡΥΗΑ  

25-35 6 3,5  Θέζε επζχλεο 22 12,7 

36-45 64 37,0  Θέζε ρσξίο επζχλε 151 87,3 

46-55 56 32,4     

56-65 46 26,6  ΣΜΖΜΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  

66+ 1 0,6  πλαιιαγήο/Γηνηθεηηθφ 93 53,8 

    Διέγρνπ 80 46,2 

       
ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ  ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ  

Γ.Δ. 37 21,4  Έσο 5 13 7,5 

Σ.Δ.Η. 30 17,3  6 - 10  10 5,8 

Α.Δ.Η. 82 47,4  11 - 15  41 23,7 

Μεηαπηπρηαθό 21 12,1  16 - 20  37 21,4 

Γηδαθηνξηθό  3 1,7  21 - 25  11 6,4 

    26 - 30  35 20,2 

    31 +  26 15,0 
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5. ηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη επξήκαηα έξεπλαο 
 

 5.1 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ 

εχξεζε απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο IBM SPSS (Statistical Package for the Social Science) version 24. 

 

Πξψηε ελέξγεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ήηαλ λα ππνινγηζηεί ν δείθηεο 

Κaiser-Meyer-Olkin (KMO), ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ 

ηηκή πνπ παίξλεη ν δείθηεο ΚΜΟ γηα θάζε κεηαβιεηή θπκαίλεηαη απφ ην 0 έσο ην 1. 

χκθσλα κε ην θξηηήξην ηνπ Κaiser φηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε ΚΜΟ ησλ κεηαβιεηψλ 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 0,60, ηφηε ε παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη ε θαηάιιειε ηερληθή 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη φηαλ ε ηηκή ηνπο πιεζηάδεη ηε κνλάδα ηφηε ην κνληέιν 

ζπζρέηηζεο ζεσξείηαη φιν θαη πην αμηφπηζην.  

 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ θξίζεθαλ θαηάιιεια ηα δεδνκέλα γηα παξαγνληηθή 

αλάιπζε (Factor analysis), ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο θπξίσλ παξαγφλησλ (Principal 

Axis Factoring), πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ν κηθξφηεξνο αξηζκφο παξαγφλησλ πνπ 

εξκελεχνπλ ηελ θνηλή δηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε 

επηιέρηεθε σο ζηαηηζηηθή ηερληθή γηαηί ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ 

ηνπ ειέγρνπ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. πγθεθξηκέλα, ηα 

ζηνηρεία – εξσηήζεηο, πνπ παξνπζηάδνπλ κηα ζηελή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, βαζηδφκελα 

ζε κηα ππνθεηκεληθή δηάζηαζε (παξάγνληα), δεκηνπξγνχλ νκνηνγελείο νκάδεο 

εξσηήζεσλ (αζξνηζηηθέο θιίκαθεο), πεξηνξίδνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλάιπζε 

ζηηο αζξνηζηηθέο θιίκαθεο θαη φρη ζε θάζε ζηνηρείν ρσξηζηά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα λα ζπκπεξηιεθζεί θάπνην ζηνηρείν ζε αζξνηζηηθή θιίκαθα είλαη πξψηνλ ν βαζκφο 

ζπζρέηηζήο ηνπ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ ηηκή 0,50 θαη δεχηεξνλ ε δηαθνξά ησλ 

ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ κε ηηο άιιεο αζξνηζηηθέο θιίκαθεο λα είλαη 

κεγαιχηεξε ηνπ 0,20 (Aletras, Papadopoulos, & Niakas, 2006).  

 

Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέζνδν 

πεξηζηξνθήο αξρηθήο ιχζεο Varimax (Variance maximizing rotation), ε νπνία 

κεγηζηνπνηεί ηε δηαθχκαλζε ηνπ λένπ παξάγνληα, κεηψλνληαο ηε δηαθχκαλζε γχξσ απφ 

απηφλ, δειαδή κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ κε πςειέο θνξηίζεηο ζε θάζε 
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παξάγνληα. Υξεζηκνπνηήζεθε απηφ ην είδνο ζηξέςεο ησλ παξαγφλησλ γηαηί 

ελδείθλπηαη γηα αζπζρέηηζηνπο παξάγνληεο, φπσο, είλαη νη παξάγνληεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο.  

 

Σν επφκελν βήκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ήηαλ ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ 

αζξνηζηηθψλ θιηκάθσλ. Ο έιεγρνο απηφο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ λα παξέρεη αθξηβείο θαη ζηαζεξέο κεηξήζεηο, ρσξίο λα επεξεάδνληαη 

απφ ηπραίν ζθάικα, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο έξεπλαο κε ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο κέηξεζεο, ηηο ίδηεο ηερληθέο θαη ην ίδην δείγκα, ζα πξνέθππηαλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ αζξνηζηηθψλ θιηκάθσλ σο αμηφπηζησλ, 

απαηηείηαη ν έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ησλ θιηκάθσλ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε ην 

ζπληειεζηή alpha ηνπ Cronbach (Cronbach’s alpha). χκθσλα κε ηνλ έιεγρν 

αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (internal consistency reliability) εθηηκάηαη ν 

βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ηα ζηνηρεία κηαο θιίκαθαο κεηξνχλ ηελ ίδηα ελλνηνινγηθή 

θαηαζθεπή (Aletras et al., 2006). Ζ ηηκή πνπ παίξλεη ν ζπληειεζηήο alpha ηνπ Cronbach 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 1. Αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ηα επίπεδα εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο ή ζπλάθεηαο ησλ θιηκάθσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ κε απνδεθηά έσο εμαηξεηηθά, 

φπσο, αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 4.  

 

Πίλαθαο 4.: Δπίπεδα εζσηεξηθήο ζπλνρήο βάζεη ηεο ηηκήο ηνπ α (Cronbach's alpha). 

  

 

 

   

 

 

 

 

χκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ε ηηκή ηνπ α (Cronbach's 

alpha) κηαο αζξνηζηηθήο θιίκαθαο ζα πξέπεη λα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 0,6 γηα λα 

είλαη απνδεθηή. ηελ πεξίπησζε πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0,6 θαη 0,7 ζεκαίλεη φηη 

θάπνηα εξψηεζε είλαη αλνκνηνγελήο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηεο θιίκαθαο θαη ζα 

πξέπεη ίζσο λα αθαηξεζεί γηα λα κεγαιψζεη ν ζπληειεζηήο α ηεο θιίκαθαο. ηελ 

πεξίπησζε, βέβαηα, πνπ ε αζξνηζηηθή θιίκαθα παξνπζηάδεη ηηκή ηνπ α κεηαμχ ηνπ 0,7 

θαη 0,9, ραξαθηεξίδεηαη σο θαιή ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο θαη ζπκπεξαίλεηαη φηη 

Cronbach's alpha Δζσηεξηθή ζπλνρή 

α ≥ 0.9 Δμαηξεηηθή 

0.7 ≤ α < 0.9 Καιή 

0.6 ≤ α < 0.7 Απνδεθηή 

0.5 ≤ α < 0.6 Φησρή 

α < 0.5 Με απνδεθηή 
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ππάξρεη κεγάιε νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ εξσηεκάησλ ηεο θιίκαθαο. Σέινο, ζηελ 

ηδαληθή πεξίπησζε, πνπ ε ηηκή ηνπ α μεπεξλάεη ην 0,9 ζεσξείηαη φηη ππάξρεη άξηζηε 

εζσηεξηθή ζπλάθεηα ηεο αζξνηζηηθήο θιίκαθαο, δειαδή ππάξρεη εμαηξεηηθή 

νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ εξσηεκάησλ ηεο. Βέβαηα, εδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη φηαλ ε 

ηηκή ηνπ α, είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 0,95 δελ είλαη επηζπκεηή θαη αληηκεησπίδεηαη κε 

δπζπηζηία, γηαηί εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα είλαη ίδηα 

ή επαλαιακβαλφκελα, παξάγνληαο ηελ ίδηα αθξηβψο πιεξνθνξία (Γαιάλεο, 2013). 

 

ηε ζπλέρεηα, εθηφο απφ ηελ αμηνπηζηία κεηξήζεθε θαη ε εγθπξόηεηα (validity) ηνπ 

εξγαιείνπ κέηξεζεο. Ζ εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ επζηνρία ηεο θιίκαθαο θαη ε 

απμεκέλε ηηκή ηεο ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο.  

 

Ο έιεγρνο εγθπξφηεηαο δηαθξίλεηαη: 

 ζηελ εγθπξόηεηα ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν (content related validity),  

 ζηελ εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο (construct validity) θαη  

 ζηελ εγθπξόηεηα βάζεη θξηηεξίνπ (criterion related validity). 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα εμεηάζηεθε ε εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο, ζηνλ νπνίν ε θιίκαθα κεηξά ην ζεσξεηηθφ 

δεκηνχξγεκα, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε λα κεηξήζεη. Γηα ηνλ έιεγρφ ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πνιιαπιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (multitrait analysis), ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ππνινγίζηεθε ν δείθηεο ζπγθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο θαη ν δείθηεο 

δηαθξίλνπζαο εγθπξφηεηαο.  

 Με ην δείθηε ζπγθιίλνπζαο εγθπξόηεηαο (convergent validity 

coefficients) εμεηάζηεθε ε ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ θιίκαθα ζηελ 

νπνία εληάζζνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,40 ππνδειψλεηαη φηη ππάξρεη 

ηθαλνπνηεηηθή εγθπξφηεηα ζχγθιηζεο. 

 Με ην δείθηε δηαθξίλνπζαο εγθπξόηεηαο (divergent validity) ζπγθξίζεθε 

ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ ζηνηρείσλ κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζήο ηνπο κε ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο, ν νπνίνο έπξεπε λα ιακβάλεη 

ηηκέο ρακειφηεξεο. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ ηξηψλ 

αζξνηζηηθψλ θιηκάθσλ (κεηαβιεηψλ), ειέγρζεθε ν Μέζνο Όξνο, ε Γηάκεζνο θαη ε 
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ηππηθή απφθιηζε ηεο θάζε θιίκαθαο (κεηαβιεηήο), πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί θαη 

αλαιπζεί ν κέζνο βαζκφο ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ησλ εξσηεζέλησλ κε απηή.  

 

Σν επφκελν βήκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ν έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ κεηαβιεηψλ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ, πνπ νξίζηεθαλ ζ’ απηή, 

αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο Spearman. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο  

Spearman θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ -1,0, πνπ δειψλεη ηελ χπαξμε αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ 1,0, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο. 

Με ηνλ φξν ζεηηθή ζπζρέηηζε ππνδειψλεηαη φηη ε θίλεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ γίλεηαη 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Γειαδή, αλ απμάλεηαη ε κηα κεηαβιεηή, απμάλεηαη θαη ε 

δεχηεξε. ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ε θίλεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ γίλεηαη πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε, κε απνηέιεζκα φηαλ απμάλεηαη ε κηα κεηαβιεηή, λα κεηψλεηαη ε 

άιιε. Οη ηηκέο πνπ ιακβάλεη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman αμηνινγνχληαη βάζεη 

ηεο θάησζη θαηεγνξηνπνίεζεο (Μαθξάθεο, 2005): 

   

        Πίλαθαο 5: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ηηκψλ Spearman r. 

Σιμή συντελεστή 
συσχέτισης (r) 

Χαρακτηρισμός 
υσχέτισης 

0,00 < r < 0,20 Αςιμαντθ 

0,20 < r < 0,40 Μζτρια 

0,40 < r < 0,70 Σθμαντικι 

0,70 < r < 1 Υψθλι ι Ιςχυρι 

 

  

 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί πσο επεξεάδνληαη νη ηηκέο ησλ αζξνηζηηθψλ 

θιηκάθσλ απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δηελεξγήζεθε έιεγρνο απηψλ, κε έιεγρν 

δηακέζσλ ζε αλεμάξηεηα δείγκαηα (Μedian Tests).  

 

 

 

 

 



 

Αγοραστού Ευαγγελία                                                                                                     43 

 

5.2   Δπξήκαηα έξεπλαο 

 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 173 εξσηεκαηνινγίσλ είρε ηα εμήο απνηειέζκαηα. 

 

Ο έιεγρνο πιεξφηεηαο έδεημε ηελ επάξθεηα ησλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ απνπζία δηπιψλ απαληήζεσλ θαη ειιεηπνπζψλ ηηκψλ, 

απνηειψληαο, έηζη, ην δείγκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ηα 173 εξσηεκαηνιφγηα. ην 

δείγκα δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, έμη εξσηεκαηνιφγηα ιφγσ 

ειιηπήο ζπκπιήξσζήο ηνπο ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ νιφθιεξεο ελφηεηαο. 

 

 

 

5.2.1  Απνηειέζκαηα αλά εξώηεζε 

 

Αξρηθά ππνινγίζηεθαλ ηα πνζνζηά απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο αλά ζηνηρείν θαη 

αλά θιίκαθα, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα πξψηε εηθφλα γηα ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή 

δηαθσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην εξψηεκα. Σα πνζνζηά απνηππψλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 6 γηα ηελ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ, ζηνλ πίλαθα 7 γηα ηε δεχηεξε 

ελφηεηα εξσηήζεσλ θαη ζηνλ πίλαθα 8 γηα ηελ ηξίηε ελφηεηα εξσηήζεσλ.  

 

Πίλαθαο 6.: Πνζνζηά απαληήζεσλ αλά ζηνηρείν 1
εο

 ελφηεηαο θαη αλά θιίκαθα.  

ηνηρείν Πεξηγξαθή 

Γηαθσλώ 

απόιπηα  

(1)                

% 

Γηαθσλώ  

(2)                 

% 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

(3)                             

% 

πκθσλώ 

(4)                     

% 

πκθσλώ 

απόιπηα 

(5)                    

% 

1.1 Δλεκέξσζε γηα ην θαηλφκελν 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο. 
21,4 19,1 20,2 28,9 10,4 

1.2 Γλψζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα. 
16,2 24,3 22,0 31,8 5,8 

1.3 Δλεκέξσζε γηα ηηο 3 θάζεηο ηνπ Ξ. 

Μ. Υ. πνπ αλαθέξεη ν ΟΟΑ. 
48,6 28,9 10,4 11,0 1,2 

1.4 Γλψζε ησλ ηερληθψλ ηνπ Ξ.Μ.Υ. 32,4 35,8 20,2 9,8 1,7 

1.5 Γλψζε ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ ηνπ 

Ξ.Μ.Υ. ηνπ ΟΟΑ  
51,4 30,1 11,6 5,2 1,7 

1.6 Δθαξκνγή ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ 

ηνπ Ξ.Μ.Υ. 
48,6 28,9 16,8 4,0 1,7 

1.7 Γλψζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ 

ζρεηηθά κε ην Ξ.Μ.Υ. 
37,0 28,9 20,8 10,4 2,9 
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Πίλαθαο 7.: Πνζνζηά απαληήζεσλ αλά ζηνηρείν 2
εο

 ελφηεηαο θαη αλά θιίκαθα.  

ηνηρείν Πεξηγξαθή 
Γηαθσλώ 

απόιπηα  

(1)                

% 

Γηαθσλώ  

(2)                 

% 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

(3)                             

% 

πκθσλώ 

(4)                     

% 

πκθσλώ 

απόιπηα  

(5)                    

% 

2.1 
Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε 

F.A.T.F. 
77,5 12,7 5,2 1,7 2,9 

2.2 
πλερήο ελεκέξσζε απφ ηελ 

ππεξεζία γηα ην Ξ.Μ.Υ. 
61,3 17,9 16,2 2,9 1,7 

2.3 

Παξφηξπλζε ηεο ππεξεζίαο γηα 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά 

κε ην Ξ.Μ.Υ. 

62,4 19,7 12,1 3,5 2,3 

2.4 
Δμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε απφ ηελ 

ππεξεζία. 
68,2 15,6 12,7 1,7 1,7 

2.5 
Πξνηξνπή ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

αλίρλεπζε θαη επηβξάβεπζή ηεο.  
53,8 23,7 16,2 4,6 1,7 

2.6 

Παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ/πξνγξακκάησλ ζρεηηθά 

κε ην Ξ.Μ.Υ. 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

5,8 94,2 

2.7 
Ζ ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξην ππήξμε 

πνιχ βνεζεηηθή. 

10,0 0,0 20,0 40,0 30,0 

2.8 
Δπηζπκία γηα επηκφξθσζε ζρεηηθά κε 

Ξ.Μ.Υ. 

6,8 1,2 5,8 24,9 61,3 

 

 

 

 

 

 

1.8 Γλψζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα 

απεπζπλζεί θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 
24,9 21,4 24,3 20,8 8,7 

1.9 Ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ Ξ.Μ.Υ. 
33,5 31,8 23,1 9,8 1,7 

1.10 Ζ ζέζε εξγαζίαο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλίρλεπζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 
35,3 24,9 22,5 14,5 2,9 

1.11 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ δχλαηαη ν εληνπηζκφο 

χπνπησλ ελεξγεηψλ. 

23,1 27,2 30,1 16,8 2,9 

1.12 Ύπαξμε ρξφλνπ γηα δηεξεχλεζε ζε 

βάζνο κηαο χπνπηεο θίλεζεο. 
42,2 30,6 19,1 5,8 2,3 

1.13 Δληνπηζκφο πνιιψλ θαηλνκέλσλ 

Ξ.Μ.Υ.. 
45,7 28,9 17,3 5,8 2,3 
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Πίλαθαο 8.: Πνζνζηά απαληήζεσλ αλά ζηνηρείν 3
εο

 ελφηεηαο θαη αλά θιίκαθα.  

ηνηρείν Πεξηγξαθή 
Γηαθσλώ 

απόιπηα  

(1)                

% 

Γηαθσλώ  

(2)                 

% 

Ούηε 

δηαθσλώ 

νύηε 

ζπκθσλώ 

(3)                             

% 

πκθσλώ 

(4)                     

% 

πκθσλ

ώ 

απόιπηα 

(5)                    

% 

3.1 
Άξηζηνο ρεηξηζκφο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. 
1,2 6,4 17,3 47,4 27,7 

3.2 
Αμηνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

Π. . γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
1,7 3,5 12,7 51,4 30,6 

3.3 
Πξσηαξρηθφο ν ξφινο ησλ Π.. γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ. 
0,6 7,5 17,3 48,0 26,6 

3.4 
Δπηηπρήο δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ κε 

ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ Π..  
3,5 7,5 23,1 44,5 21,4 

3.5 

Σα Π.. παξέρνπλ ζεκαληηθή 

πιεξνθφξεζε ζηελ αλίρλεπζε ηνπ 

Ξ.Μ.Υ. 

25,4 30,1 30,6 11,0 2,9 

3.6 

Ζ ζσζηή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

Π.. ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αλίρλεπζε ηνπ Ξ.Μ.Υ. 

17,3 17,9 29,5 25,4 9,8 

3.7 Ζ εθπαίδεπζε ζηα Π.. είλαη ζπλερήο. 26,0 32,4 28,9 7,5 5,2 

3.8 

Οη ππάιιεινη είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηελ 

αμηνπνίεζε θαη φρη απιψο ζηε ρξήζε 

ησλ Π.. 

31,8 34,7 20,8 9,8 2,9 

3.9 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε 

ζηελ αμηνπνίεζε θαη φρη απιψο ζηε 

ρξήζε ησλ Π.. 

3,5 2,9 2,9 23,1 67,6 

 

 

Ζ θιίκαθα Likert παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ Μέζνπ φξνπ ηνπ βαζκνχ 

δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά εξψηεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. ηελ παξνχζα έξεπλα ππνινγίζηεθε ν Μέζνο φξνο, 

αιιά θξίζεθε απαξαίηεηνο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο Γηακέζνπ γηα αθξηβέζηεξα 

απνηειέζκαηα, γηαηί δελ αθνινπζείηαη ε θαλνληθή θαηαλνκή ζε θακία θιίκαθα.  Έηζη, 

ππνινγίζηεθαλ ε κέζε ηηκή, ε δηάκεζνο, ε ηππηθή απφθιηζε, ε αζπκκεηξία θαη ην 

θάικα αζπκκεηξίαο θάζε ζηνηρείνπ, εθηφο απφ ην 2.6 πνπ δελ απαληήζεθε κε ηελ 

5βαζκε θιίκαθα Likert, ηα νπνία έιαβαλ ηηο ηηκέο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9. Σηκέο δηακέζνπ αλά ζηνηρείν. 

ηνηρείν Πεξηγξαθή 
Μέζε 

Σηκή 
Γηάκεζνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
Αζπκκε-

ηξία 

θάικα 

Αζπκκε-

ηξίαο 

1.1 Δλεκέξσζε γηα ην θαηλφκελν 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο. 
2,88 3,00 1,322 -0,064 0,185 

1.2 Γλψζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα. 
2,87 3,00 1,196 -0,112 0,185 

1.3 Δλεκέξσζε γηα ηηο 3 θάζεηο ηνπ Ξ. 1,87 2,00 1,060 1,058 0,185 
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Μ. Υ. πνπ αλαθέξεη ν ΟΟΑ. 

1.4 Γλψζε ησλ ηερληθψλ ηνπ Ξ.Μ.Υ. 2,13 2,00 1,032 0,673 0,185 

1.5 Γλψζε ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ ηνπ 

Ξ.Μ.Υ. ηνπ ΟΟΑ  
1,76 1,00 0,970 1,317 0,185 

1.6 Δθαξκνγή ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ ηνπ 

Ξ.Μ.Υ. 
1,82 2,00 0,971 1,113 0,185 

1.7 Γλψζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ 

ζρεηηθά κε ην Ξ.Μ.Υ. 
2,13 2,00 1,115 0,701 0,185 

1.8 Γλψζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα 

απεπζπλζεί θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

2,67 3,00 1,290 0,176 0,185 

1.9 Ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ Ξ.Μ.Υ. 
2,14 2,00 1,049 0,592 0,185 

1.10 Ζ ζέζε εξγαζίαο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλίρλεπζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. 

2,25 2,00 1,167 0,502 0,185 

1.11 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

δχλαηαη ν εληνπηζκφο χπνπησλ 

ελεξγεηψλ. 

2,49 2,00 1,108 0,204 0,185 

1.12 Ύπαξμε ρξφλνπ γηα δηεξεχλεζε ζε 

βάζνο κηαο χπνπηεο θίλεζεο. 
1,95 2,00 1,028 0,939 0,185 

1.13 Δληνπηζκφο πνιιψλ θαηλνκέλσλ 

Ξ.Μ.Υ.. 
1,90 2,00 1,032 1,033 0,185 

2.1 Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε 

F.A.T.F. 
1,40 1,00 0,894 2,630 0,185 

2.2 πλερήο ελεκέξσζε απφ ηελ 

ππεξεζία γηα ην Ξ.Μ.Υ. 
1,66 1,00 0,967 1,394 0,185 

2.3 Παξφηξπλζε ηεο ππεξεζίαο γηα 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά 

κε ην Ξ.Μ.Υ. 

1,64 1,00 0,983 1,605 0,185 

2.4 Δμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε απφ ηελ 

ππεξεζία. 
1,53 1,00 0,906 1,781 0,185 

2.5 Πξνηξνπή ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

αλίρλεπζε θαη επηβξάβεπζή ηεο.  
1,77 1,00 0,996 1,193 0,185 

2.6 Παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ/πξνγξακκάησλ ζρεηηθά 

κε ην Ξ.Μ.Υ. 

- - - - - 

2.7 Ζ ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξην ππήξμε 

πνιχ βνεζεηηθή. 
3,80 4,00 1,229 -1,328 0,687 

2.8 Δπηζπκία γηα επηκφξθσζε ζρεηηθά κε 

Ξ.Μ.Υ. 
4,32 5,00 1,115 -1,941 0,185 

3.1 Άξηζηνο ρεηξηζκφο ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. 
3,94 4,00 0,900 -0,804 0,185 

3.2 Αμηνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

Π. . γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
4,06 4,00 0,854 -1,131 0,185 

3.3 Πξσηαξρηθφο ν ξφινο ησλ Π.. γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ. 
3,92 4,00 0,889 -0,705 0,185 

3.4 Δπηηπρήο δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ 

κε ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ Π..  
3,73 4,00 0,995 -0,757 0,185 

3.5 Σα Π.. παξέρνπλ ζεκαληηθή 

πιεξνθφξεζε ζηελ αλίρλεπζε ηνπ 

Ξ.Μ.Υ. 

2,36 2,00 1,067 0,376 0,185 

3.6 Ζ ζσζηή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

Π.. ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αλίρλεπζε ηνπ Ξ.Μ.Υ. 

2,92 3,00 1,234 -0,100 0,185 

3.7 Ζ εθπαίδεπζε ζηα Π.. είλαη ζπλερήο. 2,34 2,00 1,101 0,598 0,185 

3.8 Οη ππάιιεινη είλαη εθπαηδεπκέλνη 

ζηελ αμηνπνίεζε θαη φρη απιψο ζηε 

ρξήζε ησλ Π.. 

2,17 2,00 1,075 0,699 0,185 

3.9 Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε 

ζηελ αμηνπνίεζε θαη φρη απιψο ζηε 

ρξήζε ησλ Π.. 

4,49 5,00 0,950 -2,305 0,185 
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Ζ ηηκή δηακέζνπ 3, πνπ ιακβάλνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία, απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη κηα 

νπδέηεξε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην εξψηεκα πνπ ηνπο ηίζεηαη. Ζ ηηκή 

δηακέζνπ απφ 4 έσο θαη 5 εθθξάδεη ηε ζεηηθή ζηάζε θαη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ην εξψηεκα θαη ε ηηκή δηακέζνπ πνπ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 

θαη 2  δειψλεη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ηνπο θαη ην βαζκφ δηαθσλίαο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

εξψηεκα.  

Λεπηνκεξήο αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ηηκψλ ησλ δηακέζσλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

5.2.2 Απνηειέζκαηα Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο 

 

ηε ζπλέρεηα, επεηδή νη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο είλαη ηξηάληα (30), ππνινγίζηεθε ν 

Κaiser-Meyer-Olkin (KMO) γηα λα δηαπηζησζεί, εάλ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα 

παξαγνληηθή αλάιπζε θαη κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ιηγφηεξεο κεηαβιεηέο. 

Υξεζηκνπνηψληαο σο εθηηκεηηθή κέζνδν ηελ Principal Axis Factoring, ε ηηκή πνπ έιαβε 

ν ΚΜΟ ήηαλ 0,909 θαη ζεσξείηαη εμαηξεηηθή γηα παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ 

κεηαβιεηψλ, αθνχ φζν πεξηζζφηεξν πιεζηάδεη ηε κνλάδα, ηφζν πην αμηφπηζην 

ζεσξείηαη ην κνληέιν ζπζρέηηζεο.   

 

Καηά ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε, αξρηθά, εμαηξέζεθαλ 2 κεηαβιεηέο, νη 2.6 θαη 2.7 

γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: α) Ζ 2.6 κεηαβιεηή δελ απαληήζεθε κε βάζε ηελ 5βαζκε 

θιίκαθα Likert, β) ε 2.7 αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπ 

δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ εξψηεζε 2.6. θαη γ) νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

απαληήζεθαλ κφιηο απφ ην 10% ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα, ε εξψηεζε 2.6 

αλαθεξφηαλ ζηελ παξαθνινχζεζε  ζεκηλαξίσλ γηα ην Ξ.Μ.Υ. θαη ε 2.7 ζην βαζκφ 

βνήζεηάο ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζ’ απηά. Γηα ην ιφγν απηφ, κειεηήζεθαλ μερσξηζηά 

θαη παξνπζηάζηεθαλ πεξηγξαθηθά. 

Με ηε κέζνδν πεξηζηξνθήο αξρηθήο ιχζεο Varimax, πεξηζηξάθεθε ε αξρηθή ιχζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 

10.  
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Πίλαθαο 10: Παξαγνληηθή αλάιπζε (Rotated factor matrix) 

ηνηρείν - 

Δξώηεζε 

Παξάγνληαο 

1νο 2νο 3νο 4νο 5νο 

1.1 0,597 0,025 -0,073 0,440 0,119 

1.2 0,588 0,069 -0,126 0,443 0,198 

1.3 0,820 0,259 0,039 0,037 0,206 

1.4 0,770 0,212 -0,102 0,065 0,213 

1.5 0,832 0,377 0,058 -0,130 0,178 

1.6 0,760 0,469 0,093 -0,069 0,147 

1.7 0,778 0,314 0,049 0,163 0,036 

1.8 0,691 0,225 0,123 0,192 -0,037 

1.9 0,797 0,229 0,065 0,232 0,079 

1.10 0,651 0,216 0,086 0,224 -0,083 

1.11 0,711 0,208 0,051 0,303 -0,183 

1.12 0,638 0,424 0,108 0,009 -0,137 

1.13 0,597 0,306 0,054 0,072 -0,040 

2.1 0,430 0,627 -0,016 -0,123 0,137 

2.2 0,341 0,818 -0,035 0,056 -0,003 

2.3 0,315 0,786 0,025 -0,029 0,063 

2.4 0,378 0,800 -0,031 0,002 0,113 

2.5 0,322 0,778 0,014 0,057 0,013 

2.8 0,163 -0,146 -0,003 0,315 -0,091 

3.1 0,114 -0,073 0,624 0,096 -0,052 

3.2 0,023 -0,004 0,817 -0,028 -0,093 

3.3 -0,099 0,094 0,786 0,083 0,210 

3.4 0,001 0,056 0,689 0,175 0,130 

3.5 0,331 0,393 0,344 0,405 0,274 

3.6 0,192 0,245 0,316 0,529 0,286 

3.7 0,163 0,379 0,329 -0,120 0,453 

3.8 0,170 0,504 0,305 0,009 0,369 

3.9 0,049 -0,036 0,198 0,443 -0,068 

  

 

ηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο Α, Total Variance Explained, δηαπηζηψλεηαη φηη  

παξάρζεθαλ 5 λένη παξάγνληεο (κεηαβιεηέο) κε ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 1, πνπ 

εξκελεχνπλ ην 68,89% ησλ 28 κεηαβιεηψλ. ηνλ πίλαθα 10 παξαηίζεληαη απηνί νη 5 

λένη παξάγνληεο (κεηαβιεηέο), πνπ δεκηνπξγήζεθαλ βάζεη ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

ησλ 28 ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ν βαζκφο ζπζρέηηζεο απηψλ κε θάζε έλα απφ ηα ζηνηρεία.  
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Βάζεη ηνπ βαζκνχ ζπζρέηηζήο ηνπο κε ην θάζε ζηνηρείν πξνέθπςαλ 3 αζξνηζηηθέο 

θιίκαθεο.  

 

Κιίκαθα 1: Ζ ηθαλόηεηα αλίρλεπζεο ηνπ Ξ.Μ.Υ. απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπ.                      

                    Οηθνλνκηθψλ,  πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία 1.1 έσο θαη 1.13. 

Κιίκαθα 2: Ζ εθπαίδεπζε/επηκόξθσζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ  

                     Ξ.Μ.Υ., πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 2.1 έσο θαη 2.5. 

Κιίκαθα 3: Ζ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ   

                     θαζεθφλησλ ηνπο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 3.1 έσο θαη 3.4.  

 

Σα ζηνηρεία 2.8 θαη 3.5 έσο 3.9 δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηηο αζξνηζηηθέο θιίκαθεο 

γηαηί  θαλέλα ζηνηρείν δελ είρε βαζκφ ζπζρέηηζεο κεγαιχηεξν ηνπ 0,50 θαη ε δηαθνξά 

ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο κε ηηο άιιεο αζξνηζηηθέο θιίκαθεο δελ ήηαλ κεγαιχηεξε 

ηνπ 0,20.   

 

Πξνθεηκέλνπ, νη 3 αζξνηζηηθέο θιίκαθεο, λα εμεηαζηνχλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία 

ηνπο, δηελεξγήζεθε έιεγρνο ηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο ησλ θιηκάθσλ ππνινγίδνληαο ην 

ζπληειεζηή  Cronbach's alpha ηεο θάζε κίαο ρσξηζηά. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 11. 

 

Πίλαθαο 11.: πληειεζηήο Cronbach's alpha ησλ αζξνηζηηθψλ θιηκάθσλ. 

Πεξηγξαθή θιίκαθαο/Μεηαβιεηή πληειεζηήο 

θιίκαθαο 

Cronbach's 

Alpha 

πληειεζηήο 

Cronbach's 

Alpha ρσξίο 

ζηνηρείν  
Κιίκαθα  ηνηρείν Πεξηγξαθή ζηνηρείνπ 

Ηθαλόηεηα αλίρλεπζεο ηνπ Ξεπιύκαηνο Μαύξνπ 

Υξήκαηνο 
0,947   

1
ε
 

1.1 
Δλεκέξσζε γηα ην θαηλφκελν Ξεπιχκαηνο 

Μαχξνπ Υξήκαηνο.   
0,947 

1.2 
Γλψζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 

Διιάδα.   
0,946 

1.3 
Δλεκέξσζε γηα ηηο 3 θάζεηο ηνπ Ξ. Μ. Υ. πνπ 

αλαθέξεη ν ΟΟΑ.   
0,940 

1.4 Γλψζε ησλ ηερληθψλ ηνπ Ξ.Μ.Υ.   0,942 

1.5 
Γλψζε ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ ηνπ Ξ.Μ.Υ. ηνπ 

ΟΟΑ    
0,941 

1.6 Δθαξκνγή ησλ δεηθηψλ ειέγρνπ ηνπ Ξ.Μ.Υ.   0,941 

1.7 
Γλψζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ην 

Ξ.Μ.Υ.   
0,940 

1.8 
Γλψζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα απεπζπλζεί θαηά 

ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ.   
0,943 
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1.9 
Ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

Ξ.Μ.Υ.   
0,940 

1.10 
Ζ ζέζε εξγαζίαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλίρλεπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.   
0,944 

1.11 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ δχλαηαη ν 

εληνπηζκφο χπνπησλ ελεξγεηψλ.   
0,942 

1.12 
Ύπαξμε ρξφλνπ γηα δηεξεχλεζε ζε βάζνο κηαο 

χπνπηεο θίλεζεο.   
0,944 

1.13 Δληνπηζκφο πνιιψλ θαηλνκέλσλ Ξ.Μ.Υ..   0,946 

Δθπαίδεπζε γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ Ξεπιύκαηνο 

Μαύξνπ Υξήκαηνο 
0,927 

 

2
ε
 

2.1 Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηε F.A.T.F. 

 

0,925 

2.2 
πλερήο ελεκέξσζε απφ ηελ ππεξεζία γηα ην 

Ξ.Μ.Υ.   
0,901 

2.3 
Παξφηξπλζε ηεο ππεξεζίαο γηα παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ ζρεηηθά κε ην Ξ.Μ.Υ.   
0,909 

2.4 Δμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε απφ ηελ ππεξεζία. 
  0,899 

2.5 
Πξνηξνπή ηεο ππεξεζίαο ζηελ αλίρλεπζε θαη 

επηβξάβεπζή ηεο.    
0,915 

Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηθώλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο 
0,823 

 

3
ε 

 

3.1 
Άξηζηνο ρεηξηζκφο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. 

 

0,821 

3.2 
Αμηνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ Π. . γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.   
0,752 

3.3 
Πξσηαξρηθφο ν ξφινο ησλ Π.. γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ.   
0,743 

3.4 
Δπηηπρήο δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ κε ηελ 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ Π..    
0,788 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 11 δειψλνπλ φηη ε αμηνπηζηία ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο ησλ θιηκάθσλ 1 θαη 2 είλαη εμαηξεηηθή θαη ηεο θιίκαθαο 3 είλαη αξθεηά 

θαιή.  Δπίζεο, νη ζπζρεηίζεηο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο θιίκαθεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ, 

είλαη αξθεηά πςειέο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, φηη εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο, ππάξρεη θαη νκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο θιίκαθαο, δειαδή κεηξνχλ 

ηελ ίδηα ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηελ θάζε 

θιίκαθα/κεηαβιεηή πνπ έρεη νξηζηεί, φπσο ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π... Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αθαηξεζεί 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ηηο αζξνηζηηθέο ζηήιεο, παξαηεξείηαη φηη δε βειηηψλεηαη ν 

ζπληειεζηήο Cronbach's alpha.  

 

ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο πνπ δηελεξγήζεθε εμεηάζηεθαλ νη θιίκαθεο θαηά πφζν 

κεηξάλε απηφ γηα ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε. 
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Αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο πνιιαπιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (multitrait 

analysis), ππνινγίδνληαο ηνπο δείθηεο ζπγθιίλνπζαο εγθπξφηεηαο θαη δηαθξίλνπζαο 

εγθπξφηεηαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη 

ηθαλνπνηεηηθή εγθπξφηεηα ζχγθιηζεο ησλ ζηνηρείσλ κε ηελ θιίκαθα ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη, αθνχ νη ηηκέο ηνπο είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,40 θαη ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο ιακβάλεη ρακειφηεξεο ηηκέο απφ 

απηέο πνπ ιακβάλεη κε ηελ θιίκαθα ζηελ νπνία εληάζζεηαη. Αλαιπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 12. 

 

Πίλαθαο 12.: Αλάιπζε πνιιαπιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 

 τοιχεία  1η Κλίμακα  2η Κλίμακα  3η Κλίμακα  

1
ε
  

Κ
Λ

ΗΜ
Α

Κ
Α

 

1.1 0,650 0,257 0,037 

1.2 0,628 0,264 -0,005 

1.3 0,761 0,497 0,024 

1.4 0,729 0,455 -0,084 

1.5 0,758 0,586 -0,035 

1.6 0,755 0,652 -0,001 

1.7 0,800 0,550 0,021 

1.8 0,741 0,452 0,087 

1.9 0,836 0,473 0,041 

1.10 0,693 0,359 0,027 

1.11 0,760 0,409 0,019 

1.12 0,657 0,528 0,031 

1.13 0,593 0,443 -0,014 

2
ε
  

Κ
Λ

ΗΜ
Α

Κ
Α

 

2.1 0,448 0,643 -0,049 

2.2 0,518 0,792 -0,049 

2.3 0,494 0,776 0,000 

2.4 0,554 0,763 -0,044 

2.5 0,474 0,701 -0,050 

  
 3

ε
 

Κ
Λ

ΗΜ
Α

Κ
Α

 

3.1 0,040 -0,054 0,495 

3.2 -0,045 -0,041 0,673 

3.3 -0,044 -0,002 0,687 

3.4 0,046 0,001 0,624 
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5.2.3  ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηξηώλ κεηαβιεηώλ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα κειεηά ηξεηο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο θαζνξίζηεθαλ θαηά ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο 

κε επηηπρή απνηειέζκαηα, φπσο παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ. 

 

 Ζ πξψηε κεηαβιεηή είλαη ε Ηθαλφηεηα Αλίρλεπζεο, ε δεχηεξε κεηαβιεηή ε 

Δθπαίδεπζε/ Δπηκφξθσζε θαη ε ηξίηε ε Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ Π.. Όιεο νη 

κεηαβιεηέο κεηξήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 5βαζκε θιίκαθα Likert, μεθηλψληαο απφ 

ην 1, πνπ εθθξάδεη ηελ απφιπηε δηαθσλία θαη θαηαιήγνληαο ζην 5 πνπ εθθξάδεη ηελ 

απφιπηε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην εξψηεκα. Δπνκέλσο, θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε νη 

Μέζνη Όξνη θαη νη Γηάκεζνη ιακβάλνπλ ηηκέο απφ 1 έσο θαη 5. ηνλ πίλαθα 13 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα γηα ην Μέζν Όξν, ηε Γηάκεζν θαη ηελ 

ηππηθή απφθιηζε ηεο θάζε κηα κεηαβιεηήο ρσξηζηά.  

 

Πίλαθαο 13: ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ θιηκάθσλ. 

  
Ηθαλόηεηα 

Αλίρλεπζεο  

 Δθπαίδεπζε/ 

Δπηκόξθσζε 

Υξήζε θαη 

Αμηνπνίεζε Π.. 

Μέζνο όξνο 2,22 1,60 3,91 

Γηάκεζνο 2,08 1,20 4,00 

Σππηθή 

Απόθιηζε 
0,866 0,835 0,736 

 

Μειεηψληαο ηηο ηηκέο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα, κε βάζε ηε Γηάκεζν, θπκαίλνληαη απφ ην 1,2 έσο θαη ην 4, θάλνληαο 

πξνθαλέο φηη νη εξσηεζέληεο δελ απέθπγαλ ηηο απαληήζεηο κε αθξαίεο ηηκέο. Ζ απνπζία 

ηεο ηηκήο 3 ζηε Γηάκεζν ησλ κεηαβιεηψλ, ε ηππηθή απφθιηζε κε ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 1 

γηα θάζε κεηαβιεηή θαη ε επηινγή ησλ αθξαίσλ ηηκψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

απνδεηθλχεη φηη νη εξσηεζέληεο δελ ππήξμαλ επηθπιαθηηθνί, αληηζέησο ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ππήξμαλ απφιπηνη ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

 

Λεπηνκεξήο αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δηακέζσλ ησλ θιηκάθσλ αθνινπζεί ζην 

θεθάιαην 5.2.5. 
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5.2.4  πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ αζξνηζηηθώλ θιηκάθσλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3, ε παξνχζα κειέηε εξεπλά ηξεηο ππνζέζεηο θαη 

ηξεηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ Ηθαλφηεηα Αλίρλεπζεο, Δθπαίδεπζε/ 

Δπηκφξθσζε θαη Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ Π.. Οη ζρέζεηο απεηθνλίδνληαη κε ηε 

κνξθή ελφο ηξηγψλνπ, φπνπ ηηο γσλίεο ηνπ απνηεινχλ νη κεηαβιεηέο, φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 5.1. 

 

 

                                                   Ηθαλόηεηα 

                                                  αλίρλεπζεο 

 

                                  Ζ1                           Ζ2 

 

                   

                     Δθπαίδεπζε/                 Ζ3              Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε 

                    Δπηκόξθσζε                                              ησλ Π.. 

               

             ρήκα 5.1.: Απεηθφληζε ζπζρεηίζεσλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ. 

 

Οη ηξεηο ππνζέζεηο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη εμήο: 

 

Ζ1: Ζ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ 

απμάλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο.   

Ζ2: Ζ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, απμάλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

αληρλεχνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο.   

Ζ3: Ζ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απμάλεη τθν καλφτερθ χριςθ και αξιοποίθςι τουσ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ εμεηάζηεθε κε ην ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο Spearman, ν νπνίνο ζεσξείηαη θαηάιιεινο γηα δεδνκέλα πνπ κεηξήζεθαλ 

κε ηαθηηθέο θιίκαθεο. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman θπκαίλεηαη κεηαμχ 

ηνπ -1,0, πνπ δειψλεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε θαη ηνπ 1,0, πνπ δειψλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο Spearman ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ ηεο 

έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 14. 
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Πίλαθαο 14.: πζρεηίζεηο ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ. 

πζρεηίζεηο ησλ ηξηώλ κεηαβιεηώλ κεηαμύ ηνπο (Correlations) 

  

Ηθαλόηεηα 

αλίρλεπζεο 

Δθπαίδεπζε 
/ 

Δπηκόξθσζε 

Υξήζε & 

Αμηνπνίεζε 

Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ 

Ηθαλόηεηα 

αλίρλεπζεο 

Spearman's 

rho 

Correlation 

1 ,549
**

 0,005 

Sig.              

(2-tailed) 
  0,000 0,947 

N 173 173 173 

Δθπαίδεπζε / 

Δπηκόξθσζε 

Spearman's 

rho 

Correlation 
,549

**
 1,000 -0,016 

Sig.             

(2-tailed) 
0,000   0,832 

N 173 173 173 

Υξήζε & 

Αμηνπνίεζε 

Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ 

Spearman's 

rho 

Correlation 
0,005 -0,016 1,000 

Sig.              

(2-tailed) 
0,947 0,832   

N 173 173 173 

** ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% (δίπιεπξνο). 

 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρεηίζεσλ Spearman εξκελεχνληαη γηα ηηο ηξεηο ππνζέζεηο, σο εμήο: 

 

 Γηα ηελ Ζ1: Ζ ηηκή ηνπ Spearman r = 0,549. Ζ ηηκή απηή ππνδειψλεη φηη κεηαμχ 

ηεο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο ππάξρεη κηα 

ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε.  

 Γηα ηελ Ζ2: Ζ ηηκή ηνπ Spearman r = 0,005 θαη ε έιιεηςε ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ππνδειψλεη φηη κεηαμχ ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Π.. θαη 

ηεο ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο δελ ππάξρεη  ζρέζε.  

 Γηα ηελ Ζ3: Ζ ηηκή ηνπ Spearman r = -0,016 θαη ε έιιεηςε ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο ππνδειψλεη φηη κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο θαη ηεο 

ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Π.. δελ ππάξρεη ζρέζε.  
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5.2.5  Ζ ζπζρέηηζε ησλ δηακέζσλ ησλ θιηκάθσλ θαη ησλ δεκνγξαθηθώλ 

ζηνηρείσλ 

 

Έπεηηα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηακέζσλ ησλ θιηκάθσλ ειέγρζεθε ε ζπζρέηηζε 

ηνπο κε ηηο δηακέζνπο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηακέζσλ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 

απαηηήζεθε πξψηα ζε νξηζκέλεο απφ ηηο κεηαβιεηέο λα ζπγρσλεπζνχλ θάπνηεο 

θαηεγνξίεο ηνπο, εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ απαληήζεσλ πνπ είραλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςεη νξζφ ζηαηηζηηθφ απνηέιεζκα.  

 

πγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηή «Ζιηθία» ζπγρσλεχηεθε ζε 3 απφ 5 θαηεγνξίεο, 

πεξηιακβάλνληαο ζηελ πξψηε θαηεγνξία ειηθία απφ 25-45, ζηε δεχηεξε απφ 46-55 θαη 

ζηελ ηξίηε απφ 56-66 θαη πάλσ. Ζ κεηαβιεηή «Μνξθσηηθφ επίπεδν» απφ 6 θαηεγνξίεο 

ζπγρσλεχζεθε ζε 4, πεξηιακβάλνληαο ζηελ πξψηε θαηεγνξία ηνπο ππαιιήινπο κε 

απνιπηήξην ιπθείνπ, ζηε δεχηεξε ηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η., ζηελ ηξίηε ηνπο πηπρηνχρνπο 

Α.Δ.Η. θαη ζηελ ηέηαξηε ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο,  Γηδαθηνξηθνχο θαη άιινπο ηίηινπο. 

πγρψλεπζε έγηλε θαη ζηε κεηαβιεηή «Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπνπ 

απφ 4 θαηεγνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ 3 πεξηιακβάλνληαο ε πξψηε ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

Γ.Ο.Τ., ε δεχηεξε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη ε ηξίηε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

ηεισλείνπ θαη ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο, εμαηηίαο ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπο 

ζηελ δηεθπεξαίσζε ειέγρσλ.  

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν δηαθνξάο 

ησλ δηακέζσλ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηξηψλ θιηκάθσλ. 
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Πίλαθαο 15.: Έιεγρνη δηαθνξάο δηακέζσλ (Ρ-ηηκή). 

        ΚΛΗΜΑΚΑ 

 

 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

Ηθαλόηεηα 

αλίρλεπζεο          

(sig.) 

Δθπαίδεπζε / 

επηκόκθσζε           

(sig.) 

Υξήζε & 

Αμηνπνίεζε 

Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ        

(sig.) 

Φύιν 0,026 0,267 0,979 

Ζιηθία 0,470 0,255 0,924 

Μνξθσηηθό 

επίπεδν 
0,006 0,718 0,490 

Τπεξεζία 0,000 0,224 0,019 

Θέζε ζηελ 

Ηεξαξρία 
0,475 0,237 0,817 

Σκήκα 

Απαζρόιεζεο 
0,008 0,861 0,404 

Υξόληα 

Τπεξεζίαο 
0,526 0,089 0,167 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 

Ωρ ππορ ηο θύλο 

ηελ θιίκαθα Ηθαλφηεηα Αλίρλεπζεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη δηάκεζνη δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ην θχιν (p = 0,026). Απηφ ζεκαίλεη, φηη δηαθέξνπλ νη 

απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ λα 

αληρλεχζνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. Σν κέγεζνο ηεο δηαθνξάο ησλ απφςεψλ 

ηνπο αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα (πίλαθαο 17). ηηο άιιεο δχν θιίκαθεο, ηελ 

εθπαίδεπζε/ επηκφξθσζε θαη ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. δελ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ δηακέζσλ κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (p = 

0,267 & p = 0,979 αληίζηνηρα). Οη απφςεηο ηνπο, δειαδή, ζπγθιίλνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ θαη ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. θαηά ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

Ωρ ππορ ηην ηλικία 

Οη δηάκεζνη, κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ φισλ ησλ ειηθηψλ, δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά, φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο, ζηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαη 

ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. (p = 0,470,  p = 0,255 θαη p = 0,924 αληίζηνηρα). 

Γειαδή, νη απφςεηο ηνπο γηα ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ λα αληρλεχνπλ ην μέπιπκα 
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καχξνπ ρξήκαηνο, γηα ηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ θαη ηνπο παξέρεηαη 

απφ ηελ ππεξεζία γηα ην θαηλφκελν, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. 

θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη ίδηεο αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

 

Ωρ ππορ ηο Μοπθωηικό Δπίπεδο 

ηελ θιίκαθα Ηθαλφηεηα Αλίρλεπζεο δηαπηζηψλεηαη φηη νη δηάκεζνη δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αλάινγα κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ππαιιήισλ (p = 0,006). 

Απηφ ζεκαίλεη, φηη δηαπηζηψλεηαη δηαθνξά ζηηο απφςεηο ησλ ππαιιήισλ κε 

δηαθνξεηηθφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ λα 

αληρλεχζνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο., ε νπνία, φκσο, αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ζηε 

ζπλέρεηα (πίλαθαο 17), πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πφζν θαη πνηεο θαηεγνξίεο 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. ηηο άιιεο δχν θιίκαθεο, ηελ 

εθπαίδεπζε/ επηκφξθσζε θαη ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. δελ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ δηακέζσλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κε δηαθνξεηηθφ 

επηκνξθσηηθφ επίπεδν (p = 0,718 & p = 0,490 αληίζηνηρα). Γειαδή, νη ππάιιεινη φισλ 

ησλ κνξθσηηθψλ επηπέδσλ έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε πνπ 

ιακβάλνπλ θαη ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία γηα ην θαηλφκελν, θαζψο θαη γηα ηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

Ωρ ππορ ηην ςπηπεζία 

ηηο θιίκαθεο Ηθαλφηεηα Αλίρλεπζεο θαη Υξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. 

παξαηεξείηαη φηη νη δηάκεζνη δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη ππάιιεινη (p = 

0,000 & p = 0,019 αληίζηνηρα). χκθσλα κε ην απνηέιεζκα απηφ, δηαπηζηψλεηαη 

δηαθνξά ζηηο απφςεηο ησλ ππαιιήισλ αλάινγα κε ηελ ππεξεζία πνπ εξγάδνληαη, φζνλ 

αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ λα αληρλεχζνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη 

ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε πνπ θάλνπλ ησλ Π.. θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ε νπνία αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα (πίλαθαο 17), 

πξνθείκελνπ λα δηεπθξηληζηεί ην κέγεζφο ηεο θαη κεηαμχ πνηψλ ππεξεζηψλ πθίζηαηαη. 

ρεηηθά κε ηελ θιίκαθα, εθπαίδεπζε/ επηκφξθσζε δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ δηακέζσλ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (p = 0,224). Γειαδή, νη απφςεηο ησλ ππαιιήισλ φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ ζπγθιίλνπλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ θαη 

ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία γηα ην θαηλφκελν. 
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Ωρ ππορ ηη θέζη ζηην ιεπαπσία 

Οη δηάκεζνη, κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ θαη απηψλ πνπ δελ θαηέρνπλ 

ζέζε επζχλεο, δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

αλίρλεπζεο, ζηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαη ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. (p = 

0,475,  p = 0,237 & p = 0,817 αληίζηνηρα). Γειαδή, νη απφςεηο ηνπο γηα ηελ ηθαλφηεηα 

λα αληρλεχζνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, γηα ηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε πνπ 

ιακβάλνπλ θαη ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία γηα ην θαηλφκελν, θαζψο θαη γηα ηε 

ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη 

ίδηεο αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ηεξαξρία. 

 

Ωρ ππορ ηο ημήμα απαζσόληζηρ 

ηελ θιίκαθα Ηθαλφηεηα Αλίρλεπζεο παξαηεξείηαη φηη νη δηάκεζνη δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αλάινγα κε ην ηκήκα πνπ απαζρνινχληαη νη ππάιιεινη (p = 

0,008). Απηφ ζεκαίλεη, φηη δηαθέξνπλ νη απφςεηο ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζε ηκήκα ζπλαιιαγήο κε απηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε ηκήκα ειέγρνπ, φζνλ αθνξά 

ζηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ λα αληρλεχζνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. ηηο 

άιιεο δχν θιίκαθεο, ηελ εθπαίδεπζε/ επηκφξθσζε θαη ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

Π.., δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ δηακέζσλ σο πξνο ην ηκήκα 

απαζρφιεζεο (p = 0,861 & p = 0,404 αληίζηνηρα). Οη απφςεηο, δειαδή, κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ ζε ηκήκα ζπλαιιαγήο ή δηνηθεηηθφ θαη απηψλ ζε ηκήκα ειέγρνπ 

ζπγθιίλνπλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ θαη ηνπο παξέρεηαη 

απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ Π.. θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

Ωρ ππορ ηα σπόνια ςπηπεζίαρ. 

Οη δηάκεζνη, κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κε πξνυπεξεζία ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

απφ 1 έσο θαη πάλσ απφ 31 ρξφληα,  δελ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, φζνλ αθνξά 

ζηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο, ζηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε θαη ζηε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ Π.. (p = 0,526,  p = 0,089 & p = 0,167 αληίζηνηρα). Γειαδή, νη 

απφςεηο ηνπο γηα ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ ην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο, γηα ηελ 

εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε πνπ ιακβάλνπλ θαη ηνπο παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία γηα ην 

θαηλφκελν, θαζψο θαη γηα ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. θαηά ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, είλαη ίδηεο αλεμαξηήησο ησλ εηψλ ππεξεζίαο ηνπο ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 
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Γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δηακέζσλ ηνπο, ππνινγίζηεθε ε δηάκεζνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο θάζε κεηαβιεηήο 

ζε ζρέζε κε ηηο ηξεηο θιίκαθεο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

 

Πίλαθαο 16.: Γηάκεζνη κεηαβιεηψλ ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηηο 

ηξεηο θιίκαθεο.  

        

         ΚΛΗΜΑΚΑ 

 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ 

Ηθαλόηεηα 

αλίρλεπζεο 

Δθπαίδεπζε /  

Δπηκόξθσζε 

Υξήζε θαη 

αμηνπνίεζε 

Π.. 

Φύιν 
- 1,20 4,00 

Ζιηθία 
2,08 1,20 4,00 

Μνξθσηηθό  

επίπεδν - 1,20 4,00 

Τπεξεζία 
- 1,20 - 

Θέζε ζηελ 

Ηεξαξρία 2,08 1,20 4,00 

Σκήκα 

Απαζρόιεζεο - 1,20 4,00 

Υξόληα 

Τπεξεζίαο 2,08 1,20 4,00 

 

 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα δηαπηζηψλεηαη φηη νη ηξεηο κεηαβιεηέο, πνπ 

ζπγθιίλνπλ ζηελ ίδηα άπνςε γηα ηελ ηθαλόηεηα αλίρλεπζεο, δίλνπλ ην ρακειφ βαζκφ 

2,08. Ο βαζκφο απηφο δείρλεη ηελ αξλεηηθή, αιιά φρη απφιπηε, άπνςε φισλ ησλ 

ειηθηψλ ησλ ππαιιήισλ, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ηεξαξρία θαη ησλ εηψλ 

ππεξεζίαο ηνπο, σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο. πγθεθξηκέλα, δειψλνπλ φηη δελ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ ην Ξ.Μ.Υ., γηαηί δελ γλσξίδνπλ ηα ζηνηρεηψδε γηα 

ηηο κεζφδνπο θαη ην θαηλφκελν ηνπ Ξ.Μ.Υ. θαη δελ ηνπο παξέρεηαη ν ρξφλνο, θαζψο θαη 

ε δπλαηφηεηα απφ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ. Ζ επίδξαζε ηεο  

ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, 

ηελ ππεξεζία θαη ην ηκήκα απαζρφιεζεο, αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο  ζηε ζπλέρεηα.  
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ηελ εθπαίδεπζε / επηκόξθσζε ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ην Ξ.Μ.Υ., 

παξαηεξείηαη φηη ζπγθιίλνπλ φιεο νη κεηαβιεηέο ζηνλ πνιχ ρακειφ βαζκφ ηνπ 1,20. 

Γειαδή, άλδξεο θαη γπλαίθεο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ππεξεζίαο 

ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, ζέζεο ζηελ ηεξαξρία, ηκήκαηνο ζην νπνίν απαζρνινχληαη θαη 

ρξφλσλ ππεξεζίαο, δειψλνπλ απφιπηα φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα 

ζεκηλάξην ζρεηηθφ κε ην Ξ.Μ.Υ., δελ ηνπο έρεη παξαζρεζεί θακία ελεκέξσζε θαη 

εθπαίδεπζε απφ ηελ ππεξεζία ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη δελ ηνπο έρεη παξνηξχλεη, νχηε 

ηνπο έρεη επηζηήζεη ηελ πξνζνρή γηα ηελ αλίρλεπζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ε ππεξεζία 

ηνπο, επηβξαβεχνληαο ηελ πξνζπάζεηά ηνπο.    

 

Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.., ε ζχγθιηζε φισλ ζρεδφλ ησλ 

κεηαβιεηψλ, κε εμαίξεζε ηε κεηαβιεηή ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο απηή ηελ θιίκαθα, εληνπίδεηαη ζηνλ πςειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο 4,00. χκθσλα κε απηφλ, άλδξεο θαη γπλαίθεο αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ζέζεο ζηελ ηεξαξρία, ηκήκαηνο ζην νπνίν απαζρνινχληαη θαη 

ρξφλσλ ππεξεζίαο, ζπκθσλνχλ, αιιά φρη απφιπηα, φηη ρεηξίδνληαη ζε άξηζην βαζκφ ηα 

Π.. ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη αμηνπνηνχλ ζπλδπαζηηθά φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο γηα 

ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ άπνςε απηή, βέβαηα, 

δηαθέξεη απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία, γη’ απηφ θαη εμεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ιεπηνκεξψο.    

 

ηηο δχν θιίκαθεο -ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο θαη ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π..- πνπ 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο ησλ δηακέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηληζηεί ζε πνηεο θαηεγνξίεο είλαη κεγαιχηεξε ε δηάκεζνο θαη ζε πνηεο κηθξφηεξε, 

ππνινγίζηεθαλ νη δηάκεζνη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ κεηαβιεηψλ θχιν, κνξθσηηθφ 

επίπεδν, ππεξεζία θαη ηκήκα απαζρφιεζεο μερσξηζηά θαη βξέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 17.      
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             Πίλαθαο 17.: Γηάκεζνη αλά θαηεγνξία ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

Ηθαλόηεηα 

αλίρλεπζεο 

Υξήζε θαη 

αμηνπνίεζε Π.. 

Φ
Τ

Λ
Ο

 

Άλδξαο 2,31 
 

Γπλαίθα 2,00 
 

Μ
Ο

Ρ
Φ

Χ
Σ

ΗΚ
Ο

 

Δ
Π

ΗΠ
Δ

Γ
Ο

 

Γ.Δ. 1,46 
 

Σ.Δ.Η. 2,04 
 

Α.Δ.Η. 2,23 
 

Μεηαπηπρηαθό 

Γηδαθηνξηθό 
2,23 

 

Τ
Π

Ζ
Ρ

Δ


ΗΑ
 Σ

Ο
Τ

 

Τ
Π

Ο
Τ

Ρ
Γ

Δ
ΗΟ

Τ
 

Ο
ΗΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΗΚ
Χ

Ν
 

Γ.Ο.Τ. 2,00 4,00 

.Γ.Ο.Δ. 2,85 3,75 

Σεισλείν θαη 

Υεκηθή 

Τπεξεζία 

1,92 3,75 

Σ
Μ

Ζ
Μ

Α
 

Α
Π

Α


Υ
Ο

Λ
Ζ



Ζ


 

πλαιιαγήο / 

Γηνηθεηηθό 
2,00 

 

Διέγρνπ 2,31 
 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, φζνλ αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα αλίρλεπζεο ηνπ 

Ξ.Μ.Υ., παξαηεξείηαη, φηη ν βαζκφο ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο θπκαίλεηαη απφ 1,46 έσο 

2,85, δηαπηζηψλνληαο φηη ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη αξλεηηθή, κε εμαίξεζε 

απηή ησλ ππαιιήισλ ηνπ .Γ.Ο.Δ. Γειαδή, νη ππάιιεινη δειψλνπλ φηη δε δηαζέηνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ ην Ξ.Μ.Υ., αθνχ νχηε ηηο γλψζεηο έρνπλ πάλσ ζην 

θαηλφκελν, νχηε ε δπλαηφηεηα θαη ν ρξφλνο ηνπο δίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

ηνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 

πγθεθξηκέλα, σο πξνο ην θύιν, νη γπλαίθεο ζεσξνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ 

ηνπο άλδξεο, φηη δε δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ ην Ξ.Μ.Υ., ρσξίο βέβαηα 

λα είλαη απφιπηε ε άπνςε θαη ησλ δχν θχισλ.  
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Χο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν, δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαηεγνξία ησλ ππαιιήισλ κε 

απνιπηήξην ιπθείνπ απαληά κε ην βαζκφ 1,46, θνληά ζηελ πην αθξαία αξλεηηθή ηηκή, 

δειψλνληαο, ζρεδφλ, απφιπηα νη ππάιιεινη φηη δε δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληρλεχζνπλ θαηλφκελα Ξ.Μ.Υ.. Οη πηπρηνχρνη ππάιιεινη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

δειψλνπλ, επίζεο, φηη δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ Ξ.Μ.Υ., ρσξίο, φκσο λα 

είλαη απφιπηνη, κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαηεγνξίαο ησλ Σ.Δ.Η. λα δειψλνπλ ηελ 

αξλεηηθή απηή ζέζε ηνπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ φηη νη πηπρηνχρνη ησλ Α.Δ.Η. θαη 

ησλ Μεηαπηπρηαθψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ, φπνπ ε άπνςή ηνπο ζηελ θιίκαθα δίλεη 

αθξηβψο ηνλ ίδην βαζκφ.  

 

Χο πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, παξαηεξείηαη φηη νη 

ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη ζηηο εθνξίεο, ζην ηεισλείν θαη ζηε ρεκηθή ππεξεζία 

δειψλνπλ πσο δε δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ πεξηπηψζεηο Ξ.Μ.Υ., κε 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηεισλείνπ θαη ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο λα  ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ 

αξλεηηθή ζηάζε ηνπο ζε ιίγν κεγαιχηεξν βαζκφ, απφ φηη απηνί ησλ εθνξηψλ. Δθεί πνπ 

ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε ζην βαζκφ, είλαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ .Γ.Ο.Δ., φπνπ δε 

δειψλνπλ μεθάζαξα φηη δε δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ Ξ.ΜΥ., αιιά 

αληηζέησο απαληνχλ ζε νπδέηεξν ζρεδφλ βαζκφ. Ζ δηαθνξνπνίεζήο ηνπο απηή ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππνινίπσλ ππεξεζηψλ, ελδερνκέλσο ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηε ζέζε ηνπο, έηζη ψζηε 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ θαηλφκελα Ξ.Μ.Υ.  

 

Σέινο, σο πξνο ην ηκήκα απαζρόιεζεο δηαπηζηψλεηαη, φηη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο 

νη ππάιιεινη απαληνχλ φηη δε δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ ην Ξ.Μ.Υ. θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο ζπλαιιαγήο θαη 

δηνηθεηηθνχ λα ην πηζηεχνπλ απηφ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

ηκήκαηνο ειέγρνπ.    

 

ρεηηθά κε ηελ θιίκαθα ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ  Π.. παξαηεξείηαη φηη νη βαζκνί 

ησλ δηακέζσλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κεηαβιεηήο, ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, θπκαίλνληαη απφ 3,75 έσο 4,00, δηαπηζηψλνληαο ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εξσηεζέλησλ σο πξνο ηελ θιίκαθα. πγθεθξηκέλα, νη ππάιιεινη ησλ εθνξηψλ 

ζπκθσλνχλ, αιιά φρη απφιπηα, φηη ρεηξίδνληαη ζε άξηζην βαζκφ ηα Π.. ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο θαη αμηνπνηνχλ ζπλδπαζηηθά φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο γηα ηελ επηηπρή 
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δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηνπο, ελψ νη ππάιιεινη ηνπ .Γ.Ο.Δ., ηνπ 

ηεισλείνπ θαη ηεο ρεκηθήο ππεξεζίαο ζπκθσλνχλ, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ.    

 

 

 

5.2.6  Απνηειέζκαηα ζηνηρείσλ εθηόο θιηκάθσλ 

 

Δθηφο απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ θιηκάθσλ, πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, θξίζεθε 

απαξαίηεην λα αμηνινγεζνχλ θαη ηα επξήκαηα ησλ ζηνηρείσλ, πνπ δελ εληάρζεθαλ ζε 

θάπνηα απφ απηέο. Αξρηθά, φπσο, πξναλαθέξζεθε απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, εμαηξέζεθαλ ηα ζηνηρεία 2.6 θαη 2.7. Σν πξψην ζηνηρείν ξσηνχζε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ην αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξην ή πξφγξακκα ζρεηηθφ 

κε ην Ξ.Μ.Υ. θαη ην δεχηεξν δεηνχζε λα απαληήζνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

παξαθνινχζεζαλ, αλ ηνπο βνήζεζε πνιχ. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7, ην πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ παξαθνινχζεζε, έζησ θαη κηα θνξά θαηά ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ βίν ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζεκηλάξην ή πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ην Ξ.Μ.Υ. ήηαλ κφιηο ην 

5,8% ηνπ δείγκαηνο, δειαδή κφιηο δέθα (10) ππάιιεινη, απφ ηνπο νπνίνπο επηά (7) 

ζπκθψλεζαλ φηη ηνπο βνήζεζε πνιχ (εθ ησλ νπνίσλ νη 4 ζπκθψλεζαλ απφιπηα), δχν 

(2) ππήξμαλ νπδέηεξνη θαη έλαο (1) δήισζε, απφιπηα, φηη δελ ηνλ βνήζεζε θαζφινπ.    

 

ηελ επφκελε εξψηεζε, ηε 2.8, φπνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο θιίκαθεο, 

εξεπλήζεθε ε επηζπκία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο ζην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο. Σα επξήκαηα γηα ην ζηνηρείν απηφ, 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 7, έδεημαλ φηη ην 86,2% ησλ ππαιιήισλ (δειαδή 149 απφ ηνπο 

173) επηζπκνχλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην Ξ.Μ.Υ., ην 8% (14 ππάιιεινη) δελ 

επηζπκεί ηελ επηκφξθσζή ηνπ θαη ην 5,8% (10 ππάιιεινη) αδηαθνξεί γηα ην αλ ζα 

επηκνξθσζεί γηα ην Ξ.Μ.Υ. ή φρη.  

 

Αλαγθαία θαζίζηαηαη, επίζεο, ε αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 3.5 έσο θαη 3.9, ηα 

νπνία δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζε θακία απφ ηηο ηξεηο θιίκαθεο. Ζ πιεξνθνξία πνπ 

παξάγεηαη απφ απηά αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ ηα Π.. παξέρνπλ ζεκαληηθή 

πιεξνθφξεζε θαη ζπκβάιινπλ κε ηε ζσζηή ρξήζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ 

αλίρλεπζε ηνπ Ξ.Μ.Υ. θαη ζην βαζκφ αλαγθαηφηεηαο ηεο ζπλερήο εθπαίδεπζεο ησλ 

ππαιιήισλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.. γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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Απφ ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο κεηαβιεηέο θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 8 

ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Σν 55,5% ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, δειαδή 96 απφ ηνπο 173, 

πηζηεχνπλ φηη ηα ππάξρνληα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο δελ ηνπο 

παξέρνπλ νπζηψδε θαη ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ αλίρλεπζε ππνζέζεσλ πνπ 

μεπιέλνπλ Μαχξν Υξήκα, ελψ ην 30% ηνπ δείγκαηνο (52 ππάιιεινη), ηεξεί νπδέηεξε 

ζηάζε ζρεηηθά κε ηε βνήζεηα πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ ηα Π... Πξφζζεηε αμία ζην 

απνηέιεζκα παξέρεη ην γεγνλφο φηη, κφιηο, ην 13,9%, δειαδή 24 ππάιιεινη απφ ηνπο 

173, ζεσξνχλ φηη ηα Π.. ηνπο παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ Ξ.Μ.Υ.  

 

ηελ θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην βαζκφ ζπκβνιήο ηεο 

ζσζηήο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Π.. ζηελ αλίρλεπζε ππνζέζεσλ Ξ.Μ.Υ., 

παξαηεξείηαη φηη ην 35,3% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ε ζσζηή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ Π.. απφ ηνλ ππάιιειν ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλίρλεπζε ππνζέζεσλ Ξ.Μ.Υ., 

ην άιιν 35,3% πηζηεχεη φηη δελ ζπκβάιεη ζεκαληηθά θαη ην ππφινηπν 29,4% νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί ζηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Π..  

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ γεληθά ζηα Π.., ην 58,4% 

απαληά πσο δελ ππάξρεη ζπλερήο εθπαίδεπζε, ην 12,7% πσο ππάξρεη ζπλερήο 

εθπαίδεπζε θαη ην 28,9% δηαηεξεί νπδέηεξε ζέζε. ε ζρεηηθή εξψηεζε, φκσο, γηα ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη φρη απιψο ζηε 

ρξήζε ησλ Π.. ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απαληά αξλεηηθά, φηη δειαδή δελ 

έρεη εθπαηδεπηεί, είλαη κεγαιχηεξν θαη θηάλεη ην 66,5%, ην πνζνζηφ πνπ απαληά ζεηηθά 

είλαη 12,7% θαη ην πνζνζηφ πνπ θξαηά νπδέηεξε ζηάζε είλαη ην 20,8%.  

 

 ηελ εξψηεζε 3.9, ε νπνία έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη αμία γηαηί ηα απνηειέζκαηά 

ηεο αλαθέξνληαη θαη επηβεβαηψλνπλ ηε δεχηεξε θαη ηξίηε ππφζεζε (Ζ2 & Ζ3) ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο,  παξαηεξείηαη φηη νη απφςεηο ησλ ππαιιήισλ γηα ην αλ θξίλνπλ 

απαξαίηεηε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη φρη απιψο ζηε 

ρξήζε ησλ Π. ζπγθιίλνπλ ζεακαηηθά. πγθεθξηκέλα, ην 90,8% ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζε ζεηηθά, φηη δειαδή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο πιεξνθνξίαο, ην 6,4% απάληεζε αξλεηηθά θαη ην 2,8% δηαηήξεζε νπδέηεξε ζηάζε.   
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6. πδήηεζε, ζπκπεξάζκαηα θαη πεξηνξηζκνί 
 

 6.1 πδήηεζε επί ησλ επξεκάησλ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε δηεμήρζε γηα λα εξεπλεζεί ε ηθαλφηεηα ησλ ππαιιήισλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζην Ννκφ Λάξηζαο, ζηελ αλίρλεπζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή, ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 173 ππάιιεινη ησλ 

εθνξηψλ Α’ θαη Β’ Λάξηζαο, ηνπ .Γ.Ο.Δ. Θεζζαιίαο, ηνπ Σεισλείνπ Λάξηζαο θαη ηεο 

Υεκηθήο Τπεξεζίαο Λάξηζαο, νη νπνίνη απάληεζαλ ζε 30 εξσηήζεηο.  

 

Σν θχξην εχξεκα απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ εξσηεκάησλ 

ήηαλ φηη νη ππάιιεινη δε δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζνπλ ππνζέζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο. Ζ έιιεηςε γλψζεσλ φζνλ αθνξά ζηε 

λνκνζεζία, ζηηο θάζεηο, ζηνπο δείθηεο, θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο, ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα δηεξεχλεζε ζε κεγαιχηεξν βάζνο κηαο χπνπηεο 

ζπλαιιαγήο, θαζψο θαη νη κεησκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ηε ζέζε 

εξγαζίαο ηνπο, ππήξμαλ νη θχξηνη ιφγνη ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο.  

 

ηα πιαίζηα κηαο αλαιπηηθφηεξεο έξεπλαο θαη πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί πσο ε 

ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο επεξεάδεηαη απφ ηε εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ θαη 

ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.., θαζψο θαη θαηά πφζν ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

Π.. επεξεάδεηαη κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηελ εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε, κειεηήζεθαλ ηξεηο 

ππνζέζεηο.   

 

ηελ πξψηε ππφζεζε, «Η1: Η εκπαίδεςζη/επιμόπθωζη ηων ςπαλλήλων ηος 

ςποςπγείος οικονομικών αςξάνει ηην ικανόηηηά ηοςρ για ηην ανίσνεςζη ηος ξεπλύμαηορ 

μαύπος σπήμαηορ», ηα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηε ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία νη ππάιιεινη είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ ελδείμεηο πηζαλήο 

νηθνλνκηθήο απάηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θξίζε θαη ηηο γλψζεηο ηνπο (OECD, 2013a). 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ 

ζην θαηλφκελν Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληρλεχνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα, γηαηί ε γλψζε θαη ε 

ελεκέξσζε ηνπο θαζηζηά πην ππνςηαζκέλνπο θαη πην ηθαλνχο λα αληηιακβάλνληαη 
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πεξίεξγεο νηθνλνκηθέο πξάμεηο, αθφκε θαη ζηηο πην απιέο θαη ζπλεζηζκέλεο ζπλαιιαγέο 

ή ειέγρνπο, πνπ δηεθπεξαηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δπηπιένλ, 

επεηδή ην θαηλφκελν εμειίζζεηαη ζπλερψο κε λέεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, θξίλεηαη 

απαξαίηεην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζή ηνπ, ε 

ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ λα είλαη ζπλερήο θαη άκεζε.   

 

ηε δεχηεξε ππφζεζε, «Η2: Η σπήζη και αξιοποίηζη ηων παπεσόμενων 

πληποθοπιακών ζςζηημάηων από ηοςρ ςπαλλήλοςρ ηος Τποςπγείος Οικονομικών, 

αςξάνει ηην ικανόηηηά ηοςρ να ανισνεύοςν ηο ξέπλςμα μαύπος σπήμαηορ», ηα 

απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ηε ζεσξεηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε ζην πξψην κέξνο 

ηεο παξνχζαο κειέηεο ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε ρξήζε θαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, νξγάλσζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο 

παξανηθνλνκίαο (Bird & Zolt, 2008). ηελ παξνχζα έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη εληζρχεηαη ζε αζήκαλην βαζκφ ε ηθαλφηεηα ησλ ππαιιήισλ λα αληρλεχζνπλ 

ππνζέζεηο Ξ.Μ.Υ. κέζα απφ ηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.., γηαηί ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπ δείγκαηνο, ε πιεξνθνξία πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ απηά είλαη αζήκαληε 

θαη κε νπζηψδεο γηα ηνλ εληνπηζκφ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κηθξή απηή ζπζρέηηζε πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη αλ θαη 

ζεσξνχλ ειάρηζηε θαη κε νπζηψδε ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπο παξέρεηαη απφ ηα Π.., 

παξφια απηά ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ αμηνπνίεζή ηεο είλαη 

εμαηξεηηθά κεγάιν, πηζηεχνληαο φηη αθφκε θαη ε αλάιπζε ηεο πην αζήκαληεο 

πιεξνθνξίαο κπνξεί λα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλφηεξνπο ζηελ αλίρλεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Δπνκέλσο, νη ππάιιεινη αηζζάλνληαη φηη ε ηθαλφηεηά ηνπο γηα ηελ αλίρλεπζε ηέηνησλ 

θαηλνκέλσλ κπνξεί λα εληζρπζεί απνηειεζκαηηθά, πξψηνλ κε ηελ παξνρή νπζηαζηηθήο 

πιεξνθνξίαο απφ ηα Π.. θαη δεχηεξνλ κε ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζή ηνπο γηα 

ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηεο.  

  

ηελ ηξίηε ππφζεζε, «Η3: Η εκπαίδεςζη/επιμόπθωζη ηων ςπαλλήλων ηος 

Τποςπγείος Οικονομικών ζηα πληποθοπιακά ζςζηήμαηα αςξάνει την καλφτερη χρήςη 

και αξιοποίηςή τουσ», τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςε πρϊτθ ανάλυςθ δεν 

επιβεβαιϊνουν τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ που αναπτφχκθκε ςτθ ςυςχζτιςθ μεταξφ 

των δφο κλιμάκων. Η εξιγθςθ δίνεται από τα ίδια τα ςτοιχεία των κλιμάκων, αφοφ 



 

Αγοραστού Ευαγγελία                                                                                                     67 

 

ςτθν πρϊτθ κλίμακα τθσ εκπαίδευςθσ οι ερωτιςεισ αφοροφν αποκλειςτικά ςτθν 

εκπαίδευςθ των υπαλλιλων ςτο Ξ.Μ.Χ. και όχι ςτα Π.Σ., ενϊ ςτθ δεφτερθ κλίμακα τα 

ςτοιχεία αφοροφν ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ των Π.Σ. κατά τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τουσ. Το αποτζλεςμα ιταν οι απαντιςεισ τουσ ςχετικά με τθν 

εκπαίδευςθ και επιμόρφωςι τουσ ςτο Ξ.Μ.Χ. να είναι απόλυτα ςχεδόν αρνθτικζσ και 

οι απαντιςεισ ςχετικά με τθ χριςθ των Π.Σ. για τθν εκτζλεςθ των κακθμερινϊν 

εργαςιϊν τουσ να είναι κετικζσ, δθμιουργϊντασ μια ανφπαρκτθ ςχζςθ μεταξφ τουσ. Σε 

δεφτερθ ανάλυςθ, όμωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το 90,8% του δείγματοσ κεωρεί 

απαραίτθτθ τθν εκπαίδευςθ του ςτθν αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ και όχι απλϊσ ςτθ 

χριςθ των Π.Σ. για τθν ανίχνευςθ του Ξ.Μ.Χ., επιβεβαιϊνεται θ κεωρθτικι 

αναςκόπθςθ, που εςτιάηει ςτθν αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο ςεθηαθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

ππαιιήισλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Απφ ηε ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κε ηηο δηακέζνπο ησλ ηξηψλ 

θιηκάθσλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ θιίκαθα εθπαίδεπζε/επηκφξθσζε φινη νη ππάιιεινη 

αλεμαξηήησο ειηθίαο, θχινπ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ππεξεζηψλ, ζέζεο ζηελ ηεξαξρία, 

ηκήκαηνο απαζρφιεζεο θαη εηψλ πξνυπεξεζίαο, αλαθέξνπλ πσο ε εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζή ηνπο ζην Ξ.Μ.Υ. είλαη αλχπαξθηε, γεγνλφο πνπ αδηακθηζβήηεηα απνηειεί 

ηελ θχξηα αηηία ηεο κεησκέλεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληρλεχνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ην 

θαηλφκελν.  

 

ηελ θιίκαθα «ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ», εθηφο 

απφ ηε κεηαβιεηή «ππεξεζία», ζε φιεο ηηο ππφινηπεο δελ κεηαβάιιεηαη ε άπνςε ησλ 

ππαιιήισλ απφ απηέο, νη νπνίνη δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ θαη αμηνπνηνχλ ζε άξηζην 

βαζκφ ηα Π.. θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ αλάιπζε ηεο 

κεηαβιεηήο, «ππεξεζία» έδεημε φηη νη ππάιιεινη ησλ Γ.Ο.Τ., ζπκθσλνχλ ιίγν 

πεξηζζφηεξν φηη γίλεηαη άξηζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Π.., θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, απφ φηη νη ππάιιεινη ηνπ .Γ.Ο.Δ., ηνπ ηεισλείνπ θαη ηεο ρεκηθήο 

ππεξεζίαο, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ Π.. γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

θαζεκεξηλή ζπλαιιαγή ηνπ πνιίηε κε ηηο εθνξίεο δηεθπεξαηψλεηαη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν κε ηε ρξήζε ησλ Π.., ελψ ζην .Γ.Ο.Δ., ζην ηεισλείν θαη ζηε Υεκηθή Τπεξεζία 
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αζθνχληαη θαζήθνληα, φπσο εμσηεξηθνί έιεγρνη, πξνιεπηηθνί έιεγρνη θιπ., πνπ δελ 

θαζηζηνχλ απαξαηηήησο αλαγθαία ηελ χπαξμε Π.. γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο.  

 

Δθεί πνπ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αλίρλεπζεο θαη ζηηο κεηαβιεηέο θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν, ππεξεζία θαη ηκήκα 

απαζρφιεζεο. Σα επξήκαηα έδεημαλ, φηη νη γπλαίθεο (2,00) πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ πσο δε δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, απφ φηη πηζηεχνπλ 

νη άληξεο (2,31). ην κνξθσηηθφ επίπεδν παξαηεξήζεθε φηη φζν πην πςειφ είλαη, ηφζν 

πην ηθαλνί αηζζάλνληαη νη ππάιιεινη λα εληνπίζνπλ θαηλφκελα Ξ.Μ.Υ., παξαηεξψληαο 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζην βαζκφ ηθαλφηεηαο αλίρλεπζεο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κε 

απνιπηήξην Λπθείνπ (1,46) θαη απηψλ κε πηπρίν Α.Δ.Η., Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ 

(2,23). Οη πηπρηνχρνη ησλ Σ.Δ.Η. (2,04) ηνπνζεηνχληαη πην θνληά ζηνπο πηπρηνχρνπο ησλ 

Α.Δ.Η. θαη ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο ή Γηδαθηνξηθνχο ζρεηηθά κε ην βαζκφ πνπ 

αηζζάλνληαη ηθαλνί λα αληρλεχζνπλ ην θαηλφκελν, αιιά ζε ιίγν κηθξφηεξν βαζκφ. ηηο 

ππεξεζίεο δηαπηζηψζεθε φηη νη ππάιιεινη ηνπ .Γ.Ο.Δ. (2,84) αηζζάλνληαη ιηγφηεξν 

αλεπαξθείο ζηνλ εληνπηζκφ ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, απφ φηη νη ππάιιεινη ησλ Γ.Ο.Τ. 

(2,00), ηνπ Σεισλείνπ θαη ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο (1,92), νη νπνίνη δήισζαλ πεξίπνπ 

ζηνλ ίδην βαζκφ φηη δελ κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Ξ.Μ.Υ.. 

Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη νη ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα ειέγρνπ 

αηζζάλνληαη ιηγφηεξν αλεπαξθείο (2,31) γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ, απφ φηη νη 

ππάιιεινη ησλ ηκεκάησλ ζπλαιιαγήο ή δηνηθεηηθνχ (2,00), πνπ δειψλνπλ φηη δελ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα. Σα απνηειέζκαηα απηά, 

βέβαηα, εληζρχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ άπνςε φηη ε γλψζε θαη ε ελεκέξσζε κέζα 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαζηζηά πην ηθαλφ ηνλ ππάιιειν ζηελ αληηκεηψπηζε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.    

 

εκαληηθά επξήκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ εμαηξέζεθαλ απφ ηελ 

παξαγνληηθή αλάιπζε, ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε βειηίσζε ή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, ζην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ ηα αθνξά. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηνηρείσλ, πνπ 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θιίκαθεο, κφιηο 10 ππάιιεινη απφ ηνπο 173 ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο, παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξην ή 

πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο. Ζ κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ γηα 

ηελ ελεκέξσζε θαη εηδίθεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

δηαπηζηψλεηαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, γηαηί φρη κφλν δελ ηνπο εθπαηδεχεη κε εμεηδηθεπκέλα 
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ζεκηλάξηα, αιιά επηπιένλ δελ ηνπο ελεκεξψλεη θαη κε εγθπθιίνπο ή δηαηαγέο ζρεηηθά κε 

ηνπο δείθηεο ειέγρνπ, πνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ ηνπο, ψζηε λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχνπλ ππνζέζεηο 

λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαπηζηψλεηαη φηη ηελ 

αλάγθε απηή γηα ελεκέξσζε θαη εμεηδίθεπζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

αληηιακβάλνληαη ζρεδφλ φινη νη ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ, πνζνζηφ 90,8%, θαη ηελ 

απνηππψλνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, εθθξάδνληαο εκθαλψο ηελ επηζπκία λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξηα θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ην θαηλφκελν Ξ.Μ.Υ.  

 

 

 

6.2  πκπεξάζκαηα 

 

Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλνληαη νξηζκέλα ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ αδπλακία, πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Γ.Ο.Τ. ηνπ 

.Γ.Ο.Δ., ηνπ Σεισλείνπ θαη ηεο Υεκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο, λα 

αληρλεχζνπλ ππνζέζεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δελ 

απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε έλδεημε αδηαθνξίαο ή ακέιεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπο, 

αιιά απνδίδεηαη ζε δχν παξάγνληεο. Σελ αλχπαξθηε εθπαίδεπζε θαη ηελ ειιηπή 

πιεξνθφξεζε. 

 

Ζ θχζε ηεο «εξγαζίαο» αλίρλεπζεο ππνζέζεσλ Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο, 

έρεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο. Γελ εθηειείηαη ζε θαζνξηζκέλν πιαίζην θαη ρξφλν, βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαγψλ θαη ηππνπνηεκέλσλ ελεξγεηψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ 

θαζεκεξηλή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππαιιήινπ. Αληηζέησο, ιεηηνπξγεί 

ζπλδπαζηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ, ε 

εθηέιεζή ηεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ηνλ φγθν ηεο εξγαζίαο ηνπ, ελψ ν ρξφλνο ηεο 

είλαη αθαζφξηζηνο. Βαζηθή δηαθνξά απνηειεί θαη ην φηη απαηηεί αλαπηπγκέλε θξηηηθή 

ηθαλφηεηα θαη γλψζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, έηζη ψζηε ηπρφλ ελδείμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλαιιαγήο ή ηνπ ειέγρνπ λα γίλνπλ άκεζα αληηιεπηέο απφ ηνλ ππάιιειν. Απφ ηα 

ηδηαίηεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ην είδνο απηήο ηεο εξγαζίαο δε 

καζαίλεηαη απιψο, αιιά θαιιηεξγείηαη ζηνλ ππάιιειν κέζσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο. Σελ άπνςε απηή ελζηεξλίδνληαη θαη νη 

ίδηνη νη ππάιιεινη, πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εθθξάδνληαο 

κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ηελ αγσλία ηνπο θαη ηε κεγάιε επηζπκία ηνπο γηα 
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εθπαίδεπζε, δείρλνληαο ζηηο Γηεπζχλζεηο ηνπο φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί κνλφδξνκν 

γηα ηελ επηηπρεκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.   

 

ην ζέκα ηεο πιεξνθφξεζεο νη ζπκκεηέρνληεο ηφληζαλ φηη ηα Π.. ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο δελ παξέρνπλ θαηάιιειε θαη νπζηψδε πιεξνθνξία γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν ζνβαξνχ πξνβιεκαηηζκνχ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

ψζηε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, λα απνηειέζεη 

βαζηθφ κέιεκα ε παξνρή πνηνηηθφηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ ππαιιήισλ, κε ηελ 

ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ Π.. Δπεηδή, φκσο, ε πιεξνθνξία γηα ηελ αλίρλεπζε ηέηνησλ 

θαηλνκέλσλ δελ παξάγεηαη κφλν απφ ηα Π.., αιιά κπνξεί λα παξαρζεί θαη απφ 

ρεηξφγξαθα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά θιπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο γεληθφηεξα θαη φρη κφλν 

κέζσ ησλ Π...  

 

Ζ επηζπκία θαη ην πιηθφ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ππάξρεη. ε κηα επνρή 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ ε παξανηθνλνκία βξίζθεη ην πξφζθνξν έδαθνο λα αλζίζεη, 

απαηηείηαη, απιψο, ε πξσηνβνπιία θαη ην φξακα. Ζ δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ 

ζηειερψλ θαη ε βειηίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, ίζσο λα απνηεινχλ ην θαηάιιειν φξακα, ψζηε λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο 

θαη γεληθφηεξα ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο.  

 

 

 

6.3  Πεξηνξηζκνί 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηελεξγείηαη γηα πξψηε θνξά θαη έρεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. 

1. Σν εξγαιείν κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πνζνηηθή αλάιπζε 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, κε απνηέιεζκα λα κε έρεη δνθηκαζηεί ζε 

παιαηφηεξεο έξεπλεο.  

2. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηνξίζηεθε ζην Ννκφ Λάξηζαο κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν. 
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3. Γελ ππήξμαλ παξφκνηεο έξεπλεο γηα λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο θαη λα εμαρζνχλ 

αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.  

  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε έλα πξψην βήκα γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ 

ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν 

Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο. Δπρή ηεο εξεπλήηξηαο είλαη απηφ ην κηθξφ βήκα, λα 

αλνίμεη ην δξφκν γηα ην κεγάιν άικα, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
 

Πίλαθαο 1.  

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 11,275 40,269 40,269 10,965 39,162 39,162 7,550 26,964 26,964 

2 3,188 11,385 51,654 2,776 9,913 49,075 4,622 16,507 43,471 

3 2,528 9,027 60,681 2,122 7,580 56,655 2,702 9,649 53,120 

4 1,256 4,484 65,165 0,820 2,927 59,582 1,506 5,378 58,499 

5 1,044 3,729 68,894 0,581 2,075 61,657 0,884 3,158 61,657 

6 0,916 3,272 72,166 
      

7 0,828 2,956 75,122 
      

8 0,691 2,469 77,591 
      

9 0,676 2,415 80,007 
      

10 0,638 2,279 82,285 
      

11 0,621 2,218 84,503 
      

12 0,511 1,827 86,330 
      

13 0,440 1,573 87,902 
      

14 0,399 1,427 89,329 
      

15 0,328 1,171 90,500 
      

16 0,324 1,158 91,657 
      

17 0,303 1,081 92,738 
      

18 0,284 1,015 93,753 
      

19 0,267 0,953 94,707 
      

20 0,241 0,861 95,567 
      

21 0,218 0,779 96,347 
      

22 0,204 0,729 97,075 
      

23 0,181 0,648 97,723 
      

24 0,166 0,593 98,316 
      

25 0,155 0,552 98,868 
      

26 0,136 0,487 99,356 
      

27 0,107 0,382 99,738 
      

28 0,073 0,262 100,000 
      

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 

Αγαπεηέ/ή ζπλάδειθε, 

Ολνκάδνκαη Αγνξαζηνχ Δπαγγειία θαη ππεξεηψ ζην .Γ.Ο.Δ. Θεζζαιίαο θαη η. Διιάδαο. Σν 

παξφλ εξσηεκαηνιφγην ην ζπλέηαμα ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία θαη αλαθέξεηαη ζην Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο.  

Θα ζε παξαθαινχζα ζεξκά λα δηαζέζεηο ιίγν απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζνπ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζνπ είλαη πνιχηηκε θαη ε εηιηθξίλεηα ησλ απαληήζεσλ ζνπ θαζνξηζηηθή γηα ην απνηέιεζκα 

ηεο έξεπλαο. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη νη απαληήζεηο κεηά απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε απφιπηε ερεκχζεηα γηα ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο.  

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία είκαη ζηε δηάζεζή ζνπ. 

’ επραξηζηψ πνιχ εθ’ ησλ πξνηέξσλ. 

 

 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Η. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

1. Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε κε ηελ έλδεημε    ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν: 

 

ΦΤΛΟ:          ΑΝΓΡΑ                 ΓΤΝΑΗΚΑ    

 

ΖΛΗΚΗΑ:  25-35         36-45         46-55          56-65           66+  

 

ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ:  Γ.Δ.         Σ.Δ.Η.         Α.Δ.Η.               

                                                 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ         ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ        ΑΛΛΟ   

 

 

 

ΗΗ. ΔΡΓΑΗΑ 

2. Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε κε ηελ έλδεημε    ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν: 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΡΓΑΕΔΣΔ:   

Γ.Ο.Τ.           .Γ.Ο.Δ.          ΣΔΛΧΝΔΗΟ          ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ    

 

ΘΔΖ ΣΖΝ ΗΔΡΑΡΥΗΑ:  ΚΑΣΔΥΔΣΔ ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ       

                                               ΓΔΝ ΚΑΣΔΥΔΣΔ ΘΔΖ ΔΤΘΤΝΖ   

 

ΣΜΖΜΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ:  ΤΝΑΛΛΑΓΖ /ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ   

                                                      ΔΛΔΓΥΟΤ   

 

ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ:   

ΔΧ 5        6-10         11-15         16-20          21-25          26-30         31+  

 

 

 

3. Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε κε ηελ έλδεημε    ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν κε βάζε ην βαζκό 

δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ζαο ζηηο θάησζη πξνηάζεηο. 
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1
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 
ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΤΜΦΧΝΧ ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

 1   2   3   4   5  

 

1. 

Δίκαη ελεκεξσκέλνο γηα ην θαηλφκελν 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο. 
          

 

2. 

Γλσξίδσ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο ζηελ 

Διιάδα,. 

          

3

. 

Δίκαη ελήκεξνο γηα ηηο 3 θάζεηο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο, φπσο 

δηαηππψλνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ. 

          

 

4. 

Γλσξίδσ ηηο ηερληθέο-κεζφδνπο κε ηηο 

νπνίεο Ξεπιέλεηαη ην Μαχξν Υξήκα 

ζηηο κέξεο καο. 

          

 

5. 

Γλσξίδσ ηνπο δείθηεο ειέγρνπ 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο φπσο 

δηαηππψλνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ. 

          

 

6. 

Δθαξκφδσ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ κνπ ηνπο δείθηεο ειέγρνπ 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο φπσο 

δηαηππψλνληαη απφ ηνλ ΟΟΑ. 

          

 

7. 

Γλσξίδσ ην Ννκνζεηηθφ Πιαίζην πνπ 

αθνξά ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή 

ηνπ θαηλνκέλνπ Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ 

Υξήκαηνο. 

          

 

8. 

Γλσξίδσ πνπ ζα απεπζπλζψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αληηιεθζψ εκπινθή 

ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ/ειεγρφκελνπ 

ζε Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο. 

          

 

9. 

Έρσ ηελ ηθαλφηεηα λα αληρλεχζσ ην 

θαηλφκελν Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ 

Υξήκαηνο. 

          

 

10. 

Ζ παξνχζα ζέζε εξγαζίαο κνπ, κνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχζσ 

πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Ξέπιπκα 

Μαχξνπ Υξήκαηνο. 

          

 

11. 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεζηζκέλεο 

ζπλαιιαγήο/ελφο ειέγρνπ κε ην 

ζπλαιιαζζφκελν, κπνξψ λα αληηιεθζψ 

ηπρφλ χπνπηεο ελέξγεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην Ξέπιπκα Μαχξνπ 

Υξήκαηνο. 

          

 

12. 

Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ κνπ έρσ ην ρξφλν λα 

εξεπλήζσ ζε κεγαιχηεξν βάζνο κηα 

χπνπηε ζπλαιιαγή / ππφζεζε. 

          

1

3. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο κνπ 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρσ 

εληνπίζεη πνιιά θαηλφκελα 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο. 
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4. Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε κε ηελ έλδεημε    ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν κε βάζε ην βαζκό 

δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ζαο ζηηο θάησζη πξνηάζεηο: 

 

2
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 
ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΤΜΦΧΝΧ ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

 1   2   3   4   5  

 

1. 

Έρσ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξηα/πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δξάζε ηεο F.A.T.F. ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη ηηο νδεγίεο ηεο πξνο ηα 

κέιε ηεο.  

          

 

2. 

Ζ ππεξεζία κνπ κεξηκλά γηα ηε ζπλερή 

ελεκέξσζή κνπ ζηελ εμέιημε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ 

Υξήκαηνο κε εγθπθιίνπο/δηαηαγέο. 

          

 

3. 

Ζ ππεξεζία κνπ παξνηξχλεη ηε 

ζπκκεηνρή κνπ ζε ζεκηλάξηα γηα ηελ 

ελεκέξσζή κνπ ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο 

– κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα Ξεπιέλεηαη ην Μαχξν Υξήκα. 

          

 

4. 

Ζ ππεξεζία κνπ κε εθπαηδεχεη κε 

εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ 

Υξήκαηνο. 

          

 

5. 

Ζ ππεξεζία κνπ δελ ελδηαθέξεηαη κφλν 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνζσπηθνχ κνπ 

ζηφρνπ, αιιά εθηζηά ηελ πξνζνρή κνπ 

ζην θαηλφκελν Ξέπιπκα Μαχξνπ 

Υξήκαηνο θαη επηβξαβεχεη ηελ 

αλίρλεπζή ηνπ. 

          

 

6. 

Έρσ παξαθνινπζήζεη 

ζεκηλάξην/πξφγξακκα ζρεηηθφ κε ην 

Ξέπιπκα Μαχξνπ Υξήκαηνο. 

 

 

Αλ ε απάληεζή ζαο ζηελ εξψηεζε Νν 6 είλαη ΝΑΗ, απαληήζηε θαη ζηηο 2 επόκελεο εξσηήζεηο. 

 Αλ είλαη ΟΥΗ, απαληήζηε θαηεπζείαλ ηελ εξώηεζε Νν 8. 

 

7. 

Θεσξψ φηη ε ζπκκεηνρή κνπ ζην 

ζεκηλάξην/πξφγξακκα ηνπ 

Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ Υξήκαηνο κε 

βνήζεζε πνιχ. 

          

 

8. 

Δπηζπκψ ηελ επηκφξθσζή κνπ φζνλ 

αθνξά ζην Ξέπιπκα Μαχξνπ 

Υξήκαηνο. 
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5. Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε κε ηελ έλδεημε    ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν κε βάζε ην βαζκό 

δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ζαο ζηηο θάησζη πξνηάζεηο: 

 

3
ε
 ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΡΧΣΖΔΧΝ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

ΓΗΑΦΧΝ

Χ 

ΟΤΣΔ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΤΜΦΧΝΧ ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

 1   2   3   4   5  

 

1. 

Υεηξίδνκαη ζε άξηζην βαζκφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

ππεξεζίαο κνπ. 

          

 

2. 

Αμηνπνηψ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

κνπ παξέρνπλ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο κνπ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ κνπ. 

          

 

3. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

ππεξεζίαο κνπ δηαδξακαηίδνπλ 

πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ έγθαηξε θαη 

άκεζε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ 

κνπ. 

          

 

4. 

Έρσ δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία 

ππνζέζεηο αμηνπνηψληαο ζπλδπαζηηθά 

πιεξνθνξίεο απφ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηεο ππεξεζίαο κνπ. 

          

 

5. 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

ππεξεζίαο κνπ, κνπ παξέρνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα 

αληρλεχζσ ην θαηλφκελν Ξεπιχκαηνο 

Μαχξνπ Υξήκαηνο. 

          

 

6. 

Θεσξψ φηη ε ζσζηή ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο ππεξεζίαο κνπ 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ θαηλνκέλνπ Ξεπιχκαηνο Μαχξνπ 

Υξήκαηνο. 

          

 

7. 

Ζ εθπαίδεπζή κνπ ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη 

ζπλερήο. 

          

 

8. 

Έρσ εθπαηδεπηεί ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη φρη απιψο ζηε 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

          

 

9. 

Κξίλσ απαξαίηεηε ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ππαιιήισλ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη φρη απιψο ζηε 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ Ξεπιχκαηνο 

Μαχξνπ Υξήκαηνο. 

          

 

 

 


