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Περίληψη 

Εισαγωγή: Η διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή 

συστηματικών ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν 

ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληρoί ορισμένες προδιαγραφές, αφορά δηλαδή τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ενός οργανισμού.  Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που 

απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διαχείρισης της ποιότητας. Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

καθίσταται απαραίτητη για την παροχή της υψηλότερης ποιότητας  σε 

προϊόντα ή υπηρεσίες. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των 

απόψεων των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα σχετικά με την εφαρμογή 

αρχών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας, αλλά και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση.  

 Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα στην παρούσα μελέτη αποτέλεσαν 82 

εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. και Ο.Γ.Α. Για την 

αξιολόγηση των απόψεων των συμμετεχόντων σχετικά με τις πρακτικές 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και διαχείρισης ποιότητας χρησιμοποιήθηκε 

το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως 

στο δημόσιο τομέα για τον έλεγχο της ύπαρξης ενός συστήματος διοίκησης 

ολικής ποιότητας σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο 3, που αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό και το 

κριτήριο 7, που αναφέρεται στα Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό.  

Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε πως οι 

εργαζόμενοι αξιολόγησαν ως σχετικά χαμηλή την εφαρμογή των αρχών 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στις υπηρεσίες τους, δηλαδή τον 

Προγραμματισμό, την Ανάπτυξη και την Ενεργοποίηση του προσωπικού.  

Επιπλέον, αξιολόγησαν ως χαμηλή προς μέτρια την Ικανοποίηση των 

υπαλλήλων, αλλά και την Αποτελεσματικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Τέλος, οι αναλύσεις έδειξαν πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους υπό 

μελέτη παράγοντες και μάλιστα, οι πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων 
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μπορούν να προβλέψουν την ικανοποίηση και την αποτελεσματικότητα του 

προσωπικού.  

Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα έδειξε πως είναι επιτακτική η 

αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζεται στον 

δημόσιο τομέα στη χώρα μας, κυρίως μέσω της ευρύτερης και 

αποτελεσματικότερης εφαρμογής των αρχών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.  

  

Λέξεις – Κλειδιά: Διαχείριση ποιότητας, διοίκηση ανθρώπινου  δυναμικού, 

δημόσιος τομέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Abstract 

Introduction: The term Quality Management refers to the total of 

programmed actions that are necessary to ensure that a product or a service 

will fill in certain specifications, that is, it concerns an organization’s 

function mode. The term Quality Management System refers to the necessary 

means and staff required for quality management processing. In this concept, 

the application of human resources management is necessary for the provision 

of the highest possible quality products or services. The aim of this study is to 

investigate the perceptions of workers in public sector about the appliance of 

human resource management practices in a system of quality management and 

their interaction. 

Tools and methodology: The study’s sample consists of 82 people, working 

in public sector. For the evaluation of participants’ perceptions on human 

resources management practices and quality management practices, CAF was 

used, a tool commonly used to assess the existence of a total quality 

management system in many countries. Only the criterion n.3 that refers to 

human resources and n.7 about the results on human resources were used.  

 Results: The results of the study showed that the sample evaluated the 

appliance of human resources management as low in their jobs, That is the 

design of human resources, personnel’s development and activation. 

Furthermore, they evaluated personnel’s satisfaction  and effectiveness as low 

to medium. Finally, the data showed that there is a connection between the 

factors of this study and, indeed, human resources management practices can 

predict personnel’s satisfaction and effectiveness.  

Conclusion: This study has shown that upgrade of the quality management 

system in public sector is necessary, mostly through the wider and more 

effective appliance of human resources management practices.  

 

Keywords: Quality Management, human resources management, public sector 
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1.Εισαγωγή  

Ερέθισμα για την επιλογή του θέματος της παρούσας διπλωματικής διατριβής 

αποτέλεσε η εργασιακή εμπειρία μου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Κατά τη διάρκεια 

του εργασιακού μου βίου στο συγκεκριμένο φορέα, πολλές φορές τονίστηκε 

από τους πολίτες – λήπτες των υπηρεσιών του φορέα αλλά και από τους 

ίδιους τους υπαλλήλους η έλλειψη υψηλού επιπέδου ποιότητας στις 

προσφερόμενες υπηρεσίες. Η ίδια εικόνα παρουσιάζεται και σε άλλα 

ασφαλιστικά ταμεία, όπως ο Ο.Α.Ε.Ε. και ο Ο.Γ.Α. Το γεγονός αυτό καθιστά 

απαραίτητη την ανανέωση του συνολικού συστήματος, μέσω της εφαρμογής 

ενός πλαισίου διοίκησης ολικής ποιότητας.  Κέντρο του πλαισίου αυτού, δε, 

αποτελεί η εφαρμογή των αρχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες 

προωθούν τη βέλτιστη ποιότητα και τη συνεπακόλουθη ικανοποίηση τόσο του 

προσωπικού, όσο και των εξυπηρετούμενων – εξωτερικών ληπτών των 

υπηρεσιών του εν λόγω οργανισμού.  

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει την άποψη 

των εργαζομένων σχετικά με τον βαθμό στον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στους ασφαλιστικούς φορείς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή το Ι.Κ.Α., τον Ο.Α.Ε.Ε. και τον Ο.Γ.Α.. 

Επιπλέον, στόχος είναι η διερεύνηση της ικανοποίησης και της 

αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η διερεύνηση 

της συσχέτισης των αρχών αυτών με το πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας που  

εφαρμόζεται στις υπηρεσίες που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Αξίζει να σημειωθεί πως στη βιβλιογραφία αν και εντοπίστηκε μια σειρά 

ερευνών, η οποία μελετά τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ή τη διαχείριση 

ποιότητας σε ένα δημόσιο φορέα, δεν ανευρέθηκε κάποια έρευνα, η οποία να 

μελετά συνδυαστικά διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, ως προς την εφαρμογή των 

αρχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα πλαίσιο διαχείρισης 

ποιότητας. 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη, το Θεωρητικό και το Ερευνητικό. 

Στο Θεωρητικό μέρος, αρχικά γίνεται μια αναφορά στον Δημόσιο τομέα στη 

χώρα μας και ειδικότερα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, κατόπιν  

περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της διοίκησης ολικής ποιότητας και της 
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διαχείρισης ποιότητας , καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, περιγράφεται η σχέση τους και η 

αλληλεπίδραση που έχουν αυτά τα δύο πλαίσια . Ακολούθως, στο Ερευνητικό 

μέρος, δίνονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τη μεθοδολογία και 

περιγράφεται ο τύπος της παρούσας έρευνας, στη συνέχεια παρατίθενται οι 

σκοποί της έρευνας με τα ερευνητικά ερωτήματα και παρουσιάζεται το 

εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων και τέλος, 

περιγράφεται η μέθοδος συλλογής των δεδομένων, καθώς και το δείγμα που 

συμμετείχε. Αμέσως μετά, παρατίθεται το κεφάλαιο της ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων, μέσα στο οποίο απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν παραπάνω, και γίνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών και η 

σύγκρισή τους με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς και οι 

περιορισμοί που τίθενται, αλλά και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Τέλος, 

παρατίθεται η ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε 

για τη συγγραφή της διπλωματικής αυτής εργασίας, αλλά και το ερευνητικό 

εργαλείο της έρευνας. 
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2.Δημόσιος τομέας και Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα  

Η σύγχρονη εποχή και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός επιτάσσουν τον 

εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα μας. 

Είναι γεγονός πως ο ελληνικός δημόσιος τομέας εμφανίζει ποικίλα 

προβλήματα και δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν την επίτευξη του κύριου 

στόχου της ικανοποίησης του γενικού συμφέροντος των πολιτών ενός 

κράτους. 

Στην προσπάθεια ορισμού των εννοιών «Δημόσιος Τομέας» και «Δημόσια 

Διοίκηση», συναντά κανείς τον νόμο 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141), οποίος ορίζει 

τα εξής: «…. 1. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει την Γενική Κυβέρνηση και 

τις δημόσιες επιχειρήσεις….. καθώς και τους δημόσιους οργανισμούς ……. 2. 

Γενική Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ) 

και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), ………. 3. Κεντρική 

Κυβέρνηση: περιλαμβάνει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 

ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από την Κεντρική Διοίκηση, εκτός 

ΟΤΑ και ΟΚΑ. 4. Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος: περιλαμβάνει την 

Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές. 5. Οργανισμοί Κοινωνικής 

Ασφάλισης: περιλαμβάνουν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα 

νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 6. …Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης: περιλαμβάνουν τους Δήμους και τις Περιφέρειες.» 7. 

Κρατικός Προϋπολογισμός: είναι ο προϋπολογισμός της Κεντρικής 

Διοίκησης.» 

Με τον όρο «Δημόσια Διοίκηση» νοείται το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών 

και των διοικητικών υπαλλήλων της καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές 

διοικούνται και λειτουργούν. (Μπαμπινιώτης , 2002) 

Ο βασικός διαχωρισμός ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική διοίκηση ανάγεται 

στο γεγονός ότι Δημόσια διοίκηση είναι η διοίκηση του κράτους, των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου και των άλλων  οργανισμών που σκοπό έχει την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ασκεί δημόσια εξουσία. Αντιθέτως, 
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ιδιωτική είναι η διοίκηση των οργανισμών και των επιχειρήσεων και αποβλέπει στην 

εξυπηρέτηση του ιδιωτικού συμφέροντος (Τάχος, 2003). 

 Η έννοια της δημόσιας διοίκησης συνδέεται λοιπόν με την φροντίδα, την 

προαγωγή και τη διαχείριση δημοσίων υποθέσεων.  Είναι σαφής η διάκρισή 

της από την ιδιωτική διοίκηση τόσο ως προς τα μέσα που μεταχειρίζεται, όσο 

και ως προς τους σκοπούς που υπηρετεί, καθώς η πρώτη εξυπηρετεί το 

ιδιωτικό συμφέρον, ενώ η δεύτερη προσανατολίζεται στις ανάγκες του 

κοινωνικού συνόλου.(Ακριβοπούλου, 2010) 

Οι δημόσιοι οργανισμοί αποσκοπούν στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

προς τους πολίτες στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 

και όχι στην αύξηση τους κέρδους και οφείλουν να αποσκοπούν στην παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των 

πολιτών. Είναι ωστόσο γεγονός ότι στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στην 

εποχή που διανύουμε, ο στόχος της μείωσης του κόστους οδηγεί στον 

αποπροσανατολισμό της Δημόσιας διοίκησης από την ποιοτική αναβάθμιση 

των υπηρεσιών της. Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το κράτος είναι 

διττός: από τη μια μεριά πρέπει να διαφυλάσσει το δημόσιο συμφέρον και την 

κοινωνική ισότητα και από την άλλη πλευρά να επιδιώκει τη μέγιστη 

ικανοποίηση των πελατών του με παράλληλη μείωση του κόστους, 

λειτουργώντας ως επιχειρηματίας (Sotirakou, & Zeppou, 2005). 

 

2.1. Η κοινωνική ασφάλιση  

Η κοινωνική ασφάλιση αναφέρεται στην ασφάλιση που ασκείται βάσει νόμου 

από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

και αφορά στην εκ μέρους του Κράτους ασφάλιση έναντι κινδύνων που 

απειλούν τον άνθρωπο. Βασικό γνώρισμα και ειδοποιός διαφορά της 

κοινωνικής από την ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί ο τρόπος χρηματοδότησής 

της που στηρίζεται στις εισφορές των ασφαλισμένων μαζί με τη 

χρηματοδότηση από κοινωνικούς πόρους και τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Αντίθετα, η ιδιωτική ασφάλιση χαρακτηρίζεται από τον κεφαλαιοποιητικό και 

ανταποδοτικό χαρακτήρα της που οφείλεται στον τρόπο χρηματοδότησης 

μόνον από τον ασφαλιζόμενο. 
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2.1.1. Το ελληνικό μοντέλο κοινωνικής ασφάλειας 

Η έννοια  της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στον κύριο 

στόχο του εθνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας, ο οποίος εξυπηρετείται 

μέσω τριών συστημάτων: α) του συστήματος κοινωνικής  ασφάλισης για την 

προστασία των εργαζομένων, β) του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για την 

φροντίδα των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και γ) του 

εθνικού συστήματος υγείας για την κάλυψη όλων των ατόμων που διαμένουν 

στην Ελληνική επικράτεια. Πρόκειται  για ένα σύστημα κύριας και 

επικουρικής δημόσιας ασφάλισης, το οποίο λειτουργούσε με βάση 

αυτόνομους ασφαλιστικούς φορείς. (ΓΓΚΑ, 2016)  

Η εξέλιξη του θεσμού και του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα 

μας ακολούθησε μία δαιδαλώδη διαδρομή που χαρακτηρίστηκε από 

πολυπλοκότητα και πολυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των 

ασφαλιστικών ταμείων ξεπέρασε τα 200 στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Οι μεταρρυθμίσεις του 2008 μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των 

ασφαλιστικών Ταμείων σε 5 κύριας ασφάλισης, 6 επικουρικής και 2 προνοίας.  

2.1.2. Οι κύριοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (έως  31-12-2016) 

Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να κάνουμε μία αναφορά στους τρεις 

σημαντικότερους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούσαν στην 

Ελλάδα έως 31-12-2016, καθώς αποτελούν και το πεδίο έρευνας της 

παρούσας εργασίας. 

 

 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών  

(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) δημιουργήθηκε το 1934 στην Ελλάδα. Το 1935 καθιερώθηκε η 

υποχρεωτική ασφάλιση όλων των μισθωτών στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), που αποτέλεσε τον γενικό κρατικό φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης των μισθωτών.  

Η επικουρική ασφάλιση, που παρείχε παλιότερα το ΙΚΑ, εν συνεχεία έγινε 

αρμοδιότητα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών 

(ΕΤΕΑΜ), που συστάθηκε με τον νόμο 3029/2002. Επί σειρά ετών το ΙΚΑ 

ήταν ένας από τους κύριους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ για πολλές δεκαετίες 

https://el.wikipedia.org/wiki/1934
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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διέθετε το δικό του δίκτυο μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας . Το 2011, στα 

πλαίσια της αναδιοργάνωσης της δημόσιας υγείας, τα νοσοκομεία του ΙΚΑ 

εντάχθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ενώ οι μονάδες πρωτοβάθμιας 

περίθαλψής του εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

   

 Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών  

  Από 1/1/2007 ξεκίνησε η λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων 

Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του νέου ενιαίου ασφαλιστικού οργανισμού που 

προήλθε από την ενοποίηση των καταργηθέντων Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και 

ΤΣΑ. Στον ΟΑΕΕ ασφαλίζονταν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, 

βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές. Την 1/8/2008, σε εφαρμογή του νόμου 

3655/08, στον ΟΑΕΕ συστήθηκε Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων 

Επαγγελματιών, με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω 

γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους άμεσα ασφαλισμένους και στα μέλη 

των οικογενειών τους. Ο ΟΑΕΕ αποτέλεσε το δεύτερο σε μέγεθος 

ασφαλιστικό Οργανισμό της χώρας καλύπτοντας συνολικά περί τους 

1.800.000 πολίτες, άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους. 

 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων  

Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το έτος 1961 με το βασικό νόμο 4169 με σκοπό κατ΄ αρχήν 

τη χορήγηση παροχών συντάξεων γήρατος - χηρείας και την παροχή ιατρικής 

περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας. H εξέλιξή του από το 1961 

έως το 1997, χαρακτηρίστηκε από την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής του 

προστασίας κυρίως με προσθήκη παροχών όπως σύνταξη  αναπηρίας, 

φαρμακευτική περίθαλψη κ.α. Το 1998 ο ΟΓΑ μετετράπη σε ταμείο Κύριας 

Ασφάλισης Αγροτών (Ν. 2458/97) παρέχοντας ευρύ και πλήρες φάσμα 

ασφαλιστικής προστασίας.  

2.1.3. Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (από 01-01-2017) 

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας εμφάνιζε έντονες 

ιδιαιτερότητες στα χαρακτηριστικά του. Η πολυδιάσπασή του με την έντονη 

γραφειοκρατική οργάνωση, την έλλειψη αυτοτέλειας και την ανορθολογική 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
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οργάνωση των επιμέρους φορέων, τα υψηλά επίπεδα εισφοροδιαφυγής, η μη 

αποδοτική αξιοποίηση των αποθεματικών των Ταμείων, οι οφειλές του 

Δημοσίου προς το ΙΚΑ και πολλά άλλα χρόνια προβλήματα συνδυάστηκαν με 

την αύξηση των ποσοστών ανεργίας   και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση 

της χώρας και οδήγησαν το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα  σε μία βαθύτατη 

κρίση καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη  για μεταρρύθμιση.   

 Η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος πραγματοποιείται με τη 

σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ) που άρχισε τη 

λειτουργία του από 1.1.2017. Σύμφωνα με το  νόμο 4387/2016, άρθρα 53 επ. 

ιδρύεται ένας φορέας κύριας κοινωνικής ασφάλισης,  στον οποίο 

εντάσσονται αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης 

και καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.  Το νέο υπερταμείο 

λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και 

έσοδα πλέον οδηγούνται στο νέο φορέα. Οι ενοποιήσεις αποτελούν τον κύριο 

πυλώνα της μεταρρύθμισης, καθώς οδηγούν στην εφαρμογή κοινών κανόνων 

για όλους, τόσο ως προς τις εισφορές όσο και ως προς τις παροχές.  

Σημαντικό είναι ότι οι στόχοι του νέου ασφαλιστικού οργανισμού σύμφωνα 

με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας είναι η βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η  

καταπολέμηση της γραφειοκρατίας μέσω της ενοποίησης των μητρώων των 

εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, καθώς διαφαίνεται ο προσανατολισμός 

του νέου  οργανισμού προς την ποιότητα.  

Το νέο εγχείρημα εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξο και καινοτόμο όμως, 

καθώς διανύουμε τις πρώτες μόνον ημέρες λειτουργίας του , οποιαδήποτε 

εκτίμηση της πορείας του είναι ιδιαίτερα πρόωρη.  

 

http://www.odigostoupoliti.eu/enieos-foreas-kinonikis-asfalisis-efka/
http://www.odigostoupoliti.eu/nomos-43872016-metarrithmisi-asfalistikou-sintaxiodotikou-sistimatos/
http://www.odigostoupoliti.eu/enieos-foreas-kinonikis-asfalisis-efka/
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3. Διαχείριση της ποιότητας 

Από τα μέσα του περασμένου αιώνα, παρατηρήθηκε μία μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων από την αύξηση της παραγωγής στην 

ανάπτυξη της ποιότητας του παρεχόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. Διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθεί για να μελετήσουν το 

φαινόμενο αυτό, το οποίο αποτελεί πλέον  το επίκεντρο της 

επιχειρηματικότητας κατά τον 21ο αιώνα.  

Απαρχή της ανάπτυξης της συγκεκριμένης έννοιας αποτέλεσε η 

ανασυγκρότηση της Ιαπωνικής βιομηχανίας που έλαβε χώρα μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο πόλεμο, η οποία προσανατολιζόταν κυρίως στην ανάπτυξη της 

ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων. Επιπλέον, η εξέλιξη της θέσης του 

καταναλωτή σε ό,τι αφορά την ποιότητα και το ανάλογο κλίμα που 

δημιουργήθηκε οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση μιας νέας 

κουλτούρας, προσανατολισμένης στην ποιότητα.  

 

3.1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις της ποιότητας 

Η ποιότητας είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία συχνά έχει αποτελέσει 

αντικείμενο διερεύνησης, αλλά και ένα πεδίο διαφορετικών απόψεων. Έτσι, 

για τον όρο ποιότητα διαχρονικά έχει διατυπωθεί μια πληθώρα ορισμών, ο 

καθένας από τους οποίους περιγράφει την έννοια με έναν διαφορετικό τρόπο.  

Σύμφωνα με το Λεξικό Ψυχολογίας (Chaplin, 1981), το λήμμα ποιότητα 

ορίζεται ως «…το σχετικό επίπεδο αρετής ή τελειότητας». Χαρακτηριστικός 

είναι ο ορισμός του Deming (1986), ενός από τους κύριους εισηγητές της 

συγκεκριμένης έννοιας με τη σημερινή της μορφή, σύμφωνα με τον οποίο η 

ποιότητα αντιμετωπίζεται ως ένας ατέρμονος κύκλος διαρκούς βελτίωσης που 

επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά για τη βέλτιστη εξέλιξη της εκάστοτε 

διαδικασίας. Ο Juran (Juran, & Godfrey, 1999), από την άλλη, επίσης  

γνωστός θεωρητικός στο συγκεκριμένο πεδίο, συνδέει  την ποιότητα με την 

καταλληλότητα του εκάστοτε προϊόντος. Tέλος, οι Abbot (1955) και 

Feigenbaum (1951) ταυτίζουν την ποιότητα με την αξία.  
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Πιο προσανατολισμένοι στις επιχειρήσεις, διάφοροι ορισμοί θεωρούν την 

ποιότητα ως τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές (Gilmore, 1974) και ως 

το βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη (Crosby & Free, 1979). 

Ακολούθως, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International 

Standardization Organization, 1990) ορίζει την ποιότητα ως «…το σύνολο 

των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ικανοποιεί τις 

δηλωθείσες ή προκύπτουσες ανάγκες από τη χρήση τους».  

 

3.2. Ορισμοί της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Σε προηγούμενο υποκεφάλαιο περιγράφηκε η αδυναμία υιοθέτησης ενός 

κοινά αποδεκτού ορισμού για την έννοια ποιότητα. Η ίδια αδυναμία 

παρουσιάζεται και στον όρο Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (στο εξής ΔΟΠ), 

καθώς όλοι οι θεωρητικοί και οι οργανισμοί που ασχολούνται με το εν λόγω 

αντικείμενο χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς, ή ακόμα και 

διαφορετικά ονόματα (Bounds, Yorks, Adams, & Ranney, 1994).  

Παρά το γεγονός απουσίας ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, διαχρονικά 

εισήχθησαν διάφοροι ορισμοί που σκοπό είχαν να περιγράψουν τον εν λόγω 

όρο. Ένας από τους πιο ευρέως αποδεκτούς ορισμούς είναι ο εξής: «Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας είναι μια συνολική οργανωτική προσέγγιση για την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και των προσδοκιών  τους, που 

περιλαμβάνει όλους τους μάνατζερ και τους υπαλλήλους, με τη χρήση 

ποσοτικών μεθόδων για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, των προϊόντων 

και των υπηρεσιών του οργανισμού» (American Federal Office of 

Management Budget Circular, στο Milakovich, 1991: 209).  

Ένας άλλος ορισμός χαρακτηρίζει τη ΔΟΠ ως την ολική προσέγγιση στη 

διοίκηση ενός οργανισμού, η οποία είναι βασισμένη στη διακυβέρνησή του 

μέσω συνεχούς εξέλιξης των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων και 

χαρακτηρίζεται από την ανάμειξη του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού 

του οργανισμού αυτού. Επιπλέον, ο στόχος της ΔΟΠ είναι η ικανοποίηση των 

προσδοκιών των πελατών και των υπολοίπων εμπλεκομένων μερών και 

αποτελεί το μέσο επίτευξης των βέλτιστων αποτελεσμάτων για την εμπλοκή 



10 

 

των ανθρωπίνων πόρων με το μικρότερο κόστος, για τη μέγιστη ικανοποίηση 

των τελικών αποδεκτών, δηλαδή των πελατών (Mele, & Colurcio, 2006). 

Η ΔΟΠ έχει επίσης οριστεί ως «…μια προσέγγιση για συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της 

συμμετοχής όλων των επιπέδων και των τμημάτων του οργανισμού» (Vink, 

Konngsveld, & Phondt, 1998:135, στο Βουλγαρίδου, 2003). 

Προσανατολισμένος στον πελάτη ο ορισμός του Zairi (1994), σύμφωνα με τον 

οποίο η ΔΟΠ αποτελεί ένα σύνολο αρχών και τεχνικών διοίκησης, 

μεθοδολογίας και τεχνολογιών, τα οποία ενώνονται προς όφελος των 

πελατών. Ο Oakland (1994), από την άλλη, περιγράφει τη ΔΟΠ ως μια 

απόπειρα εξέλιξης της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του 

εκάστοτε οργανισμού.  

Άλλοι θεωρητικοί εκτιμούν πως η ΔΟΠ αποτελεί ένα σύστημα διοίκησης με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, που αποσκοπεί στη διαρκή ανάπτυξη της πελατειακής 

ικανοποίησης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (Evans, & Lindsay, 2008) ή 

αναφέρονται σε αυτή ως μια μακροχρόνια διαδικασία, χωρίς αρχή και τέλος 

(Berry, 1991). Ανάμεσα στις κύριες συνιστώσες που συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική ΔΟΠ εντάσσονται η κατανόηση και αποδοχή των αρχών της 

ΔΟΠ, ο χρόνος αποδοχής αυτών καθώς και η ενεργός συμμετοχή του 

ανθρώπινου δυναμικού στην εφαρμογή αυτών των αρχών (Taylor, & Wright, 

2003).  

 

3.3. Βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  

Όπως διαπιστώνει κανείς από την εννοιολογική οριοθέτηση, η ΔΟΠ αποτελεί 

μια φιλοσοφία διοίκησης, η οποία ενεργοποιεί το σύνολο των διαδικασιών, 

των υλικών υποδομών και του έμψυχου υλικού ενός οργανισμού με στόχο την 

απόδοση της βέλτιστης δυνατής ποιότητας και τη συνεπακόλουθη 

ικανοποίηση των πελατών. Η διαδικασία, ωστόσο, αυτή διέπεται από κάποιες 

αρχές, προκειμένου να λειτουργήσει καθολικά και με ορθό τρόπο στους 

οργανισμούς που την έχουν υιοθετήσει.  
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Έτσι, σύμφωνα με τους Evans και Lindsay (2008) και Peters και συν. (1999), 

οι αρχές της ΔΟΠ είναι οι εξής:  

 Προτεραιότητα στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωσή της 

 Εστίαση στις απαιτήσεις του πελάτη  

 Εστίαση στη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού  

 Διοίκηση με διαλειτουργικές ομάδες  

 Διοίκηση με αντικειμενικά στοιχεία  

Στη βιβλιογραφία παρατηρείται επίσης ο προσδιορισμός της ΔΟΠ από τρία 

επιμέρους στοιχεία, που αποτελούν τα συστατικά της έννοιας αυτής. 

Παρακάτω, παρατίθενται σχηματικά τα συστατικά αυτά και περιγράφονται οι 

πτυχές του κάθε στοιχείου. 

 

Σχήμα 3.1. Τα συστατικά της ΔΟΠ. Πηγή: Lau & Anderson, 1998. 
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3.4. Στόχοι της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Η ΔΟΠ, που αποτέλεσε μια καινοτομία στον τομέα της διοίκησης των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών, κατασκευάστηκε σαν θεωρία προκειμένου 

να εξυπηρετήσει κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί 

συνάδουν με τις αρχές που παρουσιάστηκαν παραπάνω και η επίτευξή τους 

οδηγεί σε μια αποτελεσματική διοίκηση, τα αποτελέσματα της οποίας 

διέπονται από μια πολύ υψηλή ποιότητα. Οι βασικοί στόχοι, λοιπόν, της ΔΟΠ 

είναι οι εξής (Τσιότρας, 1995):  

 Η συνεχής ικανοποίηση των πελατών μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού 

 Η διαχρονική ικανοποίηση των εργαζομένων, μέσα στα πλαίσια της 

διαδικασίας ικανοποίησης των πελατών  

 Η υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ ως μια εργασιακή κουλτούρα της 

εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού  

 

3.5. Χαρακτηριστικά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Για την επιτυχημένη εφαρμογή της ΔΟΠ σε ένα πλήρες σύστημα παραγωγής 

προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, απαραίτητα είναι κάποια χαρακτηριστικά, 

τα οποία θα αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα της ΔΟΠ, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η Δέσμευση, η Επιστημονική  γνώση 

και η Συμμετοχή, χαρακτηριστικά που λειτουργούν και ως αξιώματα.  

Σύμφωνα με τον Τσιότρα (1995), τα παραπάνω αποτελούν και ολοκληρώνουν 

μια κουλτούρα, την κουλτούρα της ΔΟΠ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη 

μέγιστη απόδοση της ποιότητας σε έναν επαγγελματικό φορέα. Έτσι, η 

δέσμευση οδηγεί σε μια άνευ τέλους εξέλιξη της ποιότητας, η επιστημονική 

γνώση είναι απαραίτητη για τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων, τεχνικών 

και εργαλείων, προκειμένου να μπορούν να υποστηριχθούν οι τεχνικές 

διαδικασίες και αλλαγές και μέσω της συμμετοχής, δηλαδή της ενεργούς 

ανάμειξης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, ο εκάστοτε φορέας οδεύει 

σε μια πραγματικότητα παροχής άριστης ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών.  
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3.6. Μοντέλα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Σε μια έννοια η οποία δημιούργησε ένα καινούριο πεδίο στο χώρο των 

επιχειρήσεων αρχικά, αλλά και όλων των οργανισμών μετέπειτα, υπήρξε μια 

πληθώρα μοντέλων, με σκοπό να οργανωθεί το ευρύτερο πλαίσιο και να 

καταστεί  εφαρμόσιμο σε πραγματικά δεδομένα. Παρακάτω, θα αναφερθούν 

τα πιο διαδεδομένα μοντέλα ΔΟΠ και θα περιγραφούν οι διαστάσεις τους.  

 

 Μοντέλο Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 

Το μοντέλο MBNQA εισήχθη το 1987 ως ένα βραβείο για την αναγνώριση της 

χρήσης της φιλοσοφίας της ΔΟΠ και την περαιτέρω ενθάρρυνση της 

εφαρμογής της από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, προκειμένου να 

εδραιωθεί ένα καινοτόμο επιχειρηματικό πεδίο, χαρακτηριζόμενο από υψηλής 

ποιότητας παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζει μια 

αξιολόγηση εφαρμογής της ΔΟΠ, εισάγοντας τα κάτωθι κριτήρια – 

χαρακτηριστικά:  

 Ηγεσία  

 Πληροφορίες και Ανάλυση 

 Στρατηγικός Σχεδιασμός Ποιότητας  

 Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων 

 Διοίκηση των Διαδικασιών Ποιότητας  

 Αποτελέσματα Ποιότητας και Παραγωγής  

 Εστίαση και Ικανοποίηση του Πελάτη  

Ανάμεσα στα θετικά χαρακτηριστικά του μοντέλου αυτού περιλαμβάνονται οι 

αντικειμενικές οδηγίες που προκύπτουν από την σχεδιασμένη μεθοδολογία, 

που έχει ως σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της απόδοσης στα σημεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  
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 Μοντέλο του European Foundation for Quality Management (EFQM) 

Ένα ακόμα μοντέλο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια ενός βραβείου 

αριστείας, το EFQM παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το MBNQA, αλλά 

διαφορετική φιλοσοφία. Τα κριτήρια – χαρακτηριστικά στην περίπτωση αυτή 

είναι τα εξής εννιά: 

 Ηγεσία 

 Στρατηγική και Προγραμματισμός  

 Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Συνεργασίες και Πόροι  

 Διαδικασίες 

 Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πολίτη/ πελάτη 

 Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό  

 Αποτελέσματα  σχετικά με την κοινωνία  

 Κύρια αποτελέσματα επίδοση  

 

 Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)  

Πρόκειται για ένα εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας που έχει επηρεαστεί 

από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση 

Ποιότητας (European Foundation Quality Management - EFQM) και το 

πρότυπο του Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών Επιστημών Speyer. 

Σύμφωνα με το ΚΠΑ, τα άριστα αποτελέσματα ως προς την οργανωτική 

απόδοση, τους πελάτες/πολίτες και την κοινωνία εξαρτώνται από την ηγεσία, 

τη στρατηγική και τον προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις 

συνεργασίες και τους πόρους και τις διοικητικές διαδικασίες. Το ΚΠΑ 

αποτελεί μια ολιστική ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης προσεγγίζοντάς 

την από διαφορετικές οπτικές ταυτόχρονα.  

Το ΚΠΑ προσφέρεται ως ένα εύκολο στη χρήση του εργαλείο, ώστε να 

βοηθηθούν οι οργανώσεις του δημοσίου τομέα σε όλη την Ευρώπη να 

χρησιμοποιήσουν τεχνικές διοίκησης ολικής ποιότητας και να βελτιώσουν την 

απόδοσή τους. Το ΚΠΑ παρέχει ένα πλαίσιο αυτό-αξιολόγησης που είναι 

εννοιολογικά παρόμοιο με τα κύρια μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 



15 

 

ιδιαιτέρως με το EFQM, αλλά έχει διαμορφωθεί ειδικά για τις οργανώσεις του 

δημοσίου τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές τους.  

 

 

Σχήμα 3.2. Το μοντέλο ΚΠΑ. Πηγή: Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Υπουργείο 

Εσωτερικών (2013). 

 

Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει τις σχέσεις των κριτηρίων του 

συγκεκριμένου μοντέλου. Τα κριτήρια αυτά είναι αλληλένδετα και 

ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις προκειμένου να οδηγηθεί η 

επιχείρηση ή ο οργανισμός στο επιθυμητό αποτέλεσμα, που είναι η βέλτιστη 

ποιότητα παραγόμενου προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Οι βασικοί στόχοι του ΚΠΑ, όπως διαμορφώνονται στο Ελληνικό Κείμενο της 

Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας της ΓΓΔΜ του Υπουργείου 

Εσωτερικών είναι: α) η εισαγωγή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κύκλου ποιότητας, αποτελούμενου από 

τον Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση, β) η 

διευκόλυνση της αυτοαξιολόγησης της δημόσιας οργάνωσης, για την 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και το σχεδιασμό δράσεων 

βελτίωσης, γ) η γεφύρωση των διαφορετικών μοντέλων της διοίκησης 
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ποιότητας και δ) η διευκόλυνση της συγκριτικής μάθησης ανάμεσα στους 

δημόσιους οργανισμούς (Υπουργείο Εσωτερικών, 2006).  

Η εφαρμογή του ΚΠΑ διαρκεί περίπου τέσσερις μήνες. Στο πρώτο στάδιο, 

πραγματοποιείται ο προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής και η ενημέρωση 

της ομάδας που θα συμμετάσχει. Στη δεύτερη φάση, πραγματοποιείται η 

διανομή των εργασιών και η οριοθέτηση των εσωτερικών διεργασιών των 

ομάδων. Στο τρίτο στάδιο, λαμβάνει χώρα η συλλογή των δεδομένων και η 

κατάρτιση του αρχικού σχεδίου της έκθεσης. Στο τέταρτο στάδιο, 

πραγματοποιείται η σύνταξη της τελικής έκθεσης.  

Αξίζει να σημειωθεί πως η εφαρμογή του ΚΠΑ δεν είναι υποχρεωτική για τις 

δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, 78 φορείς εφάρμοσαν το συγκεκριμένο 

εργαλείο κατά το διάστημα 2007 – 2013. Οι 24 από αυτούς ήταν ΝΠΔΔ, οι 15 

Περιφέρειες, οι 5 νομοί (πριν την εφαρμογή του ν.3852/2010), οι 23 ήταν 

Δήμοι και ένας φορέας αποτελούσε ανεξάρτητη αρχή (Κέφης, 2014). 

 

 Μοντέλο του Oakland 

 Ο Oakland (1994) ήταν ο εισηγητής ενός ακόμα μοντέλου για την ΔΟΠ. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περιέγραψε τη ΔΟΠ ως μια προσπάθεια για την 

ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων ή οργανισμών. Σύμφωνα με τον ανωτέρω θεωρητικό, τα κύρια 

γνωρίσματα της ΔΟΠ αφορούν τις σχέσεις των πελατών με τους προμηθευτές, 

την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των διαφόρων διαδικασιών που 

διέπουν έναν οργανισμό, την αντικατάσταση των παλιών αρχών διοίκησης του 

οργανισμού από τις αρχές της ΔΟΠ, την καλυτέρευση των στοιχείων 

επικοινωνίας σε καθολικό επίπεδο, με βασικό και απώτερο προσανατολισμό 

τη δέσμευση στην ποιότητα.  

 

 Μοντέλο του Deming 

Ο Deming (1986), που θεωρείται ο πατέρας της Διοίκησης και της Ποιότητας, 

εισήγαγε ένα μοντέλο βάσει του οποίου η  ποιότητα δεν θα πρέπει να 
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ελέγχεται μετά το πέρας της διαδικασίας παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας, αλλά θα πρέπει να επιθεωρείται σε κάθε στάδιο παραγωγής. 

Επιπλέον, υποστήριξε πως η ποιότητα επηρεάζεται κυρίως από λάθη της 

διοίκησης και όχι από λάθη του ανθρώπινου δυναμικού. Για το λόγο αυτό 

εισήγαγε 14 προτάσεις, οι οποίες λειτούργησαν σαν αρχές στο συγκεκριμένο 

μοντέλο (Λογοθέτης, 1993). Οι προτάσεις αυτές είναι:  

1. Συνθήκες συνέπειας και σταθερότητας ως προς τη βελτίωση του 

προϊόντος 

2. Υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας Διοίκησης  

3. Ανεξαρτητοποίηση από τον τελικό έλεγχο της ποιότητας και 

προώθηση της επιθεώρησης σε κάθε βήμα παραγωγής  

4. Απελευθέρωση της επιλογής προμηθευτών βασισμένης στην τιμή  

5. Διαρκής ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών  

6. Καθιέρωση της εκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης  

7. Θέσπιση ηγεσίας 

8. Αποβολή του φόβου 

9. Απομάκρυνση των φραγμών ανάμεσα στα τμήματα  

10. Παύση των εξωπραγματικών στόχων  

11. Παύση των ποσοτικών μέτρων  

12. Άρση των ορίων για τη βελτίωση της υπερηφάνειας του 

εργαζόμενου 

13. Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

14. Δραστηριοποίηση για τον πραγματικό μετασχηματισμό – δέσμευση 

για μακροχρόνια υιοθέτηση της νέας κουλτούρας  

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ η θεωρία του Deming είναι προσανατολισμένη 

σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο διοίκησης, ο ίδιος ουδέποτε χρησιμοποίησε τον 

όρο ΔΟΠ  (Petersen, 1999).  Βασισμένος στις παραπάνω αρχές, προσδιόρισε 

τις αρνητικές πράξεις, οι οποίες προκαλούν μείωση της ποιότητας. Ο ίδιος 

ονόμασε τις πράξεις αυτές «Εφτά Θανάσιμες Ασθένειες» και περιλαμβάνει 

την απουσία προσήλωσης στο σκοπό, το ενδιαφέρον για τα άμεσα κέρδη, την 

αξιολόγηση προσόντων και απόδοσης, τη διαρκή εναλλαγή των στελεχών 

διοίκησης, την προσήλωση στα ποσοτικά μέτρα, τα ιατρικά έξοδα που 

υπερβαίνουν τα όρια, καθώς και τα έξοδα εγγυήσεων που υπερβαίνουν τα 
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όρια. Τέλος, ο ίδιος θεωρητικός προτείνει  μια συγκεκριμένη μέθοδο για την 

επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζεται σχηματικά.  

 

 

Σχήμα 3.3. Ο κύκλος του Deming. Πηγή: Deming (1986). 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω μέθοδο, ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την 

αποκόμιση των επιθυμητών αποτελεσμάτων, βάσει των στόχων και των 

διαδικασιών που ορίζονται.  Ακολουθεί η εφαρμογή των διαδικασιών που 

ορίζει ο σχεδιασμός και έπεται ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών αυτών και η σύγκρισή τους με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Τέλος, συγκρίνονται τα πραγματικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα και 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες,  προκειμένου να προσδιοριστεί 

η αιτία τους και να διορθωθούν τα προβλήματα που δημιουργούν αυτή τη 

διάσταση. Ο κύκλος του Deming, αλλιώς γνωστός ως PDCA (Plan – Do – 

Check – Act), εφαρμόζεται σπειροειδώς επαναληπτικά, προκειμένου οι 

διαδικασίες να οδεύσουν στη μέγιστη ποιότητα, στα βέλτιστα αποτελέσματα.  

Υπάρχει μια πληθώρα θεωρητικών, οι οποίοι συνέβαλαν στη μελέτη της ΔΟΠ 

και της ποιότητας εν γένει. Παρακάτω, παρατίθεται σε πίνακα η συμβολή των 

πιο σημαντικών θεωρητικών στον τομέα αυτό.  

 

•Εφαρμογή•Έλεγχος

•Σχεδιασμός•Ενέργειες

ACT PLAN

DOCHECK
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Πίνακας 3.1. Προσανατολισμός συγγραφέων στη Διοίκηση Ποιότητας 

 

Συγγραφέας 

 

 

Ορισμός Ποιότητας 

 

Προσανατολισμός 

 

Ανέπτυξε 

 

Juran Καταλληλότητα προς 

χρήση 

Πελάτης Τριλογία της 

ποιότητας 

Τα πέντε 

χαρακτηριστικά της 

ποιότητας 

Εσωτερικός πελάτης 

Οι 4 φάσεις της 

επίλυσης 

προβλημάτων 

Η έλικα της ποιότητας 

Garvin Δεν έδωσε 

συγκεκριμένο ορισμό 

Πελάτης Οι 5 βάσεις της 

ποιότητας 

Οι 8 διαστάσεις της 

ποιότητας 

Crosby Συμμόρφωση στις 

απαιτήσεις 

Προμηθευτής Οι 5 απαράβατες 

αρχές της ποιότητας 

Το πρόγραμμα 14 

σημείων για την 

ποιότητα 

Ishikawa Δεν έδωσε 

συγκεκριμένο ορισμό 

Προμηθευτής Διάγραμμα Ishikawa  

Ταξινόμηση των 
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στατιστικών 

εργαλείων ποιότητας 

Έλεγχος ποιότητας σε 

ολόκληρη την 

επιχείρηση 

Κύκλοι ποιότητας  

Feigenbaum Ικανοποίηση του 

πελάτη με το 

χαμηλότερο κόστος 

Προμηθευτής Βιομηχανικός κύκλος 

Χρήση του συμβόλου 

ποιότητας 

Taguchi Δεν έδωσε 

συγκεκριμένο ορισμό 

Προμηθευτής Ποιότητα των 

μεθόδων σχεδιασμού 

Πηγή: James (1996). 

 

3.7. Διαχείριση Ποιότητας 

Στα πλαίσια της εφαρμογής των καινοτόμων συστημάτων ΔΟΠ, γίνεται σαφές 

πως οι αξιώσεις και οι αρχές της διοίκησης αυτής λαμβάνουν χώρα στο 

σύνολο των επιπέδων και των διαδικασιών μια επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού και καθορίζουν έμμεσα τις σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και 

πελάτη ή προμηθευτή, αλλά και τις σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς 

και την ευρύτερη οργάνωση της επιχείρησης, τις αξίες που διαμορφώνονται 

σε αυτή και τη γενικότερη φιλοσοφία. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρούνται τα 

εξής τέσσερα συστήματα:  

 Σύστημα Επιθεώρησης 

 Σύστημα Ελέγχου Ποιότητας  

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  

 Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  

Η εξέλιξη των ανωτέρω συστημάτων αποδίδεται διαγραμματικά στο Σχήμα 

3.4. 
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Σχήμα 3.4. Η εξέλιξη των θεωριών και προσεγγίσεων ποιότητας. Πηγή: 

Τσιότρας (2002). 

 

Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω, το πρώτο βήμα της διαδικασίας αυτής είναι η 

δήλωση της υιοθέτησης μια φιλοσοφίας προσανατολισμένης προς την 

ποιότητα, ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν τα επόμενα βήματα έως και την 

εφαρμογή της. Ο ρόλος της διαχείρισης ποιότητας  σε αυτό το πλαίσιο είναι η 

διάχυση αυτής της δέσμευσης, προκειμένου να προσανατολιστούν οι 

διαδικασίες προς αυτή την πορεία. Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9000:2008, ως διαχείριση ποιότητας ορίζονται «…οι συντονισμένες 

δραστηριότητες για τη διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού, όσον 

αφορά την ποιότητα». Βάσει του ορισμού αυτού, προκύπτει πως ο όρος 

διαχείριση ποιότητας δεν αφορά στον ποιοτικό έλεγχο ενός προϊόντος, ούτε 

στην ποιότητα κατασκευής του, αλλά αναφέρεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

που αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή του 

οργανισμού στο σύνολό του (Γκίκα, 2015).  
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Με απλά λόγια, η διαχείριση ποιότητας αναφέρεται στη διαχείριση των 

δραστηριοτήτων που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας ή των υπηρεσιών. 

Η διαχείριση ποιότητας, κατά τον Morrison (1994), παρουσιάζει τις εξής 

αρχές: Μέτρηση, τυποποίηση, επιθεώρηση, διαρκής διαθεσιμότητα, ακρίβεια 

και ανατροφοδότηση. Όλες οι ανωτέρω αρχές είναι σημαντικές, καθώς η 

εξασφάλιση και η ακριβής ακολουθία τους εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα 

σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι Phan, Bahjat και  Matsui (2011), υποστήριξαν πως τα 

στοιχεία που συνθέτουν τη Διαχείριση  Ποιότητας είναι η ηγεσία, η δέσμευση, 

η υποκίνηση και ανάπτυξη, ο σχεδιασμός νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, η 

διαχείριση διαδικασιών, η διαρκής ενημέρωση και η ανάπτυξη σχέσεων 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία μερών. Άλλοι θεωρητικοί 

εντάσσουν στα στοιχεία αυτά και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, την 

ενδυνάμωση, την αναγνώριση, την ομαδική εργασία την κοινωνική ευθύνη, 

αλλά και τις τεχνικές και τα εργαλεία διοίκησης ποιότητας (Abdullah & Tari, 

2012).  

Σύμφωνα με την άποψη των Flynn, Sakakibara, Schroeder και Flynn (1990), 

θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση των εισροών ενός οργανισμού με τη διαχείριση 

ποιότητας του, μέσω της ανάπτυξης των πρακτικών διοίκησης, παρά μέσω της 

απλή δημιουργίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο, 

άλλωστε, ο οργανισμός δεν οδηγείται μόνο στη βελτίωση της ποιότητας του 

προϊόντος, αλλά και στην αύξηση των κερδών και της παραγωγικότητας.   

Ακολούθως, ως Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ορίζεται η απαιτούμενη 

οργάνωση, τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να 

διεκπεραιωθεί η διαχείριση της ποιότητας. Ο βασικός σκοπός των 

συστημάτων αυτών είναι η διατήρηση αλλά και η εξέλιξη των 

χαρακτηριστικών ενός παραγόμενου προϊόντος ή μιας προσφερόμενης 

υπηρεσίας, με συνεπακόλουθη την κάλυψη των διαρκώς μεταβαλλόμενων 

προσδοκιών των πελατών. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ορίζεται επίσης 

«…το σύστημα για την καθιέρωση πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών και 

για την επίτευξη αυτών των αντικειμενικών σκοπών. Το Σύστημα Διαχείρισης 
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ενός οργανισμού μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα Συστήματα Διαχείρισης 

όπως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» (Στεφανάτος, 2008: 16).  

Η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια επιχείρηση ή έναν 

οργανισμό μπορεί να προσκομίσει σε αυτόν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά 

αναφέρονται ως οφέλη η ενίσχυση στους δείκτες αποδοτικότητας,  η 

υπερίσχυση έναντι των ανταγωνιστών, η βελτίωση της εικόνας του 

οργανισμού, η αύξηση του κύκλου εργασιών, η βελτίωση της οργάνωσης και 

του τρόπου λειτουργίας, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων με 

συνεπακόλουθη την εξοικονόμηση αυτών, η αύξηση της παραγωγικότητας και 

η μείωση διαφυγόντων κερδών, η ικανοποίηση των εργαζομένων και η 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας (Μαθιουδάκης, 2009).  

3.7.1. Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας 

Στα πλαίσια της διαχείρισης ποιότητας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, ο 

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standardisation Organization 

– ISO) δημιούργησε κάποια πρότυπα, προκειμένου να πραγματοποιείται μέσω 

αυτών η πιστοποίηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η πιστοποίηση 

αυτή πραγματοποιείται από εθνικούς ή άλλους φορείς και στοχεύει στη 

διασφάλιση της ποιότητας.  

Το βασικό πρότυπο που χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση ποιότητας, αλλά 

και για την αξιολόγηση μιας επιχείρησης είναι το ISO 9001:2008. Το πρότυπο 

αυτό περιλαμβάνει λεπτομερή καθοδήγηση για τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσει η εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμός προκειμένου να προβεί 

στην εξασφάλιση και εδραίωση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας.  

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

καθορίζεται από την καταλληλότητά του για χρήση, τη συμμόρφωση προς τις 

απαιτήσεις, την ασφάλεια στη χρήση για την υγεία και το περιβάλλον και την 

ανταπόκριση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών (Tricker, & 

Sherring–Lucas,2005). Κατά τη διάρκεια της εξέλιξής της η  σειρά προτύπων 

ISO ξέφυγε από τη λογική της διασφάλισης ποιότητας και υιοθέτησε τη 

λογική της διαχείρισης της ποιότητας, ώστε μέσα από την παρακολούθηση 

των πραγματικών-καθημερινών διαδικασιών να επιτυγχάνεται η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας (Γκουτάκου και Γκοτζαμάνη,2006) 
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3.8.Διαχείριση ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα 

Όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφία, η ποιότητα είναι μια έννοια η οποία 

αφορά κυρίως τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μόλις τα τελευταία χρόνια  η έννοια 

αυτή άρχισε να αφορά τη Δημόσια Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τον πολίτη 

ως τελικό αποδέκτη των υπηρεσιών της. Η ποιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες 

θεωρείται πλέον απαιτούμενη, καθώς ο πολίτης αποτελεί το επίκεντρο του 

οικονομικού συστήματος του κράτους. Την άποψη αυτή ενισχύει και ο 

Jackson (2001:13), διατεινόμενος πως «Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 

απευθύνονται και υπηρετούν ενδιαφερόμενους, με αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα. Ο μεν ιδιωτικός τομέας υπηρετεί πελάτες και μετόχους, ο 

δημόσιος τομέας και οι διοικήσεις τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους  τη 

ζήτηση των ψηφοφόρων και των φορολογούμενων πολιτών».  

Οι διαφορές αυτές που παρουσιάζονται μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του καθενός από τους τομείς 

αυτούς. Έτσι, λοιπόν, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η διαχείριση της ποιότητας 

αποσκοπεί στην αύξηση του κέρδους, στο δημόσιο τομέα αποσκοπεί στη 

μείωση του κόστους και στον περιορισμό των δαπανών. Επιπλέον, ενώ ο 

ιδιωτικός τομέας έχει ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, στο 

δημόσιο τομέα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποδοτικότητα των υπαλλήλων 

και, συνεπακόλουθα, στην κοινωνική ωφέλεια (McAdam, & Saulters, 2000). 

Επιπλέον, θεωρητικοί του πεδίου αυτού εντοπίζουν τη διαφοροποίηση του 

δημόσιου τομέα έναντι του ιδιωτικού σε τέσσερεις συνιστώσες, την 

πολυπλοκότητα του συστήματος διοίκησης και εξυπηρέτησης των πολιτών, τη 

διαπερατότητα, δηλαδή την επιρροή πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

παραγόντων στους δημόσιους οργανισμούς, την αστάθεια που προκύπτει από 

πολιτικούς κυρίως περιορισμούς και την έλλειψη ανταγωνισμού (Ring, & 

Perry, 1995). Αντίστοιχα, χαρακτηριστικά όπως η ισότητα των πολιτών στην 

εξυπηρέτηση, η ασάφεια στοχοθέτησης, η πιθανή έλλειψη των απαραιτήτων 

γνώσεων από την πλευρά της ηγεσίας δημιουργούν ένα πλαίσιο στο  οποίο 

είναι εξαιρετικά δύσκολη η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (Ranson, & Stewart, 

1994).  
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Τα χαρακτηριστικά αυτά, λοιπόν, της Δημόσιας Διοίκησης, συμβάλλουν στη 

διατήρηση ενός χαμηλού επιπέδου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το 

λόγο αυτό, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την υιοθέτηση μιας κουλτούρας 

ποιότητας στις δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να εξαλειφθούν  τα 

προβλήματα στην ομαλή και ποιοτική παροχή των υπηρεσιών. Φαινόμενα 

όπως η γραφειοκρατία, ο συγκεντρωτισμός και η άκαμπτη διοίκηση θα πρέπει 

να μεταβληθούν, προκειμένου η Δημόσια Διοίκηση να μετατραπεί σε ένα 

αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης, ευέλικτο και ικανό να 

αλληλεπιδράσει με τα αντίστοιχα συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

και παγκοσμίως (Sotirakou, & Zeppou, 2006).  

Αντίστοιχη είναι η κριτική του Μακρυδημήτρη, σύμφωνα με την οποία 

παρατηρείται ένας περιορισμός στον επιχειρηματικό ρόλο του κράτους, ο 

οποίος ποικίλει ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές συνθήκες, ενώ αντίθετα 

παρατηρείται μια αναβάθμιση του εποπτικού και ρυθμιστικού του ρόλου. Με  

τον τρόπο αυτό, «…υπογραμμίζεται η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του πολίτη και της κοινωνίας των πολιτών» 

(2008:463).  

Είναι γεγονός, λοιπόν, πως η διαχείριση της ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα 

παρουσιάζει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τομέα αυτού.  

Ήδη από τη δεκαετία του ΄80 εμφανίστηκε μία τάση μεταστροφής του 

Δημόσιου τομέα σε θέματα ποιότητας με την εμφάνιση της «νέας Δημόσιας 

Διοίκησης» με κυριότερα χαρακτηριστικά την έμφαση σε πρακτικές διοίκησης 

του ιδιωτικού τομέα και την εισαγωγή προτύπων μέτρησης (Hood, 1991). Η 

μεταστροφή αυτή στην ποιότητα στο δημόσιο τομέα χαρακτηρίζεται από τρεις 

φάσεις, την ποιότητα ως σεβασμός στους κανόνες και τις διαδικασίες, 

ανεξάρτητα από τους λήπτες των υπηρεσιών, την ποιότητα ως 

αποτελεσματικότητα και την ποιότητα ως ικανοποίηση των πολιτών 

(Cekerevak, & Davidovic, 2009).  

Για την εφαρμογή, ωστόσο, ενός συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας στο 

Δημόσιο είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν εμπόδια τα οποία σύμφωνα με τον 

Milakovich (1991) είναι ο λανθασμένος τρόπος επιβράβευσης των 

υπαλλήλων, ο περιορισμός στην ελευθερία λήψης αποφάσεων των 



26 

 

εργαζομένων, η διοίκηση με στόχους που παρεμποδίζει την εφαρμογή των 

αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ο φόβος των προϊσταμένων για την 

αλλαγή, τα εμπόδια στη συνεργασία, η ύπαρξη προϋπολογισμού που οδηγεί 

στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων και όχι στον περιορισμό του κόστους. 

Μία ακόμη ιδιαιτερότητα του δημοσίου τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό είναι 

ότι, ενώ η βελτίωση στον ιδιωτικό τομέα αποσκοπεί στη  προσέλκυση νέων 

πελατών με σκοπό το κέρδος, στο δημόσιο τομέα η προσέλκυση νέων 

πελατών λόγω βελτίωσης της ποιότητας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση 

για υπηρεσίες  με τους πόρους όμως να παραμένουν οι ίδιοι (Donelly, 1999). 

Ωστόσο, η μεταστροφή της αντίληψης του δημοσίου τομέα προς τη φιλοσοφία 

της ποιότητας είναι πια γεγονός. Στη χώρα μας η έννοια της ποιότητας έχει 

εισαχθεί στη  Δημόσια  Διοίκηση εδώ και 13 χρόνια βάσει του ν. 3230/2004  

«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας 

και άλλες διατάξεις», που εισήγαγε την καθιέρωση συστήματος διοίκησης με 

στόχους και τη μέτρηση της αποδοτικότητας στη Δημόσια διοίκηση. To Νομικό 

πλαίσιο του συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας χώρα μας περιγράφεται στον 

παραπάνω νόμο και στο π.δ.259/05 «περί σύστασης Διεύθυνσης Ποιότητας και 

αποδοτικότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ» 

Ο ίδιος νόμος, άλλωστε που εισήγαγε το σύστημα Διοίκησης μέσω στόχων,  

προήγαγε το θεσμό των Εθνικών Βραβείων Δημοσίων Υπηρεσιών. Τα βραβεία 

που θεσπίστηκαν είναι: 

1. Γενικό Βραβείο Αποτελεσματικότητας – Αποδοτικότητας – 

ποιότητας 

2. Ειδικό Βραβείο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

3. Ειδικό Βραβείο Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους 

Πολίτες και τις Επιχειρήσεις  

4. Ειδικό Βραβείο Ικανοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις 

συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας  

5. Ειδικό Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς  

6. Ειδικό Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας.  
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Τα ανωτέρω βραβεία απευθύνονται σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. 

Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση των 

σχετικών διαδικασιών είναι η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   

Για την εφαρμογή διαχείρισης ποιότητας στο δημόσιο τομέα τα κύρια 

εργαλεία είναι: α) η διοίκηση μέσω στόχων, β) οι δείκτες αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας, γ) το ΚΠΑ και δ) η πιστοποίηση  μέσω ISO. 

(Διονυσοπούλου, 2012) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης που 

παρέχεται από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία ΝΠΔΔ, το μοναδικό 

ασφαλιστικό ταμείο που έχει πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα με πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 είναι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Η εφαρμογή και η σωστή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

κατά ISO 9001:2008  και ΕΛΟΤ 1429:08 του ΙΚΑ– ΕΤΑΜ είναι υποχρεωτική 

για όλα τα στελέχη, τα οποία καλούνταν να ενσωματώσουν τις αρχές του στις 

καθημερινές εργασίες   τους   και   να   το   χρησιμοποιούν   ως   εργαλείο   

διεκπεραίωσης   των αρμοδιοτήτων τους και ως ένα μέσο για τη συνεχή 

βελτίωση και προαγωγή τόσο των ικανοτήτων τους όσο και της ποιότητας 

εργασίας τους.(www.ika.gr) 
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4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Οι ραγδαίες αλλαγές στο πεδίο της εργασίας που μετατόπισαν το ενδιαφέρον 

από την ποσότητα στην ποιότητα, είναι επίσης υπεύθυνες για τον 

προσανατολισμό των οργανισμών στην ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα 

ως μια σημαντική πτυχή για την ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία των 

οργανισμών αυτών. Ο νέος αυτός προσανατολισμός, από το κόστος και το 

προϊόν, στην ποιότητα και στο ανθρώπινο δυναμικό ως χαρακτηριστικά 

μέγιστης απόδοσης, επέδρασε ριζικά στη διαφοροποίηση της διοίκησης 

προσωπικού όπως μέχρι πρότινος εφαρμοζόταν. Για το λόγο αυτό ανέκυψε 

ένα νέο πεδίο διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία προώθησε την 

γενικευμένη αναδιάρθρωση και τη ριζική τροποποίηση των χαρακτηριστικών 

του παλαιού αυτού τρόπου διοίκησης.  

 

4.1. Εννοιολογικές οριοθετήσεις της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στη σύγχρονη αυτή κοινωνία, όπου η λειτουργία των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών εν γένει έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά στο πέρασμα των ετών, 

η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μια λειτουργία, η οποία 

χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες τεχνικές, οδεύει στην εξέλιξη των / 

ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης, δημιουργώντας στρατηγικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  

Η προσπάθεια ενός συνολικού ορισμού για τον όρο Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού ή Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων φαίνεται να μην έχει επιτευχθεί, 

καθώς σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

μπορεί να θεωρείται συνώνυμη με τη διοίκηση προσωπικού, άλλοι τη 

θεωρούν ως έναν επιμέρους όρο της διοίκησης  ο οποίος ενσωματώνει την 

οργάνωση του οργανισμού, τη διοίκηση και τις σχέσεις του προσωπικού, ενώ 

άλλοι θεωρούν πως είναι ένα σύνολο αρχών που συμβάλλουν στην ομαλή 

λειτουργία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τη σύνδεση των 

επιμέρους τμημάτων της.   

Ο Baum (1995:9) θεωρεί πως «η πρόκληση για τη διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού φαίνεται να έχει να κάνει με την ανάπτυξη, την κινητοποίηση και 



29 

 

την ανταμοιβή του προσωπικού, μετατρέποντας το έτσι σε  μια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος».  Οι Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς (2003) 

υποστηρίζουν πως η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί διοικητικό 

παράγοντα που σκοπό έχει την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ανθρωπίνων 

πόρων ενός οργανισμού. Περαιτέρω, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού θα 

πρέπει να λειτουργεί με βάση τα οφέλη των υπαλλήλων αλλά και να έχει ως 

απώτερο στόχο το συμφέρον της επιχείρησης.  

Ανεξάρτητα από τον ορισμό του συγκεκριμένου όρου, η διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις, καθώς οι αρχές της και οι 

πρακτικές της επιδρούν τόσο στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης, όσο 

και στην οικονομική ανάπτυξη (Ferris, Hochwarter, Buckley, Harrell-Cook, & 

Frink, 1999).  

Συνοπτικά, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η εξέλιξη της κλασικής διοίκησης, 

η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση του προσωπικού ενός οργανισμού, 

έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη τόσο του προσωπικού αυτού, όσο και της 

εργασίας υπό ομαδικό πνεύμα, την αμοιβή που στηρίζεται στην απόδοση, την 

επιβράβευση των εργαζομένων όταν αυτό απαιτείται, την καθιέρωση 

κινήτρων και τέλος, την παρακίνησή και ενδυνάμωσή τους. Ο βασικότερος, 

ωστόσο, στόχος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι, μέσω των 

παραπάνω, να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον, το 

οποίο ωθεί τους υπαλλήλους στη βέλτιστη απόδοσή τους.  

Αξίζει να σημειωθεί πως οι όροι Διοίκηση Προσωπικού και Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων συχνά συγχέονται, παρόλα αυτά πρόκειται για δύο 

διαφορετικές λειτουργίες. Ουσιαστικά, η διαφοροποίηση της Διοίκησης 

Προσωπικού και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έγκειται στη 

διαπίστωση πως ενώ κάποιες λειτουργίες αποτελούν χωριστό καθήκον για την 

πρώτη, εντάσσονται μέσα στη βασική λειτουργία της δεύτερης. Στον 

παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι διαφορές της Διοίκησης Προσωπικού και 

της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.  
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Πίνακας 4.1. Διαφορές Διοίκησης Προσωπικού και Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Διάσταση Διοίκηση Προσωπικού 
Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Επιλογή Ξεχωριστό καθήκον 
Ενταγμένη, βασική 

λειτουργία 

Αμοιβές 
Αξιολόγηση θέσεως 

εργασίας 

Ανάλογες με την 

απόδοση 

Εργατικό Σώμα και 

Διοίκηση 
Συλλογικά συμβόλαια 

Κίνηση προς ατομικά 

συμβόλαια 

Σχέσεις με τους 

συνδικαλιστές 

Οριοθετούνται μέσω 

εκπαίδευσης 
Προσπάθεια αποφυγής 

Κατηγορίες και βαθμοί 

θέσεων εργασίας 
Πολλοί Λίγοι 

Επικοινωνία 

πληροφοριών 
Περιορισμένη ροή Αυξημένη ροή 

Σχεδιασμός εργασίας Διαχωρισμός Ομαδική εργασία 

Αντιμετώπιση διαμαχών Προσωρινές ανακωχές 
Διαχείριση κλίματος και 

κουλτούρας 

Εκπαίδευση και 

Ανάπτυξη 

Ελεγχόμενη πρόσβαση 

σε μαθήματα 
Ποικίλων μορφών 

Επίβλεψη 
Διαδικασίες 

προσωπικού 

Πολιτιστικές, δομικές 

στρατηγικές και 

στρατηγικές 

προσωπικού 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Ελαχιστοποίηση 

κόστους 

Μέγιστη χρησιμοποίηση 

ικανοτήτων 
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Πηγή: Storey, 1992.  

4.2. Στόχοι της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ο τομέας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θεωρείται ως ένας πολύ 

σημαντικός τομέας, καθώς εφαρμόζεται στη διοίκηση του πιο βασικού 

κεφαλαίου μιας επιχείρησης, δηλαδή του ανθρώπινου κεφαλαίου. Για το λόγο 

αυτό, η Δ.Α.Π. διαδραματίζει έναν πολυσχιδή ρόλο σε έναν οργανισμό, 

εκπληρώνοντας πέντε βασικούς στόχους:  

 Βελτίωση της παραγωγικότητας και βελτιστοποίηση της ποιότητας   

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού  

 Τήρηση Νομικών και Κοινωνικών Υποχρεώσεων  

  Ανάπτυξη προσωπικού σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο  

 Επίτευξη επιχειρησιακών στόχων (DeNisi, & Griffin, 2007).  

Άλλοι στόχοι που θέτει η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι δημιουργία 

ενός αισθήματος αφοσίωσης στους εργαζόμενους, η ενίσχυση της 

οργανωσιακής κουλτούρας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, η 

συμβολή στη διοίκηση αλλαγών, αλλά και η βελτίωση της επικοινωνίας εντός 

και εκτός της επιχείρησης. Οι στόχοι αυτοί έρχονται να συγκλίνουν με τον 

γενικότερο ρόλο αυτού του είδους της διοίκησης, ο οποίος είναι 

συμβουλευτικός, επιτελικός, υποστηρικτικός, εκτελεστικός και εποπτικός 

(Παπαλεξανδρή & Μπουραντάς,2003).  

Σε γενικές γραμμές, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κρίνεται αναγκαία σε 

μια επιχείρηση, κυρίως λόγω των ριζικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν το παγκόσμιο 

σκηνικό και αφορούν κυρίως τη νομοθεσία, το οργανωσιακό περιβάλλον και 

την επιχειρηματικότητα εν γένει.  

 

4.3. Είδη Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού διακρίνεται σε δύο είδη, τη «μαλακή» 

(soft) και τη «σκληρή» (hard) διοίκηση. Οι διαφορές των δύο αυτών ειδών 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων έγκεινται στο χαρακτήρα του κάθε είδους, 

καθώς η σκληρή πλευρά προσανατολίζεται στο διοικητικό χαρακτήρα της 
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διοίκησης, ενώ η μαλακή πλευρά θεωρεί σημαντική την ηγεσία και την 

επικοινωνία (Armstrong, 1992). Παρακάτω, παρουσιάζονται σχηματικά οι 

διαφορές μεταξύ σκληρής και μαλακής πλευράς της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού.  

 

Πίνακας 4.2. Διαφορές μεταξύ μαλακής και σκληρής ΔΑΠ 

Μαλακή Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Σκληρή Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Υπάλληλος ως πόρος Υπάλληλοι ως έξοδο 

Θέματα ανθρώπων Θέματα αγοράς 

Αμοιβαία αφοσίωση Συμμόρφωση 

Ένταξη, συνεργασία Έλεγχος 

Ποιοτική/ Διαπραγματευτική Ποιοτική/ Ορθολογιστική 

Πηγή: Wright, & Rudolph (1994).  

 

4.4.Περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από κάποιες αρχές, οι οποίες 

οδηγούν σε πολιτικές και πρακτικές κατάλληλα προσανατολισμένες στη 

βέλτιστη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος. Οι πολιτικές και πρακτικές 

αυτές είναι απαραίτητες για να επιτυγχάνει ένας οργανισμός τους ανωτέρω 

στόχους και να διατηρεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.  

Ως Πολιτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  ορίζονται οι διαρκείς 

κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετεί μια επιχείρηση προκειμένου να 

αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

(Armstrong, 2003). Πρόκειται για μια βασική λειτουργία της επιχείρησης για 

την ομαλή λειτουργία της, σε θέματα που αφορούν στην επικοινωνία των 

αρχών και των σκοπών της, στη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία και στη 

διατήρηση ενός περιβάλλοντος ίσης αντιμετώπισης και δικαιοσύνης. 
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Ουσιαστικά, οι πολιτικές της διοίκησης εξασφαλίζουν ότι το κλίμα εργασίας 

σε έναν οργανισμό θα είναι τέτοιο, ώστε οι εργαζόμενοι να αποδίδουν τα 

μέγιστα και, συνεπακόλουθα, οι εργοδότες να λαμβάνουν το μέγιστο κέρδος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα θέματα μιας επιχείρησης στα οποία 

αναφέρονται οι πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι τα εξής 

(Armstrong, 2003): 

 Ίσες ευκαιρίες 

 Διαχείριση της πολυμορφίας 

 Ανταμοιβή των εργαζομένων 

 Ανάπτυξη και βελτίωση του προσωπικού  

 Εργασιακές σχέσεις 

 Εκμηδενισμός των διακρίσεων  

 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία  

 Διαχείριση παραπόνων και παρενοχλήσεων  

 

Ως Πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού  ορίζονται οι πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται από έναν οργανισμό, προκειμένου να αυξηθεί η 

οργανωσιακή απόδοση και να αναπτυχθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εκ 

μέρους του οργανισμού αυτού. Οι πρακτικές αυτές που εφαρμόζονται στα 

πλαίσια ενός συστήματος διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης 

ή ενός οργανισμού παρατίθενται ως εξής (Vlachos, 2009): 

 Προγραμματισμός προσωπικού  

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη υπαλλήλων  

 Ασφάλεια απασχόλησης 

 Ανταμοιβές εργασίας 

 Προώθηση ομαδικότητας και αποκέντρωση λήψης αποφάσεων  

 Ενεργοποίηση των υπαλλήλων  

 Εκτεταμένη επικοινωνία σχετικά με τις λειτουργίες του οργανισμού 

Οι παραπάνω πολιτικές και πρακτικές έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να 

βελτιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού  στηριζόμενη πάντα στις ατομικές ανάγκες και στα ατομικά 

προσόντα των εργαζομένων. Με την εφαρμογή των ανωτέρω πολιτικών και 
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πρακτικών, το προσωπικό νιώθει ασφαλές και σίγουρο για την απόδοσή του, 

με συνεπακόλουθη την καταβολή της μέγιστης αποδοτικότητας, για την 

αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας του οργανισμού.  

 

4.5. Στάδια της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Σύμφωνα με τους Stoner και Freeman (1989), η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω στάδια:  

1.Σχεδιασμός 

     2.Προσλήψεις υπαλλήλων 

     3.Επιλογή προσωπικού 

4.Κοινωνικοποίηση εργαζομένων  

5.Εκπαίδευση και ανάπτυξη υπαλλήλων  

     6.Αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού  

7. Προαγωγές και υποβιβασμοί  

8. Αποχωρήσεις και απολύσεις 

 

4.6. Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 

1981 (Tichy, Fombrun, & Devanna, 1982) και έχει πολλάκις αποτελέσει 

σημείο σύγκρισης με την παραδοσιακή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.  Στις 

πρώτες ακόμα απόπειρες εφαρμογής και γενίκευσης της Στρατηγικής 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, ο Beer και οι συνεργάτες του (1992) τόνισαν  

«…την ανάγκη εδραίωσης μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ των εξωτερικών 

πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και των χαρακτηριστικών της 

στρατηγικής της εσωτερικής αυτής διοίκησης» (Bratton, 2007). 

 Ο όρος Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αναφέρεται στις 

διαδικασίες εκείνες που λαμβάνουν χώρα σε έναν οργανισμό για την 

εξομάλυνση των προβλημάτων που προκύπτουν από τους ανθρώπινους 

πόρους που εργάζονται σε αυτόν. Επιπροσθέτως, σκοπός της είναι η επίδραση 

στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς  του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά για την 

εφαρμογή των στρατηγικών αρχών της εκάστοτε επιχείρησης.  
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Ο ορισμός που αποδίδεται στη συγκεκριμένη έννοια είναι ο εξής: «Η 

Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων είναι το σύνολο των πολιτικών 

και μεθόδων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που βοηθούν μια επιχείρηση 

στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί 

από την επιχειρησιακή της στρατηγική και υλοποιούνται μέσω του 

στρατηγικού μάνατζμεντ» (Παπαλεξανδρή, & Μπουραντάς, 2002: 90).  

Από τον παραπάνω ορισμό διαφαίνεται πως η Στρατηγική Διαχείριση 

χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία: την ύπαρξη ενός προγραμματισμού από 

την πλευρά της επιχείρησης, μια συγκεκριμένη φιλοσοφία διοίκησης 

προσωπικού, τη σύνδεση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τις πρακτικές 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και την αντιμετώπιση του προσωπικού μιας 

επιχείρησης ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Hendry, & Pettigrew, 1986).  

Η σύνδεση, άλλωστε, της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της 

δομής της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού υποστηρίζεται και από το 

μοντέλο του Devanna και των συνεργατών του (1984). Στο μοντέλο αυτό, οι 

ανωτέρω διοικήσεις λαμβάνουν επιδράσεις από πηγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. Παρακάτω, παρουσιάζεται σχηματικά η εν 

λόγω θεωρία.  
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Σχήμα 4.1. Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Πηγή: Devanna et al., 1984 

(προσαρμοσμένο)  

4.6.1. Διαστάσεις Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Στη βιβλιογραφία, έχουν παρουσιαστεί διάφορα μοντέλα που σχετίζονται με 

τη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Το σύνολο των μοντέλων αυτών 

συγκλίνει στην άποψη πως η έννοια αυτή αποτελείται από τέσσερις 

διαστάσεις: τον επανασχεδιασμό των οργανισμών, την ηγεσία, την ανάπτυξη 

μέσα στην εργασία και τις συνδικαλιστικές ενώσεις (Bratton, 2007).  

     Επανασχεδιασμός οργανισμών 

Διαχρονικά, έχει παρατηρηθεί ότι όσο η μαλακή, όσο και η σκληρή πλευρά 

της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει εστιάσει στην αναδιαμόρφωση της 

εργασίας και των οργανισμών. Η έννοια επανασχεδιασμός δεν είναι νέα ως 

διαδικασία, αλλά ως νέα ονομασία, η οποία έγινε δημοφιλής, οριζόμενη ως 

«…ο θεμελιώδης επαναπροσδιορισμός των εργασιακών διαδικασιών με σκοπό 
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να επιτύχουν δραματική βελτίωση στα κρίσιμα, σύγχρονα μέτρα της 

αποδοτικότητας, όπως το κόστος, η ποιότητα, οι υπηρεσίες και η ταχύτητα»  

(Hammer, & Champy, 1993:32). Η νέα αυτή προοπτική στον επανασχεδιασμό 

των διαδικασιών ενός οργανισμού, μέσω ανάδειξης των τεχνολογιών και 

επικοινωνιών και της προώθησης «αυτοδιαχειριζόμενων» ομάδων εργασίας, 

καθίσταται πιο σημαντική, μέσω της δέσμευσης των ανώτερων στελεχών 

διοίκησης για ριζικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των 

οργανισμών, μέσω της εξέλιξης στην κουλτούρα, τον ορισμό φιλόδοξων 

στόχων και την έναρξη των διαδικασιών επανασχεδιασμού (Champy, 1996).  

     Ηγεσία   

Η ηγεσία θεωρείται ίσως η πιο σημαντική διάσταση στη Στρατηγική Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς αποτελεί μια διαδικασία κοινωνικής επιρροής, σε 

συνεργασία πάντα με τη δυναμική των δεξιοτήτων των εργαζομένων (Yukl, 

1998), αλλά και μια ιεραρχική μορφή εξουσίας και σχέσεων δύναμης και 

κυριαρχίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

επαναπροσδιορίζει την έννοια της ηγεσίας, η οποία θα προωθεί τη χρήση των 

ικανοτήτων των υπαλλήλων και επιπρόσθετα, θα ενισχύει την δέσμευση των 

υπαλλήλων, αλλά και την εργασιακή ευελιξία, την καινοτομία και την 

βελτίωση μέσω αλλαγών. Η σημασία της ηγεσίας στη μορφή αυτή διοίκησης 

εξαίρεται από τον Senge (1990:340), ο οποίος υποστηρίζει ότι «…οι ηγέτες 

είναι σχεδιαστές, επιστάτες και δάσκαλοι», συνδέοντας έτσι την ηγεσία με 

την Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, αλλά και την ανάπτυξη του 

προσωπικού, μέσω της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.  

     Ανάπτυξη μέσα στην εργασία 

Η ανάπτυξη του προσωπικού αποτελεί ίσως ένα σημείο – κλειδί σε όλες 

σχεδόν τις θεωρίες που αφορούν τη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων. Η επένδυση στην ανάπτυξη του προσωπικού ενός οργανισμού, 

άλλωστε, αποτελεί για πολλούς την απόδειξη της υιοθέτησης και χρήσης μιας 

ορθής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Keep, 1989). Γα το λόγο αυτό, η 

προώθηση εννοιών όπως «οργανισμοί μάθησης» (Cohen, & Sproull, 1996), 

«διοίκηση μάθησης» (Burgoyne, & Reynolds, 1997) ή «ενδοεπιχειρησιακή 

εκπαίδευση» συναντάται συχνά στη βιβλιογραφία, για την ανάδειξη της 
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σημασίας της συγκεκριμένης διάστασης και της επίδρασής της στη 

Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.  

     Συνδικαλιστικές ενώσεις 

Συχνά στη βιβλιογραφία, η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

αναφέρεται ως «ενιαία», δηλαδή η γραμμή διοίκησης και εργαζομένων είναι 

κοινή και τυχόν προβλήματα που προκύπτουν επιλύονται εύκολα. Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό, η σύζευξη με τις συνδικαλιστικές ενώσεις θεωρείται 

αυτονόητη, καθώς στη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων η 

ικανοποίηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα θεωρείται αυτονόητη και η 

εργασιακή δέσμευση και ευελιξία απαραίτητη. Έτσι, δημιουργείται μια 

συνεργασία μεταξύ της διοίκησης και των οργανωμένων επαγγελματικών 

ενώσεων, η οποία οδηγεί σε αμοιβαία οφέλη τόσο για τους εργαζόμενους, όσο 

και για τον οργανισμό στον οποίον εργάζονται (Guest, 1997). 

 

4.6.2. Πλεονεκτήματα και εμπόδια της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων θεωρείται μια ανανεωμένη 

θεωρία, η οποία εισήχθη για να καλύψει τυχόν κενά που παρουσίαζε η  

παραδοσιακή ΔΑΠ. Η νέα αυτή θεωρία παρουσιάζει μια σειρά 

πλεονεκτημάτων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει αρχικά η προώθηση της πρόληψης 

έναντι της αντίδρασης στα προβλήματα που παρουσιάζονται, δηλαδή η 

σύνδεση της επιχείρησης με τα μελλοντικά της σχέδια. Ένα ακόμα 

πλεονέκτημα που παρουσιάζει η εν λόγω έννοια είναι η γνωστοποίηση των 

στόχων του οργανισμού στο εργατικό του δυναμικό και η συνεχής 

αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Η συνεχής διερεύνηση της ορθότητας των 

πρακτικών που ακολουθεί ο εκάστοτε οργανισμός αποτελεί ένα ακόμα από τα 

πλεονεκτήματα που προωθεί η εν λόγω προσέγγιση, όπως επίσης και η εύρεση 

της διάστασης μεταξύ της παρούσας  και της επιθυμητής κατάστασης για 

όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Τέλος, το πιο σημαντικό ίσως 

πλεονέκτημα της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η 

συμμετοχή στις διεργασίες του οργανισμού όλων των εργαζομένων και 

κυρίως, των στελεχών γραμμής (Wright, & McMahan, 1992).  
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Ανάμεσα στα εμπόδια που παρουσιάζονται για την ομαλή εφαρμογή των 

αρχών της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων συγκαταλέγεται η 

απουσία των κατάλληλων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων για τον 

χειρισμό μεθόδων και ζητημάτων που αφορούν το συνολικό προγραμματισμό 

της επιχείρησης. Επίσης, ως εμπόδιο προκύπτει ο λανθασμένος 

προγραμματισμός χρόνου, μιας και στη στρατηγική διοίκηση είναι επιτακτική 

η συστηματική σχεδίαση του πλάνου εργασίας. Η ανεπαρκής επικοινωνία 

εγείρεται ως μια ακόμα δυσκολία που δημιουργεί πρόβλημα στην εφαρμογή 

της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς προκύπτουν 

δυσκολίες στην ενημέρωση για το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την 

επανατροφοδότηση των ενεργειών μιας επιχείρησης (Tracey, 1994). 

  

4.7 Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στο Δημόσιο τομέα 

Στα προηγούμενα υποκεφάλαια αναφερθήκαμε γενικά στη Διοίκηση 

Ανθρωπίνου Δυναμικού. Ωστόσο, υφίστανται σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν 

στο σχεδιασμό, την επιλογή, τις προσλήψεις, την εκπαίδευση του προσωπικού 

αλλά και τα κρίσιμα ζητήματα της αξιολόγησης και των προαγωγών.   

Κατά την Παπαλεξανδρή (2015) η Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στο 

Δημόσιο τομέα έρχεται αντιμέτωπη με τα παρακάτω ζητήματα: α) 

πολυπλοκότητα διαδικασιών και νομικών ρυθμίσεων σχετικά με το προσωπικό  

β) πλήρωση των θέσεων εργασίας βάσει τυπικών κριτηρίων γ) προαγωγές 

βάσει χρόνων προϋπηρεσίας δ) σύστημα αμοιβών αυστηρά καθορισμένο από 

τη νομοθεσία, ε) έλλειψη κινήτρων απόδοσης. 

Στις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής Διοίκησης προστέθηκαν οι πολιτικές 

μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και του μισθολογικού 

κόστους του δημοσίου τομέα ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των 

μνημονίων. Συνέπεια αυτών  ήταν να ανακύψει επιτακτικότερη η ανάγκη μιας 

ουσιαστικής μεταρρύθμισης. 

Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , η βέλτιστη αξιοποίηση του 
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Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί κύριο τμήμα της διοικητικής 

μεταρρύθμισης. Στο πλαίσιο αυτό  αξίζει να γίνει μία σύντομη αναφορά στα 

βασικά σημεία της μεταρρύθμισης αυτής, όπως προβλέπονταν στο σχέδιο 

δράσης του Υπουργείου 2014-2016 (ΥΔΜΗΔ, 2014) :  

 Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και διασύνδεση των ανθρωπίνων 

πόρων με τον προϋπολογισμό  

 Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας των υπαλλήλων  

 Απλοποίηση του συστήματος ταξινόμησης των υπαλλήλων και της 

χρήσης των περιγραμμάτων θέσης  

 Επαναπροσδιορισμός της επιλογής και του ρόλου των υψηλόβαθμων 

διοικητικών στελεχών 

 Εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του 

προσωπικού 

 Βελτίωση της κατάρτισης του προσωπικού  

 Ενίσχυση των συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη υψηλόβαθμων 

διοικητικών στελεχών στο δημόσιο τομέα  

Προς την παραπάνω κατεύθυνση έχουν συντελεστεί πρόσφατα σημαντικά 

βήματα. Πρόκειται για τη θέσπιση του ν.4354/15 με τον οποίο ρυθμίζονται 

μισθολογικά θέματα των δημοσίων υπαλλήλων στα πλαίσια ενός ενιαίου 

μισθολογίου. Επιπλέον με την ψήφιση του ν.4369/16 καθορίζεται σύστημα 

αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων και ρυθμίζονται θέματα 

βαθμολογικής κατάταξης και διάρθρωσης των θέσεων. Ιδιαίτερα σημαντική 

τέλος, θεωρείται η σύσταση Εθνικού Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας 

Διοίκησης και ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασία  

εγγραφής σε αυτό, αλλά και των θέσεων που θα στελεχώνονται από τα μέλη 

του Μητρώου. 

Επίσης, ο νόμος 4040/16 ρυθμίζει την κινητικότητα του προσωπικού του 

δημοσίου τομέα, εισάγοντας τον εθελούσιο χαρακτήρα των μετακινήσεων του 

προσωπικού. Σημαντικό σημείο αποτελεί η σύσταση Κεντρικής Επιτροπής 

Κινητικότητας που θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των υπηρεσιών για 

μετακινήσεις ή αποσπάσεις και ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις τους για 

επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, καθώς και τον αριθμό τυχών τρεχουσών 
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προσλήψεων. Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται σε 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, και ορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης  . 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η όλη διαδικασία διέπεται από τις αρχές της 

δημοσιότητας και της διαφάνειας αφού κάθε υπάλληλος έχει πλήρη εικόνα 

των προς κάλυψη θέσεων. Τέλος, ο νόμος θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη συμμετοχή όσων φορέων θέλουν να δεχτούν υπαλλήλους την έκδοση 

νέων οργανογραμμάτων, έπειτα από αξιολόγηση των δομών τους και την 

κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. 

Στόχος των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού, η αναβάθμιση της 

ποιότητας του διοικητικού έργου και η εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς και 

πελατειακών σχέσεων. Ειδικά με τη θέσπιση του Μητρώου επιτελικών 

στελεχών προσδοκάται η στελέχωση των Υπηρεσιών του δημοσίου με ικανά 

στελέχη μετά από επιλογή των υποψηφίων με αυστηρά αντικειμενικά 

κριτήρια. 
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5. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται σταδιακά ευρέως αποδεκτό πως το κλειδί για την 

επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

που παρέχει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός  είναι το ανθρώπινο δυναμικό 

που εργάζεται σε αυτή. Μάλιστα, σε ένα περιβάλλον ποιότητας οι 

εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα στην αποτελεσματική ανάπτυξη 

και βελτίωση της ποιότητας, ανεξαρτήτως των ιεραρχικών βαθμίδων στις 

οποίες ανήκουν (Βούζας, 2002). Ο συνδυασμός της ανάπτυξης του 

προσωπικού του εκάστοτε οργανισμού, με τα κατάλληλα κίνητρα μπορεί να 

λειτουργήσουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων επιχειρήσεων 

και να συνεπιφέρουν αύξηση στα κέρδη ή βελτίωση στην ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε επίπεδο αλλαγών 

στις πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και έχει οδηγήσει στην 

ταυτόχρονη εστίαση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και στη Διοίκηση 

Ανθρωπίνου Δυναμικού. Επιπλέον, η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται από 

την κατανόηση και την ανταπόκριση τόσο στις παροντικές ανάγκες των 

εργαζομένων και των πελατών, όσο και στις μελλοντικές ανάγκες αυτών, ενώ 

η μεταβολή των δεδομένων σε τεχνολογικό επίπεδο αλλάζει τις απαιτούμενες 

δεξιότητες και καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη του προσωπικού (Petrick, & 

Furr, 1995).  

Η σύνδεση των πρακτικών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με τη Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας προσδίδει πολλαπλά οφέλη τόσο στον εργαζόμενο όσο και 

στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τον Wilkinson και τους συνεργάτες του 

(1998:167), «…η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να συνδυαστεί με τη 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό μέσω της διαχείρισης της 

ατομικής απόδοσης, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση, στα βραβεία και 

στην προσπάθεια ανάπτυξης που βοηθά στη διαρκή βελτίωση των 

εργαζομένων». Μέσω των παραπάνω, άλλωστε, καθίσταται σαφές πως η 

εφαρμογή των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν την 
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κινητήριο δύναμη για την αποδοχή και εφαρμογή μιας φιλοσοφίας 

στηριγμένης στην παροχή της ύψιστης δυνατής ποιότητας.  

Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, πως με την υιοθέτηση αυτής της κουλτούρας 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, 

σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στην εργασιακή ροή που υπήρχε ως τότε. 

Η μεταβολή της φιλοσοφίας οδηγεί στην εκπαίδευση των εργαζομένων, την 

υποκίνηση και ενδυνάμωσή τους, την επικοινωνία και πληροφόρηση σε όλα 

τα επίπεδα, την εμπλοκή τους στις διαδικασίες του οργανισμού, τη δίκαιη 

ανταμοιβή τους. Όλα, δε, τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνεπιφέρουν τη 

δέσμευση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή τον οργανισμό στον οποίον 

εργάζονται, καθώς διακατέχονται από υψηλή εργασιακή ικανοποίηση, με 

απώτερο όφελος για την επιχείρηση, την αύξηση της απόδοσής τους και τη 

μέγιστη αποτελεσματικότητα στην εργασία τους (Dean, & Bowen, 1994).  

Στη βιβλιογραφία έχουν πολλάκις αναφερθεί τα οφέλη της εφαρμογής των 

πρακτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε ένα πλαίσιο Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφονται οι διαφορές της 

εφαρμογής των πρακτικών αυτών σε ένα παραδοσιακό σύστημα και σε ένα 

σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Πίνακας 5.1. Παραδοσιακές προσεγγίσεις και Προσεγγίσεις Ολικής 

Ποιότητας στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων  

 Παραδοσιακή 

Προσέγγιση Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Προσέγγιση Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας 

Φιλοσοφία Πληρωμή ανάλογη με 

την εργασία 

Μοιρασμένη ευθύνη, 

δέσμευση και 

επιβράβευση 

Επιχειρησιακοί Στόχοι Αυξημένη 

παραγωγικότητα, 

κερδοφορία, η ποιότητα 

έρχεται δεύτερη, έμφαση 

στη δουλειά 

Αυξημένη ποιότητα, 

παραγωγικότητα, 

ικανοποίηση του πελάτη 

και των εργαζομένων και 

πίστη 

Στόχοι Ποιότητας Ικανοποιητική ποιότητα 

ώστε να παραμένει η 

επιχείρηση στην αγορά, 

εργασιοκεντρικές 

προσεγγίσεις στη 

βελτίωση ποιότητας 

Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και συνεχής 

βελτίωση σε όλα τα 

επίπεδα 

Κοινές επιχειρηματικές 

πληροφορίες 

Περιορισμός των 

πληροφοριών μέχρι το 

αναγκαίο σημείο για 

επιχειρηματική απόδοση 

Ανοιχτά βιβλία, κοινή 

ευρεία πληροφόρηση για 

τα κέρδη, την 

παραγωγικότητα, την 

ποιότητα, τα κόστη και 

τα προγράμματα 

αξιοποίησης κεφαλαίου 

Σημαντικοί ανθρώπινοι 

παράγοντες από τον 

οργανισμό 

Διευθυντές, μέτοχοι, 

πελάτες, εργαζόμενοι 

Πελάτες, όλοι οι 

εργαζόμενοι, μέτοχοι 

Εμπλοκή εργαζομένων Προγράμματα: 

προτάσεις, σχέδια, 

Εκτεταμένη ανάμεσα στα 

επίπεδα και στα τμήματα, 



45 

 

ατομικά βραβεία, 

συνήθως χωρίς επίσημο 

σύστημα 

«τρόπος ζωής» 

Εκπαίδευση και 

ανάπτυξη 

Εκπαίδευση πάνω στη 

δουλειά. 

επαναπληροφόρηση από 

την απόδοση της 

δουλειάς 

Οικονομική και ποιοτική 

εκπαίδευση, εκπαίδευση 

πολλαπλών ικανοτήτων, 

διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων 

Δομή ανταμοιβών Σχεδιασμένη και 

οργανωμένη από τη 

Διοίκηση 

Σχεδιασμένη και 

προσαρμοσμένη από την 

Επιτροπή Διοίκησης - 

Εργαζομένων 

Εργασιακή ασφάλιση  Εργασία ως μεταβλητό 

κόστος, απολύσεις σε 

περιόδους 

επιχειρηματικής ύφεσης 

Επίσημη δέσμευση – 

θεώρηση κλειδί σε όλες 

τις αποφάσεις 

Πηγή: Petrick, & Furr (1995). 

 

Από τον παραπάνω πίνακα, καθίσταται σαφές πως η διαφοροποίηση μεταξύ 

των δύο συστημάτων διοίκησης είναι σημαντική. Η σημασία της εφαρμογής 

των αρχών της  Διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού σε ένα πλαίσιο Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα περισσότερα μοντέλα 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που περιγράφηκαν παραπάνω, όπως για 

παράδειγμα το EFQM ή το Μοντέλο Malcolm Baldrige National Quality 

Award και το ΚΠΑ. Στα ανωτέρω μοντέλα, είναι κεντρική η θέση των 

πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ως μοχλός για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του εκάστοτε οργανισμού.  

Αξίζει, άλλωστε, να σημειωθεί πως ο προσανατολισμός των θεωρητικών της 

ποιότητας (Deming, Juran, Crosby) στον ρόλο που διαδραματίζουν οι 

ανθρώπινοι πόροι στην αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού μετέβαλαν το εν λόγω πεδίο, μεταφέροντας την προσοχή στη 
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βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για τους εργαζόμενους, μέσω της 

παροχής της κατάλληλης εκπαίδευσης, των απαραίτητων μέσων, αλλά και της 

ανάπτυξης του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, για να μπορέσουν οι 

ίδιοι να γίνουν πιο παραγωγικοί.  

Έτσι, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της διοίκησης ανθρωπίνου 

δυναμικού, στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται κάποιες βασικές πρακτικές της, 

οι οποίες σχετίζονται απόλυτα με το συνολικό πλαίσιο της ποιότητας 

(Redman & Mathews, 1998). Οι πρακτικές αυτές είναι η στρατολόγηση και η 

επιλογή του προσωπικού, η διατήρηση του προσωπικού που στρατολογήθηκε,  

η ομαδική εργασία, η εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, η 

αξιολόγησή τους, η καθιέρωση ενός συστήματος αμοιβών που να μη 

στηρίζεται μόνο σε οικονομικά κίνητρα, η εργασιακή ασφάλεια και τέλος, η 

προώθηση σχέσεων εμπλοκής μεταξύ των υπαλλήλων ενός οργανισμού ή μιας 

επιχείρησης.  

Από τα παραπάνω, λοιπόν, καθίσταται σαφές πως η διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού και η διαχείριση ποιότητας  είναι δύο πλαίσια τα οποία 

αλληλοσυνδέονται. Η εφαρμογή των πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού είναι απαραίτητες προκειμένου να επέλθει η απαιτούμενη ποιότητα 

σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό. Από την άλλη, η διατήρηση της 

ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών δημιουργεί τις  κατάλληλες 

προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων 

της εν λόγω επιχείρησης ή οργανισμού.  
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6. Σχεδιασμός της έρευνας 

6.1. Εισαγωγικά 

Σύμφωνα με τον Κόμη (2000), κατά τη διενέργεια μιας έρευνας αναζητούνται 

τρία στοιχεία: το αντικείμενο της έρευνας, δηλαδή το «τι», η σκοπιμότητα 

διεξαγωγής, δηλαδή το «γιατί» και η μεθοδολογία της έρευνας, δηλαδή το 

«πως». Η αντικειμενική και συστηματική αυτή μελέτη των υπό διερεύνηση 

παραγόντων, μέσα στο πλαίσιο των ανωτέρω τριών στοιχείων, οδηγεί στην 

ανάδειξη κάποιων αρχών, βασισμένων στις συσχετίσεις και τις αιτιακές 

σχέσεις που προέκυψαν μεταξύ των στοιχείων, επιχειρώντας έτσι οι αρχές 

αυτές να γενικευθούν και στο σύνολο του πλαισίου που εφαρμόζεται η 

εκάστοτε έρευνα (Kyriazi, 1999).  

Η μεθοδολογία της έρευνας αφορά τις παραμέτρους εκείνες που αναφέρονται 

στη μεθοδολογική προσέγγιση, την μέθοδο, τις τεχνικές και τα μέσα, καθώς 

και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο κάθε ερευνητής για τη διεξαγωγή της 

έρευνάς του (Δημητρόπουλος, 2004). Με απλά λόγια, η μεθοδολογία της 

έρευνας καλύπτει δύο ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο σχεδιασμού και τον 

τρόπο υλοποίησης μιας έρευνας.  

Η εκάστοτε έρευνα μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα 

με τον επιδιωκόμενο σκοπό της (περιγραφική, ερμηνευτική, παρεμβατική, 

προκαταρκτική), ανάλογα με τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των 

αποτελεσμάτων (εφαρμοσμένη, βασική, έρευνα δράσης), ανάλογα με τα μέσα 

συλλογής των δεδομένων (ψυχομετρική, κοινωνιομετρική), ανάλογα με το 

είδος της λογικής ανάλυσης (απαγωγική, επαγωγική, προγραμματική), 

ανάλογα με το είδος του ελέγχου των δεδομένων (νατουραλιστική, αιτιώδης, 

πειραματική), ανάλογα με το χώρο διεξαγωγής (εργαστηριακή, επιτόπια, 

βιβλιογραφική), ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων ατόμων 

(δειγματοληπτική, δημοσκόπηση, ατομική περίπτωση, μελέτη περίπτωσης), 

ανάλογα με το είδος της ερευνητικής μεθόδου (ιστορική, γενετική, κλινική, 

εθνογραφικά, διαπολιτιστική, διαχρονική, συγχρονική, ιδιογραφικά, 
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νομοθετική) και τέλος, ανάλογα με το είδος των εμπειρικών δεδομένων που 

συλλέγει (ποσοτική, ποιοτική) (Παρασκευόπουλος, 1993).  

6.2. Τύπος της έρευνας 

Σχετικά με το είδος των εμπειρικών δεδομένων συλλογής, η παρούσα 

ερευνητική εργασία αποτελεί μια ποσοτική έρευνα, καθώς απευθύνεται σε ένα 

σχετικά μεγάλο δείγμα και ταυτόχρονα, σκοπός της είναι ο έλεγχος 

συγκεκριμένων ερευνητικών υποθέσεων. Επιπλέον, η επιλογή του δείγματος 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, ενώ τα 

δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου. Τέλος, τα δεδομένα που 

προέκυψαν από τη συμμετοχή του δείγματος στην έρευνα θα υποστούν 

στατιστική επεξεργασία, για την εξεύρεση των αποτελεσμάτων και των 

γενικότερων συμπερασμάτων που αναμένονται από την έρευνα αυτή.  

Τα στάδια που συνήθως ακολουθεί μια ποσοτική έρευνα είναι η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του υπό μελέτη θέματος, η διατύπωση των 

ερευνητικών ερωτημάτων, ο σχεδιασμός της έρευνας, η διεξαγωγή της, η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, η εξέταση εναλλακτικών ερμηνειών, η 

ανταπόκριση των αποτελεσμάτων στα ερωτήματα της έρευνας και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων (Cohen, & Manion, 2000). Η ποσοτική μέθοδος αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο είδος έρευνας, εστιασμένο στην περιγραφή και τη 

διερεύνηση των χαρακτηριστικών του υπό μελέτη πληθυσμού, καθώς 

συγκεντρώνει έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία, τα οποία μπορούν να οδεύσουν 

σε γενίκευση των συμπερασμάτων.  

 

6.3. Σκοποί της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αναζήτηση  της εφαρμογής 

αρχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας 

στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στην κατηγορία των ασφαλιστικών 

ταμείων.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που διατυπώνονται στα πλαίσια της έρευνας αυτής 

είναι τα εξής:  
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1.Υπάρχει σχέση ανάμεσα στον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την 

ενεργοποίηση του προσωπικού και την ικανοποίηση και αποτελεσματικότητα 

του ανθρώπινου δυναμικού στα υπό μελέτη ασφαλιστικά ταμεία;  

2.Ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη και η ενεργοποίηση του προσωπικού 

μπορούν να προβλέψουν την ικανοποίηση ή την αποτελεσματικότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού στα ασφαλιστικά ταμεία που συμμετείχαν στην 

έρευνα; 

 

6.4. Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων, 

χρησιμοποιήθηκε ένα τμήμα του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, που 

αποτελεί ένα εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας, βασισμένο στο Πρότυπο 

Αριστείας του EFQM (European Foundation Quality Management – 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας). Το συγκεκριμένο εργαλείο 

έχει τη φιλοσοφία της επίδρασης της ηγεσίας, της στρατηγικής και του 

προγραμματισμού, του ανθρώπινου δυναμικού, των συνεργασιών και πόρων 

και των διοικητικών διαδικασιών στα αποτελέσματα ως προς την οργανωτική 

απόδοση, τους πελάτες/ πολίτες, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία 

(Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Υπουργείο Εσωτερικών, 2007).  

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μελετάει τη 

διοίκηση ολικής ποιότητας που εφαρμόζεται σε φορείς του δημοσίου τομέα, 

συνεκτιμώντας τις διαφορές που παρουσιάζονται σε σχέση με ιδιωτικούς 

φορείς. Μεταξύ των σκοπών του συγκεκριμένου εργαλείου είναι η εισαγωγή 

των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας στον δημόσιο τομέα και η 

προώθηση της αυτοαξιολόγησης των δημοσίων οργανισμών, με απώτερο 

στόχο τη βελτίωση τους. 

Το Κ.Π.Α. αποτελείται από 9 κριτήρια, τα οποία είναι τα εξής: Ηγεσία, 

Ανθρώπινο Δυναμικό, Στρατηγική και Προγραμματισμός, Συνεργασίες και 

Πόροι, Διαδικασίες, Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πολίτη/ 

πελάτη, Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό, Αποτελέσματα  σχετικά 

με την κοινωνία και Κύρια αποτελέσματα επίδοσης. Το κάθε κριτήριο από τα 
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ανωτέρω αποτελείται από έναν αριθμό υποκριτηρίων, τα οποία στο σύνολο 

τους είναι 28.  

Στην παρούσα έρευνα, η οποία σκοπό έχει να μελετήσει τη σύνδεση 

διαχείρισης ποιότητας και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο 

τομέα, θα μελετηθούν τα Κριτήρια 3 (Ανθρώπινο Δυναμικό) και 7 

(Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό). Τα δύο αυτά κριτήρια 

επιλέχθηκαν καθώς είναι τα μόνα που διερευνούν την ύπαρξη πρακτικών 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, αλλά και τα αποτελέσματα που οι πρακτικές 

αυτές συνεπιφέρουν. Για το λόγο αυτό, και καθώς όπως περιγράφηκε 

παραπάνω, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων 

των εργαζομένων για την εφαρμογή πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού στο πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας στους υπό μελέτη 

οργανισμούς, τα υπόλοιπα κριτήρια αποκλείστηκαν, καθώς δεν αποτελούν 

αντικείμενο διερεύνησης της εργασίας αυτής.   

Το Κριτήριο 3 αποτελείται από το υποκριτήριο 3.1, που αφορά τον 

προγραμματισμό, τη διοίκηση και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού με 

διαφάνεια σε συνάρτηση με τη στρατηγική και τον προγραμματισμό της και 

αποτελείται από 7 ερωτήσεις, το υποκριτήριο 3.2, που αφορά τον 

προσδιορισμό, την ανάπτυξη και τη χρήση των ικανοτήτων των υπαλλήλων, 

εναρμονίζοντας τις ατομικές επιδιώξεις με τους σκοπούς της οργάνωσης και 

περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις και το υποκριτήριο 3.3., που αναφέρεται στην 

ενεργοποίηση της συμμετοχής του προσωπικού μέσω της ανάπτυξης του 

ανοιχτού διαλόγου και της ενίσχυσης του προσωπικού, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ευημερία του και περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις.  

Το Κριτήριο 7 αποτελείται από το υποκριτήριο 7.1, που αφορά τα 

αποτελέσματα της μέτρησης της αντίληψης του ανθρώπινου δυναμικού για 

την οργάνωση και περιλαμβάνει 19 ερωτήσεις και το υποκριτήριο 7.2, που 

αναφέρεται στους δείκτες αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 

και περιλαμβάνει 11 ερωτήσεις.  

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω ερωτήσεις δίνονται σε 6βαθμη κλίμακα, από 0 

έως 5, όπου 0=Καθόλου, 1=Πολύ λίγο, 2=Λίγο, 3=Πολύ, 4=Πάρα Πολύ και 

5=Απόλυτα.Η έκδοση του Κ.Π.Α. που έχει χρησιμοποιηθεί στην παρούσα 
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εργασία είναι του 2013. Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να ανασυρθεί από 

την ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

www.minadmin.gov.gr.  

Αξίζει να σημειωθεί πως στην παρούσα ερευνητική εργασία ουδεμία 

προσπάθεια έγινε για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις 

υπηρεσίες οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα, δεδομένου ότι το 

συγκεκριμένο εργαλείο ακολουθεί μια ορισμένη σειρά βημάτων για την 

εφαρμογή του. Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 

τμήματος μόνο του εν λόγω εργαλείου, προκειμένου οι εργαζόμενοι να 

αξιολογήσουν την εφαρμογή πρακτικών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

στον οργανισμό όπου εργάζονται.   

  

6.5. Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 82 άτομα, υπάλληλοι των ασφαλιστικών 

ταμείων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε. και Ο.Γ.Α. Τα ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν σε υποκαταστήματα των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων που 

βρίσκονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, διανεμήθηκαν 126 

ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τελικά επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 82 

(ποσοστό ανταπόκρισης 65%).  

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – 

Δεκεμβρίου 2016. Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου κυμάνθηκε 

από 10 έως 15 λεπτά. Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, 

ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους πως η συμμετοχή τους στην έρευνα είναι 

εθελοντική. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της 

έρευνας αλλά και για την τήρηση της εμπιστευτικότητας σχετικά με τις 

απαντήσεις. 

 Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το 

στατιστικό πακέτο SPSS 21.0.  

 

 

http://www.minadmin.gov.gr/
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6.6. Περιγραφή του δείγματος 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 82 εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου 

τομέα. Στην έρευνα συμμετείχαν εργαζόμενοι σε τρία από τα ασφαλιστικά 

ταμεία που από 1/1/2017 συνενώθηκαν σε έναν ενιαίο φορέα, τον Εθνικό 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά ήταν το Ι.Κ.Α.-

Ε.Τ.Α.Μ, ο Ο.Α.Ε.Ε. και ο Ο.Γ.Α.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου δείγματος έγινε, καθώς στόχος της έρευνας 

ήταν η διερεύνηση εφαρμογής πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

μέσα στα πλαίσια ενός γενικότερου συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο 

δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα σε ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι, τα 

συγκεκριμένα τρία ασφαλιστικά ταμεία που συμμετείχαν επιλέχθηκαν γιατί 

διαθέτουν παρόμοια δομή και σχετικά ισάριθμο αριθμό εργαζομένων.   

Από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων που δόθηκαν μέσω των 

ερωτηματολογίων, προκύπτει πως ως προς το φύλο, το δείγμα μας αποτελείται 

από 28 άνδρες (34,1%) και 54 γυναίκες (65,9%).  

Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 46,22 χρόνια και η τυπική απόκλιση 7,09 

χρόνια, με εύρος από 34 έως 65 χρόνια.  

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, 13 συμμετέχοντες (15,9%) 

ήταν άγαμοι, 64 συμμετέχοντες (78%) ήταν έγγαμοι και 5 συμμετέχοντες ήταν 

χήροι/ διαζευγμένοι (6,1%).  

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα, 

δεκαέξι εργαζόμενοι απάντησαν πως το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ήταν 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (19,8%), σαράντα επτά εργαζόμενοι απάντησαν 

πως ήταν απόφοιτοι Τεχνολογικής ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (58%) και τέλος, 

δεκαοκτώ ασθενείς απάντησαν πως κατείχαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

τίτλο σπουδών (22,2%). 

Ως προς το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο εργάζονται οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα αυτή, από τις αναλύσεις φάνηκε πως 44 συμμετέχοντες εργάζονται στο 

Ι.Κ.Α. (53,7%), δεκαοκτώ συμμετέχοντες  (22%) εργάζονται στον Ο.Α.Ε.Ε. 

και 20 συμμετέχοντες (24,3%) εργάζονται στον Ο.Γ.Α.  
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Τέλος, ως προς το χρόνο προϋπηρεσίας του προσωπικού των ανωτέρω 

ασφαλιστικών ταμείων, ο μέσος όρος ανέρχεται στα 17,09 χρόνια και η 

τυπική απόκλιση στα 7,81 χρόνια, με ελάχιστο χρόνο προϋπηρεσίας τα 4 

χρόνια και μέγιστο χρόνο προϋπηρεσίας τα 36 χρόνια.  
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7. Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράφηκε το δείγμα που συμμετείχε στην 

παρούσα ερευνητική εργασία, καθώς και η διαδικασία συλλογής των 

ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν και διατυπώθηκαν τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Στο κεφάλαιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των 

δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, 

προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα ανωτέρω ερευνητικά ερωτήματα και 

να εξαχθούν τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής.  

 

7.1. Διερεύνηση επιπέδων προγραμματισμού, ανάπτυξης, ενεργοποίησης 

προσωπικού και ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας ανθρώπινου δυναμικού 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ως 

ερωτηματολόγιο το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και συγκεκριμένα, τα 

Κριτήρια 3 και 7 που αναφέρονται στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στα 

Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό αντίστοιχα. Το καθένα από τα 

ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνει κάποια επιμέρους υποκριτήρια, τα οποία θα 

οριστούν ως οι παράγοντες στη συγκεκριμένη εν λόγω έρευνα.  

Ως εκ τούτου, το Κριτήριο 3 παράγει τους κάτωθι παράγοντες:  

α) Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού,  

β) Ανάπτυξη προσωπικού, 

γ) Ενεργοποίηση προσωπικού. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν 

σε κάθε παράγοντα – υποκριτήριο.  
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Πίνακας 7.1. Ερωτήσεις κριτηρίου 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό» ανά υποκριτήριο 

- παράγοντα 

 

Α/α 

 

Ερώτηση 

 

 

«Προγραμματισμός, διοίκηση και βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού» 

 

1 Σε ποιό βαθμό αναλύονται οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές 

ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους  λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες 

των εμπλεκόμενων στη λειτουργία της Δημόσιας Οργάνωσης;  

 

2 Σε ποιό βαθμό η πολιτική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού λαμβάνει  υπόψη μελλοντικές αρμοδιότητες και 

κοινωνικά κριτήρια; 

 

3 Σε ποιό βαθμό εφαρμόζονται αντικειμενικά κριτήρια σχετικά με τις 

προσλήψεις, προαγωγές, αμοιβές, επιβραβεύσεις και κατανομή 

διοικητικών λειτουργιών; 

 

4 Σε ποιό βαθμό διασφαλίζεται η επάρκεια του κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναμικού ώστε να επιτυγχάνεται η αποστολή της 

οργάνωσης και η εξισορρόπηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων;  

 

5 Σε ποιό βαθμό τα κριτήρια για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού 

αλλά και για τις ανταμοιβές, προαγωγές και εξασφαλίζουν ίση και 

δίκαιη αντιμετώπιση; 

 

6 Σε ποιό βαθμό χρησιμοποιούνται περιγράμματα θέσεων εργασίας για 

την πρόσληψη και την εξέλιξη των υπαλλήλων της οργάνωσης;  
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7 Σε ποιό βαθμό παρέχεται η απαραίτητη κατάρτιση και το απαραίτητο 

πλαίσιο εργασίας στο ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με την 

ανάπτυξη και τη λειτουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και υπηρεσιών δικτύου; 

 

 

«Προσδιορισμός, ανάπτυξη και χρήση ικανοτήτων υπαλλήλων»  

 

1 Σε ποιό βαθμό αναγνωρίζονται οι απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις 

και δεξιότητες σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο;  

 

2 Σε ποιό βαθμό δημιουργείται συμφωνημένη πολιτική ανάπτυξης 

δεξιοτήτων σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο, λαμβάνοντας 

υπόψη ειδικές περιπτώσεις; 

 

3 Σε ποιό βαθμό επιδιώκεται η διαμόρφωση σύγχρονων προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων της Δημόσιας 

Οργάνωσης με βάση τις υπάρχουσες και μελλοντικές υπηρεσιακές 

και ατομικές ανάγκες του προσωπικού;  

 

4 Σε ποιό βαθμό οι παλαιότεροι υπάλληλοι ή - και προϊστάμενοι της 

Δημόσιας Οργάνωσης βοηθούν ή καθοδηγούν τους νεότερους για 

την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους;  

 

5 Σε ποιό βαθμό προωθείται η εσωτερική (εντός της Δημόσιας 

Οργάνωσης) ή η εξωτερική (σε άλλους φορείς) κινητικότητα των 

υπαλλήλων; 

 

6 Σε ποιό βαθμό χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι επιμόρφωσης; 

(με χρήση πολυμέσων, κατάρτιση στο χώρο εργασίας, ηλεκτρονική 

μάθηση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)  
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7 Σε ποιό βαθμό παρακολουθούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

σε σχέση με το κόστος αλλά και το όφελος που προκύπτει;  

 

8 Σε ποιό βαθμό εξετάζεται η αναγκαιότητα προώθησης της γυναικείας 

σταδιοδρομίας και η διαμόρφωση των απαραίτητων σχεδίων;  

 

 

«Ενεργοποίηση προσωπικού μέσω ανοιχτού διαλόγου και ενδυνάμωσης»  

 

1 Σε ποιό βαθμό επικρατεί στο Φορέα κλίμα ανοικτής επικοινωνίας και 

διαλόγου καθώς και ενθάρρυνσης της ομαδικής εργασίας;  

 

2 Πραγματοποιούνται συσκέψεις της ηγεσίας της δημόσιας οργάνωσης 

με υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους στα συνδικαλιστικά τους 

όργανα και αν ναι σε ποιο βαθμό κρίνονται τα αποτελέσματα τους 

ως σημαντικά στην προσπάθεια οργανωτικής βελτίωσης της 

δημόσιας οργάνωσης; 

 

3 Σε ποιό βαθμό δημιουργούνται οι προϋποθέσει για την υποβολή και 

προώθηση εισηγήσεων, πρωτοβουλιών, προτάσεων των υπαλλήλων;  

 

4 Σε ποιό βαθμό οι στόχοι της Δημόσιας Οργάνωσης και οι δείκτες 

μέτρησης τους, προσδιορίζονται με συμφωνία μεταξύ προϊσταμένων 

- υφισταμένων; 

 

5 Αν διεξάγονται έρευνες ικανοποίησης του προσωπικού της Δημόσιας 

Οργάνωσης, σε ποιό βαθμό είναι αυτό ικανοποιημένο από τις 

συνθήκες εργασίας του; 

 

6 Σε ποιό βαθμό δίνεται έμφαση στις ανάγκες των κοινωνικά 

μειονεκτούντων εργαζομένων και των ΑμεΑ;  



58 

 

 

7 Σε ποιό βαθμό σχεδιάζεται και εφαρμόζεται πολιτική για μη 

μισθολογικές παροχές και επιβραβεύσεις στους υπαλλήλους;  

 

 

 

Αντίστοιχα, το Κριτήριο 7 παράγει τους παρακάτω παράγοντες:  

α) Ικανοποίηση προσωπικού,  

β)Αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού.  

Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στα 

υποκριτήρια του κριτηρίου 7.  

 

Πίνακας 7.2. Ερωτήσεις κριτηρίου 7 «Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο 

Δυναμικό» ανά υποκριτήριο - παράγοντα 

 

Α/α 

 

Ερώτηση 

 

 

«Ικανοποίηση προσωπικού» 

 

1 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ικανοποιητική τη συνολική απόδοση της 

οργάνωσης σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου 

λειτουργεί;  

 

2 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ικανοποιητική τη συμμετοχή τω πολιτών στη 

λήψη αποφάσεων για το όραμα, την αποστολή και τις αξίες της 

οργάνωσης; 
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3 Σε ποιό βαθμό γνωρίζουν οι υπάλληλοι της Δημόσιας Οργάνωσης 

τους στόχους της λειτουργίας της;  

 

4 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ικανοποιητικό το επίπεδο ενημέρωσης του 

προσωπικού για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και την τήρηση 

της δεοντολογίας; 

 

5 Σε ποιό βαθμό είναι ικανοποιητικός ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων 

μεταξύ των υπαλλήλων της Δημόσιας Οργάνωσης;  

 

6 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ως αποτελεσματικό τον τρόπο διοίκησης της 

Δημόσιας Οργάνωσης; 

 

7 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι επιβραβεύονται οι ατομικές και ομαδικές 

προσπάθειες των υπαλλήλων από τη Δημόσια Οργάνωση;  

 

8 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ικανοποιητικούς τους εσωτερικούς 

μηχανισμούς διαλόγου – επικοινωνίας στο πλαίσιο της λειτουργίας 

της Δημόσιας Οργάνωσης; 

 

9 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε αποτελεσματικές τις διοικητικές διαδικασίες 

που ακολουθεί η Δημόσια Οργάνωση στην καθημερινή της 

λειτουργία; 

 

10 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ικανοποιητικές τις προσπάθειες διοικητικού 

εκσυγχρονισμού που καταβάλλει η Δημόσια Οργάνωση;  

 

11 Σε ποιό βαθμό είναι ικανοποιητικός  ο χώρος στέγασης της Δημόσιας 

Οργάνωσης και το περιβάλλον εργασίας σε αυτήν;  

 



60 

 

12 Σε ποιό βαθμό διευκολύνει η Δημόσια Οργάνωση τους  υπαλλήλου 

της, στην προσπάθεια αντιμετώπισης προσωπικών προβλημάτων;  

 

13 Σε ποιό βαθμό το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας Οργάvωσης 

διευκολύνει την ικανοποίηση των προσωπικών και οικογενειακών 

αναγκών των υπαλλήλων; 

 

14 Σε ποιό βαθμό η πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία σε ειδικές  

περιστάσεις, γίνεται όχι καταναγκαστικά, αλλά με την συναίνεση και 

προθυμία των υπαλλήλων; 

 

15 Σε ποιό βαθμό η Δημόσια Οργάνωση αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 

θέματα όπως η άνεση, η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας; 

 

16 Σε ποιό βαθμό η Δημόσια Οργάνωση μεταχειρίζεται τους υπαλλή -

λους με βάση την αρχή της ισότητας;  

 

17 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ως ουσιαστικό μέσο υποκίνησης, τη συμ -

μετοχή των υπαλλήλων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για 

θέματα αποτελεσματικής  λειτουργίας της Δημόσιας Οργάvωσης;  

 

18 Σε ποιό βαθμό το ισχύον σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, αποτε -

λεί μέσο υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού και βοηθά την προ -

σπάθεια αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημόσιας Οργάνωσης;  

 

19 Σε ποιό βαθμό η Δημόσια Οργάνωση αναπτύσσει συστηματικά τις 

δυνατότητες, γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού σε 

σχέση και με τους στόχους που τίθενται; (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων 

πληροφορικής σε συνδυασμό με το στόχο για την αύξηση των 

ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών) 
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«Αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού»  

 

1 Σε ποιό βαθμό καταγράφονται αδικαιολόγητες απουσίες του προ -

σωπικού από τη Δημόσια Οργάνωση;  

 

2 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ότι το προσωπικό υποπίπτει σε σφάλματα 

σχετικά με την υπηρεσιακή του συμπεριφορά; 

 

3 Σε ποιό βαθμό το προσωπικό υποβάλλει παράπονα για υπηρεσιακά 

θέματα; 

 

4 Σε ποιό βαθμό η απόδοση του προσωπικού μετριέται με τη χρήση 

δεικτών; 

 

5 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ως επαρκή τη χρήση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το προσωπικό; 

 

6 Σε ποιό βαθμό αξιολογούνται συστηματικά τομείς όπως η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων; 

 

7 Σε ποιό βαθμό το προσωπικό ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες 

των πολιτών με τους οποίους συναλλάσσεται η Δημόσια Οργάνωση;  

 

8 Σε ποιό βαθμό κρίνετε επαρκή την εναλλαγή καθηκόντων μέσα στη 

Δημόσια Οργάνωση; 

 

9 Σε ποιό βαθμό υπάρχει πολιτική υποκίνησης με τη χρήση δεικτών 

για το προσωπικό; 
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10 Σε ποιό βαθμό καταγράφονται οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ 

υπαλλήλων ή ομάδων εντός της Δημόσιας Οργάνωσης; 

 

11 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ικανοποιητική την εθελοντική συμμετοχή σε 

δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης που προωθεί η οργάνωση;  

 

 

 

Για τη δημιουργία των παραπάνω παραγόντων, πραγματοποιήθηκαν οι 

απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου η κάθε ομάδα ερωτήσεων να συντεθεί σε 

έναν από τους παραπάνω παράγοντες, όπως διαμορφώνονται ανάλογα με τα 

υποκριτήρια που τίθενται στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.  

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος αξιοπιστίας, τόσο στους επιμέρους 

παράγοντες, όσο και στο συνολικό ερωτηματολόγιο, ο οποίος εξήγαγε τα εξής 

αποτελέσματα: Για το συνολικό ερωτηματολόγιο, η αξιοπιστία ήταν ιδιαίτερα 

υψηλή, καθώς ο δείκτης Cronbach α ήταν 0.944. Για τον παράγοντα 

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού  η αξιοπιστία ήταν υψηλή (Δείκτης 

Cronbach α=0.873). Εξίσου υψηλή ήταν η αξιοπιστία για τον παράγοντα 

Ανάπτυξη προσωπικού (Δείκτης Cronbach α=0.820). Τέλος, υψηλή είναι και η 

αξιοπιστία του τρίτου παράγοντα που εντάσσεται στο κριτήριο που αφορά το 

Ανθρώπινο Δυναμικό, την Ενεργοποίηση  προσωπικού, καθώς ο δείκτης 

Cronbach α ανήλθε σε 0.842. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η αξιοπιστία του 

πρώτου από τους δύο παράγοντες του κριτηρίου Αποτελέσματα για το 

Ανθρώπινο Δυναμικό, την Ικανοποίηση προσωπικού, με το δείκτη Cronbach α 

να ανέρχεται στα 0.926. Τέλος, ο παράγοντας Αποτελεσματικότητα 

ανθρώπινου δυναμικού είχε μέτρια προς υψηλή αξιοπιστία (Δείκτης Cronbach 

α=0.744).  

Εν συνεχεία, διερευνήθηκαν οι μέσοι όροι του καθενός από τους υπό μελέτη 

παραγόντων, προκειμένου να εξεταστεί τι πιστεύει το δείγμα που συμμετείχε 

στην παρούσα έρευνα σχετικά με την εφαρμογή πρακτικών διοίκησης 
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ανθρωπίνων πόρων στην υπηρεσία τους και τη συνεπακόλουθη ικανοποίηση 

και αποτελεσματικότητα που αυτοί αντιλαμβάνονται.  

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για τη διερεύνηση των μέσων όρων 

προέκυψε πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολόγησαν την εφαρμογή του 

παράγοντα Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού  ως χαμηλή προς μέτρια 

(Μ.Ο.=1.27, Τ.Α.=0.73). Αντίστοιχα αποτελέσματα είχε ο παράγοντας 

Ανάπτυξη προσωπικού (Μ.Ο.=1.18, Τ.Α.=0.66). Ακόμα χαμηλότερα 

αποτελέσματα προέκυψαν για τον παράγοντα Ενεργοποίηση προσωπικού, 

καθώς ο μέσος όρος ήταν 1.06 και η τυπική απόκλιση 0.76.  

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η ίδια ανάλυση και για τους δύο παράγοντες 

του κριτηρίου 7, που αφορά τα Αποτελέσματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό. Οι 

υπάλληλοι που συμμετείχαν αξιολόγησαν ως χαμηλή προς μέτρια την 

Ικανοποίηση τους από την υπηρεσία στην οποία εργάζονται (Μ.Ο.=1.43, 

Τ.Α.=0.74), και ως χαμηλή προς μέτρια, αλλά υψηλότερη από τους 

υπόλοιπους παράγοντες την Αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού  

(Μ.Ο.=1.63, Τ.Α.=0.63). Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζονται η αξιοπιστία, ο 

μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των υπό μελέτη παραγόντων.  

 

Πίνακας 7.3. Αξιοπιστία, μέσος όρος, τυπική απόκλιση παραγόντων  

Α/α Παράγοντας Μέσος όρος Τυπική 

Απόκλιση 

Αξιοπιστία 

1 Προγραμματισμός 

ανθρώπινου δυναμικού 

1.27 0.73 0.873 

2 Ανάπτυξη προσωπικού 1.18 0.66 0.820 

3 Ενεργοποίηση 

προσωπικού  

1.06 0.76 0.842 

4 Ικανοποίηση υπαλλήλων 1.43 0.74 0.926 

5 Αποτελεσματικότητα 1.63 0.63 0.744 
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ανθρώπινου δυναμικού 

Συνολική Αξιοπιστία 0.944 

Σημείωση: Οι απαντήσεις δόθηκαν σε κλίμακα από 0 έως 5  

 

7.2. Διερεύνηση σχέσεων μεταξύ του προγραμματισμού, ανάπτυξης, 

ενεργοποίησης προσωπικού και ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας 

ανθρώπινου δυναμικού 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην εν λόγω έρευνα αφορούν την 

αναζήτηση τυχόν σχέσεων ανάμεσα στους υπό μελέτη παράγοντες. Για το 

λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης και παρουσιάζονται οι 

δείκτες συνάφειας μεταξύ τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι πέντε 

παράγοντες που παρουσιάστηκαν παραπάνω σχετίζονται μεταξύ τους. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.4.  
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Πίνακας 7.4. Δείκτες συνάφειας (Pearson r) μεταξύ των παραγόντων του 

ερωτηματολογίου 

Παράγοντες  1 2 3 4 5 

Προγραμματισμός 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

- - - - - 

Ανάπτυξη 

προσωπικού 

 

.678** 

.000 

- - - - 

Ενεργοποίηση 

προσωπικού  

 

.495** 

.003 

.657** 

.000 

- - - 

Ικανοποίηση 

προσωπικού 

 

.626** 

.000 

.671** 

.000 

.749** 

.000 

- - 

Αποτελεσματικότητα 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

.368** 

.000 

.562** 

.000 

.462** 

.007 

.521** 

.000 

- 

Σημείωση: Οι συσχετίσεις που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο p<0.01. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως όλοι οι παράγοντες μεταξύ τους 

παρουσιάζουν θετική σχέση και μάλιστα, σε υψηλό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, 

η ανάλυση αυτή έδειξε πως ο παράγοντας Προγραμματισμός ανθρώπινου 

δυναμικού σχετίζεται θετικά σε υψηλό βαθμό με τον παράγοντα Ικανοποίηση 

προσωπικού (p=.000) και με τον παράγοντα Αποτελεσματικότητα ανθρώπινου 

δυναμικού (p=.000). Αντίστοιχα, θετική σχέση σε υψηλό βαθμό παρουσίασε 

και ο παράγοντας Ανάπτυξη προσωπικού τόσο με τον παράγοντα Ικανοποίηση 

προσωπικού (p=.000), όσο και με τον παράγοντα Αποτελεσματικότητα 
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ανθρώπινου δυναμικού (p=.000). Τέλος, ο παράγοντας Ενεργοποίηση 

προσωπικού παρουσίασε υψηλή θετική συσχέτιση με τον παράγοντα  

Ικανοποίηση προσωπικού (p=.000) και με τον παράγοντα Αποτελεσματικότητα 

ανθρώπινου δυναμικού (p=.007).  

Η ανωτέρω ανάλυση εξήγαγε επιπλέον θετικές συσχετίσεις σε υψηλό βαθμό 

και ανάμεσα στους επιμέρους παράγοντες του κάθε υποκριτηρίου. Έτσι, οι 

παράγοντες του Κριτηρίου 3, δηλαδή ο παράγοντας ανθρώπινου δυναμικού 

σχετίζεται θετικά σε υψηλό βαθμό με τον παράγοντα Ανάπτυξη προσωπικού 

(p=.000) και με τον παράγοντα Ενεργοποίηση προσωπικού (p=.003). 

Αντίστοιχα, ο παράγοντας Ανάπτυξη προσωπικού παρουσίασε υψηλή θετική 

σχέση με τον παράγοντα Ενεργοποίηση προσωπικού (p=.000). Τέλος, οι δύο 

παράγοντες του Κριτηρίου 7, Ικανοποίηση προσωπικού και 

Αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού παρουσίασαν θετική συσχέτιση σε 

υψηλό βαθμό (p=.000).  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια σειρά αναλύσεων γραμμικής 

παλινδρόμησης κατά βήματα (Linear Regression), προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν οι παράγοντες του κριτηρίου 3, που αφορά το Ανθρώπινο 

Δυναμικό μπορούν να προβλέψουν τους παράγοντες του κριτηρίου 7, που 

αναφέρονται στα Αποτελέσματα του οργανισμού για το Ανθρώπινο Δυναμικό.  

Στο πρώτο μοντέλο ανάλυσης, εξαρτημένη μεταβλητή ήταν ο παράγοντας 

Ικανοποίηση Προσωπικού και ανεξάρτητες μεταβλητές οι παράγοντες 

Προγραμματισμός  ανθρώπινου δυναμικού, Ανάπτυξη προσωπικού  και 

Ενεργοποίηση προσωπικού. Από την πρώτη αυτή σειρά αναλύσεων προέκυψε 

πως όλοι οι παράγοντες του Κριτηρίου 3 αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα 

για την Ικανοποίηση του προσωπικού . Συγκεκριμένα, ο παράγοντας 

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού  ήταν στατιστικά σημαντική 

μεταβλητή στην πρόβλεψη της Ικανοποίησης του προσωπικού (beta=.626, 

t=6.416). Επιπλέον, η Ανάπτυξη προσωπικού αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα για την Ικανοποίηση του προσωπικού (beta=.671, t=7.234). Τέλος, 

η Ενεργοποίηση προσωπικού αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την 

Ικανοποίηση του προσωπικού αυτού (beta=.749, t=6.490). Τα αποτελέσματα 
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του πρώτου μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης αποτυπώνονται στον Πίνακα 

7.5. 

 

Πίνακας 7.5. Πολλαπλή παλινδρόμηση των μεταβλητών του Κριτηρίου 3 

στον παράγοντα Ικανοποίηση προσωπικού 

Μεταβλητές κατά 

σειρά εισόδου 
Beta T p 

Προγραμματισμός 

ανθρώπινου δυναμικού 
.626 6.416 .000 

Ανάπτυξη 

Προσωπικού 

.671 7.234 .000 

Ενεργοποίηση  

προσωπικού  

.749 6.490 .000 

 

Στο δεύτερο μοντέλο ανάλυσης, εξαρτημένη μεταβλητή ήταν ο παράγοντας 

Αποτελέσματα ανθρώπινου δυναμικού  και ανεξάρτητες μεταβλητές οι 

παράγοντες Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, Ανάπτυξη προσωπικού  

και Ενεργοποίηση προσωπικού. Από την πρώτη αυτή σειρά αναλύσεων 

προέκυψε πως όλοι οι παράγοντες του Κριτηρίου 3 αποτελούν προβλεπτικό 

παράγοντα για την Αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού . 

Συγκεκριμένα, ο παράγοντας Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού  ήταν 

στατιστικά σημαντική μεταβλητή στην πρόβλεψη  της Ικανοποίησης του 

προσωπικού (beta=.368, t=3.237). Επιπλέον, η Ανάπτυξη του προσωπικού 

αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για την Ικανοποίηση του προσωπικού  

(beta=.562, t=5.524). Τέλος, η Ενεργοποίηση του προσωπικού αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα για την Ικανοποίηση του προσωπικού αυτού 

(beta=.462, t=2.899). Τα αποτελέσματα του πρώτου μοντέλου γραμμικής 

παλινδρόμησης αποτυπώνονται στον Πίνακα 7.6.  
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Πίνακας 7.6. Πολλαπλή παλινδρόμηση των μεταβλητών του Κριτηρίου 3 

στον παράγοντα Αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού 

Μεταβλητές κατά 

σειρά εισόδου 
Beta T P 

Προγραμματισμός 

ανθρώπινου 

δυναμικού 

.368 3.237 .002 

Ανάπτυξη 

προσωπικού 
.562 5.524 .000 

Ενεργοποίηση 

προσωπικού  
.462 2.899 .007 

 

7.3. Σχέσεις προγραμματισμού, ανάπτυξης και ενεργοποίησης προσωπικού και 

ικανοποίησης και αποτελεσματικότητας ανθρώπινου δυναμικού με  δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος  

Στην έρευνα αυτή κρίθηκε επίσης σκόπιμο να εξεταστεί η επίδραση των 

ατομικών χαρακτηριστικών του δείγματος στους υπό μελέτη παράγοντες. Για 

το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια σειρά αναλύσεων προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο εργάζονται και ο 

χρόνος προϋπηρεσίας του δείγματος σχετίζονται ή επιδρούν στους παράγοντες 

που εξετάζονται στην παρούσα ερευνητική εργασία και συγκεκριμένα, στον 

Προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, την Ανάπτυξη προσωπικού, την 

Ενεργοποίηση προσωπικού, την Ικανοποίηση του προσωπικού  και την 

Αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού .  

Αρχικά, για να διαπιστωθεί αν οι ανωτέρω παράγοντες παρουσιάζουν 

διαφορές ως προς το φύλο, πραγματοποιήθηκε ανάλυση T-test για Ανεξάρτητα 

δείγματα (Independent Samples T-test). Από την ανάλυση αυτή, προέκυψε 

πως το φύλο παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στον 

παράγοντα Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού (F(1,75)=6.768, 

p=.011). Οι άνδρες, δηλαδή, που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα 
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αξιολόγησαν ότι ο παράγοντας του προγραμματισμού εφαρμόζεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις υπηρεσίες τους (Μ.Ο.=1.29, Τ.Α.=0.90) σε σχέση με 

τις γυναίκες, οι οποίες αξιολόγησαν πως ο παράγοντας αυτός εφαρμόζεται σε 

χαμηλότερο βαθμό στους φορείς όπου εργάζονται (Μ.Ο.=1.26, Τ.Α. -=0.64). 

Οι υπόλοιποι παράγοντες της έρευνας αυτής δεν παρουσίασαν διαφορές ως 

προς το φύλο.  

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης, προκειμένου να 

εξευρεθούν τυχόν σχέσεις ανάμεσα στην ηλικία και στους παράγοντες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ανάλυση αυτή έδειξε πως η ηλικία δεν 

παρουσιάζει καμία στατιστικά σημαντική σχέση με τους παράγοντες που 

εξετάζονται. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (ΑNOVA – Analysis 

of Variance), προκειμένου να διαπιστωθεί αν η οικογενειακή κατάσταση 

επιδρά στους παράγοντες του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Αποτελεσμάτων 

για το ανθρώπινο δυναμικό που εξετάζονται στην εν λόγω ερευνητική 

εργασία. Στην ανάλυση αυτή, εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι πέντε 

παράγοντες ανθρώπινου δυναμικού που μελετήθηκαν και παραπάνω και 

ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν η οικογενειακή κατάσταση. Η ανάλυση έδειξε 

πως η οικογενειακή κατάσταση επιδρά μόνο στον παράγοντα 

Αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού  (F(2,69)=3.482, P=0.036) σε 

μέτριο βαθμό, μιας και οι έγγαμοι αξιολόγησαν ως υψηλότερη την 

αποτελεσματικότητα του προσωπικού στην εργασία τους (Μ.Ο.=1.72, 

Τ.Α.=0.65), απ’ ότι οι άγαμοι (Μ.Ο.=1.30, Τ.Α.=0.44) και οι χήροι/ 

διαζευγμένοι (Μ.Ο.=1.13, Τ.Α.=0.50). Δεν παρατηρήθηκαν άλλες στατιστικά 

σημαντικές διαφορές για την εν λόγω δημογραφική μεταβλητή.  

Η ίδια ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για την περίπτωση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου, με εξαρτημένες μεταβλητές τους ανωτέρω παράγοντες και 

ανεξάρτητη μεταβλητή την εκπαίδευση. Από την ανάλυση προέκυψε πως και 

πάλι ο παράγοντας Αποτελεσματικότητα ανθρώπινου δυναμικού παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την εκπαίδευση του δείγματος 

(F(2,68)=4.867, p=0.011) σε μέτριο βαθμό, καθώς οι απόφοιτοι 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολόγησαν ως υψηλότερη την 
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αποτελεσματικότητα του προσωπικού στον φορέα στον οποίον εργάζονται 

(Μ.Ο.=1.99, Τ.Α.=0.80) σε σχέση με τους κατόχους πτυχίου Ανωτέρας ή 

Ανωτάτης σχολής (Μ.Ο.=1.70, Τ.Α.=0.56) και τους κατόχους μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού τίτλου σπουδών (Μ.Ο.=1.30, Τ.Α.=0.52). Δεν παρατηρήθηκαν 

άλλες στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης.  

Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) πραγματοποιήθηκε και στην περίπτωση του 

ασφαλιστικού φορέα στον οποίον εργάζονται οι συμμετέχοντες στην παρούσα 

έρευνα. Οι φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή ήταν το Ι.Κ.Α., ο 

Ο.Α.Ε.Ε. και ο Ο.Γ.Α. Από την ανάλυση αυτή φάνηκε πως δεν παρατηρείται 

καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στους υπό μελέτη παράγοντες 

αναφορικά με το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο εργάζονται.  

Τελευταία δημογραφική μεταβλητή που μελετήθηκε ήταν ο χρόνος 

προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα. Για τη μεταβλητή 

αυτή πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης προκειμένου  να διαπιστωθεί αν 

ο χρόνος προϋπηρεσίας σχετίζεται με κάποιον από τους παράγοντες που 

μελετώνται στην παρούσα ερευνητική διατριβή. Από την ανωτέρω ανάλυση 

φάνηκε πως ο χρόνος προϋπηρεσίας δε σχετίζεται με καμία από τις υπόλοιπες 

μεταβλητές που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.  

 

7.4. Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε να διερευνήσει τα επίπεδα του 

προγραμματισμού, της ανάπτυξης και της ενεργοποίησης του προσωπικού, 

καθώς και της ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού που εργάζεται στα ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α., ΟΑ.Ε.Ε. και Ο.Γ.Α. 

που συμμετείχαν σε αυτή, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Από την 

ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα.  

Αρχικά, φάνηκε πως οι συμμετέχοντες – εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία 

αξιολόγησαν ως σχετικά χαμηλή την εφαρμογή πρακτικών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται. Για 

τους συμμετέχοντες, ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή 
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η ανάλυση ζήτησης και προσφοράς ανθρωπίνων πόρων, η εξασφάλιση του 

απαραίτητου αριθμού εργαζομένων, η επίλυση προβλημάτων σχετικών με την 

ποσότητα και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η πρόβλεψη 

των μελλοντικών αναγκών τις επιχείρησης σε προσωπικό εφαρμόζεται σε 

χαμηλά επίπεδα στην εργασία τους.  

Η εφαρμογή του προγραμματισμού ως μια επιμέρους λειτουργία της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε δημόσιους φορείς καθίσταται αδύνατη, 

καθώς η νομική μορφή τους δεν επιτρέπει την εκτέλεση μιας πολιτικής 

κινήτρων στις εκάστοτε υπηρεσίες (Λιαρόπουλος, 2001). Η εφαρμογή αυτή 

του δημοσιοϋπαλληλικού καθεστώτος, με τις αδυναμίες που αυτό 

περιλαμβάνει, συνεπιφέρει τις ανάλογες επιπτώσεις στην ποιότητα των 

παραγόμενων υπηρεσιών.  

Αντίθετα είναι τα δεδομένα που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα  όσον αφορά 

στον προγραμματισμό, καθώς θεωρείται μια από τις σημαντικότερες 

διαστάσεις για μια επιχείρηση εδώ και δεκαετίες (Barker, 1975, στο Foulkes, 

1975). Η σημασία του προγραμματισμού στον ιδιωτικό τομέα προκύπτει από 

το γεγονός ότι ανεξάρτητα από τις  διαδικασίες προγραμματισμού που 

ακολουθούνται από την εκάστοτε επιχείρηση, εντούτοις αυτές έρχονται πάντα 

σε συμφωνία με την κουλτούρα οργάνωσης και το μοντέλο διοίκησης της 

επιχείρησης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, 

την προσφορά ανθρωπίνων πόρων στην αγορά εργασίας και την πρόβλεψη για 

μελλοντικές ανάγκες σε εργαζομένους (French, 2002).  

Αντίστοιχα χαμηλά με τα επίπεδα του προγραμματισμού είναι  τα επίπεδα και 

σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του προσωπικού, δηλαδή τη συνεχή εκπαίδευση 

των εργαζομένων σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους 

χρησιμεύσουν για τη βελτίωση της ατομικής τους απόδοσης, αλλά και τη 

συνεπακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας του οργανισμού στον οποίον 

εργάζονται. Οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία που συμμετείχαν στην 

έρευνα θεωρούν πως οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης που τους 

προσφέρονται είναι λίγες. Αντίστοιχα, θεωρούν πως οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες που ήδη κατέχουν δεν χρησιμοποιούνται αρκετά από τις υπηρεσίες 

τους.  
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Παρά το γεγονός ότι με μια σειρά από νόμους προβλέπεται η ανάπτυξη και 

εκπαίδευση των υπαλλήλων που εργάζονται στο δημόσιο τομέα, (Ν. 

1943/1991, Ν. 2683/1999, Ν. 3200/2003), οι ευκαιρίες για την ανάδειξη των 

δεξιοτήτων τους ή για περαιτέρω εκπαίδευση είναι μηδαμινές στη χώρα μας 

(Αρφάνη, 2003). Δεδομένου, ωστόσο, ότι η εκπαίδευση του προσωπικού 

αποτελεί μια επένδυση η οποία θεωρείται από τις πιο σίγουρες και 

κερδοφόρες για έναν οργανισμό, όλο και πιο πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις 

προάγουν τη συμμετοχή των εργαζομένων τους σε προγράμματα κατάρτισης 

και ανάπτυξης δεξιοτήτων (Wilson, 2005). Άλλωστε, η τάση στο εξωτερικό 

είναι η εξής: «Η ανάπτυξη του προσωπικού βοηθάει τους οργανισμούς να 

επιτύχουν τους στόχους τους» (Employment ΝΤΟ, 2000:6). 

Η ενεργοποίηση του προσωπικού ως προγραμματισμένο βήμα ενός 

συστήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού κρίνεται επίσης ως χαμηλή 

από τους συμμετέχοντες. Το δείγμα πιστεύει πως στις υπηρεσίες τους δεν 

διενεργούνται ιδιαίτερα δράσεις ενεργοποίησης ή ενδυνάμωσης του 

προσωπικού για τη βελτίωση της υφιστάμενης εργασιακής τους απόδοσης, 

ιδίως, δε, στα πλαίσια ενός ανοιχτού διαλόγου, όπου θα ληφθούν υπόψη οι 

απόψεις του προσωπικού.  

Αναφορικά με την ενεργοποίηση και παρακίνηση του προσωπικού, τα 

δεδομένα δείχνουν πως οι συγκεκριμένες δραστηριότητες της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων δεν λαμβάνουν χώρα σε υψηλό επίπεδο στο δημόσιο 

τομέα, καθώς η Δημόσια Διοίκηση διαθέτει ελάχιστα κίνητρα για την 

κινητοποίηση των ανθρωπίνων πόρων της. Σε έρευνες, ωστόσο, φάνηκε πως 

οι δημόσιοι υπάλληλοι υποκινούνται από εσωτερικά κίνητρα, και κυρίως από 

τα κίνητρα της αίσθησης του καθήκοντος και της αυτοεκπλήρωσης, σε 

αντίθεση με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι υποκινούνται 

κυρίως από εξωτερικά, οικονομικά κίνητρα (Buelens, & Van der Broeck, 

2007. Thomas, 2000).  

Οι περιπτώσεις εφαρμογής πρακτικών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού  

στο δημόσιο τομέα στη χώρα μας είναι σχεδόν μηδαμινές. Έρευνες σε 

διάφορους κλάδους του δημοσίου έχουν δείξει πως η παροχή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων είναι μηδαμινή και ευκαιριακή (Καραγεώργου, 2009), ενώ ο 
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προγραμματισμός είναι σχεδόν αδύνατος, κυρίως λόγω των κοινωνικό – 

οικονομικών συνθηκών της χώρας, οι οποίες δεν ευνοούν τις προσλήψεις, 

αλλά αντίθετα οδηγούν τις δημόσιες υπηρεσίες σε απώλεια προσωπικού, είτε 

λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω λήξης συμβάσεων. Επιπλέον, το κατά 

περιόδους νεοπροσληφθέν προσωπικό μέσω συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων 

συμβάσεων εργασίας, μένει στον εκάστοτε οργανισμό για ένα μικρό χρονικό 

διάστημα, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σε αυτό οι πρακτικές 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως λόγω κόστους (Βλαχάκη, 2015).  

Η κατάσταση είναι διαφορετική σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπου οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που μελετήθηκαν παραπάνω 

εφαρμόζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στο δημόσιο τομέα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία (CIPD, 2001), η Δανία (Steijn, 2004) 

και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο βαθμός εφαρμογής των 

πρακτικών αυτών είναι από μέτριος ως υψηλός, δηλαδή οι αρχές του 

προγραμματισμού, της ανάπτυξης και της ενεργοποίησης του προσωπικού 

εφαρμόζονται ευρέως.  

Δεδομένη είναι η διαφοροποίηση της εφαρμογής των πρακτικών διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι αδυναμίες του 

συστήματος δημόσιας διοίκησης συναντώνται και σε αυτό το πεδίο, με τα 

απαρχαιωμένα συστήματα αξιολόγησης, τις υποκειμενικές κρίσεις, την 

έλλειψη καθηκοντολογίου και το ενιαίο μισθολόγιο(Ξηροτύρη – Κουφίδου, 

2001. Τούντας, 2001). Επιπλέον, οι περιπτώσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού είναι μηδαμινές και οδηγούν τους εργαζομένους σε απομόνωση και 

συνεπακόλουθα, σε μείωση της αποδοτικότητάς τους (Haffer, 1986).  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά από τα οποία διέπεται ο δημόσιος τομέας 

έρχονται σε αντίθεση με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην εξέλιξή 

τους προσπαθούν να προωθήσουν νέα συστήματα λειτουργίας, προωθώντας 

την επικοινωνία και την ομαδικότητα μεταξύ των εργαζομένων, τη 

συμπερίληψη στη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη του καθενός από τους 

εργαζόμενους ξεχωριστά. Τα παραπάνω, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που συναντώνται στον ιδιωτικό τομέα 

λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο εφαρμογής της διαχείρισης ποιότητας, με 
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απώτερο σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών  

(Mellum, 1990).  

Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα για την ικανοποίηση του προσωπικού.  Οι 

ίδιοι οι εργαζόμενοι αξιολόγησαν την ικανοποίηση που σχετίζεται με την 

εργασία τους ως χαμηλή προς μέτρια. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί 

σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, 

αλλά και σε ασφαλιστικά ταμεία (Πετρακοπούλου, 2014). Παρόμοια 

αποτελέσματα έχουν βρεθεί και σε χώρες του εξωτερικού, όπου σε έρευνες 

αυτοαξιολογήσεων, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν ως σχετικά χαμηλή την 

ικανοποίηση από την εργασία τους (Schneider & Vaught, 1993. DeSantis & 

Durst, 1996). Υπάρχουν, ωστόσο, έρευνες στις οποίες η  εργασιακή 

ικανοποίηση αξιολογήθηκε ως σχετικά υψηλή (Vigoda, 2000. Wright & Davis, 

2003). 

Τα αποτελέσματα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση στη χώρα μας είναι 

πιθανό να επηρεάζονται από τις συνθήκες που δημιουργεί η οικονομική 

κρίση. Η εργασιακή ανασφάλεια, το άγχος, η δυσαρέσκεια των πολιτών και 

άλλοι εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες στην εργασία μπορεί να επηρεάζουν 

τον συγκεκριμένο παράγοντα. Δυστυχώς, η παρούσα εργασία διεξάγεται σε 

μια συγκεκριμένη έκταση, η οποία δεν επιτρέπει τη διερεύνηση των αιτιών 

των αποτελεσμάτων αυτών.  

Τελευταίος παράγοντας που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία ήταν η 

αποτελεσματικότητα, μέσω της αξιολόγησης των επιμέρους δεικτών.  Οι 

εργαζόμενοι στους ασφαλιστικούς φορείς που συμμετείχαν στην παρούσα 

έρευνα αξιολόγησαν ως χαμηλή προς μέτρια την αποτελεσματικότητά τους, 

ωστόσο, ο βαθμός που σημείωσε ο συγκεκριμένος παράγοντας ήταν κάπως 

υψηλότερος από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί ο 

συγκεκριμένος παράγοντας υποκρύπτει και σημεία αυτοαξιολόγησης καθώς οι  

δείκτες αφορούν κυρίως τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι σίγουρα 

έχουν μια πιο θετική χροιά σε ό,τι αφορά τους ίδιους. Παρόλα αυτά, τα 

επίπεδα αποτελεσματικότητας παρουσιάζονται και σε αυτή την περίπτωση 

χαμηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα χωρών του εξωτερικού, όπως οι 

Σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία 
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(Niemi, 2008), η Μεγάλη Βρετανία (Atkinson, 2005) και η Αυστραλία 

(Australian Productivity Commission, 2006).  

Αναφορικά με τις σχέσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των πρακτικών της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της ικανοποίησης  των εργαζομένων, 

βρέθηκε πληθώρα ερευνών που να επιβεβαιώνει τα εν λόγω αποτελέσματα 

(Petrescu, & Simmons, 2008. Purcell, & Hutchinson, 2007). Πράγματι, όπως 

αναφέρθηκε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Θεωρητικού μέρους της 

παρούσας εργασίας, η εφαρμογή των πρακτικών της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού οδηγεί στην ικανοποίηση των υπαλλήλων από την εργασία τους, με 

συνεπακόλουθη την ανάπτυξη της εργασιακής τους δέσμευσης και της 

αποδοτικότητάς τους.  

Το ίδιο, άλλωστε, ισχύει και με την αποτελεσματικότητα, η οποία επίσης 

συνδέεται θετικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την 

ενεργοποίηση του προσωπικού ως πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Η 

βιβλιογραφία επιβεβαιώνει και σε αυτή την περίπτωση  τα ευρήματα της εν 

λόγω έρευνας, συνδέοντας σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο τις ανωτέρω, αλλά 

και τις υπόλοιπες πρακτικές και πολιτικές της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπαλλήλων, 

τόσο στον ιδιωτικό (Guest, 2002), όσο και στο δημόσιο τομέα (Gould-

Williams, 2003).  

Αναφορικά με το εργαλείο τμήμα του οποίου χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω 

έρευνα, φαίνεται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πως η εφαρμογή του 

δεν είναι ευρεία στο δημόσιο τομέα της χώρας μας. Λίγοι είναι οι δημόσιοι 

φορείς που εφαρμόζουν το συγκεκριμένο εργαλείο διοίκησης ολικής 

ποιότητας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται 78 δημόσιες υπηρεσίες που έχουν 

εφαρμόσει το συγκεκριμένου μοντέλο και εστιάζονται κυρίως σε φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης (Κέφης, 2014).  

Ωστόσο, αναφέρεται πως στις υπηρεσίες που εφάρμοσαν το συγκεκριμένο 

εργαλείο, το προσωπικό φάνηκε να είναι πιο ικανοποιημένο 

(Αναστασοπούλου, 2010). Σε άλλες έρευνες, ωστόσο, οι υπάλληλοι που 

συμμετείχαν στην έρευνα χαρακτήρισαν ως ασήμαντα τα οφέλη που 
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προέκυψαν από την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Ζήση, 

2012). 

Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν στην 

ερευνητική αυτή εργασία, δεν προέκυψε κάποιο ιδιαίτερο εύρημα που να 

αξίζει να ερμηνευτεί. Το μοναδικό, ίσως, από τα ευρήματα που εξήχθησαν 

από τις αναλύσεις είναι πως δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στα 

ασφαλιστικά ταμεία ως προς τους υπό μελέτη παράγοντες. Το εύρημα αυτό 

αξίζει συζήτησης, καθώς τα τρία ασφαλιστικά ταμεία που συμμετείχαν στην 

εν λόγω έρευνα, δηλαδή το Ι.Κ.Α., ο Ο.Α.Ε.Ε και ο Ο.Γ.Α. συνενώθηκαν σε 

ένα ενιαίο ταμείο, τον Ε.Φ.Κ.Α.  Αξίζει, λοιπόν, να σημειωθεί πως τα τρία 

προαναφερθέντα ταμεία δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την 

εφαρμογή πρακτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και άρα, η συνένωση 

θα πραγματοποιηθεί ομαλά ως προς το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.  
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8.Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό είχε να μελετήσει το περιβάλλον 

εφαρμογής συγκεκριμένων πρακτικών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

μέσα σε ένα πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας, καθώς και να διερευνήσει τις 

μεταξύ τους σχέσεις στα ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. και Ο.Γ.Α. Από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε πως οι εργαζόμενοι στα 

ασφαλιστικά αυτά ταμεία έκριναν πως οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων δεν εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό.  

 Είναι γεγονός πως παρόλο που η Δημόσια Διοίκηση καταβάλλει προσπάθειες 

σύγκλισης με την ευρωπαϊκή προοπτική και εξέλιξη, εντούτοις δεν 

καταφέρνει να εναρμονιστεί πλήρως με τις επιταγές των συστημάτων των 

υπολοίπων χωρών, καθώς φαίνεται να υστερεί στα συγκεκριμένα θέματα.  

Γενικότερα,  ο  ιδιωτικός τομέας είναι περισσότερο ευέλικτος στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών υλοποίησης και παρακολούθησης της εξέλιξης και ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού, στην παροχή οικονομικών κινήτρων, την 

εφαρμογή  θεωρητικών μοντέλων παρακίνησης, ενώ παράλληλα διαθέτει 

μεγάλη ελευθερία ανακατάταξης και μετακίνησης του προσωπικού του, με 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και κατ΄επέκταση τη μεγιστοποίηση του 

κέρδους της επιχείρησης.  

Από την άλλη πλευρά, η δομή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σήμερα 

στην Ελλάδα ταυτίζεται έντονα με ένα ανελαστικό γραφειοκρατικό μοντέλο 

διοίκησης, με αυστηρή ιεραρχική σχέση μεταξύ των οργάνων της ενώ κατά τη 

λειτουργία της έρχεται αντιμέτωπη με παράγοντες που οδηγούν στην 

ενίσχυση της γραφειοκρατίας. Η υποστήριξη και πραγμάτωση των αναγκαίων 

διοικητικών μεταρρυθμίσεων προϋποθέτει  τη συστράτευση, εμπιστοσύνη και 

ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της για την ευδοκίμηση 

οποιασδήποτε προσπάθειας προς  την κατεύθυνση της ποιότητας.  

Η οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και η  

προσπάθεια για την υπέρβασή της, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια 

γιγάντωση της γραφειοκρατίας και το απαρχαιωμένο σύστημα διοίκησης, που 

ακολουθεί με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς τις διεθνείς εξελίξεις φαίνεται να 
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είναι κάποιοι από τους λόγους που επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργία ενός 

αποτελεσματικού πλαισίου υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

δημοσίου τομέα. Δεδομένης, δε, της αλληλουχίας των πρακτικών της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων με άλλους παράγοντες, όπως η ικανοποίηση ή η 

αποτελεσματικότητα των πόρων αυτών, θεωρείται μάλλον αναμενόμενη η 

αρνητική αξιολόγηση του συνολικού συστήματος της διοίκησης στο δημόσιο 

τομέα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως κρίνεται επιτακτική η υιοθέτηση μιας 

ανανεωμένης και εξελιγμένης κουλτούρας ποιότητας στο δημόσιο τομέα της 

χώρας. Η ανάγκη υιοθέτησης αλλαγών στο δημόσιο τομέα της χώρας 

προϋποθέτει την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που  αποτελεί το 

σημαντικότερο κεφάλαιο σε κάθε Οργανισμό και συχνά το λιγότερο 

αξιοποιημένο. Όπως περιγράφηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η εφαρμογή των 

πολιτικών και των πρακτικών της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων συνεπιφέρει 

ένα πλαίσιο άριστης ποιότητας, με θετικά αποτελέσματα σε εργαζόμενους, σε 

εξωτερικούς πελάτες – πολίτες, αλλά και σε μείωση του κόστους.  

Σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ανθρωπίνου 

Δυναμικού αποτελεί η απουσία προγραμματισμού όσον αφορά τις ανάγκες σε 

προσωπικό των Δημοσίων Υπηρεσιών. Ο κατακερματισμός των  φορέων του 

δημοσίου τομέα, η απουσία καταγραφής των αναγκών σε προσωπικό των 

υπηρεσιών και η αδικαιολόγητη γραφειοκρατική επιβάρυνση των διορισμών 

αλλά και των μετακινήσεων των δημοσίων υπαλλήλων αποτελούν μία 

περιορισμένη μόνο καταγραφή των υφιστάμενων παθογενειών.  

Ο νέος νόμος (Ν.4040/16) που αφορά την κινητικότητα του προσωπικού του 

δημοσίου τομέα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανακατανομή του 

προσωπικού και την ορθή αξιοποίησή του βάσει τόσο των πραγματικών 

αναγκών του κάθε φορέα, όσο και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 

του κάθε υπαλλήλου. Ο εθελούσιος χαρακτήρας της κινητικότητας, η ύπαρξη 

ενιαίων κανόνων και προϋποθέσεων για την κινητικότητα, η υποχρεωτική 

κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων και οργανογραμμάτων, η δημοσιοποίηση 

των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και τέλος, η σύσταση οργάνου για την 

επιλογή αποτελούν τις σημαντικότατες καινοτομίες που θεσπίζονται. 
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Εισάγεται λοιπόν η έννοια του προγραμματισμού, καθώς οι υπηρεσίες 

υποβάλλουν αιτήματα για μετακινήσεις, αλλά και εκτιμήσεις των αναγκών 

τους βάσει των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων και παράλληλα διασφαλίζεται 

η τήρηση των αρχών της δημοσιότητας και της διαφάνειας με τη δημιουργία 

ενός ανοιχτού αρχείου, προσβάσιμου σε όλους τους υπαλλήλους.  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο σημειώθηκε ότι οι παράγοντες παρακίνησης των 

εργαζομένων στο δημόσιο διαφέρουν σημαντικά από αυτούς που 

παρατηρούνται στον ιδιωτικό τομέα. Η ανάδειξη της οικονομικής ανταμοιβής 

ως κύριου παράγοντα παρακίνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, η  

οποία πέραν του βασικού μισθού περιλαμβάνει πρόσθετες παροχές, πριμ 

αποδοτικότητας, ποσοστών ή άλλου είδους υλικά ανταλλάγματα, 

αντιδιαστέλλεται στην παντελή έλλειψη παρόμοιων κινήτρων στο δημόσιο 

τομέα. Στο Δημόσιο τομέα αποδεικνύονται σημαντικοί οι ενδογενείς 

παράγοντες παρακίνησης, στους οποίους περιλαμβάνονται η ενδιαφέρουσα 

φύση της εργασίας, η ίση και δίκαιη μεταχείριση, οι καλές εργασιακές 

σχέσεις με τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους, η αντικειμενική 

αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, η δυνατότητα ανάπτυξης 

ανεξάρτητης σκέψης, έκφρασης και πράξης κατατάσσονται υψηλά στον 

πίνακα των παραγόντων παρακίνησης των υπαλλήλων.   

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων ετών διαδοχικές περικοπές των  αποδοχών τους με αποτέλεσμα 

την απώλεια σχεδόν του 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματός τους . Η εφαρμογή 

του Ενιαίου Μισθολογίου το 2011 που αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος μισθοδοσίας συμπεριλαμβάνοντας μισθούς και 

επιδόματα όλων των δημοσίων υπαλλήλων, άμβλυνε τις ανισότητες αλλά από 

την άλλη μεριά προκάλεσε τεράστια δυσαρέσκεια στους υπαλλήλους. Όλα τα 

παραπάνω κατέστησαν την ανάγκη για παρακίνηση των υπαλλήλων ακόμη πιο 

επιτακτική και ανέδειξαν την αδυναμία του Κράτους να παράσχει οικονομικά 

ή ηθικά κίνητρα στους υπαλλήλους του, καθιστώντας την εργασιακή 

ασφάλεια ίσως το μοναδικό προσφερόμενο κίνητρο.  

Επίσης, το προηγούμενο σύστημα αξιολόγησης ως αναχρονιστικό δεν έδειξε 

να αποδίδει προς την κατεύθυνση της υποκίνησης των εργαζομένων. Η 



80 

 

αναθεώρησή του, μέσω των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων είναι δυνατόν να 

λειτουργήσει θετικά με την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων. Η 

επιβράβευση και η αναγνώριση μέσω μιας διαφανούς και αντικειμενικής 

αξιολόγησης μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά κίνητρα για  τους εργαζομένους 

στο Δημόσιο τομέα. Ακόμη, η εισαγωγή της αξιολόγησης των δομών και ο 

καθορισμός στόχων με παράλληλη παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης με 

δείκτες μέτρησης αποτελούν σημαντικές ρυθμίσεις. Οι ατομικές αξιολογήσεις 

των υπαλλήλων θα συμβάλουν -στο μέτρο που τους αναλογεί- στη γενικότερη 

αξιολόγηση της δομής. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην ειδική εκπαίδευση για τις θέσεις εργασίας, 

αλλά και στη συνεχή-δια βίου κατάρτιση, η οποία θα οδηγήσει στην 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην ενδυνάμωση των εργαζομένου και 

στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών, με τελικό αποτέλεσμα την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης από την εργασία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπεται η 

δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης στους υπαλλήλους που παρουσιάζουν 

χαμηλή βαθμολογία στην αξιολόγησή τους.  

Στον τομέα της ποιότητας και ειδικά όσον αφορά το νέο φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης ΕΦΚΑ, προτείνεται η υιοθέτηση προτύπων ISO καθώς και η 

δημιουργία ανεξάρτητης Διεύθυνσης Ποιότητας, άμεσα υπαγόμενης στο 

Διοικητή του οργανισμού, προκειμένου, τόσο στους εργαζομένους του φορέα, 

όσο και στους ασφαλισμένους και δικαιούχους να καθίσταται σαφές το 

μήνυμα του προσανατολισμού και της δέσμευσης στην ποιότητα. Σε αυτή τη 

Διεύθυνση, ουσιαστικό ρόλο θα διαδραματίσει η δημιουργία ανεξάρτητου 

τμήματος διαχείρισης παραπόνων πελατών – πολιτών, η οποία θα λειτουργεί 

ως μέσο επικοινωνίας με τους πολίτες, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων 

και ανατροφοδότησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του φορέα. 

Μια πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή του 

ΚΠΑ στον νέο ασφαλιστικό φορέα τον ΕΦΚΑ με τον έλεγχο όλων των 

κριτηρίων αυτού, προκειμένου να μελετηθεί η εφαρμογή των αρχών ενός 

συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας που λαμβάνει χώρα στις 

συγκεκριμένες δομές. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει μια συγκριτική μελέτη 
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ανάμεσα σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να 

εξευρεθούν οι διαφορές τους  σε ζητήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 

και διαχείρισης ποιότητας.  

Όπως κάθε έρευνα, έτσι και η παρούσα διέπεται από κάποιους περιορισμούς 

και αδυναμίες. Έτσι, το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας θα μπορούσε να 

θεωρηθεί κάπως μικρό. Επίσης, ανάμεσα στους περιορισμούς της παρούσας 

έρευνας θα μπορούσε να ενταχθεί η περιορισμένη γεωγραφικά 

πραγματοποίηση της έρευνας, η οποία έλαβε χώρα στο Νομό Θεσσαλονίκης.  

Ανεξάρτητα από τους όποιους περιορισμούς, η παρούσα εργασία θα μπορούσε 

να αποτελέσει την απαρχή για ενεργοποίηση των ιθυνόντων, προκειμένου να 

αντιληφθούν τα δεδομένα σχετικά με το επίπεδο της διαχείρισης ποιότητας 

και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα. Με την 

υιοθέτηση των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας και διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων, είναι εφικτή η βελτίωση στην απόδοση και στην 

ποιότητα, με συνεπακόλουθα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για το κράτος .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Αγαπητή/ έ συνάδελφε, 

Για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου είναι 

απαραίτητα λίγα λεπτά από το χρόνο σας, οι απαντήσεις που θα μας 

δώσετε, ωστόσο, είναι πολύ σημαντικές για τη συγκεκριμένη έρευνα. 

Να σημειώσουμε πως δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες 

απαντήσεις. 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων του 

προσωπικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του Ο.Α.Ε.Ε. και του Ο.Γ.Α. για την 

ποιότητα και τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού μέσα στα πλαίσια 

της εργασίας τους. Διεξάγεται από την κ.Ρούλη Φωτεινή, 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην κατεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης, του 
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Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 

Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη έρευνα είναι εθελοντική. Επίσης, 

καθώς οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι αυστηρά εμπιστευτικές, 

δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν από 

τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας. Επιπλέον, θα τηρηθεί 

απόλυτη μυστικότητα και ανωνυμία. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ! 

 

- Θεσσαλονίκη, 2016- 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Φύλο 

Άνδρας                           

Γυναίκα 

 

2. Ηλικία …………………….  έτη 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

 

Άγαμος 

Έγγαμος 

Διαζευγμένος/ Χήρος 

 

4. Εκπαίδευση 

 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση  (ΥΕ)                Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (ΔΕ) 
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (TE, ΠΕ)                Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές 

σπουδές          

                                                                    

 

5. Ασφαλιστικό ταμείο  

 

ΙΚΑ 

ΟΑΕΕ 

ΟΓΑ 

 

6. Χρόνος προϋπηρεσίας ……… έτη 

 

 

 

 

Κριτήριο 3 Ανθρώπινο  Δυναμικό 

Σκεφτείτε τι κάνει η οργάνωση  για να... 

Υποκριτήριο 3.1 

Προγραμματίσει, διοικήσει και βελτιώσει το ανθρώπινο δυναμικό με διαφάνεια 

σε συνάρτηση με τη στρατηγική και τον προγραμματισμό της 

 

Α/Α Ερώτηση Απάντηση  

Καθόλου (0) 

Πολύ Λίγο (1) 

Λίγο (2) 

Πολύ (3) 

Πάρα Πολύ (4) 

Απόλυτα  (5) 

1 Σε ποιό βαθμό αναλύονται οι υφιστάμενες και οι 

μελλοντικές ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους  

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των εμπλεκόμενων στη 

λειτουργία της Δημόσιας Oργάvωσης; 

0 1 2 3 4 5 

      

2 Σε ποιό βαθμό η πολιτική για την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνει  υπόψη μελλοντικές 

αρμοδιότητες και κοινωνικά κριτήρια; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

3 Σε ποιό βαθμό εφαρμόζονται αντικειμενικά κριτήρια 

σχετικά με τις προσλήψεις, προαγωγές,  αμοιβές, 

επιβραβεύσεις και κατανομή διοικητικών λειτουργιών; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

4 Σε ποιό βαθμό διασφαλίζεται η επάρκεια του κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναμικού ώστε να επιτυγχάνεται η 

αποστολή της οργάνωσης και η εξισορρόπηση 
0 1 2 3 4 5 



94 

 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων; 

 
      

5 Σε ποιό βαθμό τα κριτήρια για την πρόσληψη ανθρώπινου 

δυναμικού αλλά και για τις αvταμοιβές, προαγωγές και 

εξασφαλίζουν ίση και δίκαιη αντιμετώπιση; 

0 1 2 3 4 5 

      

6 Σε ποιό βαθμό χρησιμοποιούνται περιγράμματα θέσεων 

εργασίας για την πρόσληψη και την εξέλιξη των 

υπαλλήλων της οργάνωσης; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

7 Σε ποιό βαθμό παρέχεται η απαραίτητη κατάρτιση και το 

απαραίτητο πλαίσιο εργασίας στο ανθρώπινο δυναμικό 

που ασχολείται με την ανάπτυξη και τη λειτουργία 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσιών 

δικτύου; 

0 1 2 3 4 5 

      

 

 

 

 

 

Υποκριτήριο 3.2 

Σκεφτείτε τι κάνει η οργάνωση για να... 

Προσδιορίσει, αναπτύξει και χρησιμοποιήσει τις ικανότητες των υπαλλήλων 

εναρμονίζοντας τις ατομικές επιδιώξεις με τους σκοπούς της οργάνωσης 

 

Α/Α Ερώτηση Απάντηση  

Καθόλου (0) 

Πολύ Λίγο (1) 

Λίγο (2) 

Πολύ (3) 

Πάρα Πολύ (4) 

Απόλυτα  (5) 

1 Σε ποιό βαθμό αναγνωρίζονται οι απαιτούμενες 

ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες σε ατομικό και 

οργανωσιακό επίπεδο; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

2 Σε ποιό βαθμό δημιουργείται συμφωνημένη πολιτική 

ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ατομικό και οργανωσιακό 

επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές περιπτώσεις; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

3 Σε ποιό βαθμό επιδιώκεται η διαμόρφωση σύγχρονων 

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των 

υπαλλήλων της Δημόσιας Οργάνωσης με βάση τις 

υπάρχουσες και μελλοντικές υπηρεσιακές και ατομικές 

ανάγκες του προσωπικού; 

 

0 1 2 3 4 5 
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4 Σε ποιό βαθμό οι παλαιότεροι υπάλληλοι ή - και 

προϊστάμενοι της Δημόσιας Οργάνωσης βοηθούν ή 

καθοδηγούν τους νεότερους για την αποτελεσματική 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

5 Σε ποιό βαθμό προωθείται η εσωτερική (εντός της 

Δημόσιας Οργάνωσης) ή η εξωτερική (σε άλλους φορείς) 

κινητικότητα των υπαλλήλων; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

6 Σε ποιό βαθμό χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι 

επιμόρφωσης; (με χρήση πολυμέσων, κατάρτιση στο 

χώρο εργασίας, ηλεκτρονική μάθηση, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης) 

 

0 1 2 3 4 5 

      

7 Σε ποιό βαθμό παρακολουθούνται οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες σε σχέση με το κόστος αλλά και το 

όφελος που προκύπτει; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

8 Σε ποιό βαθμό εξετάζεται η αναγκαιότητα προώθησης της 

γυναικείας σταδιοδρομίας και η διαμόρφωση των 

απαραίτητων σχεδίων; 

0 1 2 3 4 5 

      

 

 

 

Υποκριτήριο 3.3 

Σκεφτείτε τι κάνει η οργάνωση για να... 

Ενεργοποιήσει τη συμμετοχή του προσωπικού μέσω της ανάπτυξης του ανοικτού 

διαλόγου και της ενίσχυσης του προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η 

ευημερία του 

 

Α/Α Ερώτηση Απάντηση  

Καθόλου (0) 

Πολύ Λίγο (1) 

Λίγο (2) 

Πολύ (3) 

Πάρα Πολύ (4) 

Απόλυτα  (5) 

1 Σε ποιό βαθμό επικρατεί στο Φορέα κλίμα ανοικτής 

επικοινωνίας και διαλόγου καθώς και εvθάρρυvσnς της 

ομαδικής εργασίας; 

 

 

0 1 2 3 4 5 

      

2 Πραγματοποιούνται συσκέψεις της ηγεσίας της δημόσιας 

οργάνωσης με υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους 

στα συνδικαλιστικά τους όργανα και αν ναι σε ποιό βαθμό 

κρίνονται τα αποτελέσματα τους ως σημαντικά στην 

προσπάθεια οργανωτικής βελτίωσης της δημόσιας 

οργάνωσης; 

 

Αν ΝΑΙ, 

σημειώστε σε 

ποιό βαθμό  

 

Αν ΟΧΙ, 

προχωρήστε 

στην επόμενη 

ερώτηση 

0 1 2 3 4 5 
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3 Σε ποιό βαθμό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 

υποβολή και προώθηση εισηγήσεων, πρωτοβουλιών, 

προτάσεων των υπαλλήλων; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

4  Σε ποιό βαθμό οι στόχοι της Δημόσιας Οργάvωσnς και οι 

δείκτες μέτρnσής τoυς, προσδιορίζονται με συμφωνία 

μεταξύ προϊσταμένων - υφισταμένων; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

5 Αν διεξάγονται έρευvες ικαvoπoίnσnς του προσωπικού 

της Δημόσιας Οργάvωσnς, σε ποιό βαθμό είναι αυτό 

ικανοποιημένο από τις συνθήκες εργασίας του; 

 

 

 

 

Αν ΝΑΙ, 

σημειώστε σε 

ποιό βαθμό  

 

Αν ΟΧΙ, 

προχωρήστε 

στην επόμενη 

ερώτηση 

0 1 2 3 4 5 

      

6 Σε ποιό βαθμό δίνεται έμφαση στις ανάγκες των 

κοινωνικά μειονεκτούντων εργαζομένων και των ΑμεΑ; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

7 Σε ποιό βαθμό σχεδιάζεται και εφαρμόζεται πολιτική για 

μη μισθολογικές παροχές και επιβραβεύσεις στους 

υπαλλήλους; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

 

 

 

Κριτήριο 7 Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό 

Μελετήστε τι έχει επιτύχει η δημόσια οργάνωση για να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

και τις προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω... 

Υποκριτήριο 7.1 

Των αποτελεσμάτων της μέτρησης της αντίληψης του ανθρώπινου δυναμικού 

για την οργάνωση 
 

Α/Α Ερώτηση Απάντηση  

Καθόλου (0) 

Πολύ Λίγο (1) 

Λίγο (2) 

Πολύ (3) 

Πάρα Πολύ (4) 

Απόλυτα  (5) 

1 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ικανοποιητική τη συνολική 

απόδοση της οργάνωσης σε σχέση με το ευρύτερο 

περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί;  

 

0 1 2 3 4 5 

      

2 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ικανοποιητική τη συμμετοχή τω 

πολιτών στη λήψη αποφάσεων για το όραμα, την 

αποστολή και τις αξίες της οργάνωσης; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

3 Σε ποιό βαθμό γνωρίζουν οι υπάλληλοι της Δημόσιας 0 1 2 3 4 5 
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Οργάvωσnς τouς στόχouς της λειτouργίας της; 

 

      

4 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ικανοποιητικό το επίπεδο 

ενημέρωσης του προσωπικού για πιθανές συγκρούσεις 

συμφερόντων και την τήρηση της δεοντολογίας; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

5 Σε ποιό βαθμό είναι ικανοποιητικός ο καταμερισμός 

αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων της Δημόσιας 

Οργάvωσnς; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

6 

 

Σε ποιό βαθμό κρίνετε ως αποτελεσματικό τον τρόπο 

διoίκnσnς της Δημόσιας Οργάvωσnς; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

7 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ότι επιβραβεύονται οι ατομικές 

και ομαδικές πρoσπάθειες των υπαλλήλων από τη 

Δημόσια Οργάνωση; 

0 1 2 3 4 5 

      

8 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ικαvoπoιnτικούς τους 

εσωτερικoύς μηχαvισμoύς διαλόγου-επικοινωνίας στο 

πλαίσιο της λειτουργίας της Δημόσιας Οργάνωσης; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

9 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε αποτελεσματικές τις διοικητικές 

διαδικασίες που ακολουθεί η Δημόσια Οργάνωση στην 

καθημερινή της λειτουργία; 

0 1 2 3 4 5 

      

10 Σε ποιό βαθμό θεωρείτε ικανοποιητικές τις προσπάθειες 

διοικητικού εκσυγχρονισμού που καταβάλλει η Δημόσια 

Οργάνωση; 

0 1 2 3 4 5 

      

 

11 Σε ποιό βαθμό είναι ικανοποιητικός  ο χώρος στέγασης 

της Δημόσιας Οργάνωσης και το περιβάλλον εργασίας σε 

αυτήν; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

12 Σε ποιό βαθμό διευκολύνει η Δημόσια Οργάνωση τους  

υπαλλήλου της, στην προσπάθεια αvτιμετώπισης 

προσωπικών προβλημάτων; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

13 Σε ποιό βαθμό το ωράριο λειτουργίας της Δημόσιας 

Οργάvωσης διευκολύνει την ικανοποίηση των 

προσωπικών και οικογενειακών αναγκών των υπαλλήλων 

 

0 1 2 3 4 5 

      

14 Σε ποιό βαθμό η πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία 

σε ειδικές  περιστάσεις, γίνεται όχι καταναγκαστικά, αλλά 

με την συναίνεση και προθυμία των υπαλλήλων; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

15  Σε ποιό βαθμό η Δημόσια Οργάνωση αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά θέματα όπως η άνεση, η υγιεινή και η 

ασφάλεια στους χώρους εργασίας; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

16 Σε ποιό βαθμό η Δημόσια Οργάνωση μεταχειρίζεται τους 

υπαλλήλους με βάση την αρχή της ισότητας; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

17 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ως ουσιαστικό μέσο υποκίvησης, 

τη συμμετοχή των υπαλλήλων, στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων για θέματα αποτελεσματικής  λειτουργίας της 

Δημόσιας Οργάvωσης; 

 

0 1 2 3 4 5 
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18 Σε ποιό βαθμό το ισχύον σύστημα αξιολόγησης 

προσωπικού, αποτελεί μέσο υποκίvησης του ανθρώπινου 

δυναμικού και βοηθά την προσπάθεια αποτελεσματικής 

λειτουργίας της Δημόσιας Οργάνωσης; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

19 Σε ποιό βαθμό η Δημόσια Οργάνωση αναπτύσσει 

συστηματικά τις δυvατότητες, γνώσεις και δεξιότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση και με τους στόχους που 

τίθενται; (π.χ. ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής σε 

συνδυασμό με το στόχο για την αύξηση των ηλεκτρονικά 

παρεχόμενων υπηρεσιών) 

 

0 1 2 3 4 5 

      

 

 

 

 

 

 

Υποκριτήριο 7.2 

Δεικτών αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 
 

Α/Α Ερώτηση Απάντηση  

Καθόλου (0) 

Πολύ Λίγο (1) 

Λίγο (2) 

Πολύ (3) 

Πάρα Πολύ (4) 

Απόλυτα  (5) 

1 Σε ποιό βαθμό καταγράφονται αδικαιολόγητες απουσίες 

του προσωπικού από τη Δημόσια Οργάνωση; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

2 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ότι το προσωπικό υποπίπτει σε 

σφάλματα σχετικά με την υπηρεσιακή του συμπεριφορά; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

3 Σε ποιό βαθμό το προσωπικό υποβάλλει παράπονα για 

υπηρεσιακά θέματα; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

4 Σε ποιό βαθμό η απόδοση του προσωπικού μετριέται με 

τη χρήση δεικτών; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

5 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ως επαρκή τη χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το 

προσωπικό; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

6 Σε ποιό βαθμό αξιολογούνται συστηματικά τομείς όπως η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων; 

0 1 2 3 4 5 

      



99 

 

 

 

7 Σε ποιό βαθμό το προσωπικό ανταποκρίνεται επαρκώς 

στις ανάγκες των πολιτών με τους οποίους συναλλάσσεται 

η Δημόσια Οργάνωση; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

8 Σε ποιό βαθμό κρίνετε επαρκή την εναλλαγή καθηκόντων 

μέσα στη Δημόσια Οργάνωση; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

9 Σε ποιό βαθμό υπάρχει πολιτική υποκίvησης με τη χρήση 

δεικτών για το προσωπικό; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

10 Σε ποιό βαθμό καταγράφονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ υπαλλήλων ή ομάδων εντός της 

Δημόσιας Οργάvωσης; 

 

0 1 2 3 4 5 

      

11 Σε ποιό βαθμό κρίνετε ικανοποιητική την εθελοντική 

συμμετοχή σε δραστηριότητες κοινωνικής ευθύνης που 

προωθεί η οργάνωση; 

 

0 1 2 3 4 5 
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