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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 Η παρούσα εργασία μελετά την εφαρμογή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

(ΔΑΠ) στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, με έμφαση στον τομέα της κοινωνικής 

ασφάλισης και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΕΦΚΑ), ο οποίος συστάθηκε μόλις την 01.01.2017, μετά την ενοποίηση όλων των 

υφιστάμενων ταμείων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Η εργασία δομείται σε έντεκα 

(11) συνολικά κεφάλαια. 

 Πιο αναλυτικά το πρώτο (1) κεφάλαιο εισάγει τον αναγνώστη στο βασικό 

θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την εφαρμογή της ΔΑΠ στο δημόσιο τομέα, με έμφαση στον 

τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Το δεύτερο (2) κεφάλαιο περιγράφει τις 

σύγχρονες πρακτικές ΔΑΠ που ακολουθούνται στο δημόσιο τομέα, έπειτα από μια 

περιγραφή των πρακτικών που ακολουθούνταν τα προηγούμενα χρόνια. Εν συνεχεία τα 

κεφάλαια τρία (3) -εφτά (7) επικεντρώνονται το καθένα στα διάφορα πεδία εφαρμογής της 

ΔΑΠ, και συγκεκριμένα την οργάνωση και τον σχεδιασμό των πρακτικών ΔΑΠ (τρίτο 

κεφ.), τα συστήματα κινήτρων (τέταρτο κεφ.), τα συστήματα αποδοχών (πέμπτο κεφ.), τις 

εργασιακές σχέσεις (έκτο κεφ.) και την προστασία των εργαζομένων (έβδομο κεφ.).  

 Το όγδοο (8) κεφάλαιο παραθέτει μια σειρά παραδειγμάτων πρακτικών από άλλες 

χώρες, κυρίως της Ευρώπης, από τις οποίες η Ελλάδα θα μπορούσε να παραδειγματιστεί, 

ώστε να κάνει την εφαρμογή της ΔΑΠ στο δημόσιο τομέα, περισσότερο αποδοτική και 

αποτελεσματική. Το ένατο (9) κεφάλαιο περιγράφει την βασική οργανωτική διαχείριση του 

ΕΦΚΑ, την λειτουργία του και τις προοπτικές για το μέλλον. 

 Το δέκατο (10) και εντέκατο (11) κεφάλαιο αποτελούν το εμπειρικό μέρος της 

εργασίας, όπου στο δέκατο (10) καταγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας που 

ακολουθήθηκε. Η έρευνα έγινε σε εργαζομένους του ΕΦΚΑ σε τοπικές και περιφερειακές 

υπηρεσίες του Ν. Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη μελέτη των απόψεων για τις πρακτικές ΔΑΠ 

που εφαρμόζονται. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο εντέκατο (11) 

κεφάλαιο, με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS. Τα σημαντικότερα 

συμπεράσματα της εργασίας παρουσιάζονται στο τέλος αυτής. 
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ABSTRACT 

 The present thesis studies the implementation of Human Resource Management 

(HRM) in Greek public sector, with emphasis on social security sector, especially in the 

case of the Unified Social Insurance Institution (EFKA), which was established at 

01.01.2017, after the consolidation of all existing social security funds in Greece. The study 

is structured in eleven (11) chapters. 

 First (1) chapter introduces reader to the basic theoretical framework surrounding 

HRM application in public sector, with a focus on the social security sector in Greece. The 

second (2) chapter describes the modern practices of HRM followed in the public sector, 

following a description of the practices followed in previous years. Subsequently, chapters 

three (3) -seven (7) focus on the various fields of application of the HRM, namely the 

organization and design of HRM practices (third chapter), incentive systems (fourth 

chapter), remuneration systems (fifth chapter), labor relations (sixth chapter) and work 

protection (seventh chapter). 

 The eighth (8) chapter gives a series of examples of practices from other countries, 

mainly from Europe, from which Greece could be exemplified in order to make the 

implementation of HRM in the public sector, more efficient and effective. The ninth (9) 

chapter describes the basic organizational management of the EFKA, its operation and 

prospects for the future. 

 The tenth (10) and eleventh (11) chapter are the empirical part of the work, where 

the tenth (10) records the methodology of the survey that was followed. The survey was 

conducted to EFKA employees at local and regional services in Thessaloniki, aiming at 

studying the views on the applicable HRM practices. The results of the survey are 

presented in the eleventh (11) chapter, with the help of the statistical package SPSS. Most 

important conclusions of the work are drawn and presented at the end of this study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στην Ελλάδα ο τομέας της ασφάλισης έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων τα 

τελευταία χρόνια, η εφαρμογή των οποίων τέθηκε σε ισχύ και επιταχύνθηκε, λόγω της 

οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα ήδη από το 2008. Η σημαντικότερη ίσως αυτών 

είναι ο νόμος 4387/2016, ο οποίος εισήγαγε ένα Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας 

στην Ελλάδα, με τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο 

οποίος δημιουργήθηκε από την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων στην Ελλάδα. 

Τόσο η εισαγωγή του ΕΦΚΑ, όσο και οι μεταρρυθμίσεις που είχαν προηγηθεί αυτής, στο 

πλαίσιο της αύξησης της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα και τον περιορισμό 

των δαπανών στα συστήματα υγείας, φαίνεται να έχουν δημιουργήσει σημαντικές 

προκλήσεις στις πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στον τομέα της ασφάλισης στην 

Ελλάδα.  

 Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα είναι ως εκ τούτου ανοιχτό σε 

συνεχείς αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες 

απορρέουν από την εφαρμογή των προαναφερθέντων νόμων και μεταρρυθμίσεων. 

Παράλληλα τις τελευταίες δεκαετίες, οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, 

τέθηκαν στο επίκεντρο των διαρθρωτικών εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο 

της Νέας Δημόσιας Διοίκησης. Συνάμα η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική 

κρίση, η οποία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην απότομη αύξηση του δημόσιου χρέους, 

έχει οδηγήσει στην περικοπή των δημοσίων δαπανών, οι οποίες σε κάποιο βαθμό 

βασίστηκαν στις μειώσεις στην αμοιβή και την απασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση, τις συνθήκες 

εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, μεταξύ των εργαζομένων, μεταβάλλοντας τις ήδη 

υπάρχουσες πρακτικές ΔΑΠ στο δημόσιο τομέα. 

 Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, η παρούσα εργασία έρχεται να διερευνήσει την 

εφαρμογή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, με 

έμφαση στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Το θέμα μελετάται, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, 

μέσα από την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο, μέσα από τη διενέργεια εμπειρικής έρευνας σε εργαζομένους τους ΕΦΚΑ σε 

τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Ν. Θεσσαλονίκης. Σκοπός της εμπειρικής 
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έρευνας είναι η μελέτη των πρακτικών ΔΑΠ που εφαρμόζονται στον ΕΦΚΑ και των 

απόψεων των εργαζομένων για αυτές, αλλά και η διερεύνηση των επιπέδων ικανοποίησης 

των εργαζομένων του, για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν λιγότερο ή 

περισσότερο στη διαμόρφωση τους.  

 Ο ΕΦΚΑ είναι μια νεοσυσταθείσα οργάνωση και η λειτουργία του είναι ακόμα σε 

αρχική φάση. Ως εκ τούτου είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε το έργο που έχει γίνει μέχρι 

σήμερα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η λειτουργία του αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις, στο πλαίσιο των πρακτικών της ΔΑΠ. Ο τομέας της κοινωνικής ασφάλισης 

στην Ελλάδα θα μπορούσε να επωφεληθεί από την υιοθέτηση πρακτικών από αντίστοιχους 

τομείς σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του, τόσο ως προς την εξυπηρέτηση του πολίτη, όσο και ως προς την 

ικανοποίηση των εργαζομένων της δημόσιας διοίκησης. 

 

  



10 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΔΑΠ) ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

1.1.Εννοιολογικό Πλαίσιο ΔΑΠ 

 Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human 

Resource Management) (ΔΑΠ) έχει ως επίκεντρο τη διαχείριση των ανθρώπων στο πλαίσιο 

της σχέσης εργοδότη - εργαζομένου και περιλαμβάνει τη συγκέντρωση της παραγωγικής 

ικανότητας των μελών ενός οργανισμού. Οι Berman et al (2012) υποδεικνύουν ότι ο 

τομέας της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καλύπτει την «απόκτηση, ανάπτυξη, 

ανταμοιβή και τα κίνητρα συντήρησης και αναχώρησης» των υπαλλήλων, αλλά και άλλους 

τυπικούς τομείς ενδιαφέροντος, όπως ο σχεδιασμός και ο έλεγχος δυνατοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού, η πρόσληψη και η επιλογή υπαλλήλων, η κατάρτιση, η εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας, η αξιολόγηση των επιδόσεων, η διατύπωση των όρων απασχόλησης και τα 

συστήματα ανταμοιβής και αποζημιώσεων
1
. Περαιτέρω, ο Brown (2004) προσθέτει ότι η 

ΔΑΠ ασχολείται με την κατανόηση και ερμηνεία του νομικού πλαισίου και του πλαισίου 

που ρυθμίζει τους όρους απασχόλησης και τις εργασιακές σχέσεις
2
.  

 Οι Beach & Daly (2015) συνοψίζουν το περιεχόμενο της ΔΑΠ, μέσα από τις 

βασικές αρμοδιότητες του τμήματος ανθρωπίνων πόρων σε μια επιχείρηση, ως εξής
3
: 

[1] Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία 

προγραμματίζονται, καταγράφονται και υλοποιούνται οι διαδικασίες κάλυψης των 

θέσεων εργασίας του οργανισμού. Για τον προγραμματισμό του ανθρώπινου 

δυναμικού αρχικά μελετώνται οι ανάγκες των θέσεων εργασίας και οι απαιτήσεις 

που αυτές έχουν. Έπειτα, ελέγχονται οι δεξιότητες και οι ικανότητες των 

εργαζομένων, γίνεται ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης εργασίας και μελέτη για 

μελλοντικές απαιτήσεις σε προσωπικό. 

                                                           
1
 Berman, E. M., Bowman, J. S., West, J. P., & Van Wart, M. R. (2012). Human resource management in 

public service: Paradoxes, processes, and problems. Sage.  
2
 Brown, K. (2004). Human resource management in the public sector. Public management review, 6(3), 303-

309. 
3
 Beach, L. R., & Daly, J. L. (2015). Human resource management in the public sector: Policies and practices. 

Routledge. 
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[2] Προσέλκυση, Επιλογή και Πρόσληψη Προσωπικού. Σε αυτή την λειτουργία, 

περιλαμβάνεται ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί προσελκύουν προσωπικό, θα 

επιλέγουν αυτό που κρίνεται κατάλληλο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, 

αξιολογούν τις δεξιότητες και ικανότητές του προσωπικού και το βοηθούν να 

αφομοιωθεί στην επιχείρηση. 

[3] Εκπαίδευση και Αξιολόγηση Προσωπικού. Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις του 

προσωπικού σχεδιάζονται και αξιολογούνται σε συνεργασία με τις εκάστοτε 

διευθύνσεις. Μελετούνται οι ανάγκες της θέσης και καταρτίζεται το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ή βελτίωσης έτσι ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να αναλάβουν 

περισσότερες ευθύνες ή να εξελίξουν τις ικανότητες τους. 

[4] Πολιτική Αμοιβών. Η ανώτατη διοίκηση σε συνεργασία με την διεύθυνση 

προσωπικού ρυθμίζουν και ορίζουν τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια των αμοιβών, 

βάσει ιεραρχίας αλλά και βάσει της αγοράς εργασίας. 

[5] Γενικότερη Διαχείριση Εργασιακών Σχέσεων. Εκτός από τις παραπάνω 

αρμοδιότητες, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κάθε επιχείρησης έχει την ευθύνη 

της γενικότερης διαχείρισης των εργαζομένων. Έτσι έχουμε ενέργειες οι οποίες 

καταρχήν αφορούν την ικανοποίηση και την παρακίνηση των εργαζομένων. Οι 

ικανοποιημένοι εργαζόμενοι συνεπάγονται έναν υγιή οργανισμό. Το Τμήμα 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων διεξάγει διάφορες δραστηριότητες για την 

ικανοποίηση των εργαζομένων που μπορεί να περιλαμβάνουν συναντήσεις, κλπ. Το 

Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εξετάζει επίσης τις οργανωτικές πολιτικές 

και τις επιπτώσεις τους στην κινητοποίηση των εργαζομένων. Επίσης αποτελεί το 

σύνδεσμο μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης. Τα παράπονα των 

εργαζομένων σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον διαχειρίζονται και 

αντιμετωπίζονται από το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Τέλος για την 

ομαλή λειτουργία του κάθε οργανισμού, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν καλές 

σχέσεις διοίκησης-εργαζομένων. Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει 

να διασφαλίσει ότι αυτές παραμένουν εγκάρδιες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ 

εργαζομένων και διοίκησης, το Τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θα 

διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στο να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων για την επίλυση του ζητήματος . 
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Διάγραμμα 1.1. Εννοιολογικό Πλαίσιο Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

 Η αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς. Η ικανότητα να επιτύχει αυτό 

το πλεονέκτημα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον έχει επεκτείνει 

περαιτέρω το επίκεντρο της ΔΑΠ, ώστε να συμπεριλάβει την ανάπτυξη της οργανωτικής 

ικανότητας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Με αυτόν τον 

τρόπο, η αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των ανθρώπων, στο εσωτερικό των 

οργανισμών θεωρείται ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση σύνθετων και με πολλές 

προκλήσεις περιβαλλόντων και για την επίτευξη ανώτερων οργανωτικών αποτελεσμάτων
4
.  

 

1.2.H ΔΑΠ στο Δημόσιο Τομέα 

 Η εφαρμογή των αρχών της ΔΑΠ στις οργανώσεις του δημόσιου τομέα είναι 

σαφής. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα πρέπει να προσλαμβάνουν, να αναπτύσσουν και 

να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους, να εγκαθιδρύουν συστήματα πληρωμών, να 

καθορίζουν τους όρους απασχόλησης και να αναπτύσσουν ένα συνεκτικό σύνολο 

                                                           
4
 Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A comparative analysis-new public 

management, governance, and the Neo-Weberian state. Oxford University Press. 
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πολιτικών απασχόλησης. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα του δημόσιου τομέα, ο οποίος θέτει στο 

επίκεντρο τα αποτελέσματα του δημόσιου συμφέροντος και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα, 

μπορεί να προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην εφαρμογή της ΔΑΠ
5
.  

 Η εφαρμογή των αρχών της ΔΑΠ στο δημόσιο τομέα αντικατέστητε το 

παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης προσωπικού. Η ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα υποστηρίχθηκε 

ότι εισήχθη όταν η κουλτούρα του τομέα μετατοπίστηκε, από τα πρότυπα διοίκησης που 

ήταν βασισμένα σε αυστηρούς κανόνες, σε πρότυπα που βασίστηκαν στην απόδοση. Η 

υιοθέτηση της ΔΑΠ ήταν παράλληλη με τα εκτεταμένα προγράμματα αναδιάρθρωσης και 

μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Οι στόχοι της διαχείρισης της βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας υποστηρίζεται ότι επιτυγχάνονται μέσω αποτελεσματικών 

πρακτικών διαχείρισης εργαζόμενων, οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται με την υιοθέτηση 

των αρχών της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων από τον ιδιωτικό τομέα
6
. 

 Η ΔΑΠ ποικίλλει ανάλογα με τον ιδιωτικό ή δημόσιο χαρακτήρα του οργανισμού, 

μεταξύ άλλων παραγόντων και στους δημόσιους οργανισμούς σύμφωνα με τους Tzafrir et 

al (2015) μπορεί να χαρακτηριστεί ως πατερναλιστική, επειδή (1) σκοπός είναι 

προστατευθεί και να προωθηθεί η ευημερία του εργατικού δυναμικού, (2) γίνεται χρήση 

τυποποιημένων εφαρμογών πρακτικής, (3) προωθεί την πλήρη απασχόληση και την 

ασφάλεια, και (4) η δομή των συστημάτων αποζημίωσης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας, 

βασίζεται σε ένα ενιαίο σύστημα που είναι κοινό για όλους τους εργαζόμενους και σε 

μοντέλα ταξινόμησης, τα οποία διαφοροποιούνται με βάση τη θητεία και το επίπεδο των 

εξουσιών 
7
. Οι Boyne et al (1999), αναφέρουν ότι το συμβατικό πατερναλιστικό μοντέλο 

διαχείρισης έχει δώσει τη θέση του στην ορθολογική διαχείριση, όπου οι ανάγκες και η 

ικανοποίηση των πελατών είναι κεντρικές και οι τυποποιημένες πρακτικές έχουν 

αντικατασταθεί από ευελιξία και διαφοροποίηση. Η ασφάλεια εργασίας δεν είναι πλέον 

εγγυημένη και ο μισθός βασίζεται στη θητεία και την ιεραρχία. Επιπλέον, παρατηρούνται 

τροποποιήσεις στην οργανωτική δομή των δημόσιων οργανισμών, όπως φαίνεται από τη 

μείωση των επιπέδων ιεραρχίας και την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών. Αυτές οι αλλαγές 

                                                           
5
 Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A new theory for public service management? Toward a 

(public) service-dominant approach. The American Review of Public Administration, 43(2), 135-158. 
6
 Brown, K. (2004). Human resource management in the public sector. Public management review, 6(3), 303-

309. 
7
 Tzafrir, S., Veloso, A., & Enosh, G. (2015). How employees perceive HRM practices: Differences between 

public and private organizations. Human resource management challenges and changes, 19-36. 
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έχουν επιπτώσεις στους εργαζομένους, δηλαδή την μείωση των ευκαιριών προώθησης, τις 

αλλαγές στη σταδιοδρομία και τη σταθερότητα της απασχόλησης, την αύξηση του φόρτου 

εργασίας και τα κριτήρια αξιολόγησης των επιδόσεων
8
.  

 

1.3.H ΔΑΠ στο Δημόσιο Τομέα της Ασφάλισης 

 Στην Ελλάδα ο τομέας της ασφάλισης έχει υποστεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων τα 

τελευταία χρόνια, η εφαρμογή των οποίων τέθηκε σε ισχύ και επιταχύνθηκε, λόγω της 

οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα ήδη από το 2008. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έλαβαν 

χώρα στο πλαίσιο της αύξησης της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα και τον 

περιορισμό των δαπανών στα συστήματα υγείας. Τα πρώτα μέτρα που λήφθηκαν, 

οδήγησαν σε ορθολογισμό της ζήτησης, με την παγίωση του κατακερματισμένου 

συστήματος ασφάλισης υγείας και του διαχωρισμού του από τις συντάξεις 
9
.  

 Οι πρώτες μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα το 2011, οδήγησαν στη δημιουργία 

του ΕΟΠΠΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), στον οποίο 

συγχωνεύτηκαν τα πολυάριθμα ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας που 

υπήρχαν μέχρι τότε στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της δημιουργίας του, η ελληνική κυβέρνηση 

επιχείρησε να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες επιχορήγησης μεγαλύτερων και 

προβληματικών ταμείων ασφάλισης, με τη μεταφορά κεφαλαίων από τα ταμεία που ήταν 

σε οικονομικά καλύτερη κατάσταση, σε αυτά που βρίσκονταν σε λιγότερο ευνοϊκή θέση. 

Αν και η ίδρυση του ΕΟΠΠΥ είναι αναμφισβήτητα η πιο ελπιδοφόρα μεταρρύθμιση των 

τελευταίων δεκαετιών στον τομέα της ασφάλιση υγείας, η απόδοσή του δεν φαίνεται να 

ικανοποιεί τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης. Ο οργανισμός συμμετέχει σε φαύλο 

κύκλο ελλειμμάτων, τα οποία ωστόσο φαίνεται να μειώνονται με την πάροδο των ετών
10

.  

 Το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα ήταν επίσης αρκετά δαπανηρό, πολύπλοκο 

και άδικο, και θεωρήθηκε ότι συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στα δημοσιονομικά προβλήματα 

της Ελλάδας. Μια σειρά μεταρρυθμίσεων εφαρμόστηκαν σε αυτό αρχικά το 2010 με στόχο 

                                                           
8
 Boyne, G., Poole, M., & Jenkins, G. (1999). Human resource management in the public and private sectors: 

An empirical comparison. Public Administration, 77(2), 407-420. 
9
 Tinios P. (2015). Employment and Social Developments in Greece. European Parliament 

10
 Polyzos, N., Karakolias, S., Dikeos, C., Theodorou, M., Kastanioti, C., Mama, K., & Thireos, E. (2014). The 

introduction of Greek Central Health Fund: Has the reform met its goal in the sector of Primary Health Care 
or is there a new model needed?. BMC health services research, 14(1), 583. 

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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τη συγκράτηση των μελλοντικών δαπανών για τις συντάξεις. Οι μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 

άλλων, κατέστησαν αυστηρότερους τους όρους επιλεξιμότητας και θέσπισαν ένα λιγότερο 

δαπανηρό κανόνα για τους νέους συνταξιούχους. Περαιτέρω μεταρρυθμίσεις κατά την 

περίοδο 2011-12 αποσκοπούσαν στη συγκράτηση του μεσοπρόθεσμου κόστους του 

συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι μεταρρυθμίσεις εισήγαγαν έναν κανόνα μηδενικού 

ισοζυγίου για τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία, με στόχο την εξάλειψη των ετήσιων 

ελλειμμάτων τους, την αύξηση των αρχικών και προβλεπόμενων ηλικιών συνταξιοδότησης 

και πάγωσαν την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων έως το 2016. Επιπλέον, 

μείωσαν τα οφέλη των σημερινών συνταξιούχων, μεταξύ άλλων με την κατάργηση της 

13ης και της 14ης σύνταξης και με τη θέσπιση σειράς προοδευτικών περικοπών βασικών 

και συμπληρωματικών συντάξεων πέραν ορισμένων ορίων. Ωστόσο παρά τις ενέργειες 

αυτές, οι δαπάνες για τις συντάξεις συνέχισαν να ακολουθούν αυξητική πορεία μέχρι και 

το 2015
11

.  

 Η πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση που εισήχθη το 2015-16 φαίνεται ότι πηγαίνει προς 

τη σωστή κατεύθυνση, αφαιρώντας ορισμένες στρεβλώσεις και μειώνοντας το κόστος. 

Ωστόσο, δεν επαρκεί για να καταστήσει το σύστημα οικονομικά προσιτό και να 

δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για εργασία και συμβολή και υπόκειται σε μεγάλους 

κινδύνους εφαρμογής
12

. Πρόκειται για το νόμο 4387/2016 "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις 

φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις", ο οποίος επέφερε 

μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, εκσυγχρονίζοντας το, 

εισάγοντας νέες έννοιες, επεκτείνοντας την εφαρμογή της ασφαλιστικής κάλυψης σε 

άλλους τομείς αποζημίωσης και επιβάλλοντας αναθεωρημένα ποσοστά εισφορών. Στο 

πλαίσιο αυτών των μεταρρυθμίσεων, ξεκίνησε από 1/1/2017 να λειτουργεί στην Ελλάδα, ο 

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).  

Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που εισάγονται με βάση τον νέο νόμο, είναι:  

1. Συνταξιοδοτικές εισφορές: Το συνολικό βασικό ποσοστό συνεισφοράς του 

εργαζόμενου και του εργοδότη, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε ειδικής διάταξης, 

                                                           
11

 IMF (2017). Greece. Selected Issues. IMF Country Report No. 17/41. International Monetary Fund 
Washington, D.C. 
12

 Tinios P. (2015). Employment and Social Developments in Greece. European Parliament 
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καθορίζεται στο 20% των αποδοχών των εργαζομένων κάθε είδους, με εξαίρεση τις 

ειδικές κοινωνικές παροχές όπως αυτές του γάμου, της γέννησης παιδιού, του 

θανάτου και της σοβαρής αναπηρίας. Το μερίδιο των εισφορών είναι 6,67% για 

τους εργαζομένους και 13,33% για τους εργοδότες. Ωστόσο, το ανώτατο ποσό που 

υπόκειται σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ορίζεται στο δεκαπλάσιο του 

ελάχιστου βασικού μισθού για έναν άγαμο εργαζόμενο άνω των 25 ετών, το οποίο 

σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ. 

2. Υποχρεώσεις εργοδοτών: Οι εισφορές πρέπει να δηλώνονται από τον εργοδότη 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 

Ενοποιημένου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων των Υπαλλήλων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 

Μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου, τα βασικά ποσοστά εισφοράς στα 

συνταξιοδοτικά ταμεία θα αναπροσαρμόζονται σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 

2017 και μετά, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2020 αυτά να ευθυγραμμιστούν με 

τους αντίστοιχους συντελεστές που ορίζει η νέα νομοθεσία. 

3. Εισφορές για την υγεία: Από την 1η Ιανουαρίου 2017 η συνολική συνεισφορά στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθορίζεται σε 7,10% και καταβάλλεται από 

τον εργαζόμενο κατά 2,55% και από τον εργοδότη κατά 4,55%. Στις περιπτώσεις 

όπου το ποσοστό εισφορών για την υγειονομική περίθαλψη είναι υψηλότερο ή 

χαμηλότερο από αυτό που αναφέρεται ανωτέρω, προσαρμόζεται εξίσου ετησίως 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, έτσι ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2020 να 

ευθυγραμμιστεί με τους αντίστοιχους συντελεστές που ορίζει ο νέος νόμος. 

 Με τη νέα μεταρρύθμιση το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Ε.) 

μετονομάζεται σε Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 

(ΕΤΕΑΕΠ) που περιλαμβάνει τα βοηθητικά και εφάπαξ υποκαταστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο κλάδοι καλύπτουν τον συμπληρωματικό 

ασφαλιστικό τομέα και τον τομέα των εφάπαξ παροχών. 

 Επίσης οι βοηθητικές συνεισφορές θα αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Από 

την 1η Ιουνίου 2016 έως τις 31 Μαΐου 2019, η μηνιαία συνεισφορά στο νέο ΕΤΕΑΕΠ για 

όλους τους μισθωτούς, ασφαλισμένους πριν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, ορίζεται σε 

3,5% για τον εργαζόμενο και 3,5% για τον εργοδότη, υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων 
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αποδοχών του εργαζομένου. Από την 1η Ιουνίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 2022 οι εισφορές 

καθορίζονται σε 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, υπολογιζόμενες 

επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Ωστόσο, μετά από έξι έτη, η μηνιαία 

συνεισφορά επιστρέφει στο ποσό που ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

 Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι ακόλουθες κατηγορίες υπόκεινται 

υποχρεωτικά στον τομέα των εφάπαξ παροχών του νέου ΕΤΕΑΕΠ.: 

[1] Τα άτομα που υπόκεινται στην κοινωνική ασφάλιση τομέων, υποκαταστημάτων 

και οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας που ενσωματώνονται στο ενοποιημένο 

ΕΤΕΑΕΠ 

[2] Πρόσωπα τα οποία καλύπτονται για πρώτη φορά μετά τις νέες μεταρρυθμίσεις 

και που απασχολούνται ή υπόκεινται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ και των 

νεοσυσταθέντων υποκαταστημάτων του. 

 Επιπρόσθετά οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων υπόκεινται επίσης σε εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης: 

[1] Διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διορισμένοι διευθυντές, διοικητικοί υπάλληλοι 

εταιρειών ή συνεργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Τα σχετικά ποσοστά συνεισφοράς 

υπολογίζονται επί της συνολικής αμοιβής. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

υπολογίζονται με βάση την αμοιβή τους. 

[2] Τα άτομα που διορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας εταιρείας 

ΑΕ και λαμβάνουν αμοιβή. Τα σχετικά ποσοστά συνεισφοράς υπολογίζονται 

βάσει της εφάπαξ αμοιβής τους. 

 Η νέα μεταρρύθμιση παρέχει επίσης τη νομική βάση για τη δημιουργία κεντρικού 

μητρώου προσώπων και οντοτήτων που υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρο εισοδήματος. Το μητρώο θα περιλαμβάνει και θα 

εναρμονίζει τη διαδικασία καταχώρισης, αλλά θα επικυρώνει και θα πιστοποιεί την 

καταβολή φόρου εισοδήματος και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 



18 
 

 Όλες οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια 

και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, φαίνεται να δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στη 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Η ενοποίηση των ταμείων ασφάλισης στον ΕΦΚΑ ναι μεν 

στηρίζεται από ένα νομοθετικό πλαίσιο, όμως υπάρχει απουσία ενός σαφούς 

επιχειρησιακού πλάνου, με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με 

θέματα που αφορούν τη ΔΑΠ στον ΕΦΚΑ, όπως η οργάνωση πάνω σε θέματα 

προσωπικού, ο σχεδιασμός των νέων θέσεων εργασίας, κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 Η ΔΑΠ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

2.1. Σύγχρονες Απαιτήσεις Εργασιακού Περιβάλλοντος 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, 

τέθηκαν στο επίκεντρο των διαρθρωτικών εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο 

της Νέας Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή η εξέλιξη είχε σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση, 

τις συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, μεταξύ των εργαζομένων του δημόσιου 

τομέα. Παράλληλα η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία 

βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην απότομη αύξηση του δημόσιου χρέους, έχει οδηγήσει 

πολλές δημόσιες αρχές, στην περικοπή των δημοσίων δαπανών, οι οποίες σε κάποιο βαθμό 

βασίστηκαν στις μειώσεις στην αμοιβή και την απασχόληση των δημοσίων υπαλλήλων. 

Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η κρίση χρέους του ευρώ, οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων 

ανεργίας και φτώχειας, με αποτέλεσμα την αύξηση των δημοσίων δαπανών για παροχές 

ανεργίας και κοινωνικής μέριμνας. Συνάμα η μείωση των φορολογικών εσόδων λόγω της 

στασιμότητας της οικονομικής δραστηριότητας συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο 

του δημόσιου χρέους. Ως αποτέλεσμα οι δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη 

εισήγαγαν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες, 

εστιάζοντας κυρίως σε πάγωμα μισθών και περικοπές αμοιβών σε δημόσιους υπαλλήλους, 

καθώς και μείωση των θέσεων εργασίας του δημόσιου τομέα. Τα στοιχεία από την Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού της Eurostat για το 2012 δείχνουν ότι ο αριθμός των ατόμων που 

εργάζονται στη δημόσια διοίκηση και στον τομέα της άμυνας για ολόκληρη την ΕΕ-27 και 

την Κροατία, μειώθηκε από 15,6 εκατομμύρια το 2009 σε 14,9 εκατομμύρια το 2012
13

. 

 Οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις (η δημόσια διοίκηση και ο δημόσιος τομέας 

συνολικά) υποβάλλονται σε διαδικασίες βαθιάς μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ ορισμένες από αυτές τις αλλαγές μπορούν να 

συσχετιστούν με την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση (κυκλικά μέτρα), 

τις τελευταίες δεκαετίες οι εθνικές δημόσιες διοικήσεις έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι διαρθρωτικές διαδικασίες αφορούσαν ζητήματα 

που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό, τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα, την αναδιοργάνωση 

                                                           
13

 Eurowork, (2017). Working conditions in central public administration. Ανακτήθηκε 16/8/2017 από 
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-
in-central-public-administration#seccion0000000 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-in-central-public-administration#seccion0000000
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-in-central-public-administration#seccion0000000
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και την ευελιξία. Σημαντικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την νέα διαχείριση βάσει 

επιδόσεων (όπως στη Βουλγαρία και τη Γερμανία), την αναδιοργάνωση της λήψης 

αποφάσεων (Γαλλία και Μάλτα), τις νέες διοικητικές κουλτούρες με μεγαλύτερη 

αξιολόγηση απόδοσης και μεγαλύτερη ευθύνη για τους διαχειριστές (Βέλγιο, 

Λουξεμβούργο και Πολωνία), την υιοθέτηση νέων τεχνικών διαχείρισης ανθρωπίνων 

πόρων (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ιταλία και Πορτογαλία), την 

επέκταση των ηλεκτρονικών διευκολύνσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις 

περισσότερες χώρες της ΕΕ (με σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τις νέες δεξιότητες που 

απαιτούνται) και τις αλλαγές στις ανάγκες και οργάνωση του προσωπικού που ασχολείται 

με το ευρύ κοινό. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, αλλά και η τρέχουσα οικονομική ύφεση σε 

παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούν σαφώς ένα εργασιακό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις για 

τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, στο οποίο υπάρχει υψηλός φόρτος εργασίας, 

κυρίως λόγο των περικοπών προσωπικού
14

.  

 Αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, απολαμβάνουν 

καλύτερες συνθήκες εργασίας από τους ιδιωτικούς ομολόγους τους, σε μεγάλο αριθμό 

τομέων, όπως υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και θέσης εργασίας και αυτονομίας, σχετικά 

χαμηλό επίπεδο έντασης εργασίας, καλύτερος καθορισμός των ωρών εργασίας, 

μεγαλύτερη συμμετοχή σε πρακτικές κατάρτισης, κλπ., τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες 

εργασίας και το εξωτερικό περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών, φαίνεται να έχουν 

οδηγήσει σε μια σαφή επιδείνωση του εργασιακού κλίματος, ιδίως όσον αφορά: τη μείωση 

της ασφάλειας της απασχόλησης, την περικοπή ή τη δέσμευση των μισθών, την αύξηση 

του χρόνου εργασίας και του σχετικού φόρτου εργασίας και τη μείωση των 

δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Αυτή η αρνητική εξέλιξη πλήττει 

σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως εκείνα που ελέγχονται από τους χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς της ΕΕ 
15

. 

 Στην Ελλάδα, η οποία ήταν μια χώρα, που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την 

οικονομική ύφεση, τα τελευταία χρόνια εισήχθησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον 

                                                           
14

 Eurowork, (2017). Working conditions in central public administration. Ανακτήθηκε 16/8/2017 από 
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-
in-central-public-administration#seccion0000000 
15

 Eurowork, (2017). Working conditions in central public administration. Ανακτήθηκε 16/8/2017 από 
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-
in-central-public-administration#seccion0000000 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-in-central-public-administration#seccion0000000
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-in-central-public-administration#seccion0000000
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-in-central-public-administration#seccion0000000
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/working-conditions-in-central-public-administration#seccion0000000
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δημόσιο τομέα. Ο ΟΟΣΑ πραγματοποίησε μια ανασκόπηση της δημόσιας διακυβέρνησης 

το 2011 και εντόπισε μια ποικιλία προκλήσεων στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και βιώσιμης παροχής 

δημόσιων υπηρεσιών. Το σημερινό οικονομικό και πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα ενισχύει 

την άμεση και μελλοντική σημασία τους. Ιδιαίτερα κάτω από τους περιορισμούς των 

μέτρων αναδιάρθρωσης και μείωσης του προσωπικού, η ταχεία γήρανση και η 

περιορισμένη κινητικότητα των δημόσιων υπηρεσιών εμποδίζουν την ικανότητα της 

κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι με τις σωστές γνώσεις και δεξιότητες 

αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Οι αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία των 

προσλήψεων και της προώθησης που βασίζονται στην προστιθέμενη αξία συνθέτουν αυτό 

το ζήτημα. Επιπλέον, η έλλειψη σαφούς και περιεκτικής στρατηγικής για το ανθρώπινο 

δυναμικό και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ενσωμάτωση των μεταρρυθμίσεων στον 

τομέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της 

κυβέρνησης, περιορίζουν τη δυνατότητα της διοίκησης να αυξήσει την αποδοτικότητα 

στην παροχή υπηρεσιών 
16

. 

 

2.2. Παλιές και Σύγχρονες Πρακτικές ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα 

 Η υιοθέτηση της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management) έδωσε τη 

δυνατότητα στους διαχειριστές των δημόσιων οργανισμών να αποκτήσουν ή να 

αναπτύξουν εξελιγμένες τεχνικές ΔΑΠ. Ως εκ τούτου η Νέα Δημόσια Διοίκηση επέτρεψε 

την πιο ευέλικτη προσέγγιση σε θέματα πρόσληψης, επιλογής, διατήρησης, κατάρτισης και 

ανάπτυξης των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Ο δημόσιος τομέας ανέπτυξε μια 

διαχρονική προσέγγιση ΔΑΠ με την πάροδο του χρόνου και εισήγαγε καινοτομίες που 

παρείχαν σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους. Ο δημόσιος τομέας θεωρήθηκε ως ο 

«πρότυπος εργοδότης» και οι συνθήκες εξυπηρέτησης ήταν στην πρώτη γραμμή στις 

μεταρρυθμίσεις της απασχόλησης και της καινοτομίας 
17

.  

 Στο παραδοσιακό μοντέλο του δημόσιου τομέα, το διοικητικό σύστημα 

υποβάλλονταν σε γραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών για να διασφαλιστεί ότι οι 

                                                           
16

 OECD (2011), Public Governance Reviews –Greece, OECD Publishing, Paris. 
17

 Brown, K. (2004). Human resource management in the public sector. Public management review, 6(3), 
303-309. 
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αποφάσεις και οι ενέργειες ήταν συνεπείς, επισημοποιημένες και πως οι δραστηριότητες 

λάμβαναν χώρα συστηματικά, μέσω μιας προκαθορισμένης εφαρμογής κανόνων και 

διαδικασιών. Οι πτυχές της ορθολογικής νομικής γραφειοκρατίας που αντανακλούσε την 

ανησυχία των εργαζομένων και τη διοίκησή τους, περιελάμβανε εξειδίκευση μέσω 

λειτουργικών ευθυνών, τυποποιημένους κανόνες για την αποτροπή της αυθαίρετης 

απόλυσης, και εκχώρηση αρμοδιοτήτων ή επιλογή με βάση την αξία και τις υπηρεσία 

σταδιοδρομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα απασχόλησης ήταν ιδιαίτερα 

συγκεντρωτικό και διοικείτο από ισχυρά κεντρικά γραφεία που ήταν υπεύθυνα για όλες τις 

αποφάσεις μίσθωσης, καθορίζοντας τους αριθμούς εγκατάστασης και θεσπίζοντας κανόνες 

για την απασχόληση, την κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας. Οι εργαζόμενοι 

αναπροσαρμόστηκαν στη δημόσια υπηρεσία στις κατώτερες βαθμίδες των υπηρεσιών και 

οι θέσεις προώθησης σε ανώτατο επίπεδο περιορίστηκαν στους εσωτερικούς υποψήφιους 

του δημόσιου τομέα, εκτός αν η θέση ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένη. Ο δημόσιος τομέας 

παρείχε  αμοιβές και συνθήκες που βασίζονταν στις υπηρεσίες, έτσι ώστε η διακύμανση 

βάσει της απόδοσης να μην επιτρέπεται. Η πληρωμή βασιζόταν στην εργασία ή τη θέση. Οι 

θέσεις εργασίας ήταν στενές, συγκεκριμένες με βάση τα καθήκοντα και πολύ εξαντλητικές, 

και η διοίκηση αναπτύχθηκε σύμφωνα με πρακτικές εργασίας για τον διαχωρισμό των 

συστατικών στοιχείων της εργασίας για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας 
18

.  

 Η εισαγωγή της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, έδωσε έμφαση στην υιοθέτηση των 

πρακτικών διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα, από τον δημόσιο τομέα, με σκοπό την παροχή 

περισσότερο αποτελεσματικών, αποδοτικών και ποιοτικών υπηρεσιών. Οι αλλαγές στο 

δημόσιο τομέα εισήχθησαν ως απάντηση στην αντιληπτή ανάγκη να μειωθούν οι δημόσιες 

δαπάνες, να παρέχονται πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες και να μειωθεί το εύρος και η 

εμβέλεια των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από την κυβέρνηση. Τα 

στοιχεία της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, περιλάμβαναν τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, 

τη μέτρηση των επιδόσεων, τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την αποκέντρωση της 

εξουσίας, την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και τη διαχείριση κινδύνων. Η διαχείριση 

στο πλαίσιο της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, περιλάμβανε τον συνδυασμό φυσικών, 

οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων. Αυτές οι 

νέες επιχειρηματικές πρακτικές εισήγαγαν επίσης νέους τρόπους διαχείρισης των 

                                                           
18

 Beach, L. R., & Daly, J. L. (2015). Human resource management in the public sector: Policies and practices. 
Routledge. 
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υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Έτσι, η ΔΑΠ  συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα 

μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα
19

.  

 Η ΔΑΠ στο δημόσιο τομέα χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία πιο ευέλικτων 

δομών και διαδικασιών, την απομάκρυνση των άκρως κεντρικών υπηρεσιών και τη συνοχή 

των κανόνων σε επίπεδο υπηρεσίας και τη μεγαλύτερη ευθύνη που παρέχεται στους 

διαχειριστές και τους εποπτικούς φορείς στη διαχείριση των εργαζομένων μέσω πιο 

επίπεδων δομών διαχείρισης και προγραμμάτων αποκέντρωσης. Σε επίπεδο εργασίας, 

έχουν εισαχθεί ευρύτερες και πολυεπιστημονικές θέσεις εργασίας, ενώ επίσης δίνεται 

μεγαλύτερη βαρύτητα στα μέτρα απόδοσης και παραγωγής. Τα νέα πρότυπα ΔΑΠ στον 

δημόσιο τομέα εισήγαγαν την έννοια του ανθρώπινου δυναμικού που έχει την ικανότητα 

να επιτύχει αποτελέσματα απόδοσης σύμφωνα με τη στρατηγική κατεύθυνση της 

οργάνωσης του δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε έμφαση στην εξασφάλιση και 

τη διατήρηση προσωπικού που θα μπορούσε να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το 

σύστημα ανθρώπινων πόρων στηρίζεται στη διαχείριση με βάσει τις επιδόσεις για την 

ευελιξία και την ενίσχυση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού. Το νέο 

σύστημα ωστόσο έχει επικριθεί για την επακόλουθη διάβρωση των συνθηκών 

απασχόλησης και των ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη 
20

.  

 Η υιοθέτηση των πρακτικών της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, είχαν ως αποτέλεσμα 

την περικοπή των πλεονεκτημάτων και των μισθών των εργαζομένων, τις μειώσεις του 

προσωπικού και τις αλλαγές στην οργανωτική κουλτούρα και δομή. Είναι επίσης σαφές ότι 

οι μεταρρυθμίσεις έχουν προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος τομέας 

αλληλεπιδρά και διαμορφώνει τις σχέσεις με εξωτερικούς οργανισμούς. Ο μεταβαλλόμενος 

χαρακτήρας της παροχής υπηρεσιών από την κυβέρνηση, έχει αλλάξει τη φύση των 

σχέσεων μεταξύ του δημόσιου τομέα και άλλων τομέων, ιδιαίτερα του κοινοτικού τομέα. Ο 

μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των οργανώσεων παροχής υπηρεσιών και των 

συμβαλλόμενων μερών έχει πιέσει τις οργανώσεις του κοινοτικού τομέα να ανταποκριθούν 

σε ευρύτερες μορφές παροχής υπηρεσιών υπό συνθήκες ανταγωνιστικών διαγωνισμών ή 

μέσω συμβατικών ρυθμίσεων που καθορίζουν επακριβέστερα τον τρόπο με τον οποίο 
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χρησιμοποιούνται οι ανθρώπινοι πόροι για την παροχή υπηρεσιών. Αυτό οδήγησε σε 

μεγαλύτερες προσδοκίες εκ μέρους των κυβερνητικών φορέων χρηματοδότησης, σε σχέση 

με τις κοινοτικές οργανώσεις για την εξασφάλιση καλύτερων δυνατοτήτων για τη 

βελτίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον οργανισμό. Όλα τα παραπάνω δείχνουν η 

ΔΑΠ έχει σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Η συμβολή της 

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στην κατανόηση των συστατικών στοιχείων του 

«νέου» δημόσιου τομέα είναι σημαντική 
21

. 

  Ο διαφορετικός προσανατολισμός του δημόσιου τομέα από τον κερδοσκοπικό 

ιδιωτικό τομέα σημαίνει ότι, ενώ ναι μεν η ΔΑΠ έχει κοινά χαρακτηριστικά σε όλους τους 

τομείς, με γνώμονα τα θέματα του εργατικού δυναμικού, ωστόσο οι πρακτικές ΔΑΠ στο 

δημόσιο τομέα παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με αυτές του ιδιωτικού τομέα. Η έρευνα 

πάνω στον τομέα αυτό παρέχει μια αντιφατική εικόνα μεταξύ ομοιότητας και ανομοιότητας 

των πρακτικών ΔΑΠ μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Από τη μια πλευρά, η 

υπόθεση ομοιομορφίας που βασίζεται στη θεσμική θεωρία, υποστηρίζει ότι οι οργανώσεις 

του δημόσιου τομέα υιοθετούν παρόμοιες πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινων πόρων με 

εκείνες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να κερδίσουν νομιμότητα, σε σχέση με τις 

απαιτήσεις για την ενίσχυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας. Από την άλλη 

πλευρά, οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να θεωρούνται ότι 

αντιπροσωπεύουν ένα πιο ήπιο μοντέλο διαχείρισης γενικά και ως εκ τούτου και ένα πιο 

ήπιο μοντέλο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων με έμφαση στις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες και λιγότερη έμφαση στη στρατηγική. Οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα 

διακρίνονται με τρεις βασικούς τρόπους από τις ιδιωτικές εταιρείες: την ιδιοκτησία, την 

πηγή χρηματοδότησης και τον έλεγχο. Η ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα θεωρείται ότι 

συνδέεται με πιο ήπια πρότυπα και το ιδεώδες του «πρότυπου εργοδότη», ορίζοντας έτσι 

πρότυπα, όπως την κατάρτιση και τις ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας, και φαίνεται να 

διαφέρει από τον πιο επίσημο τρόπο διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στον ιδιωτικό 

τομέα. Παρ' όλα αυτά έρευνες αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
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οργανώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις διαχειριστικές πολιτικές και 

πρακτικές και στον τομέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων 
2223

. 

 

2.3. Συστήματα Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας 

 Η ποιότητα είναι ένας όρος στον οποίο έχουν δοθεί πολλοί και διαφορετικοί 

ορισμοί, ωστόσο διαισθητικά σημαίνει το πόσο καλό είναι ένα προϊόν και ο όρος είναι 

συνώνυμος με τις υψηλές προσδοκίες των πελατών προς την κατεύθυνση ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας στην περίπτωση μας. Έτσι κάποιοι ορισμοί εστιάζουν στα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των προϊόντων και υπηρεσιών για να περιγράψουν την ποιότητα, άλλοι 

εστιάζουν στην ικανοποίηση του πελάτη και τις προσδοκίες του, ενώ άλλοι περιλαμβάνουν 

και τα δύο αυτά στοιχεία. Στο κλάδο της παροχής υπηρεσιών η ποιότητα αναφέρεται ότι 

είναι η πληρότητα των χαρακτηριστικών και των γνωρισμάτων της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, που ικανοποιούν τις δεδομένες ανάγκες των πελατών. Επιπλέον, η ποιότητα 

είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να επικεντρωθεί στις υφιστάμενες και αναμενόμενες 

ανάγκες των πελατών της, (1) για τη βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας με την 

συνεργασία και την ανάπτυξη των εργαζομένων της, ώστε να δημιουργήσουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους πελάτες της, (2) για την αυτο-

αξιολόγηση των συστημάτων διοίκησης, (3) για την ενίσχυση της μάθησης και της 

καινοτομίας και, τέλος, (4) για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όλων των παραπάνω
24

.  

 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) με την σειρά της είναι 

ένα σύγχρονο – προσανατολισμένο στον άνθρωπο – σύστημα διαχείρισης που εστιάζει στις 

ανάγκες των πελατών και στηρίζεται στην ομαδική εργασία και την συνεργασία των 

εργαζομένων, την συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση τους. Στην βιβλιογραφία 

καταγράφονται τρία βήματα-στάδια προς την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Το πρώτο στάδιο είναι η εισαγωγή το οποίο είναι στην ουσία ένα βήμα συνειδητοποίησης-

επίγνωσης, το δεύτερο είναι το στάδιο συμμόρφωσης όπου όλες οι διαδικασίες γίνονται 

σύμφωνα με την Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, και, τέλος, το στάδιο της ολοκλήρωσης, 
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κατά το οποίο η Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) έχει πραγματικά ενσωματωθεί στις 

οργανωτικές διαδικασίες
25

. 

  Η ποιότητα έπαιζε πάντα ρόλο στη δημόσια διοίκηση, τουλάχιστον σιωπηρά, αλλά 

η έννοια της άλλαξε με την πάροδο του χρόνου. Αρχικά η ποιότητα σήμαινε τον σεβασμό 

των κανόνων και των διαδικασιών, ενώ αργότερα με βάση τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν η 

ποιότητα στον δημόσιο τομέα ήταν αντιληπτή με την έννοια της αποτελεσματικότητας. και 

της ικανοποίησης των πελατών. Η έννοια της ποιότητας στο δημόσιο τομέα άλλαξε στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν η διαχείριση με βάση τους στόχους κέρδισε 

δημοτικότητα στη δημόσια διοίκηση. Στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, η έννοια της 

ολικής ποιότητας από τον ιδιωτικό τομέα μεταφέρθηκε στον δημόσιο, σε χώρες της 

Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, καθιστώντας την ικανοποίηση του πελάτη-

πολίτη ως σημείο αναφορά. 

 Στην Ελλάδα έχουν περάσει περισσότερο από 10 χρόνια, από τότε που 

εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες της ΔΟΠ για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση 

και εισήχθησαν όροι όπως η «ποιότητα» και η «αυτοαξιολόγηση». Από τότε, η 

λειτουργικότητα της ΔΟΠ και τα εργαλεία της, στην αναθεώρηση των παρωχημένων 

διοικητικών δομών του ελληνικού κράτους έγινε ένα ενδιαφέρον και δύσκολο έργο. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα ενέκρινε μια σειρά εθνικών επιχειρησιακών σχεδίων δράσης στον 

τομέα της διοίκησης. Σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους πολίτες του, το ελληνικό κράτος, κατά τη δεκαετία του 1980 και στις 

αρχές της δεκαετίας του 90, θέσπισε τους νόμους 1599/1986 και 1943/1991 όπου, για 

πρώτη φορά, έγινε εκτεταμένη αναφορά στην ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την άμεση σχέση μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων 

υπηρεσιών. Επιπλέον, το 1983 ιδρύθηκε η «Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης», με 

αποστολή την ανάπτυξη προσωπικού υψηλής ειδίκευσης 
26

.  

 Αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ξεκίνησε η εφαρμογή ειδικών 

προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία 

μέχρι τότε ήταν υπαγορευμένη μόνο από την ανάγκη ενοποίησης των σχετικών 
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χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ. Τα κύρια προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν το 

πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΗ (για την διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών σε ένα ενιαίο 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο), το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, η 

εισαγωγή του συστήματος TAXIS, κ.α. Με την εφαρμογή των νόμων 3230/2004 και 

259/2005, εισήχθη επίσημα η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα. Αυτό 

έγινε με τρία εργαλεία ποιότητας που επιβλήθηκαν από τον νόμο και τα οποία ήταν: (1) η 

διοίκηση με βάση τους στόχους και οι σχετικοί δείκτες αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών, (2) τα Κοινά Πλαίσια Αξιολόγησης και (3) η 

πιστοποίηση της ποιότητας με πρότυπα ISO 
27

. Πιο πρόσφατα με βάση τις τελευταίες 

μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη δημόσια διοίκηση με τον νόμο 3852/2010 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), επιβεβαιώθηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 
28

.  

 Οι αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες 

απορρέουν από την εφαρμογή των προαναφερθέντων νόμων και διαδικασιών, εντοπίζονται 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (συμμετοχή προσωπικού και διοίκησης), στον 

συντονισμό των δράσεων που αποσκοπούν στον συγχρονισμό των διαδικασιών καθώς και 

στη διάδοση πληροφοριών, όπου η ροή πληροφοριών δεν είναι μόνο κατακόρυφη (από την 

κορυφή και προς τα κάτω), αλλά και οριζόντια (μεταξύ των τμημάτων και των 

διευθύνσεων). Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της 

δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, οι πολίτες παραμένουν σκεπτικοί σχετικά με τον 

πραγματικό εκσυγχρονισμό τους, γεγονός το οποίο δείχνει ότι οι προσπάθειες για μια 

ποιοτική δημόσια διοίκηση δεν έχουν επιτελέσει πλήρως το σκοπό τους 
29 30

. Οι 

μεταρρυθμίσεις είναι επιτυχείς όχι μόνο για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις αλλά και για 

την αλλαγή του «πολιτισμού», δηλαδή για μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες-
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πελάτες αλλά και οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται τις δημόσιες υπηρεσίες και τον 

ρόλο τους 
31

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΑΠ 

 

3.1. Προσέλκυση & Επιλογή Προσωπικού 

 Η επιλογή και προσέλκυση προσωπικού στον δημόσιο τομέα αφορά ένα σύνολο 

σαφώς καθορισμένων διαδικασιών και ενεργειών, οι οποίες έγκειται στη συγκέντρωση και 

αξιολόγηση των πληροφοριών για κάθε έναν από τους υποψήφιους, προκειμένου να ληφθεί 

η απόφαση της επιλογής ενός ατόμου ή ενός συνόλου ατόμων για συγκεκριμένες θέσεις 

εργασίας 
32

. Στην Ελλάδα ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με αυτή τη διαδικασία είναι 

το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογή Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Το ΑΣΕΠ που ιδρύθηκε το 1994 

(νόμος 2190/1994) αποτέλεσε για πρώτη φορά μια κεντρική ανεξάρτητη αρχή για τη 

διαχείριση των προσλήψεων προσωπικού στο δημόσιο τομέα με αξιοκρατικό τρόπο. Το 

Συμβούλιο λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή στο πλαίσιο της ελληνικής γραφειοκρατίας, με 

την επιφύλαξη κοινοβουλευτικού αλλά όχι κυβερνητικού ελέγχου (Μαυρομούστακου, 

2009). Ένας μεγάλος αριθμός τροποποιήσεων και νομικών διατάξεων θεσπίστηκαν από το 

θεσμικό όργανο του Συμβουλίου, καθορίζοντας τις ιδιαιτερότητες των προσλήψεων στις 

δημόσιες επιχειρήσεις, ωστόσο οι βασικές διαδικασίες ήταν ουσιαστικά οι ίδιες με την 

πάροδο των ετών: πρόσληψη προσωπικού μέσω γραπτών εξετάσεων ή προκαθορισμένου 

συστήματος ταξινόμησης υποψηφίων που βασίζεται σε μόρια που συγκεντρώνει κάθε 

υποψήφιος. Δευτερεύοντα εργαλεία προσλήψεων, όπως οι προσωπικές συνεντεύξεις και οι 

ψυχομετρικές δοκιμασίες, που χρησιμοποιούνται με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα, δεν 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από το ελληνικό κράτος, καθώς κρίθηκαν ιδιαίτερα 

υποκειμενικά 
33

. Επίσης, πέρα από το καθήκον της αρχικής πρόσληψης του προσωπικού, 

ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό καθήκον του Συμβουλίου είναι η έγκριση και ο έλεγχος της 

νομιμότητας των διαδικασιών προσωπικού στις κρατικές υπηρεσίες όχι μόνο για 

μισθώσεις, αλλά και για τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού, όπως οι 

προαγωγές 
34
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 Αξίζει να αναφέρουμε ότι ένα σημαντικό ζήτημα στις διαδικασίες αξιολόγησης και 

επιλογής προσωπικού είναι η ίση διαχείριση, αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων. Η 

πολιτική υποστήριξη αποτελεί ένα «επίτιμο» χαρακτηριστικό του ελληνικού πολιτικού 

συστήματος. Η πρακτική της πελατειακής συμπεριφοράς είναι ευρέως διαδεδομένη και 

εμφανής στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ιδιαίτερα σε πολλές πτυχές της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων. Οι προσλήψεις, οι μεταφορές και οι προαγωγές προσωπικού τείνουν 

κυρίως να ωφελήσουν εκείνους που έρχονται σε επαφή με το κυβερνών κόμμα και αυτή η 

κατάσταση αποτελούσε ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ελληνικών δημόσιων 

υπηρεσιών σε ολόκληρο τον εικοστό αιώνα 
35

. Η ίδρυση του ΑΣΕΠ αρχικά έκανε 

περισσότερο διαφανείς τις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής προσωπικού στον δημόσιο 

τομέα στην Ελλάδα. Περαιτέρω η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις διαδικασίες 

αυτές, εξασφάλισε σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο τη διαφάνεια των διαδικασιών επιλογής 

προσωπικού. Ένα αναπόσπαστο εργαλείο για την εκπλήρωση της αποστολής του ΑΣΕΠ 

είναι η επίσημη δικτυακή πύλη του, η οποία αποτελεί και τον σημαντικότερο δίαυλο 

παράδοσης περιεχομένου και αλληλεπίδρασης μεταξύ του ΑΣΕΠ, των πολιτών και άλλων 

κρατικών φορέων στην Ελλάδα 
36

.  

 Σήμερα το ΑΣΕΠ, είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αξιόπιστους 

δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα. Σε δημοσκόπηση που μετρά τον «Ελληνικό Δείκτη 

Εμπιστοσύνης στα Ιδρύματα (GICI)», το ΑΣΕΠ απολαμβάνει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης 

μεταξύ του ελληνικού κοινού, ενώ σε δημοσκόπηση του 2014, θεωρήθηκε ως ένα από τα 

σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στη χώρα κατά τη δεκαετία του 1990. Ο 

δικτυακός τόπος του ΑΣΕΠ, όπως αξιολογείται με βάση το επίσημο Πλαίσιο Πιστοποίησης 

της Δημόσιας Πύλης, καταδεικνύει ότι ενεργεί ως ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινού και των θεσμικών οργάνων, για τις 

διαδικασίες πρόσληψης στο Ελληνικό Δημόσιο 
37

. Σε αυτό το πλαίσιο, εκπληρώνει τους 

στόχους του, όπως καθορίζονται από τις καθιερωμένες πρακτικές ηλεκτρονικής 
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διακυβέρνησης και, ως εκ τούτου, τα αναμενόμενα οφέλη είναι η αυξημένη διαφάνεια, 

υπευθυνότητα και αξιοκρατία. Οι βασικές απαιτήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας 

επιτυγχάνονται με τη δημοσιοποίηση, για κάθε υποψήφιο, σε όλες τις διαδικασίες επιλογής 

του προσωπικού 
38

. 

 Συνολικά, το σύστημα προσλήψεων που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία του 

Ελληνικού Δημοσίου είναι εξαιρετικά βασισμένο στη σταδιοδρομία. Η είσοδος στη 

δημόσια διοίκηση ρυθμίζεται από ανταγωνιστική εξέταση και διοικείται τόσο σε κεντρικό 

όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν ανοικτές θέσεις για εξωτερικές προσλήψεις 

και όλοι οι αιτούντες πρέπει πρώτα να εισέλθουν στη δημόσια υπηρεσία. Επιπλέον, έχουν 

ληφθεί ορισμένα μέτρα για τη μείωση των εξωτερικών προσλήψεων για το προσωπικό 

γραμματείας και τεχνικής υποστήριξης. Τέλος, η Ελλάδα εφαρμόζει πολιτική 

διαφοροποίησης που δίνει προτεραιότητα στους υποψήφιους με αναπηρία και τα μέλη των 

οικογενειών τους στη διαδικασία επιλογής 
39

.  

 

3.2. Ανάλυση Θέσεων Εργασίας 

 Η ανάλυση των θέσεων εργασίας είναι η συστηματική μελέτη τους, για να 

προσδιοριστούν οι δραστηριότητες και οι ευθύνες που περιλαμβάνουν, η σχετική σημασία 

τους σε σύγκριση με άλλες θέσεις εργασίας, τα προσωπικά προσόντα που απαιτούνται για 

την εκτέλεση κάθε εργασίας και οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία. Μια 

σημαντική ιδέα στην ανάλυση των θέσεων εργασίας είναι ότι πραγματοποιείται 

αξιολόγηση της θέσης εργασίας και όχι του ατόμου που κάνει την εργασία (παρόλο που 

ορισμένα δεδομένα ανάλυσης θέσης εργασίας μπορούν να συλλεχθούν από τους 

κατεστημένους φορείς). Η ανάλυση των θέσεων εργασίας είναι το πρώτο βήμα στη 

διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού. 

 Αρκετοί ερευνητές έχουν μελετήσει την ανάλυση θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της 

ΔΑΠ στον δημόσιο τομέα, και έχουν βρει ότι αποτελεί μια στρατηγική διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού με πιθανή συμβολή στην οργανωτική απόδοση. Οι Davidson et al 

(2007) οι οποίοι είχαν συζητήσει τις προκλήσεις που επιδρούν στην πρόσληψη 

προσωπικού στον κυβερνητικό τομέα, βρήκαν μεταξύ άλλων ότι ο ανεπαρκής στρατηγικός 
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σχεδιασμός σε πολλές οργανώσεις οδηγούσε σε αναποτελεσματική απόδοση. Οι ίδιοι 

ερευνητές εντόπισαν κακό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στη διαχείριση των εργαζομένων. 

Πιο πρόσφατα οι Αshraf &Caldwell (2017), οι οποίοι μελέτησαν τις πρακτικές πρόσληψης 

και επιλογής στον δημόσιο τομέα του Πακιστάν σε σχέση με την ανάλυση της εργασίας, 

βρήκαν ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες περιγραφές θέσεων εργασίας και οι εργασίες των 

δημοσιών υπαλλήλων δεν ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη περιγραφή θέσεων εργασίας, η 

οποία τελικά επηρεάζει την απόδοση των οργανώσεων του δημόσιου τομέα
40

. Ως εκ 

τούτου ενδέχεται να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της οργανωσιακής απόδοσης και της 

ανάλυσης θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα οι Suthar et al (2014), οι οποίοι διερεύνησαν 

τη σχέση αυτή σε δημόσιες επιχειρήσεις, βρήκαν ότι η ανάλυση θέσεων εργασίας των 

εργαζομένων μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της οργανωτικής 

απόδοσης
41

.  

 

3.3. Πολιτικές Εκπαίδευσης 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων σχετικά με την οργανωτική δραστηριότητα, με στόχο την βελτίωση της απόδοσης 

των εργαζομένων. Η εκπαίδευση ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων εστιάζει στις θέσεις 

εργασίας που ένα άτομο μπορεί να έχει πιθανώς στο μέλλον, και αξιολογείται με βάση τα 

προσόντα του, για αυτές τις θέσεις εργασίας. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μεθόδων 

εκπαίδευσης: (1) οι γνωστικές μέθοδοι, οι οποίες βασίζονται στην θεωρητική εκπαίδευση 

και μπορεί να περιλαμβάνουν επιδείξεις, συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, κλπ., και (2) οι 

συμπεριφορικές μέθοδοι εκπαίδευσης, οι οποίες είναι πρακτικές και διαδραστικές, και 

μπορεί να περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων, μοντελοποίηση της συμπεριφοράς, μελέτες 

περιπτώσεων, επιχειρηματικά παίγνια, κλπ.
42

.  

 Στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν 

τυποποιημένη εκπαίδευση διάρκειας 2 εβδομάδων κατά την είσοδο τους στις δημόσιες 

επιχειρήσεις (εισαγωγική εκπαίδευση), εκτός από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής 
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Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι εξαιρούνται από αυτή τη διαδικασία (προεισαγωγική 

εκπαίδευση). Μετά την είσοδο στην επιχείρηση οι δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν 

εκπαίδευση μέσης διάρκειας 3-5 ημερών ανά έτος (επιμόρφωση). Το Υπουργείο 

Εσωτερικών στην Ελλάδα είναι αρμόδιο για την πολιτική κατάρτισης και εκπαίδευσης, 

μαζί με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο αναλύει και αξιολογεί τις 

ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις. Με βάση τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των δημοσίων οργανισμών, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν επίσης να λάβουν 

μέρος σε προγράμματα εξειδίκευσης πάνω σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους. Σε 

υπαλλήλους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) στα Υπουργεία, 

τις Περιφέρειες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ, παρέχεται επίσης προαγωγική εκπαίδευση, με 

σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων διοικητικής συμπεριφοράς και δεξιοτήτων. Περαιτέρω οι 

εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τρία χρόνια εργασίας, μπορούν να συμμετέχουν 

σε προγράμματα μετεκπαίδευσης με σκοπό τη διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών 

γνώσεων τους ή στην ειδίκευσή τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας 
43

.  

 

3.4. Αξιολόγηση Απόδοσης Εργαζομένων 

 Η αξιολόγηση της απόδοσης κάθε εργαζόμενου για την ολοκλήρωση ενός έργου σε 

συγκεκριμένο χρόνο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μεταβλητές που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και της οργάνωσης του κράτους. Ο σκοπός της 

αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων είναι διττός: Πρώτον, αποτελεί σημαντική 

πηγή πληροφοριών που χρησιμοποιεί η διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις 

προαγωγές, τους μισθούς, τις ανάγκες κατάρτισης και την υποστήριξη της κατάρτισης. 

Δεύτερον, χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανατροφοδότησης για τους εργαζομένους, 

διευκολύνοντας την προσωπική βελτίωση και ανάπτυξη. Ωστόσο, ένα σύστημα 

αξιολόγησης για να είναι αποτελεσματικό από μόνο του, πρέπει ο ίδιος ο εργαζόμενος που 

αξιολογείται να είναι θετικός σε όλη τη διαδικασία, θεωρώντας το αντικειμενικό. Η 

αξιολόγηση της απόδοσης του έργου καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό ενεργειών-

δραστηριοτήτων, οι οποίες με τη σειρά του καθορίζουν τη διαδικασία που ακολουθείται 

για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του εργαζόμενου στο έργο που αναλαμβάνεται. 
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Η διαδικασία εστιάζεται στη μέτρηση της πραγματικής απόδοσης του υπαλλήλου σύμφωνα 

με την ικανότητά του να επιτύχει τους στόχους του οργανισμού 
44

.  

 Η αξιολόγηση των επιδόσεων στον ελληνικό δημόσιο τομέα είναι υποχρεωτική για 

όλους σχεδόν τους υπαλλήλους και λαμβάνει τη μορφή γραπτής ανατροφοδότησης από την 

ανώτερη διοίκηση, μια φορά το χρόνο. Χρησιμοποιείται ένα μικρό εύρος κριτηρίων 

απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, των αξιών, 

των αρχών, των εισροών και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Η αξιολόγηση της απόδοσης 

έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και μέτρια σημασία όσον 

αφορά τις συμβάσεις ανανέωσης, ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή 

αυτών των αρχών στην πράξη. Τέλος, η Ελλάδα δεν κάνει χρήση αμοιβών που σχετίζονται 

με τις επιδόσεις, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης 
4546

.  

 

3.5. Σύστημα Προαγωγών 

 Στην ελληνική δημόσια διοίκηση, η προώθηση των εργαζομένων της ανώτερης και 

μεσαίας διοίκησης αξιολογείται με βάση την εμπειρία, τις εκτιμήσεις των επιδόσεων και τα 

προσόντα. Ο πρόσφατα ψηφισθέντας νόμος 3839/2010 προβλέπει γραπτές εξετάσεις για 

την προώθηση των εργαζομένων της ανώτατης διοίκησης. Γενικά, υπάρχουν τρεις ομάδες 

κριτηρίων στις οποίες βασίζονται οι επιλογές. Η πρώτη ομάδα αφορά τα επαγγελματικά 

και τεχνικά προσόντα, η δεύτερη την επαγγελματική εμπειρία και η τρίτη την ατομική 

ικανότητα και τεχνογνωσία. Επιπλέον, γίνεται αξιοποίηση των επιδόσεων αξιολόγησης 

στην προώθηση του προσωπικού. Τα προσόντα δεν έχουν σημασία για την προώθηση του 

προσωπικού στα χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τυπικό 

περιορισμό όσον αφορά την προώθηση σε διαφορετικό ιεραρχικό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι 

της ανώτερης και μεσαίας διοίκησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για προαγωγή αν 

τους έχουν επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις. Τέλος, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές 

                                                           
44

 Amygdalos, C., Bara, N., & Moisiadis, G. (2014). Performance Appraisal in Greek Public Sector. Procedia-
Social and Behavioral Sciences, 148, 501-506. 
45

 OECD (2012). Human Resources Management Country Profiles: Greece.  
46

 Isychou, D., Chountalas, P., Magoutas, A., & Fafaliou, I. (2016). Human Capital and Performance Appraisal 
in the Public Sector: An Empirical Investigation from Employees' and Senior Managers' Perspective. Munich 
Personal RePEc Archive (MPRA) 



35 
 

με στόχο την επίτευξη ίσων ευκαιριών για την προώθηση και την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας των υποεκπροσωπούμενων ομάδων 
47

. 

 

3.6. Πολιτικές Συνταξιοδότησης 

 Οι πολιτικές συνταξιοδότησης είναι οι ενέργειες εκείνες οι οποίες σχετίζονται με το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο σταματά να εργάζεται και πέρα από αυτό, και 

αφορούν τη θέσπιση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τις γενικότερες προϋποθέσεις 

και των συνταξιοδοτικών επιδομάτων. Πολλοί εργαζόμενοι επιλέγουν να 

συνταξιοδοτηθούν όταν είναι επιλέξιμοι για ιδιωτικές ή δημόσιες συνταξιοδοτικές 

παροχές, αν και ορισμένοι αναγκάζονται να συνταξιοδοτηθούν όταν οι φυσικές συνθήκες 

δεν επιτρέπουν πλέον στο άτομο να εργάζεται (λόγω ασθένειας ή ατυχήματος) ή ως 

αποτέλεσμα νομοθεσίας που αφορά τη θέση του.  

 Οι πολιτικές συνταξιοδότησης των δημοσίων υπάλληλων απασχολούν όλο και 

περισσότερο τις κυβερνήσεις των χωρών παγκοσμίως, δεδομένου του κόστους των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, ένας στους τρεις 

εργαζόμενους της κεντρικής κυβέρνησης ήταν ηλικίας 50 ετών και άνω το 2009, σε 

σύγκριση με ποσοστό 22% το 1995. Αυτή η ταχεία γήρανση αυξάνει το κόστος των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων σε μια εποχή που πολλές χώρες του ΟΟΣΑ ξεκινούν 

διαδικασίες δημοσιονομικής εξυγίανσης, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Οι 

μέσες δαπάνες για τα συνταξιοδοτικά συστήματα ανέρχονται σε περίπου 1,5% του ΑΕΠ, ή 

σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών δημοσίων δαπανών για τις συντάξεις. Σύμφωνα με 

την έρευνα του Whitehouse (2016), για τις πολιτικές συνταξιοδότησης στις χώρες του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σε 27 από τις 34 χώρες-

μέλη του ΟΟΣΑ, υπάρχει θεσμοθετημένη παροχή συνταξιοδοτικών εισοδημάτων για 

ορισμένους ή για όλους τους εργαζομένους του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, το πεδίο 

εφαρμογής αυτών των συνταξιοδοτικών συστημάτων ποικίλλει σημαντικά, από μια μικρή 

προσαύξηση στα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα (που καλύπτουν και τους 
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εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα) σε πλήρως ανεξάρτητα καθεστώτα συνταξιοδότησης-

εισοδήματος 
48

.  

 Στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής ύφεσης, εισήχθησαν σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις στις πολιτικές συνταξιοδότησης των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη νομοθεσία (νόμοι 4336 και 4337/2015), η δυνατότητα 

εξόδου από τις δημόσιες υπηρεσίες περιορίζεται σημαντικά. Η θεμελίωση του 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, νοείται ως η 

συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή 

ασφάλισης (κατά περίπτωση). Τα κυριότερα σημεία της εν λόγο νομοθεσίας έγκειται 

αφενός στη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας ώστε από το 2022, τα όρια ηλικίας 

πλήρους συνταξιοδότησης να διαμορφώνονται είτε στο 62ο (με τη συμπλήρωση 40 ετών 

ασφάλισης), είτε στο 67ο (χωρίς τη συμπλήρωση των 40 ετών), αφετέρου δε στην αύξηση 

των ορίων ηλικίας που αφορά, όσους θεμελίωσαν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) 

μέχρι 31-12-2012 και δεν είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 18-08-2015 (ημερομηνία ψήφισης 

του νόμου το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας (π.χ. 25ετία το 2010/2011 και 50ο/ 52ο 

όριο ηλικίας για μητέρα ανηλίκου, 35ετία και 58ο ). Επιπρόσθετα, ορίστηκε το 67ο έτος 

της ηλικίας ως ηλικιακό όριο για την καταβολή του κατώτατου ορίου σύνταξης που 

καταβάλλει το Δημόσιο και «παγώνει» το κατώτατο όριο μέχρι τις 31-12-2021 (364,45 

ευρώ)
49

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

 

4.1. Συστήματα Κινήτρων  

 Το κίνητρο ορίζεται ως η διαδικασία που κινητοποιεί, κατευθύνει και υποστηρίζει 

την προσπάθεια ενός ατόμου προς ένα συγκεκριμένο στόχο 
50

. Τα κίνητρα είναι πολύ 

σημαντικά όχι μόνο για τους ιδιωτικούς αλλά και για τους δημόσιους οργανισμούς, γιατί 

βοηθούν στην κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων, προβλέπουν τα 

αποτελέσματα μιας διαχειριστικής απόφασης και επηρεάζουν τα άτομα για να επιτύχουν 

τους στόχους τους και εκείνους του οργανισμού 
51

.  

 Όσο αφορά την δημόσια διοίκηση πολλά σύγχρονα προβλήματα και ευπάθειες, 

προϋπήρχαν της ύφεσης (από το 2008), και με την έλευσή της, κάποια από αυτά εντάθηκαν 

και άλλα διορθώθηκαν σε κάποιο βαθμό, μέσω των μεταρρυθμίσεων που έγιναν. Ωστόσο 

οι μειώσεις των μισθών, οι περικοπές των επιδομάτων, η έλλειψη προσωπικού και η 

ελλιπής οργάνωση της δημόσιας διοίκησης αποτελούν μια σύγχρονη πραγματικότητα. Η 

νέα αυτή πραγματικότητα καθιστά τη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων 

προβληματική και τις τοποθετεί αντιμέτωπες με προκλήσεις, οι οποίες επηρεάζουν την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους. Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό στους δημόσιους οργανισμούς 
52

.  

 Υπό το πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των 

δημοσίων υπαλλήλων είναι σήμερα βαθιά απογοητευμένοι και αποθαρρυμένοι, αφού 

περαιτέρω εφαρμόστηκαν μέτρα περικοπών, τα οποία επικεντρώθηκαν κυρίως στους 

μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και στα επιδόματα τους, δεδομένου του 

μεγάλου αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων και τις επιπτώσεις του στο δημόσιο 

έλλειμμα
53

. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν τα επίπεδα ικανοποίησης και παρακίνησης 
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εργαζομένων. Για παράδειγμα οι Batiou & Valkanos (2013) οι οποίοι μέτρησαν τον βαθμό 

ικανοποίησης από την εργασία 67 υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, βρήκαν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία μεταξύ 

των συμμετεχόντων 
54

. Επίσης οι Κορμικιάρη και συν. (2013) οι οποίοι αξιολόγησαν τα 

επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης εργαζομένων σε δημόσιους αθλητικούς φορείς, βρήκαν 

ότι οι εργαζόμενοι ήταν μέτρια ικανοποιημένοι από την εργασία τους, σε ότι αφορούσε τις 

εργασιακές συνθήκες, τον μισθό τους, τον οργανισμό ως ολότητα, τη φύση της εργασίας 

και την εποπτεία, ενώ καταγράφηκε μικρός βαθμός ικανοποίησης σε σχέση με τον 

παράγοντα της προαγωγή 
55

. Σε πιο πρόσφατη έρευνα οι Chatzopoulou et al (2015), 

μελέτησαν το ρόλο των κινήτρων και της ικανοποίησης στην εργασία κατά τη διάρκεια της 

ύφεσης, με σκοπό να εντοπίσουν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινήτρων - 

ικανοποίησης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους εργαζόμενους της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, σε μια πιο αποδοτική συμπεριφορά, κάτω από τις συνθήκες της τρέχουσας 

οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα της αποκάλυψαν ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες-

κίνητρα για τους υπαλλήλους που εξετάστηκαν, ήταν το ενδιαφέρον της εργασίας, η ίση 

και δίκαιη μεταχείριση, οι καλές εργασιακές σχέσεις με τους επόπτες και τους 

συναδέλφους, η αντικειμενική αξιολόγηση και ο καλός μισθός
56

. 

 

4.2. Μηχανισμοί Υποκίνησης  

 Η υποκίνηση και η παρακίνηση των εργαζομένων, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος των οργανισμών, είτε αυτοί είναι δημόσιοι είτε 

ιδιωτικοί, υπό την απειλή της οικονομικής κρίσης. Το ενδιαφέρον αυτό εστιάζεται στην 

προσπάθεια κατανόησης της σημασίας των ανθρώπινων πόρων στον οργανισμό και κατ’ 
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επέκταση στην ανάγκη για παροχή κινήτρων με σκοπό την μεγιστοποίηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των υπαλλήλων 
57

. 

 Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο δημόσιος τομέας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας 

για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας του κοινωνικού και 

οικονομικού συστήματος μιας χώρας λόγω της σημαντικής συμβολής του σε όλους τους 

τομείς. Για να είναι σε θέση να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά, είναι 

απολύτως απαραίτητο να υπάρχει ικανό και άριστα καταρτισμένο προσωπικό και να 

διασφαλίζεται η συνεχής κινητοποίηση των υπαλλήλων του, έτσι ώστε το έργο τους να 

αποκτά νόημα και να υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί από τον οργανισμό. Οι εργαζόμενοι υποκινούνται από πολλούς διαφορετικούς 

παράγοντες. Όπως αναφέρθηκε από τους Perry & Hondeghem (2008), ο δημόσιος τομέας 

έχει προσφέρει παραδοσιακά κάποια ισχυρά εξωγενή κίνητρα που θα μπορούσαν να 

προσελκύσουν τους εργαζομένους, όπως η ασφάλεια της θητείας, η σταδιοδρομία και οι 

ευκαιρίες ανάπτυξης και το συνταξιοδοτικό σύστημα 
58

. Ο Vandenabeele (2008) 

προσδιόρισε επίσης την «ποιότητα ζωής» ως παράγοντα προσέλκυσης του ανθρώπινου 

δυναμικού στο δημόσιο τομέα, υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι έχουν συχνά την αντίληψη 

ότι ο δημόσιος τομέας προσφέρει κ μεγαλύτερη ευελιξία σε εκείνους που συνδυάζουν την 

εργασία με τις οικογενειακές ή άλλου είδους δεσμεύσεις 
59

.  

 Σύμφωνα με τους Markovits et al (2006), οι δημόσιοι υπάλληλοι υποκινούνται από 

έναν συνδυασμό εξωτερικών και εσωτερικών κινήτρων, ενώ σε περίοδο οικονομικής 

κρίσης τα κίνητρα δεν χρειάζεται να είναι απαραιτήτως οικονομικά. Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι έχουν ασφαλή απασχόληση, μια σταθερή κλίμακα σταδιοδρομίας, εξέλιξη 

μισθών και εγγυημένα πρόσθετες παροχές. Η εγγενής ανταμοιβή και τα προσωπικά 

κίνητρα σπάνια θεωρούνται στην εργασιακή σχέση, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα 
60

. 

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχει διαπιστωθεί ότι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι 

                                                           
57

 Massaras P., Sahinids A., Polychronopoulos G. (2014). Organizational culture and motivation in the public 
sector. the case of the city of zografou. Procedia Economics and Finance, 14, 415-424. 
58

 Perry J.L, Hondeghem A. (2008). Motivation in Public Management: the Call of Public Service. Oxford: 
Oxford University Press 
59

 Vandenabeele, W. (2008). Development of a public service motivation measurement scale: Corroborating 
and extending Perry's measurement instrument. International public management journal, 11(1), 143-167  
60

 Markovits, Y., Davis, A., Fay, D., van Dick R. (2006). Organizational commitment and Job Satisfaction in two 
Sectors in Greece: A comparative study. 18th International Congress of IACCP, At Isle of Spetses 



40 
 

σε ζητήματα όπως είναι η ασφάλεια, το ωράριο εργασίας και οι οικονομικές απολαβές 
61

. 

Παρ’ όλα αυτά ο δημόσιος τομέας υποβάλλεται σε συνεχείς μεταρρυθμίσεις προκειμένου 

να επιτευχθεί η οικονομική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Ωστόσο οι συνεχόμενες αλλαγές στο δημόσιο δύναται να επηρεάσουν την 

ικανοποίηση, την απόδοση και την υγεία των εργαζομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 

5.1. Πολιτικές Μισθοδοσίας 

 Οι πολιτικές μισθοδοσίας, αφορούν όλες εκείνες τις ενέργειες που έχουν να κάνουν 

με την θέσπιση του ύψους των μισθών των εργαζομένων, την καταβολή των μισθών τους 

και άλλα σχετικά θέματα. Στο ελληνικό δημόσιο, από το 1997, αυξήθηκαν οι μισθολογικές 

αποδοχές για να ευθυγραμμιστούν με αυτές του ιδιωτικού τομέα, με μια νέα μέθοδο 

αμοιβής που βασίζεται σε μια σειρά 36 μισθών ανάλογα με κάθε κατηγορία εργασίας. 

Κάθε κλίμακα χωρίζεται σε 18 επίπεδα, καθένα με βασικό μισθό. Οι εργαζόμενοι 

αλλάζουν κλίμακα αυτόματα κάθε δύο χρόνια. Οι μισθοί των συμβατικών υπαλλήλων 

καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ συνδικαλιστικών 

οργανώσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών. Στις τοπικές 

κυβερνήσεις, οι αμοιβές των υπαλλήλων είναι ίδιες με αυτές των κρατικών υπαλλήλων. Η 

αμοιβή των υπαλλήλων δεν είναι ανοικτή για διαπραγμάτευση, καθώς οι βασικές αποδοχές 

και τα επιδόματα βασίζονται στις συστάσεις της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής 
62

. 

 Η οικονομική ύφεση που έπληξε την Ελλάδα το 2008, και οι μεταρρυθμίσεις που 

εφαρμόστηκαν στο δημόσιο τομέα, επέφεραν ωστόσο κάποιες αλλαγές στο σύστημα 

αποδοχών των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. Ο κύριος στόχος ήταν να κρατηθούν σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα οι  προσλήψεις στον δημόσιο τομέα και να μειωθούν οι δαπάνες 

(μειώθηκε κατά τουλάχιστον 30% ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων). Δεδομένου ότι η 

απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων είναι πολύ δύσκολη νομικά και πολιτικά στην Ελλάδα, 

τον Νοέμβριο του 2011, υιοθετήθηκε η ιδέα των αποθεματικών για 30.000 δημόσιους 

υπαλλήλους, προκειμένου να μειωθούν περαιτέρω οι δαπάνες. Για να υπάρξουν 

μακροχρόνια αποτελέσματα, συμφωνήθηκε επίσης να υιοθετηθεί ενιαίο σύστημα αμοιβών 

που θα καλύπτει βασικούς μισθούς και επιδόματα όλων των υπαλλήλων του δημόσιου 

τομέα. Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι η αμοιβή θα πρέπει να αντανακλά τα καθήκοντα και 

την παραγωγικότητα. Ανταποκρινόμενη σε αυτό, και μετά από κάποια χρονική 

καθυστέρηση, δημιουργήθηκε μια Ενιαία Αρχή Πληρωμών και αναμενόταν να 

                                                           
62

 European Commission (2010). Public employment - Greece. Διαθέσιμο από 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Public_employment_-
_Greece&oldid=285824#Remuneration  
 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Public_employment_-_Greece&oldid=285824#Remuneration
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Public_employment_-_Greece&oldid=285824#Remuneration


42 
 

συγκεντρωθεί η πληρωμή όλων των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Η πλήρης 

εφαρμογή του ενοποιημένου συστήματος αμοιβών είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον 

Σεπτέμβριο του 2011, αλλά ο σχετικός νόμος δημοσιεύθηκε μόνο στα τέλη Οκτωβρίου 

2011 (ΦΕΚ 226, 27/10/11). Η πραγματική εφαρμογή του νόμου ξεκίνησε τον Ιανουάριο 

του 2012 με τη σταδιακή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας σε διάφορες κατηγορίες 

υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Ωστόσο αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι δεν 

έγιναν πολλές ενέργειες ώστε τελικά οι μισθοί να αντανακλούν την παραγωγικότητα και τα 

καθήκοντα των εργαζομένων. Όσο αφορά την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, μια 

τέτοια ενέργεια θα ήταν πολύ πιο σημαντική. Μια τέτοια μεταρρύθμιση θα σήμαινε μια 

κίνηση προς τις πρακτικές του ιδιωτικού τομέα, η οποία με τη σειρά της θα αποτελούσε μια 

ριζική αλλαγή στις πολιτικές του δημοσίου τομέα και όχι απλώς μια αλλαγή για την 

μείωση των δαπανών(Ladi, 2014). Συνολικά η μείωση του μέσου μισθού του δημόσιου 

τομέα ήταν πάνω από 14,6% για την περίοδο 2009-2013. Για παράδειγμα, οι μισθοί στην 

περίοδο αυτή μειώθηκαν κατά 38,3% για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, 

κατά 35% για τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, κατά 25% για το διδακτικό 

προσωπικό και κατά 21,7% για τους αστυνομικούς 
63

. 

 

5.2. Πρόσθετες Παροχές 

 Οι πολιτικές μισθοδοσίας, πέρα από τις ενέργειες που αφορούν την μισθοδοσία των 

υπαλλήλων, υπό την μορφή των άμεσων οικονομικών παροχών (μισθός, ημερομίσθιο, 

κτλ.), αφορούν επίσης τον σχεδιασμό ενεργειών για την καταβολή των έμμεσων 

οικονομικών παροχών, όπως τα πρόσθετα επιδόματα (αργίες, άδειες, κλπ.), οι διάφορες 

οικονομικές ενισχύσεις, οι πρόσθετες αποζημιώσεις, οι αμοιβές για υπερωριακή εργασία 

και τα δώρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο
 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

6.1. Πολιτικές Εργασιακών Σχέσεων 

 Οι ανθρώπινες και εργασιακές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στο εσωτερικό 

κάθε οργανισμού σε κάθε είδος επιχείρησης. Οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, αλλά 

και οι σχέσεις τους με την ανώτερη διοίκηση είναι αυτές οι οποίες διαμορφώνουν τις 

εργασιακές συνθήκες και την ψυχολογία και των δύο μέρων στο χώρο εργασίας. Οι 

ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν μια βασική λειτουργία του μάνατζμεντ, εντασσόμενη στα 

πλαίσια της ηγεσίας και η ορθή διαχείριση τους αποβλέπει στην δημιουργία ενός ομαλού 

εργασιακού κλίματος, το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων κατανόησης και 

συνεργασίας εντός του οργανισμού, με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ποιοτικής και 

ποσοτική απόδοσης του οργανισμού 
64

.  

 Στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του καθεστώτος απασχόλησης 

των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Οι διαφορές αυτές 

αφορούν τόσο το καθεστώς απασχόλησης όσο και τα δικαιώματα απασχόλησης (πρόσβαση 

στην απασχόληση, μισθοί, καθορισμός ωρών εργασίας κ.λπ.) και τα συνδικαλιστικά τους 

δικαιώματα (συλλογικές διαπραγματεύσεις, δικαίωμα απεργίας κλπ.). Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι έχουν τα ίδια πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα με τους άλλους πολίτες. Η 

εβδομάδα εργασίας τους, με λίγες εξαιρέσεις (όπως οι ένοπλες δυνάμεις, οι φυλακές, τα 

δικαστήρια, τα πανεπιστήμια και άλλοι) είναι 5 ημέρες και 37,5 ώρες την εβδομάδα. Ο 

νέος Κώδικας των Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπει μη αμειβόμενη οικογενειακή άδεια 

δύο ετών για τη φροντίδα παιδιών κάτω των 6 ετών. Επιπλέον, οι γονείς των παιδιών κάτω 

των 2 ετών εργάζονται 2 ώρες λιγότερο ημερησίως και οι μητέρες με παιδιά ηλικίας μεταξύ 

2 ετών και 4, εργάζονται επίσης 1 ώρα λιγότερο. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν άδεια μετ 

'αποδοχών διάρκειας 9 μηνών για τη φροντίδα των παιδιών τους, η οποία είναι 

ασυμβίβαστη με τα παραπάνω 
65
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 Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των 

εργασιακών σχέσεων. Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να ζητείται η γνώμη των συνδικάτων 

σχετικά με το δικαίωμα στην απεργία /  ελάχιστη υπηρεσία, τις συνθήκες εργασίας, τα 

μέτρα ασφάλειας και τα θέματα άδειας, ενώ η διαβούλευση είναι εθελοντική όσον αφορά 

τον βασικό μισθό, το πλαίσιο απασχόλησης, τον κώδικα συμπεριφοράς και την 

αναδιάρθρωση της κυβέρνησης. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν συμμετέχουν 

κανονικά στη διαπραγμάτευση των πρόσθετων παροχών και στην εισαγωγή νέων 

εργαλείων διαχείρισης. Οι περισσότερες ρυθμίσεις διαπραγμάτευσης είναι 

αποκεντρωμένες, συμπεριλαμβανομένου του βασικού μισθού, των συνθηκών εργασίας, του 

κώδικα συμπεριφοράς, του δικαιώματος απεργίας / ελάχιστης υπηρεσίας, της 

αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης και των μέτρων ασφαλείας. Το πλαίσιο απασχόλησης και 

η εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης διαπραγματεύονται σε επίπεδο υπηρεσιών. Το 

δικαίωμα για συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και το δικαίωμα της  απεργίας, 

παρέχεται σε όλους τους υπαλλήλους των δημόσιων υπηρεσιών, εκτός από ελάχιστες 

εξαιρέσεις 
66

. 

 

6.2.Ζητήματα Ηθικής 

 Η ισότητα όλων των πολιτών όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, 

ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική και κοινωνική προέλευση, την 

πολιτική και θρησκευτική πίστη, την περιουσία και το κοινωνικό καθεστώς, αποτελεί 

θεμελιώδη αξία που εγγυάται το σύνταγμα κάθε χώρας. Εκτός από το Σύνταγμα, η ισότητα 

παρέχεται και ρυθμίζεται από άλλους νόμους και διεθνείς συμφωνίες που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης ενός κράτους. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και 

των οργανισμών, οι εργαζόμενοι εντός έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με δίκαιο 

τρόπο σε όλα τα θέματα της απασχόλησης. Ενώ οι αρχές της δημοκρατίας απαιτούν 

ισότητα μεταξύ των πολιτών, υπάρχει επίσης η ανάγκη παροχής ίσων ευκαιριών 

απασχόλησης και η εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση, ξεκινώντας αρχικά από 

την εξασφάλιση του δικαιώματος στην απασχόληση για κάθε άτομο. 

 Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η δημιουργία του ΑΣΕΠ και η ανάπτυξη 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, έχουν οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό 
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στην αύξηση της διαφάνειας και συνεπώς στην ενίσχυση της ίσης αξιολόγησης των 

προσόντων των εργαζομένων για την εισαγωγή στο δημόσιο τομέα. Οι πολιτικές 

πεποιθήσεις φαίνεται να ήταν μέχρι τότε, σε μεγάλο βαθμό ένα χαρακτηριστικό για την 

εισαγωγή διακρίσεων και άνισης μεταχείρισης του προσωπικού  στο δημόσιο τομέα, τόσο 

κατά τις διαδικασίες επιλογής, όσο και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης 
67

. Ωστόσο 

πιστεύεται ότι οι πρακτικές άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως ακόμα και σήμερα, αφού για παράδειγμα πολλές 

προαγωγές υπαλλήλων σε ανώτερες θέσεις ευδοκιμούν άμεσα ή έμμεσα, μέσα στο χώρο 

των συνδεδεμένων ατόμων του κυβερνώντος κόμματος. Ωστόσο, παρόλο που οι δηλωμένες 

προθέσεις όλων των ελληνικών κυβερνήσεων περιλαμβάνουν τυπικά τον περιορισμό των 

συγκεκριμένων πελατειακών πρακτικών προσλήψεων και μεταχείρισης και επίσημα οι 

διαδικασίες πρόσληψης και προώθησης στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης είναι 

σταθερές και αξιοκρατικές, τα σχετικά μέτρα υπονομεύονται πάντοτε από αντίμετρα 
68

. Οι 

Pappas & Asimakopoulou (2012) αναφέρουν για παράδειγμα κάποιες τεχνικές που 

χρησιμοποιούν οι πολιτικές ελίτ, προκειμένου να συνεχίσουν να υφίστανται οι 

παραδοσιακές πελατειακές πρακτικές στον τομέα των προσλήψεων και της διαχείρισης 

όπως η πρόσληψη υποψηφίων με ανανεώσιμες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες 

κατά κανόνα αναμένεται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου για μόνιμη 

απασχόληση αργότερα ή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω της προσωρινής 

απασχόλησης στα κρατικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία στη συνέχεια 

χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση περισσότερων μορίων, ώστε οι υποψήφιοι να 

πληρούν τα κριτήρια που ορίζει το ΑΣΕΠ 
69

. 

 Στο μεσαίο επίπεδο της κρατικής διοίκησης, κυρίως χάρη στο άκαμπτο σύστημα 

ιεραρχικών προωθήσεων κατά μήκος των τάξεων του δημόσιου τομέα, υπάρχει ζήτηση για 

προστασία σε συγκεκριμένες θέσεις, όμως σε χαμηλότερα επίπεδα. Συνήθως σε αυτό το 

επίπεδο, οι δημόσιοι υπάλληλοι επιδιώκουν δύο πράγματα: πρώτα να ανέβουν όσο το 
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δυνατόν πιο γρήγορα και ανεμπόδιστα τη βαθμίδα της ιεραρχίας και, δεύτερον, να 

μεταφερθούν σε τμήματα ή τομείς διοίκησης, προσωρινά ή μόνιμα, σε θέσεις με καλύτερες 

συνθήκες εργασίας και υψηλότερες αμοιβές. Ο καλύτερος τρόπος για τους δημόσιους 

υπαλλήλους μεσαίου και κατώτερου επιπέδου για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι η 

υπαγωγή τους στο διοικητικό συμβούλιο και μέσω της προσωπικής δικτύωσης. Τα 

εργατικά συνδικάτα μπορούν επίσης να ασκήσουν σημαντική πίεση υπέρ ατόμων, που 

είναι είτε άμεσα συνδεδεμένα με αυτά, είτε ως υποστηρικτές του συμβαλλόμενου μέρους. 

Η προώθηση στο ανώτατο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης είναι πρακτικά απρόσιτη για 

τους γραφειοκράτες και είναι ανοιχτή μόνο στα διορισμένα κόμματα. Στους εξω-

υπουργικούς τομείς, υπάρχει η ευκαιρία προώθησης από το μεσαίο έως και το ανώτατο 

επίπεδο μόνο σε ορισμένα επαγγέλματα, ειδικά στους τομείς της Δικαστικής Εξουσίας, του 

Στρατού και της Αστυνομίας, της Εκπαίδευσης και των Εξωτερικών Υπηρεσιών. Σε όλους 

αυτούς τους τομείς, ωστόσο, η πρόοδος στο ανώτατο επίπεδο φαίνεται να συνδέεται στενά 

με την υποστήριξη και την ατομική αξία. Στο ανώτατο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, η 

ζήτηση για προστασία είναι ιδιαίτερα εμφανής μεταξύ των υψηλόβαθμων επαγγελματιών 

οι οποίοι είτε επιδιώκουν να προχωρήσουν πέρα από τις διευθυντικές θέσεις στα υπουργεία 

ή απλά να καλλιεργήσουν πολιτικές φιλοδοξίες. Μεταξύ των πιο σημαντικών 

επαγγελματικών κατηγοριών που αγωνίζονται για θέσεις σε αυτό το επίπεδο είναι οι 

ακαδημαϊκοί, οι τεχνοκράτες (όπως οι δικηγόροι και οι πολιτικοί μηχανικοί στο παρελθόν 

και οι περιβαλλοντολόγοι πιο πρόσφατα και οι οικονομολόγοι ανά πάσα στιγμή), οι 

πανταχού παρόντες δημοσιογράφοι, οι ηγέτες των εργατικών σωματείων και ακόμη και οι 

καλλιτέχνες. Ο ανταγωνισμός σε αυτό το επίπεδο αφορά τις καλές θέσεις στην κορυφή του 

κράτους, τόσο στα υπουργεία, όσο και σε άλλες υπηρεσίες έξω από αυτά 
70
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

7.1. Πολιτικές Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων 

 Οι πολιτικές ασφάλειας των εργαζομένων, σχεδιάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο των 

συνθηκών εργασίας σε έναν οργανισμό. Οι εργασιακές συνθήκες είναι στην ουσία όλες 

εκείνες οι παροχές που προσφέρουν οι οργανισμοί στους εργαζόμενους τους για την άνευ 

εμποδίων και ομαλή διεξαγωγή της εργασίας. Οι συνθήκες αυτές συχνά καθορίζονται από 

τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των χώρων, αλλά και από την οργάνωση που φέρει 

στις εγκαταστάσεις της. 

 Στην Ελλάδα, η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία εποπτεύονται από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το Υπουργείο είναι η 

υπεύθυνη αρχή για την προετοιμασία νομοθετικών πράξεων που συνιστούν μέτρα και για 

την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τους αντίστοιχους κοινοτικούς και διεθνείς 

κανονισμούς. Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) είναι η αρμόδια αρχή για τον 

έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και για τη διενέργεια ελέγχων και 

επιβολής προστίμων. Σύμφωνα με το Ν. 3762/2009, σχετικά με την οργάνωση του 

Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, το ΣΕΠΕ εποπτεύεται και αξιολογείται από το 

Συμβούλιο Κοινωνικής Επιθεώρησης της Επιθεώρησης Εργασίας. Η τελευταία υπηρεσία 

προεδρεύεται από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ και απαρτίζεται από εκπροσώπους των 

οργανώσεων τρίτου επιπέδου των εργαζομένων και των εργοδοτών. Τέλος, το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) παρέχει συμβουλευτικές 

και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους 

φορείς σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του κυριότερου εργοδότη της χώρας και των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της 

πληροφόρησης, της εφαρμοσμένης έρευνας, της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Είναι ο 

κύριος φορέας που διεξάγει έρευνα για την υγεία και την ασφάλεια στην Ελλάδα 
71

 

 Παρόλο που οι περισσότερες εργασίες στις δημόσιες υπηρεσίες εμπίπτουν στον 

τομέα της εργασίας γραφείου, η οποία δεν συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους, μελέτες έχουν 
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αποκαλύψει μια άμεση σχέση μεταξύ των συνθηκών εργασίας και της απόδοσης των 

εργαζομένων, καθώς και ορισμένων προβλημάτων υγείας που επηρεάζουν κυρίως τον 

μυοσκελετικό σύστημα 
72

. Παράμετροι ιδιαίτερης σημασίας για τις συνθήκες εργασίας 

γραφείου είναι ο σχεδιασμός γραφείου και καρέκλας, ο φωτισμός, η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, ο εξαερισμός και η ποιότητα του αέρα, η οργάνωση του χώρου εργασίας 

(φυσικός προγραμματισμός), η οργάνωση της εργασίας και η παροχή πυροπροστασίας. Τα 

τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης χρήσης υπολογιστών στην εργασία γραφείου, 

ορισμένοι από τους παραπάνω παράγοντες έχουν γίνει ακόμα πιο ζωτικής σημασίας και 

έχουν προστεθεί νέοι παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά των οθονών και των 

πληκτρολογίων, η κατάρτιση των χρηστών, η μορφή και τα χαρακτηριστικά της 

αλληλεπίδρασης χρήστη / υπολογιστή και η υποστήριξη των χρηστών 
73

.  

 Εκτός από τις εργασίες γραφείου, οι οποίες αποτελούν την πλειοψηφία στο δημόσιο 

τομέα, υπάρχουν και άλλες θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν διαφορετικούς τύπους 

υψηλού κινδύνου, όπως εργασίες συλλογής αποβλήτων, εργασίες επισκευής ναυπηγείων σε 

ναυτικούς σταθμούς του Υπουργείου Άμυνας, ορισμένες θέσεις εργασίας στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και άλλες θέσεις εργασίας για τις οποίες, συνολικά, η βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας και των προβλημάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων δεν 

έχουν μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί με συστηματικό τρόπο. Συμπληρωματικές προσπάθειες 

προς την κατεύθυνση αυτή είναι τα επιδόματα που καταβάλλονται στους εργαζομένους σε 

θέσεις εργασίας με κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους και οικονομικά κίνητρα 

για την προσέλκυση ή τη διατήρηση εργαζομένων σε υψηλού κινδύνου θέσεις εργασίας 
74

. 

 

7.2. Νομοθεσία 

 Ιστορικά, η πρώτη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία στην 

Ελλάδα ήταν ο νόμος 3134/1911 για την "Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και τις 

                                                           
72

 Papadopoulos, G., Georgiadou, P., Papazoglou, C., & Michaliou, K. (2010). Occupational and public health 
and safety in a changing work environment: An integrated approach for risk assessment and prevention. 
Safety Science, 48(8), 943-949. 
73

 European Parliament (2013). The social and employment situation in Greece. Διαθέσιμο από 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/507491/IPOL-
EMPL_NT(2013)507491_EN.pdf  
74

 Papadopoulos, G., Georgiadou, P., Papazoglou, C., & Michaliou, K. (2010). Occupational and public health 
and safety in a changing work environment: An integrated approach for risk assessment and prevention. 
Safety Science, 48(8), 943-949. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/507491/IPOL-EMPL_NT(2013)507491_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/507491/IPOL-EMPL_NT(2013)507491_EN.pdf


49 
 

ώρες εργασίας" και το Προεδρικό Διάταγμα 14/3/1934 με θέμα "Εργαζόμενοι «υγιεινή και 

ασφάλεια σε βιομηχανίες, κατασκευές, εργαστήρια κλπ.». Ένα ορόσημο στην ανάπτυξη 

της ασφάλειας και υγείας στη χώρα ήταν ο νόμος 1568/1985 "για την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία". Αυτή η νομοθεσία πλαίσιο επέτρεψε τη δημιουργία πολλών 

ιδρυμάτων, όπως οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία σε επίπεδο 

επιχειρήσεων και το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε εθνικό επίπεδο 
75

.  

 Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 και η οδηγία 91/383 

/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 μεταφέρθηκαν στο ελληνικό δίκαιο στο 

προεδρικό διάταγμα 17/1996 "Βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 

κατά τις εργασιακές τους δραστηριότητες". Το διάταγμα εφαρμόστηκε τόσο στον ιδιωτικό 

όσο και στον δημόσιο τομέα και σε όλους τους εργοδότες με τουλάχιστον έναν 

εργαζόμενο. Ορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, όπως η εκτίμηση κινδύνου, η παροχή 

κατάρτισης και η παρακολούθηση της υγείας. Ο νόμος όριζε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να 

συμμετέχουν σε οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης κινδύνου. Προβλέπει επίσης τον ρόλο 

των Υπηρεσιών Προστασίας , είτε με τη μορφή των Εσωτερικών Προστατευτικών και 

Προληπτικών Υπηρεσιών (νόμιμο καθήκον στις εταιρείες όπου απασχολούνται πλήρως 

τουλάχιστον δύο τεχνικοί ασφαλείας) είτε με τη μορφή των Υπηρεσιών Εξωτερικής 

Προστασίας και Προληπτικών Υπηρεσιών. Το Προεδρικό Διάταγμα 95/1999 "για τους 

όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης" παρείχε 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα. Περαιτέρω σημαντική νομοθεσία 

ήταν το Προεδρικό Διάταγμα 159/1999 "Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96" και ο Ν. 3144/2003 

"Περί Κοινωνικού Διαλόγου για την Προώθηση της Απασχόλησης, της Κοινωνικής 

Προστασίας και άλλων Διατάξεων" 
76

. 

 Λόγω της πολυπλοκότητας του νομοθετικού πλαισίου, ο νόμος 3850 της 2ας 

Ιουνίου 2010 συνέταξε όλα τα παραπάνω θέματα ΕΑΥ στον "Κώδικα Νομοθεσιών για την 
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Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων". Αυτό το νομικό έγγραφο καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων, όπως 
77

: 

 Οι επιτροπές για την υγεία και την ασφάλεια στην σε επίπεδο οργανισμού 

 Ο τεχνικός ασφαλείας (προσόντα, καθήκοντα κ.λπ.) 

 Προστατευτικές και προληπτικές υπηρεσίες (εξωτερικές ή εσωτερικές, ελάχιστες 

προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία τους) 

 Ταξινόμηση επιχειρήσεων σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου (Α: υψηλή, 

Β: μέση, C: χαμηλή) 

 Ο επαγγελματίας ιατρός (προσόντα, καθήκοντα, ελάχιστος χρόνος εργασίας σε μια 

επιχείρηση) 

 Παρακολούθηση της υγείας 

 Εκπαίδευση υπαλλήλων, μηχανικών ασφαλείας και επαγγελματιών γιατρούς 

 Το Συμβούλιο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία σε εθνικό επίπεδο 

 Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (NEYAE) 

 Ειδικές επιτροπές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (π.χ. στα 

ναυπηγεία) 

 Γενικές απαιτήσεις για κτίρια 

 Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, 

πυροπροστασία κλπ. 

 Υποχρεώσεις των εργοδοτών (π.χ. αξιολόγηση κινδύνου, κοινωνικός διάλογος). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
Ο
 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

8.1. Υιοθέτηση Πρακτικών από Ευρωπαϊκές χώρες και τον ιδιωτικό τομέα 

 Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του ΟΟΣΑ για τις πρακτικές ΔΑΠ στον δημόσιο 

τομέα στην Ελλάδα, η χώρα φαίνεται να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις στις οποίες 

πρέπει να ανταπεξέλθει για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και βιώσιμης παροχής 

δημόσιων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα κάτω από τους περιορισμούς της αναδιάρθρωσης και των 

μέτρων μείωσης του προσωπικού, η ταχεία γήρανση και η περιορισμένη κινητικότητα στις 

δημόσιες επιχειρήσεις εμποδίζουν την ικανότητα της κυβέρνησης να εξασφαλίζει ότι οι 

εργαζόμενοι με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο 

τρόπο. Στην Ελλάδα η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων προωθείται μέσα από τη 

μείωση του αριθμού των κατηγοριών θέσεων εργασίας στη δημόσια διοίκηση, την 

εναρμόνιση των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών (για τους μισθούς, τις συντάξεις, τις 

άδειες, τα επιδόματα κ.λπ.), την επέκταση του συστήματος αποσπάσεων προς τη γενική 

κυβέρνηση, τη δημοσιοποίηση των θέσεων εργασίας και τη διοργάνωση ανοικτών 

διαγωνισμών για κάθε θέση. Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας θα μπορούσε εκτός από τις 

παραπάνω πρακτικές, να προωθήσει την εξωτερική κινητικότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων, δηλαδή την μετακίνηση των υπαλλήλων εκτός της δημόσιας υπηρεσίας για 

την απόκτηση εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, όπως συμβαίνει στην Πορτογαλία, την 

Αυστρία, τη Νορβηγία και την Ελβετία ή να εφαρμόσει προγράμματα αποσπάσεων και 

εκπαίδευσης , όπως αυτά που εφαρμόζονται στη Γαλλία και το Βέλγιο. Η υιοθέτηση και 

προώθηση προγραμμάτων κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων είναι ευκολότερη σε 

χώρες όπου η πρόσληψη των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα βασίζεται στη 

σταδιοδρομία, όπως στην Ελλάδα, αφού στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ευελιξία για την 

ανακατανομή πόρων εντός της κυβέρνησης 
78

. Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθεί η ευελιξία 

στο δημόσιο τομέα, η στρατηγική για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να 

στοχεύει στην άρση των εμποδίων και των περιορισμών που περιορίζουν επί του παρόντος 

την κινητικότητα του προσωπικού μεταξύ δημόσιων φορέων ή μεταξύ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. 
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 Σε ένα ιδιαίτερα διαφοροποιημένο και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η 

αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα εξαρτάται από την ικανότητα των κυβερνήσεων 

να κατανοούν έγκαιρα τις ανάγκες, να προσαρμόζουν τις πολιτικές, να καθορίζουν 

προτεραιότητες και να ανακατανέμουν τους πόρους. Ως εκ τούτου, η στρατηγική ευελιξία 

γίνεται η βασική ιδέα για όλες τις πολιτικές που αφορούν τη δημόσια διοίκηση (δηλ. 

προϋπολογισμός, επιδόσεων, παράδοσης υπηρεσιών κ.λπ.) και ιδιαίτερα την πολιτική για 

τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 
79

. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αποκέντρωση της 

αρχής της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία 

στους διαχειριστές των δημόσιων υπηρεσιών για να προσαρμόσουν το μέγεθος και τη 

σύνθεση του προσωπικού τους, ενώ ως πρακτική θα οδηγούσε στην μείωση της διαφθοράς, 

των πελατειακών σχέσεων και των σχέσεων προστασίας. Στη Σουηδία για παράδειγμα 

υπάρχουν αποκεντρωμένες πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, 

αυξάνοντας το ρόλο των υπουργείων κατά τον καθορισμό του αριθμού και των τύπων 

θέσεων στον οργανισμό, την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ της μισθοδοσίας και 

άλλων εξόδων, τα επίπεδα αποζημίωσης του προσωπικού και τους όρους απασχόλησης. 

Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση επιχείρησε να επιτρέψει στους διευθυντές να 

προσαρμόσουν τις πρακτικές τους στον τομέα της ΔΑΠ για να καλύψουν τις 

συγκεκριμένες επιχειρησιακές τους ανάγκες. Τα υψηλότερα επίπεδα της εξουσιοδότησης 

για τη ΔΑΠ σε διευθυντικά στελέχη υπουργείων μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη 

ευελιξία στη γρήγορη μετακίνηση του προσωπικού γρήγορα σε ανταπόκριση σε δύσκολες 

συνθήκες. Η πρακτική αυτή είναι επίσης κοινή στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι διαχειριστές 

είναι άμεσα υπεύθυνοι για την απόδοση της μονάδας τους 
80

.  

 Η στρατηγική ΔΑΠ θα πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τρόπο που να 

υποστηρίζει και να προωθεί μια δημόσια διοίκηση που θα είναι δυναμική, προσαρμόσιμη, 

εξωστρεφής και προσανατολισμένη προς την ποιότητα της εργασίας και των υπηρεσιών. Η 

μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων προϋποθέτει 

την εκμετάλλευση σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής διοίκησης και της διοικητικής κουλτούρας. Πρέπει να 
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αναδιαρθρωθεί το σύνολο των εργαλείων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, όπως το 

σύστημα πρόσληψης, αμοιβής, προώθησης, αποτίμησης, κινητικότητας και κατάρτισης, 

ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, χωρίς να 

αγνοούνται οι δημοσιονομικοί περιορισμοί 
81

. 

 Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στη χώρα μας υπάρχουν αρκετές 

αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία των προσλήψεων και την προώθηση του 

προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Η αποτελεσματικότητα των πρακτικών επιλογής και 

πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στη 

μακροπρόθεσμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του οργανισμού, αλλά και στη 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης, τη μείωση της διαφθοράς και της κακής διαχείρισης. Με 

τη βελτιστοποίηση των συστημάτων πρόσληψης του δημόσιου τομέα επιλέγονται μόνο οι 

κατάλληλοι υποψήφιοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των απαιτούμενων καθηκόντων. 

Αρκετές είναι οι πρακτικές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα μπορούσαν 

να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα που πρέπει να ακολουθηθούν στην Ελλάδα 
82

: 

[1] Αρχικά θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον προγραμματισμό της διαδικασίας επιλογής / 

πρόσληψης προσωπικού και στον σχεδιασμό θέσεων εργασίας. Εν συνεχεία πρέπει να 

γίνει χρήση σύγχρονων μεθόδων στη διαδικασία επιλογής προσλήψεων σύμφωνα με 

τα πρότυπα επιχειρησιακής διαχείρισης (τεστ αιτιολόγησης, προσομοίωση εργασίας, 

συνεντεύξεις σε πολλά επίπεδα κλπ.). Για παράδειγμα στη Γερμανία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο, οι αρχές πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο διεξάγουν δοκιμές με 

υπολογιστή (όπως τεστ συλλογιστικής, προσωπικότητας, ασκήσεις προσομοίωσης και 

άλλες δοκιμές), για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων, αλλά και συνεντεύξεις 

και διαδικασίες αξιολόγησης.  

[2] Για την ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση 

των ονομάτων και του επαγγέλματος των μελών των επιτροπών επιλογής προσωπικού 

σύμφωνα με τα πρότυπα πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και της Πολωνίας.  
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[3] Στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο 

της αξιολόγησης των συστάσεων και των επιστολών αναφοράς που υποστηρίζουν 

σημαντικά τον διορισμό των κατάλληλων προσώπων σε αντίστοιχες θέσεις, 

αποκτώντας μια σαφέστερη εικόνα των ειδικών επαγγελματικών γνώσεων και της 

προσωπικότητας των υποψηφίων. Η πρακτική αυτή ακολουθείται στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και επιτρέπει την πιο λεπτομερή αξιολόγηση επαγγελματικών και 

προσωπικών δεξιοτήτων των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των 

προηγούμενων εργοδοτών (στον ιδιωτικό τομέα) 
83

.  

[4] Η συμβολή της τεχνολογίας θα μπορούσε να επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στο 

υπάρχον σύστημα προσλήψεων. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία 

πρόσληψης μπορεί να μειωθεί δραστικά, επιλέγοντας τους υποψηφίους σωστά και 

χωρίς καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας τα συστήματα πληροφοριών και 

αποκαθιστώντας το κύρος του ελληνικού δημόσιου τομέα σε μεγάλο βαθμό στο κοινό, 

σχετικά με την ίση και δίκαιη μεταχείριση για όλες τις κοινωνικές ομάδες 
84

.  

[5] Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υποψηφίων μέσω κέντρων 

αξιολόγησης και συγκεκριμένων δοκιμασιών θα μπορούσε να έχει σημαντικό 

αποτέλεσμα στη διαδικασία επιλογής του προσωπικού, η οποία ως τεχνική είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Γερμανία. Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε 

συγκεκριμένες θέσεις όπου απαιτούνται ειδικές δεξιότητες ή συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να εντοπιστεί ο κατάλληλος 

υποψήφιος που θα έχει την ικανότητα να εκτελεί εξειδικευμένα καθήκοντα. Κάτω από 

τέτοιες τεχνικές, όταν οι υποψήφιοι αλληλεπιδρούν με άλλους υποψήφιους, η 

εκτίμησή τους σε προσομοιωμένες συνθήκες εργασίας και η έμφαση των πραγματικών 

τους χαρακτηριστικών θα δώσει στους αρμόδιους οργανισμούς διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων την ευκαιρία να εντοπίσουν τα πρόσωπα που θα είναι τα πλέον 

κατάλληλα για τη θέση. Με αυτόν τον τρόπο, η επιτροπή αξιολόγησης / επιλογής θα 
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συντάξει υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης των υποψηφίων σε συνθήκες 

παρόμοιες με το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον 
85

. 

[6]  Η χρησιμοποίηση ενός συνόλου προσωπικού είναι επίσης μια πολύ επιτυχημένη 

πρακτική που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά στον ελληνικό δημόσιο τομέα, 

μέσω της πρόσληψης ιδιαίτερα ικανού προσωπικού, το οποίο θα συνδυάζει τις 

δεξιότητες με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Στην Πολωνία για παράδειγμα οι 

υποψήφιοι επιλέγονται κυρίως από μια ομάδα υποψηφίων που έχει δημιουργηθεί για 

το σκοπό αυτό. Στις Κάτω Χώρες και στην Πολωνία οι θέσεις ευθύνης μπορούν να 

ανατεθούν στους υπαλλήλους (για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα) μέσω επιλογής 

από μια ομάδα υποψηφίων (με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης). Στις 

διαδικασίες αυτές υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος κομματικής / πολιτικής εκμετάλλευσης. 

Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός τείνει να αποφευχθεί λόγω της προσαρμογής των 

συστημάτων διαχείρισης και διοικητικής λειτουργίας, όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Στην Ισπανία και στην Πορτογαλία οι δημόσιοι υπάλληλοι ανταγωνίζονται 

με εξωτερικούς υποψηφίους για κενές θέσεις ευθύνης. Στην Κύπρο ο εργαζόμενος έχει 

τη δυνατότητα να προαχθεί σε υψηλότερη θέση, ανάλογα με την θέση που κατέχει 

στην ιεραρχία 
86

. 

 Είναι επίσης σημαντικό να βελτιωθεί δραστικά η διαχείριση της γνώσης και η λήψη 

αποφάσεων που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν καλύτερα οι σημερινές και οι μελλοντικές ανάγκες. Απαιτείται μια 

ακριβής εκτίμηση των αναγκών όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση ικανοτήτων για 

τον εξορθολογισμό των αποφάσεων σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων, τις 

επιθυμητές δεξιότητες και την κατανομή μεταξύ των τομέων προτεραιότητας. Ο 

στρατηγικός προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού θα πρέπει να διασφαλίζει το 
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στόχο της στελέχωσης των δημόσιων οργανισμών με το σωστό αριθμό ατόμων, τις 

κατάλληλες δεξιότητες, στη σωστή θέση, την κατάλληλη στιγμή 
87

.  

 Κατά συνέπεια, το σύστημα αποδοχών θα πρέπει να είναι δίκαιο, ώστε να 

διασφαλίζεται η ισότητα των αμοιβών και των παροχών. Μια πρακτική που θα μπορούσε 

να ακολουθηθεί στην περίπτωση αυτή είναι η εισαγωγή συστημάτων αποδοχών με βάση 

την απόδοση. Τα συστήματα αυτά ήδη λειτουργούν σε χώρες όπως η Δανία, η Ιρλανδία, οι 

Κάτω Χώρες, η Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αμοιβές που σχετίζονται με 

τις επιδόσεις για διευθυντικές θέσεις, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως ένας τρόπος κάλυψης 

του χάσματος μεταξύ των μισθών των διευθυντικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης και 

εκείνων του ιδιωτικού τομέα προκειμένου οι τελευταίοι να προσελκυστούν στη δημόσια 

διοίκηση. Ένα τέτοιο σύστημα θα προσέφερε κίνητρα στο προσωπικό για μεγαλύτερη 

απόδοση 
88

. Ακόμα μια πρακτική αμοιβών που είναι νέα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα 

στη Σουηδία είναι οι διαπραγματεύσεις του εργαζόμενου με την διοίκηση της υπηρεσίας. 

Οι κοινωνικοί εταίροι θέτουν τους κανόνες για αυτές τις συνομιλίες, αλλά δεν 

παρεμβαίνουν στο αποτέλεσμα. Ωστόσο η αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού δεν 

έχει μελετηθεί εκτενώς 
89

. 

 Από την άλλη η δημιουργία ενός στοχοθετημένου συστήματος κινήτρων που θα 

βασίζεται στη μέτρηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων του προσωπικού και των δομών 

(διαχείριση απόδοσης), απαιτεί αλλαγή της ευρύτερης πολιτικής κινήτρων, ευρύτερη 

συναίνεση και πιθανό χρονοδιάγραμμα για αφομοίωση. Αυτές οι δύσκολες προκλήσεις 

τονίζουν τη συστημική φύση των προβλημάτων που η στρατηγική ΔΑΠ επιδιώκει να 

λύσει. Τα οφέλη από την εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης απόδοσης θα είναι 

περιορισμένα, εκτός εάν επιτευχθεί ευθυγράμμιση των πολιτικών που αφορούν την ΔΑΠ, 

τον προϋπολογισμό, τις επιδόσεις και την αξιοποίηση των ΤΠΕ με στρατηγικούς στόχους 

90
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 Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ότι ακόμα και η Ελλάδα επιχειρήσει να μάθει 

από τις εμπειρίες άλλων χωρών, δεν θα πρέπει να αναπαράγει ακριβώς τις πρακτικές που 

έχουν αναπτυχθεί σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά οι πρακτικές αυτές θα πρέπει να 

εξετάζονται στο πλαίσιο του ιστορικού, πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου της χώρας 
91

. 

 Εκτός από τις πρακτικές της ΔΑΠ, το ίδιο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης 

στην Ελλάδα, θα πρέπει να μεταβληθεί και να μετατραπεί σε κεφαλοποιητικό ή σε έναν 

συνδυασμό κεφαλαιοποιητικού -αναδιανεμητικού συστήματος. Το σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης στην Ελλάδα είναι αναδιανεμητικό επί του παρόντος, το οποίο σημαίνει ότι οι 

εισφορές των εργαζομένων, προορίζονται για όσους βρίσκονται ήδη στη σύνταξη, και όχι 

για τους ίδιους. Τα αναδιανεμητικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης λειτουργούν 

ικανοποιητικά, όταν σε μια χώρα οι συνταξιούχοι είναι λιγότεροι σε αριθμό από τους 

τρέχοντες εργαζομένους. Ωστόσο στην Ελλάδα, τόσο η οικονομική ύφεση, όσο  και οι 

μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, λόγω της οικονομικής ύφεσης, έχουν οδηγήσει στην 

αύξηση των συνταξιούχων και τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων, κάνοντας το 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μη αποδοτικό, λόγω των προσαρμογών που έπρεπε να 

γίνουν (περικοπές συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κλπ.) 
92

.  

 Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένας συνδυασμός των δύο συστημάτων 

κοινωνικής ασφάλισης (κεφαλαιοποιητικό -αναδιανεμητικό). Συχνά το κράτος παρέχει μια 

εθνική σύνταξη, η οποία είναι κατά κανόνα σχετικά χαμηλή και χρηματοδοτούμενη και 

από τον κρατικό προϋπολογισμό, στην οποία προστίθεται μια δεύτερη, που συνήθως 

προκύπτει από το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Στην Ολλανδία για παράδειγμα αν και η 

εθνική σύνταξη, κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, οι εισφορές των εργαζομένων επενδύονται 

και λειτουργεί ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα το οποίο προσθέτει σημαντικά στο τελικό 

ποσό της σύνταξης. Επίσης στο σύστημα κοινωνικής προστασίας διακρίνονται η κοινωνική 

ασφάλιση και η κοινωνική βοήθεια
93
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 Η Ελλάδα θα μπορούσε να υιοθετήσει πρακτικές από άλλες χώρες, με την εισαγωγή 

ενός συστήματος καθορισμένων εισφορών, όπως είναι της Σουηδίας, η οποία δημιούργησε 

ένα βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα που σταθμίζει τα δεδομένα μακροζωίας και 

προστασίας των δικαιωμάτων κάθε γενιάς. Άλλες χώρες που εφαρμόζουν παρόμοια 

συστήματα είναι η Ιταλία, η Λετονία, το Κιργιστάν και η Πολωνία (1999). Στις χώρες 

αυτές συναντάμε μια παραλλαγή του συστήματος καθορισμένων εισφορών, στην οποία 

χρησιμοποιείται η αναδιανεμητική μέθοδος χρηματοδότησης, το οποίο σημαίνει ότι οι 

παροχές δεν υπολογίζονται από μαθηματικό τύπο που βασίζεται στο ύψος της μισθοδοσίας 

και στα έτη εργασίας, αλλά στο κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί στο λογαριασμό του 

εργαζομένου κατά τη χρονική στιγμή της αποχώρησης από την εργασία. Τα κεφάλαια που 

συσσωρεύονται από τις κρατήσεις μισθοδοσίας χρησιμοποιούνται για να χρηματοδοτήσουν 

τωρινούς συνταξιούχους. Επιπρόσθετα κάθε εργαζόμενος έχει τον δικό του νοητό 

λογαριασμό, ο οποίος πιστώνεται δίχως ωστόσο να γίνεται πραγματική κατάθεση των 

εισφορών (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών), οι οποίες 

αξιοποιούνται για την πληρωμή των ήδη συνταξιοδοτημένων. Στο σύστημα αυτό, όταν ο 

τρέχων εργαζόμενος συνταξιοδοτηθεί οι παροχές του συνδέονται με το ποσό των νοητών 

λογαριασμών, το οποίο μετατρέπεται σε μια ισόβια σύνταξη, ανάλογα με το προσδόκιμο 

ζωής κατά τη συνταξιοδότηση
94

. 

 Συγχωνεύσεις ταμείων κοινωνικής ασφάλισης παρατηρούνται επίσης, τελευταία σε 

πολλές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (1990, 1999), η Κροατία (1998, 1999), η 

Ρουμανία (2001), η Τουρκία (2006), η Ολλανδία (2006), η Σουηδία (2010), η Ιταλία 2012, 

η Δανία (2012), η Γαλλία (2014) και άλλες. Άλλοτε πρόκειται για συγχώνευση φορέων, για 

ενοποίηση προϋπολογισμών με ξεχωριστά κεφάλαια, για ενοποίηση συναφών διοικητικών 

υπηρεσιών και άλλοτε για συνέργειες με μη συναφείς μονάδες για την αξιοποίηση 

οικονομιών κλίμακος. Η προτεραιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η 

τυποποίηση διαδικασιών, η επιδίωξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων, η ενίσχυση των ελέγχων 

του κόστους (π.χ. για την από κοινού είσπραξη καθυστερημένων εισφορών και φόρων), η 

ενιαία διαχείριση της ακίνητης περιουσίας συγκαταλέγονται στις παραπάνω τάσεις 
95

. 

                                                           
94

 Πόρισμα της Επιτροπής των Σοφών για το Ασφαλιστικό. Διαθέσιμο από 
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25754  
95

 Πόρισμα της Επιτροπής των Σοφών για το Ασφαλιστικό. Διαθέσιμο από 
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25754  

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25754
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25754


59 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ο
 ΕΦΚΑ 

 

9.1. Ίδρυση 

 Ο νόμος 4387/2016 "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 

τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις", επέφερε μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης της χώρας, εκσυγχρονίζοντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εισάγοντας 

νέες έννοιες, επεκτείνοντας την εφαρμογή της ασφαλιστικής κάλυψης σε άλλους τομείς 

αποζημίωσης και επιβάλλοντας αναθεωρημένα ποσοστά εισφορών. Στο πλαίσιο αυτών των 

μεταρρυθμίσεων,  ξεκίνησε από 1/1/2017 να λειτουργεί στην Ελλάδα, ο Ενιαίος Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).  

 

9.2.Στόχοι - Σκοπός 

 Ο ΕΦΚΑ δημιουργήθηκε με σκοπό την ενοποίηση των προϋπαρχόντων φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργούσαν στη χώρα μας μέχρι σήμερα και με στόχο την 

απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό όλων των σχετικών διαδικασιών. Με την ίδρυση του 

ΕΦΚΑ, από 1/1/2017, οι παλιοί ασφαλιστικοί φορείς παύουν να υφίστανται. Ενοποιούνται 

όλοι σε έναν, νέο, σύγχρονο, αποτελεσματικό, Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Βέβαια, για να μην παρουσιαστούν πρακτικά προβλήματα, για ένα εύλογο μεταβατικό 

χρονικό διάστημα όλα τα γνωστά σημεία εξυπηρέτησης θα συνεχίσουν να λειτουργούν 

κανονικά για τους ασφαλισμένους. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες 

απλουστεύονται και οι συναλλαγές γίνονται πιο γρήγορες και αποτελεσματικές, μέσω της 

πλήρους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Εκτός από την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών, στόχος είναι η εξοικονόμηση πόρων από τα ασφαλιστικά ταμεία και η 

αντιμετώπιση και ο καλύτερος έλεγχος της εισφοροδιαφυγής.  

 Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ έχει κατά προτεραιότητα επεξεργαστεί και διαμορφώσει το 

πλαίσιο και τα κριτήρια χωροθέτησης των τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών έτσι 

ώστε να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση στον πολίτη και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω 

της χρήσης νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. 
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9.3.Οργανόγραμμα 

 Ο ΕΦΚΑ σε οργανωτικό επίπεδο αποτελείται από:  

1) Διοίκηση, Κεντρική Υπηρεσία 

2) Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) 

3) Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΣΥΣ) - Τοπικές 

Υπηρεσίες 

4) Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης 

Αποκεντρωμένα (Αυτοτελή ή Μη Αυτοτελή) 

5) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ)  

 

Γράφημα 9.1. Οργανόγραμμα ΕΦΚΑ 
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Γράφημα 9.2. Οργανόγραμμα Διοίκησης, Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΦΚΑ 
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Γράφημα 9.3. Οργανόγραμμα Τοπικών Υπηρεσιών ΕΦΚΑ 

Πίνακας 9.1. Μέλη Διοίκησης ΕΦΚΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Μπακαλέξης Αθανάσιος 

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τσακίρης Δημήτριος 

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Σέμπος Λάμπρος 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 

Πρόεδρος Μπακαλέξης Αθανάσιος, Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. 

Τακτικό Μέλος Τσακίρης Δημήτριος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. 

Αναπληρωτής Φραγκισκάτος Γεράσιμος 

Τακτικό Μέλος Σέμπος Λάμπρος, Υποδιοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. 

Αναπληρωτής Υπερήφανος Σταμάτιος 
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Τακτικό Μέλος Δήμος Κουμπούρης, εκπρόσωπος των συνταξιούχων 

Αναπληρωτής Παντελής Τάτσης 

Τακτικό Μέλος 
Κλεισιώτης Θωμάς, εκπρόσωπος της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 

Αναπληρωτής Γαργάλης Κωνσταντίνος 

Τακτικό Μέλος 

Βασίλειος Κουλούρης, προϊστάμενος Δ/νσης της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

Αναπληρώτρια Σακελλαρίου Ευανθία 

Τακτικό Μέλος 
Φραγκιά Μαρία, προϊσταμένη Δ/νσης του Υπουργείου 

Οικονομικών 

Αναπληρώτρια Κίτση Εριφύλη 

Τακτικό Μέλος Μαυρόκωστα Ολυμπία, ειδικός επιστήμονας 

Αναπληρωτής Ρουσάκης Σπυρίδωνας 

Τακτικό Μέλος 
Κυριακόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων του 

Ταμείου 

Αναπληρωτής Βογιατζής Πέτρος 

 

9.4.Λειτουργία 

 Ο ΕΦΚΑ θα λειτουργήσει ως ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, πολύ 

παρόμοια με τα μεγάλα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, και οι ασφαλισμένοι 

θα υπόκεινται σε νέους και ομοιόμορφους κανόνες και συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

και θα λαμβάνουν ενιαία οφέλη. Μέσω των μεταρρυθμίσεων θα αυξηθούν επίσης τα 

ποσοστά των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και θα μειωθούν οι  μηνιαίες συντάξεις. 
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Σημαντικές πτυχές των νέων μεταρρυθμίσεων αναμένεται να διευκρινιστούν και σε 

μεταγενέστερο χρόνο από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

 Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει διάφοροι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης που 

παρέχουν κάλυψη για διαφορετικές κατηγορίες ατόμων. Ο ΕΦΚΑ εισάγει ένα νέο 

ενοποιημένο σύστημα που θα παρέχει μια ποικιλία ασφαλιστικών υπηρεσιών. Οι κύριες 

κατηγορίες κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο του νέου ενοποιημένου συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης είναι η εθνική σύνταξη, η φροντίδα υγείας και οι βοηθητικές 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης και οι εφάπαξ παροχές. 

 Στον ΕΦΚΑ καταβάλλουν τις εισφορές τους όλοι οι εργαζόμενοι είτε ως μισθωτοί 

είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και από τον ΕΦΚΑ λαμβάνουν την κύρια σύνταξή τους όλοι 

οι συνταξιούχοι. Επίσης ενοποιούνται οι κανόνες και οι υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, 

ανεξάρτητα από τη σχέση εργασία, τον τομέα απασχόλησης (δημόσιο και ιδιωτικό) και το 

επάγγελμα. Για όλους τους πολίτες θα δημιουργηθούν δικτυακά προσωπικοί ασφαλιστικοί 

λογαριασμοί, στους οποίους θα είναι διαθέσιμες όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από όλα 

τα πρώην ταμεία. Παράλληλα όλα τα γνωστά σημεία και καταστήματα εξυπηρέτησης όλων 

των φορέων θα συνεχίζουν να λειτουργούν για την ομαλή μετάβαση και εξοικείωση των 

ασφαλισμένων με τις σύγχρονες μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Επιπρόσθετά οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν τηλεφωνική ενημέρωση για τα θέματα 

που τους απασχολούν. Οι πληρωμές των εισφορών γίνονται μέσω της τράπεζας που 

επιλέγει ο ασφαλισμένος, με γρήγορο και απλό τρόπο. Επίσης ιδρύονται τα πρώτα 

Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. Σταδιακά, θα λειτουργήσουν 11 ΠΕΚΑ σε 

όλη τη χώρα, ώστε να ασκούν δίκαιο και εντατικό έλεγχο για την ασφάλιση και να 

πατάξουν την ανασφάλιστη εργασία. 

 

9.5.Προοπτικές 

 Ο νόμος 4387/2016 για την σύσταση του ΕΦΚΑ εισάγει νέες μεταρρυθμίσεις στον 

συνταξιοδοτικό σύστημα και θεωρείται ως η πιο κρίσιμο μεταρρύθμιση από το 1932, όταν 

η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα έγινε υποχρεωτική και ιδρύθηκε ο κύριος κοινωνικός 

ασφαλιστικός οργανισμός (ΙΚΑ). Στόχος της είναι να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και να 
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διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού 

συστήματος, το οποίο παραμένει σε κίνδυνο. Η δημιουργία του ΕΦΚΑ προωθεί την 

ισότητα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τις 

εισφορές και τις παροχές, εξαλείφοντας έτσι τις περισσότερες από τις ανισότητες του 

παρελθόντος, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την κάλυψη, τους όρους των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και τα επίπεδα των παροχών μεταξύ των διαφόρων ταμείων 

(ΕΦΚΑ, Δελτίο Τύπου, 2017).  

 Παρ’ όλα αυτά η σύσταση του ΕΦΚΑ έγινε χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και 

επιχειρησιακό προγραμματισμό, σε ένα ασαφές νομικό πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον με 

πολλά ήδη, οργανωτικά και διαχειριστικά προβλήματα. Ωστόσο προκειμένου να 

λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ αποδοτικά και αποτελεσματικά και να είναι σε θέση να εξυπηρετεί 

όλους τους πολίτες και τους ασφαλισμένους χωρίς προβλήματα και πολύωρες μετακινήσεις 

διατέθηκε συνολικά μια ορθολογική δομή και μια ορθολογική κατανομή των υπηρεσιών σε 

ολόκληρη της Ελλάδα. Για τον προσδιορισμό των σημείων παρουσίας του ΕΦΚΑ 

χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα (ΕΦΚΑ, Δελτίο Τύπου, 2017): 

1) Ο πληθυσμός της Ελλάδας με βάση την απογραφή του 2011 και η κατανομή του 

ανά Περιφέρει, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και Δημοτικές Ενότητες για τους 

μεγάλους δήμους. 

2) Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με βάση το σχέδιο Καλλικράτη και το σχέδιο 

Καποδίστρια. 

3) Η χαρτογράφηση όλων των δήμων της Ελλάδας ανά Περιφερειακή Ενότητα με 

βάση το σχέδιο Καλλικράτης. 

4) Οι ιδιαιτερότητες με βάση τα γεωγραφικά δεδομένα (νησιά, ορεινοί όγκοι, κλπ.). 

5) Η υπάρχουσα περιφερειακή και τοπική δομή των ενταχθέντων ΕΦΚΑ. 

6) Τα ιδιόκτητα κτίρια των ενταχθέντων ΕΦΚΑ. 

7) Ο πληθυσμός των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων, των εργοδοτών σε καθένα 

από τους ΦΚΑ και η κατανομή του ανά καποδιστριακό νομό. 

 Η χωρική αρμοδιότητα της κάθε Τοπικής Υπηρεσίας (Διεύθυνσης) του ΕΦΚΑ 

προσδιορίστηκε με βάση τα όρια των Καλλικρατικών Δήμων:  
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 Η χωρική αρμοδιότητα κάθε Τοπικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει ένα ή 

περισσότερους Καλλικρατικούς Δήμους 

 Ιδιαίτερα στους μεγάλους Δήμους της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της 

Λάρισας, της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης χρησιμοποιήθηκαν οι Δημοτικής 

Ενότητες του κάθε Δήμου. 

 

Ως κριτήριο για τον καθορισμό ενός μέτρου για τον προσδιορισμό του πλήθους των 

Τοπικών Υπηρεσιών λήφθηκε ο πληθυσμός για τους εξής λόγους: 

 Ο ΕΦΚΑ αφορά όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. 

 Τα δεδομένα από τους ενταχθέντες ΕΦΚΑ για τους ασφαλισμένους, τους εργοδότες 

και τους συνταξιούχους είναι επηρεασμένα από τη μορφή του κάθε φορέα που 

εντάχθηκε και δεν ήταν διαθέσιμα για κάθε νομό. 

 Δεν υπήρχαν δεδομένα για τους ασφαλισμένους του δημοσίου τομέα ανά νομό. 

 Η κατανομή του συνόλου των ασφαλισμένων (εκτός Δημοσίου) και των 

συνταξιούχων ανά νομό είναι παρόμοια με αυτή του πληθυσμού. 

Το μέτρο κατανομής των Τοπικών Υπηρεσιών προσδιορίστηκε ως εξής: 

 Η Ελλάδα με βάση το σχέδιο Καποδίστρια έχει 51 Νομούς και με βάση το σχέδιο 

Καλλικράτη έχει 47 Περιφερειακές Ενότητες και το Αυτοδιοίκητο Τμήμα του 

Αγίου Όρους. 

 Η Αττική με βάση το σχέδιο Καλλικράτη χωρίζεται σε οκτώ (8) Περιφερειακές 

Ενότητες (ΠΕ). Η ΠΕ Πειραιώς και η ΠΕ Νήσων υπολογίστηκε ως μια ΠΕ. 

 Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίστηκαν 57 Ασφαλιστικές Περιφερειακές Ενότητες 

(ΑΠΕ), (50 Καποδιστριακοί Νομοί και 7 Καλλικρατικές ΠΕ Αττικής), και οι αντίστοιχοι 

πληθυσμοί της κάθε ΠΑΕ. Στη συνέχεια κατατάχτηκαν οι ΑΠΕ σε αύξουσα τάξη μεγέθους 

με βάση τον πληθυσμό και επιλέχθηκε η Διάμεση Τιμή (αντιστοιχεί στο Νομό Πιερίας και 

είναι 126.698 κάτοικοι). Με βάση τη Διάμεση Τιμή: 

 Οι ΑΠΕ με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο της Διάμεσης Τιμής θα έχουν μια Τοπική 

Υπηρεσία ΕΦΚΑ. 

 Οι ΑΠΕ με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο από το διπλάσιο ης Διάμεσης Τιμής θα 

έχουν δύο Τοπικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ. 
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 Διαδοχικά προσδιορίστηκαν με ανάλογο τρόπο και οι Τοπικές Υπηρεσίες του 

ΕΦΚΑ για τις ΑΠΕ με πληθυσμό τριπλάσιο, τετραπλάσιο, κλπ της Διάμεσης Τιμής. 

 Δεδομένης της ανωτέρω διαδικασίας προσδιορίστηκε αρχικά ότι ο ΕΦΚΑ πρέπει να 

έχει 116 Τοπικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια: 

 Με βάση τον πληθυσμό των Καλλικρατικών Δήμων και τον πληθυσμό των 

Δημοτικών Ενοτήτων στους μεγάλους Καλλικρατικούς Δήμους  

 Τη χαρτογράφηση των Δήμων σε επίπεδο Καλλικρατικής Περιφερειακής Ενότητας  

 Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των Καλλικρατικών Περιφερειακών Ενοτήτων 

Προσδιορίστηκε το τελικό πλήθος των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στις 118 και των 

Αποκεντρωμένων Τμημάτων στα 32. Τα Αποκεντρωμένα τμήματα έχουν ως σκοπό τη 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που για 

διάφορους λόγους δε έχουν εύκολη πρόσβαση στην πόλη όπου βρίσκεται η Τοπική 

Υπηρεσία.  

 Κατά αυτό τον τρόπο ο πολίτης εξυπηρετείται στον τόπο διαμονής του ή εργασίας 

του χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς να τον απασχολεί που, πως και με ποιον τρόπο γίνεται η 

επεξεργασία και η ικανοποίηση του κάθε αιτήματος του εντός των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

Παράλληλα ο πολίτης θα έχει έγκυρη και άμεση ενημέρωση για την πορεία και εξέλιξη του 

κάθε αιτήματος με τη χρήση των νέων και σύγχρονων μορφών επικοινωνίας, χωρίς να 

χρειάζεται να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία κάνοντας κόπο και χάνοντας πολύτιμο 

χρόνο. Επιπλέον για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες 

περιοχές θα συνεχίσουν να λειτουργούν Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΚΑ), με 

απόφαση του Διοικητή του ΕΦΚΑ όπως προβλέπεται στο σχέδιο του Οργανισμού (ΕΦΚΑ, 

Δελτίο Τύπου, 2017). 

 Ο ΕΦΚΑ είναι μια νεοσυσταθείσα οργάνωση και η λειτουργία του είναι ακόμα σε 

αρχική φάση. Ως εκ τούτου είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε το έργο που έχει γίνει μέχρι 

σήμερα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η λειτουργία του αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις. Αρχικά αυτό που παρατηρείται είναι ότι υπάρχει  έλλειψη επαρκούς 

επιχειρησιακού σχεδιασμού και απουσία στρατηγικού οράματος και αποστολής, αφού δεν 

υπάρχει δημοσιευμένο κάποιο επιχειρησιακό πλάνο δράσεων. Επιπλέον δεδομένου ότι ο 

ΕΦΚΑ στην ουσία συγχωνεύει όλους τους δημόσιους φορείς ασφάλισης, ενδέχεται να 
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υπάρχουν προβλήματα λόγω του διαφορετικού λειτουργικού και νομοθετικού πλαισίου 

κάθ' ενός από αυτά. Η έλλειψη ενός σαφούς επιχειρηματικού σχεδίου για αυτήν την 

ενοποίηση, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα λόγω των διαφορετικών καταστατικών 

διατάξεων που διέπουν τον κάθε τομέα και λόγω της έλλειψης ενός  ενιαίου κανονισμού 

παροχών. Στο πλαίσιο αυτό, έρχεται στο φώς το ζήτημα της πολυνομίας, της ασάφειας των 

κανονιστικών διατάξεων και της αργοπορίας της έκδοσης Υπουργικών αποφάσεων και 

εγκυκλίων από το Υπ. Εργασίας στην λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τα 

οποία συνεχίζουν να είναι το αποτέλεσμα του επίμονου νομικισμού στη λειτουργία και την 

απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα 
96

. 

 Ένα σαφές επιχειρησιακό πλάνο θα ήταν απαραίτητο, ώστε να παράσχονται 

πρακτικές πληροφορίες για την ενοποίηση των ταμείων, για την υποδοχή του προσωπικού 

και για λοιπά οργανωτικά θέματα. Πολλές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτή την κατάσταση. Αν η δημιουργία του ΕΦΚΑ δεν θα 

δημιουργήσει καμία μεταβολή στον αριθμό του προσωπικού, σημαντικά ζητήματα που 

πρέπει να εξεταστούν ώστε οι λειτουργίες της ΔΑΠ να μην επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό 

είναι η κτιριακή διασπορά, η προμήθεια υλικού, η συμβατότητα των πρωτόκολλων και των 

λοιπών επιχειρησιακών εγγράφων των διαφόρων ταμείων, θέματα οργάνωσης και 

κατανομής εργαζομένων, σχεδιασμός των νέων θέσεων εργασίας, θέσπιση δεικτών 

απόδοσης και μέτρησης των αποτελεσμάτων, διασφάλιση ότι το προσωπικό διαθέτει τις 

κατάλληλες γνώσεις και την απαραίτητη κατάρτιση πάνω σε θέματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, σχεδιασμός πολιτικών εκπαίδευσης για τις νέες διαδικασίες που θα 

ακολουθούνται, συντονισμός ενεργειών ώστε να είναι πιο ομαλό το στάδιο της μετάβασης, 

κ.α.  

 

  

                                                           
96

 Makrydemetres A., Zervopoulos P., Pravita M.E., (2016). Reform of Public Administration in Greece; 
Evaluating Structural Reform of Central Government Departments in Greece: Application of the DEA 
Methodology. Hellenic Observatory. European Institute 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Ο
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

10.1. Σκοπός -Στόχοι 

 Δεδομένου ότι ο τομέας της ασφάλισης έχει υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις τα 

τελευταία χρόνια, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, φαίνεται να έχουν ανακύψει 

σημαντικές προκλήσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ιδιαίτερα μέσα από τις 

ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Σκοπός της εμπειρικής έρευνας είναι η μελέτη 

των πρακτικών ΔΑΠ που εφαρμόζονται στον ΕΦΚΑ και των απόψεων των εργαζομένων 

για αυτές, αλλά και η διερεύνηση των επιπέδων ικανοποίησης των εργαζομένων του, για 

τον προσδιορισμό των παραγόντων που συμβάλλουν λιγότερο ή περισσότερο στη 

διαμόρφωση τους. 

 

10.2. Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Με βάση το σκοπό της έρευνας διαμορφώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα ως εξής:  

1) Η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. 

2) Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα επίπεδα εργασιακής 

ικανοποίησης των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων και ειδικότερα: 

a. Το αντικείμενο της θέσης εργασίας ως παράγοντας εργασιακής 

ικανοποίησης 

b. Οι σχέσεις με τους ανωτέρους (προϊστάμενος) ως παράγοντας εργασιακής 

ικανοποίησης 

c. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους ως παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης 

d. Οι δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, 

ως παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης 
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e. Οι αμοιβές, τα κίνητρα και οι συμπληρωματικές παροχές ως παράγοντες 

εργασιακής ικανοποίησης 

f. Το σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων ως παράγοντας εργασιακής 

ικανοποίησης 

g. Το φυσικό περιβάλλον εργασίας ως παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης 

h. Οι συνθήκες εργασίας (ωράριο) ως παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης 

i. Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας ως παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης 

 

3) Η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με τον βαθμό 

στον οποίο η συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων θα επηρεάσει τις πρακτικές 

ΔΑΠ που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα 

4) Η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με την 

ρεαλιστική θέσπιση του οράματος και των στόχων του ΕΦΚΑ 

5) Η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με το μέλλον της 

ασφάλισης στην Ελλάδα, μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, και την 

αποτελεσματικότερη παράδοση υπηρεσιών ασφάλισης 

6) Η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με το μέλλον του 

ίδιου του ΕΦΚΑ 

 

10.3. Μεθοδολογία Έρευνας 

 Η έρευνα που διεξήχθη ήταν πρωτογενής ποσοτική. Η πρωτογενής έρευνα 

περιλαμβάνει τη συλλογή νέων δεδομένων που δεν έχουν συλλεχθεί πριν, τα οποία 

ονομάζονται πρωτογενή δεδομένα και συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό μιας 

ερευνητικής μελέτης. Ως εκ τούτου η εφαρμογή της ήταν αναγκαία στον ΕΦΚΑ μιας και 

στην ιστοσελίδα του, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τη ΔΑΠ.  

 Στην πρωτογενή έρευνα υπάρχουν δύο είδη έρευνας, η ποιοτική και η ποσοτική. Η 

ποσοτική έρευνα «εξηγεί τα φαινόμενα, συλλέγοντας αριθμητικά δεδομένα που αναλύονται 
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χρησιμοποιώντας μαθηματικές μεθόδους (ιδίως στατιστικές)», ενώ η ποιοτική έρευνα 

επιδιώκει «να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί και το πώς συμπεριφέρονται οι 

άνθρωποι, παρέχοντας σε βάθος πληροφορίες για την ανθρώπινη συμπεριφορά» (Creswell, 

2013). Πιο αναλυτικά η ποιοτική έρευνα είναι κάθε έρευνα που δεν περιλαμβάνει αριθμούς 

ή αριθμητικά δεδομένα. Επειδή τα ποιοτικά δεδομένα αντλούνται από ένα μεγάλο εύρος 

πηγών, ενδέχεται να διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους και η ανάλυση τους να απαιτεί 

μεθόδους για τη δόμηση και την κωδικοποίηση των δεδομένων σε ομάδες και θέματα. 

Αυτό απαιτεί την αφιέρωση σημαντικού χρόνου για την ερμηνεία και την ανάλυση των 

δεδομένων, ενώ από την άλλη η ποιότητα της έρευνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

δεξιότητες του ερευνητή και μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από τις προσωπικές 

ιδιαιτερότητες και τις προκαταλήψεις του (Ιωσηφίδης, 2008). 

 Δεδομένων των μειονεκτημάτων της ποιοτικής έρευνας, αλλά και δεδομένου ότι 

επιθυμούμε να εξετάσουμε ένα μεγάλο δείγμα εργαζομένων του ΕΦΚΑ, στην παρούσα 

εργασία διεξήχθη ποσοτική έρευνα. Επιπλέον δεδομένου του ότι επιθυμούμε να 

διερευνήσουμε πιθανές συσχετίσεις μεταξύ συγκεκριμένων μεταβλητών, οι στατιστικές 

μέθοδοι για την ανάδειξη τους κρίνονται απαραίτητες. 

 

10.4. Δείγμα - Πληθυσμός 

 Ένα δείγμα είναι μια επιστημονικά σχεδιασμένη ομάδα που έχει στην 

πραγματικότητα τα ίδια χαρακτηριστικά με τον πληθυσμό - και λαμβάνεται τυχαία από το 

σύνολο αυτού. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 120 εργαζομένους του 

ΕΦΚΑ, οι οποίοι εργάζονται σε τοπικά και περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ στο 

Ν. Θεσσαλονίκης. Για την επιλογή του δείγματος δεν τέθηκε κάποιος περιορισμός. 

 

10.5. Μέσο Συλλογής Δεδομένων 

 Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα για την 

συλλογή των πρωτογενών δεδομένων ήταν ένα καλά δομημένο ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, δημιουργήθηκε έπειτα από την μελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, 

προκειμένου να μη απαιτείται σημαντικός χρόνος για τη συμπλήρωση του από τους 
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εργαζομένους, οι οποίοι ήταν αρκετά επιφορτισμένοι με τα ήδη υπάρχοντα καθήκοντα 

τους. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να καλύψει πλήρως τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα. Αποτελείται συνολικά από 13 ερωτήσεις, 

οι οποίες είναι περαιτέρω διαχωρισμένες σε υποερωτήματα. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από δύο ενότητες, εκ των οποίων στην πρώτη συλλέγονται τα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτώμενων και στη δεύτερη υπάρχουν οι βασικές ερωτήσεις.  

 Για την απάντηση των ερωτήσεων στο βασικό μέρος της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε 

η κλίμακα Likert, η οποία είναι μια ψυχομετρική κλίμακα που συνήθως εμπλέκεται στις 

έρευνες που διεξάγονται με ερωτηματολόγια. Μέσω αυτής, οι ερωτηθέντες προσδιορίζουν 

το, βαθμό της συμφωνίας ή διαφωνίας τους σε μια συμμετρική κλίμακα συμφωνίας-

διαφωνίας για μια σειρά δηλώσεων. Έτσι, το εύρος καταγράφει την ένταση των 

συναισθημάτων τους για ένα δεδομένο στοιχείο (Allen & Seaman, 2007). Η κλίμακα 

αποτελείται από πέντε στοιχεία, ως εξής: 

1 = Πολύ μικρό/καθόλου 

2 = Μικρό βαθμό 

3 = Ούτε μικρό, ούτε μεγάλο βαθμό 

4= Μεγάλο βαθμό 

5 = Πολύ μεγάλο βαθμό 

 Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται αυτούσιο στο Παράρτημα, στο τέλος της 

παρούσας εργασίας. 

. 

10.6. Σχεδιασμός Έρευνας 

 Για την συλλογή των δεδομένων, προσεγγίσαμε δια ζώσης τους εργαζομένους του 

ΕΦΚΑ στα τοπικά κεντρικά και περιφερειακά υποκαταστήματα του στην Θεσσαλονίκη, 

ώστε στην έρευνα να λάβουν μέρος όσο το δυνατό περισσότεροι εργαζόμενοι. Με αυτό τον 

τρόπο, συγκεντρώσαμε ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, προκειμένου να 

οδηγηθούμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Η έρευνα διεξήχθη στο χρονικό διάστημα 

Αυγούστου-Σεπτέμβριου  του 2017. 
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 Κάθε εργαζόμενος προσεγγίστηκε μεμονωμένα από τους υπόλοιπους και όλοι 

ερωτήθηκαν αν ήθελαν να λάβουν μέρος στην έρευνα. Σε όλους τους εργαζόμενους 

εξηγήθηκε ο σκοπός της έρευνας και δόθηκαν σύντομες οδηγίες για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, ενώ διευκρινίστηκε ότι οι πληροφορίες που θα δώσου θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου δεν ξεπερνούσε τα 10 λεπτά. Κατά τη συμπλήρωση του φροντίσαμε να 

παραμείνουμε στο χώρο του ΕΦΚΑ, για τυχόν διευκρινίσεις/ απορίες των εργαζόμενων 

σχετικά με τη συμπλήρωση των ερωτήσεων. 

 

10.7. Ανάλυση Δεδομένων 

 Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και στην συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, ώστε να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιήθηκε τόσο η επαγωγική όσο και η περιγραφική στατιστική, 

ώστε η εργασία να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 

 

10.8. Περιορισμοί Έρευνας 

 Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με τρόπο, ώστε να είναι εφικτή η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων σε μεγαλύτερο πληθυσμό καθώς τόσο η διαδικασία δειγματοληψίας 

προσφέρει σημαντική αξιοπιστία όσο και η αντιπροσωπευτικότητα και το μέγεθος του 

δείγματος. Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός, ότι ο 

ερευνητής είχε σημαντικό χρόνο στη διάθεσή του, ώστε να οργανώσει με ικανοποιητικό 

τρόπο, τόσο τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη 

της έρευνας καθώς και να για να πραγματοποιήσει την πρωτογενή έρευνα, με τον 

απολύτως ορθό τρόπο.  

 Παρ' όλα αυτά η εν λόγο έρευνα έχει κάποιους περιορισμούς, οι οποίοι έγκειται στο 

γεγονός ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα, να διενεργηθεί έρευνα σε πανελλήνιο επίπεδο καθώς 

θα έπρεπε να εξεταστεί ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα, αντιπροσωπευτικό των όλων νομών 

της Ελλάδας. Το ενδεχόμενο μίας πανελλήνιας έρευνας θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο 
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χρόνο και τη συνεργασία με άλλους ερευνητές, ώστε να είναι εφικτή η συγκέντρωση του 

δείγματος μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Ο
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

11.1. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

 Στον Πίνακα 11.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Από το σύνολο των 120 συμμετεχόντων το 73.3% (n=88) 

ήταν γυναίκες ενώ το 26.7% (n=32) ήταν άντρες. Επιπλέον, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων ήταν ηλικίας από 36 έως 45 ετών (n=65, 54.2%) και ένα σημαντικό 

ποσοστό των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας από 46 έως 55 ετών (n=39, 32.5%). Αντίθετα, 

μικρότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε από άτομα ηλικίας από 25 έως 35 ετών (n=10, 8.3%) 

και από άτομα ηλικία 56 ετών και άνω (n=6, 5.0%). Τέλος, όσον αφορά την οικογενειακή 

τους κατάσταση προέκυψε ότι το 66.7% (n=8) ήταν έγγαμοι και το 33.3% (n=40) ήταν 

άγαμοι.  

  

Πίνακας 11.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων  

 n % 

Ηλικία 

25-35 10 8,3% 

36-45 65 54,2% 

46-55 39 32,5% 

56 και άνω 6 5,0% 

Φύλο 
Άντρας 32 26,7% 

Γυναίκα 88 73,3% 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Έγγαμος 80 66,7% 

Άγαμος 40 33,3% 

 

 

 Στον Πίνακα 11.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν τα 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Από το σύνολο των 120 συμμετεχόντων το 
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50.8% (n=61) ήταν ΠΕ Δ/Ο, το 26.7% (n=32) ήταν ΤΕ διοικητικό και το 22.5% (n=27) 

ήταν ΔΕ διοικητικό οικονομικό. Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχαν 

προϋπηρεσία στη θέση από 5 έως 10 έτη (n=75, 61.7%) ενώ το 16.7% (n=20) είχαν 

προϋπηρεσία στη θέση από 11 έως 15 ή από 21 έτη και άνω. Παρόμοια, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων είχαν προϋπηρεσία στον φορέα από 5 έως 10 έτη (n=64, 53.3%) ενώ το 

23.3% (n=28) είχαν προϋπηρεσία στη θέση από 11 έως 15 και  το 20% (n=20) είχαν 

προϋπηρεσία στη θέση από 21 έτη και άνω. Τέλος, όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο προέκυψε ότι το 34.2% (n=41) ήταν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το 

23.3% (n=28) ήταν απόφοιτοι Τεχνολογικής εκπαίδευσης, το 22.5% (n=27) ήταν απόφοιτοι 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 20% (n=24) ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης.  

 

Πίνακας 11.1. Επαγγελματικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων  

Πρόσληψηως 

ΠΕ Δ/Ο 61 50,8% 

ΤΕ Διοικητικό 32 26,7% 

ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό 27 22,5% 

Έτη προϋπηρεσίας 

στη θέση 

5-10 74 61,7% 

11-15 20 16,7% 

16-20 6 5,0% 

21 και άνω 20 16,7% 

Έτη προϋπηρεσίας 

στο φορέα 

5-10 64 53,3% 

11-15 28 23,3% 

16-20 8 6,7% 

21 και άνω 20 16,7% 

Εκπαίδευση 

ΔΕ 27 22,5% 

ΤΕ 28 23,3% 

ΠΕ 41 34,2% 
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Μεταπτυχιακό 22 18,3% 

Διδακτορικό 2 1,7% 

 

 

11.2. Βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων του ΕΦΚΑ 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τον βαθμό 

ικανοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Από τον Πίνακα 11.3 προκύπτει ότι οι 

εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ θεωρούν ότι σε μέτριο βαθμό το αντικείμενο  του  φορέα, είναι 

σημαντικό και έχει ενδιαφέρον για τους ίδιους (ΜΤ=3.32, ΤΑ=1.15). Επιπρόσθετα, σε 

μέτριο βαθμό θεωρούν ότι στον φορέα που εργάζονται υπάρχει περιγραφή θέσης –

καθηκόντων στην εργασία τους (ΜΤ=3.13, ΤΑ=1.14) ενώ σε μέτριο βαθμό πιστεύουν ότι 

το αντικείμενο της εργασίας τους, ταιριάζει στην προσωπικότητα τους στις ικανότητες και 

τους ικανοποιεί (ΜΤ=3.02, ΤΑ=1.17). Τέλος, από τις απαντήσεις των εργαζομένων στον 

ΕΦΚΑ  προκύπτει ότι ο φορέας σε μικρό βαθμό προωθεί την καινοτομία, όσο αφορά 

διαδικασίες, παραγωγή υπηρεσιών, αντικείμενο εργασίας (ΜΤ=2.06, ΤΑ=1.04) και σε 

μικρό βαθμό υπάρχει αντικειμενικό σύστημα, κατανομής θέσεων εργασίας αναλόγως το 

προσόντων και ικανοτήτων (ΜΤ=2.28, ΤΑ=0.98). Παρόμοια οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ 

απάντησαν ότι ο φορέας τους προωθεί τις αρχές ποιότητας και τις διαδικασίες συνεχούς 

βελτίωσης σε όλο το φάσμα δραστηριοποίησης του αντικειμένου του (ΜΤ=2.41, 

ΤΑ=1.11). 
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Πίνακας 11.2. Περιγραφικά στοιχεία για την ικανοποίηση από τον φορέα (1=Καθόλου, 

5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 
Μέση τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Ο φορέας σας προωθεί τις αρχές 

ποιότητας και τις διαδικασίες 

συνεχούς βελτίωσης σε όλο το 

φάσμα δραστηριοποίησης του 

αντικειμένου του 

2,41 1,11 

2. Το αντικείμενο  του  φορέας 

σας, είναι σημαντικό  και  έχει 

ενδιαφέρον για εσάς 

3,32 1,15 

3. Υπάρχει περιγραφή θέσης –

καθηκόντων στην εργασία σας 
3,13 1,14 

4. Υπάρχει αντικειμενικό 

σύστημα, κατανομής θέσεων 

εργασίας αναλόγως το 

προσόντων και ικανοτήτων .¨Ο 

κατάλληλος στην κατάλληλη 

θέση¨ 

2,28 ,98 

5. Το αντικείμενο της εργασίας 

σας, ταιριάζει στην 

προσωπικότητα σας \στις 

ικανότητες και σας ικανοποιεί 

3,02 1,17 

6. Ο Φορέας προωθεί την 

καινοτομία σας ,όσο αφορά 

διαδικασίες, παραγωγή 

υπηρεσιών, αντικείμενο 

εργασίας 

2,06 1,04 

7. Επιλέγονται, προωθούνται και 

αναδεικνύονται οι καλύτερες 

πρακτικές  σας στους  

εργαζόμενους 

2,18 1,03 

 

 Στον Πίνακα 11.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

που έχει ο προϊστάμενος των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων παρατηρούμε ότι ο προϊστάμενος μπορεί να χαρακτηρισθεί σε μεγάλο 

βαθμό ευγενικός (ΜΤ=4.08, ΤΑ=0.95) και συνεννοήσιμος (ΜΤ=4.08, ΤΑ=0.91) ενώ σε 

μεγάλο βαθμό είναι επικοινωνιακός (ΜΤ=3.90, ΤΑ=0.93), αντικειμενικός/δίκαιος 

(ΜΤ=3.94, ΤΑ=1.01), διαλλακτικός (ΜΤ=3.90, ΤΑ=0.93), οργανωτικός/απαιτητικός  

(ΜΤ=3.82, ΤΑ=1.08) και άμεσος στην λήψη αποφάσεων (ΜΤ=3.84, ΤΑ=1.07). Τέλος, 
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προκύπτει ότι σε μικρότερο βαθμό ο προϊστάμενος είναι αυστηρός (ΜΤ=2.76, ΤΑ=1.06) 

και καταπιεστικός (ΜΤ=2.28, ΤΑ=1.02). 

 

Πίνακας 10.3. Περιγραφικά στοιχεία για την ικανοποίηση από τον προϊστάμενο που έχουν 

στον φορέα (1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

Χαρακτηριστικά του προϊστάμενου  
Μέση τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Επικοινωνιακός 3,90 ,93 

2. Αντικειμενικός -Δίκαιος 3,94 1,01 

3. Ευγενικός 4,08 ,95 

4. Συνεννοήσιμος 4,08 ,91 

5. Οργανωτικός –Απαιτητικός 3,82 1,08 

6. Άμεσος στην λήψη αποφάσεων-

κρίσεων 
3,84 1,07 

7. Διαλλακτικός 3,90 ,93 

8. Αυστηρός 2,76 1,06 

9. Καταπιεστικός 2,28 1,02 

10. Συμβουλευτικός-δάσκαλος 3,74 1,06 

 

11.2.1 Βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων του ΕΦΚΑ ως προς τα δημογραφικά 

και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους 

 Στην συνέχεια ελέγχθηκε η πιθανή διαφοροποίηση της ικανοποίησης των 

εργαζομένων του ΕΦΚΑ ως προς τα δημογραφικά (φύλο και ηλικία) και επαγγελματικά 

(προϋπηρεσία) χαρακτηριστικά τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test 

για 2 ανεξάρτητα δείγματα και η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα (οne-way 

ANOVA). Για λόγους παρουσίασης στην παρουσιάζονται μόνο οι περιπτώσεις στις οποίες 

προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 Από τον έλεγχο t-test  προέκυψε μόνο μια στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς 

το φύλο. Αναλυτικότερα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το κατά 
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πόσο επικοινωνιακός είναι ο προϊστάμενος τους στον ΕΦΚΑ (t=-3.257, p=0.001<0.05). 

Από το Γράφημα 11.1 προκύπτει ότι οι γυναίκες (ΜΤ=4.06, ΤΑ=1.12) συμφωνούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους άντρες (ΜΤ=3.43, ΤΑ=0.98) για το πόσο επικοινωνιακός είναι 

ο προϊστάμενος τους. 

 

 

Γράφημα 11.1.  Διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες για το πόσο επικοινωνιακός είναι ο 

προϊστάμενος τους  

 

 Από τον έλεγχο ANOVA  προέκυψαν τρείς στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 

προς την ηλικία των εργαζομένων οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.5 από όπου 

μπορούμε να δούμε ότι παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς: 

1. Το κατά πόσο ο φορέας τους προωθεί τις αρχές ποιότητας και τις διαδικασίες 

συνεχούς βελτίωσης σε όλο το φάσμα δραστηριοποίησης του αντικειμένου του 
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(F=3.653, p=0.015<0.05) 

2. Κατά πόσο το αντικείμενο  του  φορέας τους, είναι σημαντικό  και  έχει ενδιαφέρον 

για τους ίδιους (F=5.819, p=0.001<0.05) 

3. Κατά πόσο υπάρχει περιγραφή θέσης –καθηκόντων στην εργασία τους(F=8.578, 

p=0.000<0.05) 

 Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας 25 έως 35 ετών (ΜΤ=1.40, 

ΤΑ=0.52) συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό από τους υπόλοιπους με το ότι ο φορέας τους 

προωθεί τις αρχές ποιότητας και τις διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης σε όλο το φάσμα 

δραστηριοποίησης του αντικειμένου του. Αντίθετα, οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 56 

ετών (ΜΤ=4.00, ΤΑ=0.70) και οι εργαζόμενοι ηλικίας 46 έως 55 ετών (ΜΤ=3.84, 

ΤΑ=1.04) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το ότι το αντικείμενο  του  φορέας τους, 

είναι σημαντικό  και  έχει ενδιαφέρον για τους ίδιους σε σύγκριση με όσους είναι ηλικίας 

από 36 έως 45 ετών (ΜΤ=2.97, ΤΑ=1.19) και όσους είναι ηλικίας 25 έως 35 ετών 

(ΜΤ=3.20, ΤΑ=0.79). Παρόμοια, οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 56 ετών (ΜΤ=4.67, 

ΤΑ=0.52) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το ότι υπάρχει περιγραφή θέσης –

καθηκόντων στην εργασία τους σε σύγκριση με τους νεότερους ηλικιακά εργαζόμενους.  

 

Πίνακας 11.4. Στατιστικά σημαντικές διαφορές για την ικανοποίηση ως προς την ηλικία των 

εργαζομένων  

 

Ηλικία 

p 
25-35 36-45 46-55 

56 και 

άνω 

1. Ο φορέας σας προωθεί τις 

αρχές ποιότητας και τις 

διαδικασίες συνεχούς 

βελτίωσης σε όλο το φάσμα 

δραστηριοποίησης του 

αντικειμένου του 

ΜΤ 1,40 2,43 2,66 2,33 

0.015 
ΤΑ ,52 1,17 1,05 ,52 

2. Το αντικείμενο  του  φορέας 

σας, είναι σημαντικό  και  

έχει ενδιαφέρον για εσάς 

ΜΤ 3,20 2,97 3,84 4,00 
0.001 

ΤΑ ,79 1,19 1,04 ,70 

3. Υπάρχει περιγραφή θέσης –

καθηκόντων στην εργασία 

σας 

ΜΤ 2,80 2,81 3,54 4,67 
0.000 

ΤΑ 1,23 1,02 1,07 ,52 
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 Τέλος, από τον έλεγχο ANOVA προέκυψαν τρείς στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ως προς την προϋπηρεσία των εργαζομένων οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 από 

όπου μπορούμε να δούμε ότι παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς: 

1. Κατά πόσο το αντικείμενο  του  φορέας τους, είναι σημαντικό  και  έχει ενδιαφέρον 

για τους ίδιους (F=4.755, p=0.004<0.05) 

2. Κατά πόσο υπάρχει αντικειμενικό σύστημα, κατανομής θέσεων εργασίας αναλόγως 

το προσόντων και ικανοτήτων (F=4.220, p=0.007<0.05) 

3. Κατά πόσο το αντικείμενο της εργασίας τους, ταιριάζει στην προσωπικότητα σας 

\στις ικανότητες και τους ικανοποιεί(F=3.977, p=0.010<0.05) 

 Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία άνω των 21 ετών 

(ΜΤ=4.11, ΤΑ=0.66) συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους με το ότι 

αντικείμενο  του  φορέας τους, είναι σημαντικό  και  έχει ενδιαφέρον για τους ίδιους. 

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία από 16 έως 20 έτη (ΜΤ=1.38, ΤΑ=0.74) 

συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τους υπόλοιπους με το ότι υπάρχει 

αντικειμενικό σύστημα, κατανομής θέσεων εργασίας αναλόγως το προσόντων και 

ικανοτήτων. Τέλος, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία άνω των 21 ετών (ΜΤ=3.88, ΤΑ=0.86) 

συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με το ότι το αντικείμενο της εργασίας τους, ταιριάζει 

στην προσωπικότητα σας \στις ικανότητες και τους ικανοποιεί 
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Πίνακας 11.5. Στατιστικά σημαντικές διαφορές για την ικανοποίηση ως προς τα έτη 

προϋπηρεσίας των εργαζομένων  

 

Έτη προϋπηρεσίας στο φορέα 

p 
5-10 11-15 16-20 

21 και 

άνω 

1. Το αντικείμενο  του  φορέας 

σας, είναι σημαντικό  και  

έχει ενδιαφέρον για εσάς 

ΜΤ 3,03 3,44 3,25 4,11 
0.004 

ΤΑ 1,20 1,15 ,89 ,66 

2. Υπάρχει αντικειμενικό 

σύστημα, κατανομής θέσεων 

εργασίας αναλόγως το 

προσόντων και ικανοτήτων 

.¨Ο κατάλληλος στην 

κατάλληλη θέση¨ 

ΜΤ 2,24 2,68 1,38 2,18 

0.007 
ΤΑ ,95 ,94 ,74 1,01 

3. Το αντικείμενο της εργασίας 

σας, ταιριάζει στην 

προσωπικότητα σας \στις 

ικανότητες και σας 

ικανοποιεί 

ΜΤ 2,84 2,89 3,00 3,88 

0.010 
ΤΑ 1,18 1,20 ,76 ,86 

 

11.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των 

εργαζομένων του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, στο 

πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.  

 Στον Πίνακα 11.7 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο οι σχέσεις με 

τους συναδέλφους είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στους 

συναδέλφους του ίδιου τμήματος, καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας και υπάρχει καλό 

εργασιακό κλίμα (ΜΤ=3.97, ΤΑ=1.00) ενώ σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν με το ότι 

ανάμεσα στους συναδέλφους του ίδιου τμήματος έχουν αναπτυχθεί σχέσεις ¨δεσίματος¨- 

συνεργασίας (ΜΤ=3.87, ΤΑ=1.09).Επιπλέον, προκύπτει ότι μεταξύ των εργαζομένων στον 

ΕΦΚΑ υπάρχει σε κάποιο βαθμό αλληλοβοήθεια (ΜΤ=3.58, ΤΑ=1.08) και αμοιβαία 

εμπιστοσύνη (ΜΤ=3.34, ΤΑ=1.13). Τέλος, σε μέτριο βαθμό με τους συναδέλφους άλλων 

τμημάτων έχουν αναπτυχθεί σχέσεις ¨δεσίματος¨ - συνεργασίας (ΜΤ=3.25, ΤΑ=0.88) και 
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καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας και υπάρχει καλό εργασιακό κλίμα (ΜΤ=3.31, 

ΤΑ=0.90). 

 

Πίνακας 11.6. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο οι σχέσεις με τους συναδέλφους είναι 

παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 
Μέση τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Μεταξύ των συναδέλφων 

υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη 
3,34 1,13 

2. Ανάμεσα  στους συναδέλφους  

υπάρχει  αλληλοβοήθεια 
3,58 1,08 

3. Ανάμεσα στους συναδέλφους 

του ίδιου τμήματος έχουν 

αναπτυχθεί σχέσεις ¨δεσίματος¨- 

συνεργασίας 

3,87 1,09 

4. Ανάμεσα στους συναδέλφους 

του ίδιου τμήματος, 

καλλιεργείται πνεύμα 

ομαδικότητας και υπάρχει καλό 

εργασιακό κλίμα 

3,97 1,00 

5. Με τους συναδέλφους άλλων 

τμημάτων έχουν αναπτυχθεί 

σχέσεις ¨δεσίματος¨ - 

συνεργασίας. 

3,25 ,88 

6. Με τους  συναδέλφους των 

άλλων τμημάτων, καλλιεργείται 

πνεύμα ομαδικότητας και 

υπάρχει καλό εργασιακό κλίμα 

3,31 ,90 

 

 

 Στον Πίνακα 11.8 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο οι σχέσεις με 

τους ανωτέρους (προϊστάμενος) είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει κάποιες φορές οι εργαζόμενοι έχουν όλη την εποπτεία κατά την 

ανάληψη και ολοκλήρωση των υποθέσεων που τους  ανατίθενται (ΜΤ=3.19, ΤΑ=1.05) ενώ 

θεωρούν ότι κάποιες φορές η ενημέρωση και εκπαίδευση είναι αυτή που απαιτεί  το 

αντικείμενο εργασίας τους ώστε να είμαι αποτελεσματικός/ή (ΜΤ=2.96, ΤΑ=1.39). 

Επιπλέον, από τις απαντήσεις των εργαζομένων προκύπτει ότι στον ΕΦΚΑ σπάνια οι 

ικανότητες και τα προσόντα τους αξιοποιούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας τους 
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(ΜΤ=2.82, ΤΑ=1.13) και σπάνια έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη 

αποφάσεων όσο αφορά την εργασία τους (ΜΤ=2.87, ΤΑ=1.18).  Αντίθετα, σε μικρότερο 

βαθμό τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν μέσα από την εργασία τους τις δεξιότητες 

τους(ΜΤ=2.46, ΤΑ=1.06) και πρωτοβουλίες σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους 

(ΜΤ=2.55, ΤΑ=1.20). Παρόμοια, σε πολύ μικρό βαθμό δίνονται ευκαιρίες συνεχούς 

ανάπτυξης και βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον φορέα (ΜΤ=2.29, ΤΑ=1.08) και 

ευκαιρίες εξέλιξης  της σταδιοδρομίας τους  μέσα στο φορέα (ΜΤ=2.14, ΤΑ=1.00). Τέλος, 

σπάνια αξιολογούνται οι ανάγκες βελτίωσης των ικανοτήτων τους και προωθούνται για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους  στο φορέα (ΜΤ=2.16, ΤΑ=1.16). 

 

Πίνακας 11.7. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο οι σχέσεις με τους ανωτέρους είναι 

παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 
Μέση τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξω 

μέσα από την εργασία μου τις 

δεξιότητες μου 

2,46 1,06 

2. Οι ικανότητες και τα προσόντα μου 

αξιοποιούνται κατά την εκτέλεση της 

εργασίας μου 

2,82 1,13 

3. Μου δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύξω πρωτοβουλίες σε σχέση με 

το αντικείμενο της εργασίας 

2,55 1,20 

4. Έχω όλη την εποπτεία κατά την 

ανάληψη και ολοκλήρωση των 

υποθέσεων που μου  ανατίθενται 

3,19 1,05 

5. Έχω την δυνατότητα να συμμετέχω 

ενεργά στην λήψη αποφάσεων όσο 

αφορά την εργασία μου 

2,87 1,18 

6. Η κουλτούρα του φορέα συμπίπτει με 

τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω μου 
2,46 1,16 

7. Αισθάνομαι ότι είμαι ένα μέρος –

κομμάτι από το όλο,του φορέα μου 
2,79 1,13 

8. Δίνονται ευκαιρίες συνεχούς 

ανάπτυξης και βελτίωσης των 

δεξιοτήτων μου στον φορέα. 

2,29 1,08 

9. Αξιολογούνται οι ανάγκες βελτίωσης 

των ικανοτήτων μου και προωθούμαι   

για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου 

στο φορέα 

2,16 1,16 
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10. Δίνονται ευκαιρίες  εξέλιξης  της 

σταδιοδρομίας μου  μέσα στο φορέα 
2,14 1,00 

11. Η ενημέρωση και εκπαίδευση είναι 

αυτή που απαιτεί  το αντικείμενο 

εργασίας μου ώστε να είμαι 

αποτελεσματικός/ή 

2,96 1,39 

 

 Στον Πίνακα 11.9 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο οι σχέσεις με 

τους ανωτέρους (προϊστάμενος) είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά  του  προϊστάμενου  

χαρακτηρίζεται  από διακριτικότητα και σεβασμό(ΜΤ=4.15, ΤΑ=0.89) και επιδεικνύει 

ενδιαφέρον για τα προσωπικά προβλήματα των εργαζομένων (ΜΤ=4.14, ΤΑ=0.95). 

Επιπλέον, απο τις απαντήσεις των εργαζομένων προκύπτει ότι στον φορέα που εργάζονται 

σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν σχέσεις αμοιβαίας  εμπιστοσύνης με τον προϊστάμενο του 

τμήματος (ΜΤ=4.07,ΤΑ=1.00) με το προϊστάμενο να αντιλαμβάνεται και αισθάνεται την 

κατάσταση στο χώρο εργασίας (ΜΤ=4.05, ΤΑ=1.00). Τέλος, προκύπτει ότι οι 

προϊστάμενοι στον ΕΦΚΑ σε μεγάλο βαθμό έχουν επίγνωση των προβλημάτων  του  

χώρου εργασίας, και τα επιλύουν άμεσα (ΜΤ=3.84, ΤΑ=0.97) ενώ σε ικανοποιητικό βαθμό 

ο προϊστάμενος κινείται με βάση τον σχεδιασμό και προγραμματισμό εργασιών του 

τμήματος (ΜΤ=3.89, ΤΑ=1.03) και είναι καταρτισμένος στο αντικείμενο του έχοντας την 

κατάλληλη εκπαίδευση που απαιτείται (ΜΤ=3.83, ΤΑ=1.10). 
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Πίνακας 11.8. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο οι σχέσεις με τους ανωτέρους είναι 

παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 
Μέση τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Ο  προϊστάμενος  έχει επίγνωση των 

προβλημάτων  του  χώρου εργασίας, 

και τα  επιλύει άμεσα. 

3,84 ,97 

2. Υπάρχουν σχέσεις αμοιβαίας  

εμπιστοσύνης με τον προϊστάμενο του 

τμήματος . 

4,07 1,00 

3. Ο προϊστάμενος επιδεικνύει 

ενδιαφέρον για τα προσωπικά μου 

προβλήματα (π.χ υγεία οικογένεια,) 

4,14 ,95 

4. Η συμπεριφορά  του  προϊστάμενου  

χαρακτηρίζεται  από διακριτικότητα 

και σεβασμό 

4,15 ,89 

5. Αντιλαμβάνεται και αισθάνεται την 

κατάσταση στο χώρο εργασίας 
4,05 1,00 

6. Ο προϊστάμενος κινείται με βάση τον 

σχεδιασμό και προγραμματισμό 

εργασιών του τμήματος 

3,89 1,03 

7. Ο προϊστάμενος , είναι καταρτισμένος 

στο αντικείμενο του έχει την 

κατάλληλη εκπαίδευση που 

απαιτείται, 

3,83 1,10 

8. Υπάρχει σύστημα συνεχιζόμενης  

ενημέρωσης και εκπαίδευσης του σε 

νέα δεδομένα του φορέα 

2,82 1,09 

9. Ο προϊστάμενος , προτείνει την 

αντίστοιχη ενημέρωση –κατάρτιση 

μου ,ανάλογα με τις ανάγκες που 

προκύπτουν 

3,26 1,16 

 

 Στον Πίνακα 11.10 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο οι 

δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης είναι παράγοντας 

εργασιακής ικανοποίησης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι είναι 

ικανοποιημένοι από ο ωράριο εργασίας τους σε μέτριο βαθμό (ΜΤ=3.41, ΤΑ=0.98) ενώ σε 

μέτριο βαθμό το ωράριο  καλύπτει τις ανάγκες τους (ΜΤ=3.05, ΤΑ=1.17). Τέλος, σε 

μικρότερο βαθμό οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα υπερωριών 

(ΜΤ=2.72, ΤΑ=1.29) ενώ θεωρούν ότι γενικά δεν υπάρχει ευελιξία στο ωράριο (ΜΤ=2.34, 

ΤΑ=1.33). 
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Πίνακας 11.9. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο οι δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (1=Καθόλου, 

5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 
Μέση τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Το ωράριο εργασίας μου, το επιλέγω 

και με ικανοποιεί 
3,41 ,98 

2. Υπάρχει ευελιξία ως προς το ωράριο 

της εργασίας μου 
2,34 1,33 

3. Το ωράριο εργασίας καλύπτει τις 

εργασιακές ανάγκες μου 
3,05 1,17 

4. Το σύστημα των υπερωριών με 

ικανοποιεί στην ολοκλήρωση των 

εργασιών μου 

2,72 1,29 

 

 Στην συνέχεια και στον Πίνακα 11.11 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το 

κατά πόσο το σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων ως παράγοντας εργασιακής είναι 

παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι 

εργαζόμενοι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από το σύστημα εκπαίδευσης (ΜΤ=1.80, 

ΤΑ=0.82) ενώ σε πολύ μικρό βαθμό θεωρούν ότι η εκπαίδευση που τους παρέχεται 

αποτελεί παράγοντα για ανέλιξη ή αύξηση των οικονομικών τους (ΜΤ=1.90, ΤΑ=0.95). 

Επιπλέον, σε μικρό βαθμό οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι η εκπαίδευση που παρέχει ο φορέας 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες που απαιτούν τα καθήκοντα τους (ΜΤ=1.95, 

ΤΑ=0.94). 
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Πίνακας 11.10. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο το σύστημα αξιολόγησης των 

επιδόσεων ως παράγοντας εργασιακής είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης 

(1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 
Μέση τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Υπάρχει εκπαίδευση κατά την 

εργασία, άτυπη εκπαίδευση και 

επιμόρφωση 

2,29 1,00 

2.  Το σύστημα εκπαίδευσης (σεμινάρια, 

υλικό, ενημερώσεις του φορέα)με 

καλύπτει ,είναι ικανοποιητικό 

1,80 ,82 

3. Η εκπαίδευση που μου παρέχεται 

αναπτύσσει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές μου. 

2,02 ,81 

4. Η εκπαίδευση που μου παρέχεται 

αποτελεί παράγοντα για ανέλιξη ή 

αύξηση των οικονομικών μου 

1,90 ,95 

5. Η εκπαίδευση που παρέχει ο φορέας 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και 

ανάγκες που απαιτούν τα καθήκοντα 

1,95 ,94 

 

 

 Η επόμενη ενότητα ερωτήσεων αφορούσε το κατά πόσο οι αμοιβές, τα κίνητρα και 

οι συμπληρωματικές παροχές είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης. Από τα 

αποτελέσματα του Πίνακα 11.12 προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι το σύστημα 

αξιολόγησης δημιουργεί σε μέτριο βαθμό ανασφάλεια με τις υπάρχουσες συνθήκες 

(ΜΤ=3.17, ΤΑ=1.32). Αντίθετα, οι εργαζόμενοι εκφράζουν μικρή ικανοποίηση από τις 

οικονομικές αμοιβές που καταβάλλονται συγκριτικά με την εργασία που παρέχουν 

(ΜΤ=2.12, ΤΑ=0.97) και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου σύνδεση των αμοιβών-κινήτρων με 

την επίδοση και την απόδοση τους (ΜΤ=1.59, ΤΑ=0.83). Παρόμοια, οι εργαζόμενοι στον 

ΕΦΚΑ θεωρούν ότι το σύστημα αμοιβών-κινήτρων τους ενθαρρύνει και τους παρακινεί σε 

πολύ μικρό βαθμό με σκοπό να πραγματοποιούν τους στόχους τους (ΜΤ=1.71, ΤΑ=1.03) 

ενώ παρόμοια σε πολύ μικρό βαθμό αναδεικνύει την συνεχή ποιοτική και ποσοτική 

εκτέλεση εργασίας ή είναι για όλους το ίδιο (ΜΤ=1.71, ΤΑ=0.91). Επιπλέον, οι 

εργαζόμενοι διαφωνούν έντονα με το ότι (1) το σύστημα αμοιβών-κινήτρων είναι δίκαιο 

(ΜΤ=1.61, ΤΑ=0.80), (2) το σύστημα αξιολόγησης είναι δίκαιο-αξιοκρατικό και διαφανές  

και πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια (ΜΤ=1.96, ΤΑ=0.96)και (3) το σύστημα 
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αξιολόγησης γίνεται από καταρτισμένα και κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα (ΜΤ=1.97, 

ΤΑ=0.98). Τέλος, από τις απαντήσεις τους παρατηρούμε ότι στην αξιολόγηση σε πολύ 

μικρό βαθμό δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν τις απόψεις τους ή τις αντιρρήσεις τους 

(ΜΤ=2.17, ΤΑ=1.00)  

 

Πίνακας 11.11. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο οι αμοιβές, τα κίνητρα και οι 

συμπληρωματικές παροχές είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (1=Καθόλου, 5=Πολύ 

μεγάλο βαθμό) 

 

Μέση 

τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Οι οικονομικές αμοιβές που 

καταβάλλονται με ικανοποιούν     

συγκριτικά με την εργασία  που παρέχω 

2,12 ,97 

2. Υπάρχει σύνδεση αμοιβών –κινήτρων με 

την απόδοση –επίδοση-

αποτελεσματικότητα μου 

1,59 ,83 

3. Το σύστημα αμοιβών-κινήτρων με 

ενθαρρύνει και με παρακινεί να 

πραγματοποιώ τους στόχους μου 

1,71 1,03 

4. Το σύστημα αμοιβών-κινήτρων 

αναδεικνύει την συνεχή ποιοτική και 

ποσοτική εκτέλεση εργασίας ή είναι για 

όλους το ίδιο. 

1,71 ,91 

5. Το σύστημα αμοιβών-κινήτρων είναι 

αντικειμενικό και δίκαιο 
1,61 ,80 

6. Υπάρχει αναγνώριση για την 

αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση 

των καθηκόντων μου 

1,93 1,05 

7. Αξιοποιούνται και προωθούνται οι 

αποτελεσματικοί και καλοί υπάλληλοι 
1,97 ,95 

8. Το σύστημα αξιολόγησης είναι δίκαιο-

αξιοκρατικό και διαφανές  και 

πραγματοποιείται με αντικειμενικά 

κριτήρια και διαδικασίες 

1,96 ,96 

9. Το σύστημα αξιολόγησης γίνεται από 

καταρτισμένα και κατάλληλα 

εκπαιδευμένα άτομα 

1,97 ,98 

10. Το σύστημα αξιολόγησης δημιουργεί 

ανασφάλεια με τις υπάρχουσες συνθήκες 
3,17 1,32 

11. Η αξιολόγηση εμποδίζει την ποιοτική 

απόδοση της εργασίας μου 
2,32 1,10 
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Μέση 

τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

12. Στην αξιολόγηση δίνεται η δυνατότητα να 

δηλώσω τις απόψεις μου ή τις αντιρρήσεις 

μου 

2,17 1,00 

13. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι 

προτάσεις μου καθώς και οι ενστάσεις 

μου 

1,77 ,83 

14. Σε ένα αντικειμενικό ,ποιοτικό σύστημα 

αξιολόγησης, απαραίτητος παράγοντας 

για να αξιολογήσει είναι και ο 

συναλλασσόμενος 

1,56 ,89 

15. Οι ευκαιρίες εξέλιξης είναι ίσες  για όλους 

τους υπαλλήλους 
2,00 1,03 

 

 Στον Πίνακα 11.13 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο κάποια 

επιπλέον κίνητρα είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι δεν υπάρχουν καθόλου κίνητρα όπως (1) πρόσθετα επιδόματα-αμοιβές 

(ΜΤ=1.65, ΤΑ=0.94),  (2) αμοιβές υπερωριών (ΜΤ=1.76, ΤΑ=0.74), (3) bonus 

παραγωγικότητας (ΜΤ=1.35, ΤΑ=0.79), (4) Σεμινάρια -Εκπαιδευτικά Προγράμματα- 

Κατάρτιση(ΜΤ=1.78, ΤΑ=0.94) και (5) παιδικοί σταθμοί για τα παιδιά υπαλλήλων 

(ΜΤ=1.36, ΤΑ=0.70). 

 

Πίνακας 11.12. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο κάποια επιπλέον κίνητρα είναι 

παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 

Μέση 

τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Πρόσθετα  επιδόματα-αμοιβές 
1,65 ,94 

2. Αμοιβές για υπερωρίες 
1,76 ,74 

3. Βοnus Παραγωγικότητας 
1,35 ,79 

4. Κάλυψη για ιατρική νοσοκομειακή και 

φαρμακευτική περίθαλψη- 

Συνταξιοδοτικές  παροχές 

2,14 1,04 
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5. Αλλα Kίνητρα(Αναγνώριση- 

επιβράβευση-Ηθική ικανοποίηση-

διευκολύνσεις ) 

1,81 ,99 

6. Σεμινάρια -Εκπαιδευτικά Προγράμματα- 

Κατάρτιση 
1,78 ,94 

7. Παιδικοί Σταθμοί για τα παιδιά των 

υπαλλήλων 
1,36 ,70 

 

 

 Στον Πίνακα 11.14 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο το φυσικό 

περιβάλλον είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει 

ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι το περιβάλλον εργασίας τους ελέγχεται ως προς την 

υγιεινή, την ασφάλεια, την λειτουργικότητα, και την πρακτικότητα σε μικρό βαθμό 

(ΜΤ=2.26, ΤΑ=1.15) ενώ παρόμοια σε μικρό βαθμό υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, 

διευκόλυνσης  και εξυπηρέτησης σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος σε ένα από τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας (ΜΤ=2.37, ΤΑ=1.16) 

 

Πίνακας 11.13. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο το φυσικό περιβάλλονείναι 

παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 

Μέση 

τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Το  περιβάλλον της εργασίας μου 

ελέγχεται ως προς την υγιεινή, την 

ασφάλεια, την λειτουργικότητα, και την 

πρακτικότητα 

2,26 1,15 

2. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, 

διευκόλυνσης  και εξυπηρέτησης μου σε 

περίπτωση ύπαρξης προβλήματος σε ένα 

από τα χαρακτηριστικάτου περιβάλλοντος 

στο χώρο εργασίας 

2,37 1,16 

 

 Τέλος, στον Πίνακα 11.15 δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με το κατά πόσο η 

ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι σε μέτριο βαθμό αισθάνονται ασφαλείς στον 

ΕΦΚΑ, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των νέων εργασιακών νομοθετικών μέτρων 



93 
 

(ΜΤ=2.38, ΤΑ=1.14) και σε μικρό βαθμό θεωρούν ότι ο ΕΦΚΑ αποτελεί ένα ιδανικό 

μέρος εργασίας στις μέρες μας, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των νέων 

(ΜΤ=2.51, ΤΑ=1.05). 

 

Πίνακας 11.14. Περιγραφικά στοιχεία για το κατά πόσο η ασφάλεια στο χώρο εργασίαςείναι 

παράγοντας εργασιακής ικανοποίησης (1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 

Μέση 

τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Σε ποιο βαθμό νιώθετε ασφαλείς στον 

ΕΦΚΑ, δεδομένης της οικονομικής 

κρίσης και των νέων εργασιακών 

νομοθετικών μέτρων; 

2,38 1,14 

2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο ΕΦΚΑ 

αποτελεί ένα ιδανικό μέρος εργασίας στις 

μέρες μας, δεδομένης της οικονομικής 

κρίσης και των νέων 

2,51 1,05 

 

11.3.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των 

εργαζομένων του ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ως προς τα 

δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους 

 Στην συνέχεια ελέγχθηκε η πιθανή διαφοροποίηση των παραγόντων ικανοποίησης 

των εργαζομένων του ΕΦΚΑ ως προς τα δημογραφικά (φύλο και ηλικία) και 

επαγγελματικά (προϋπηρεσία) χαρακτηριστικά τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε 

ο έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα και η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα 

(οne-way ANOVA). Για λόγους παρουσίασης στην παρουσιάζονται μόνο οι περιπτώσεις 

στις οποίες προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 Από τον έλεγχο t-test  προέκυψαν 11 στατιστικά σημαντικές διαφορά ως προς το 

φύλο οι οποίες δίνονται στον Πίνακα 16.  Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι άντρες 

εργαζόμενοι συμφωνούν περισσότερο με το ότι: 

 οι ικανότητες και τα προσόντα του αξιοποιούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας 

τους (t=2.197, p=0.030<0.05) 

 το σύστημα εκπαίδευσης τους καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό (t=3.223, 
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p=0.002<0.05) 

 η εκπαίδευση που τους παρέχεται αναπτύσσει τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 

(t=3.928, p=0.000<0.05) 

 η εκπαίδευση που τους παρέχεται αποτελεί παράγοντα για ανέλιξη ή αύξηση των 

οικονομικών τους (t=5.992, p=0.000<0.05) 

 η εκπαίδευση που παρέχει ο φορέας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες 

που απαιτούν τα καθήκοντα τους (t=6.304, p=0.000<0.05) 

 ικανοποιούνται από πρόσθετα επιδόματα-αμοιβές  (t=3.506, p=0.001<0.05) 

 ικανοποιούνται από αμοιβές για υπερωρίες  (t=2.484, p=0.014<0.05) 

 ικανοποιούνται από την κάλυψη για ιατρική νοσοκομειακή και φαρμακευτική 

περίθαλψη- συνταξιοδοτικές  παροχές(t=2.595, p=0.011<0.05) 

 ικανοποιούνται από τα σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την κατάρτιση 

(t=4.857, p=0.000<0.05) 

 το ωράριο τους τους ικανοποιεί (t=2.558, p=0.012<0.05) 

 υπάρχει ευελιξία στο ωράριο τους (t=4.319, p=0.000<0.05) 

 

Πίνακας 11.15. Στατιστικά σημαντικές διαφορές για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση ως προς το φύλο των εργαζομένων 

 

Φύλο 

p Άντρας Γυναίκα 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1. Οι ικανότητες και τα προσόντα μου 

αξιοποιούνται κατά την εκτέλεση της 

εργασίας μου 

3,19 1,06 2,68 1,13 0.030 

2. Το σύστημα εκπαίδευσης (σεμινάρια, 

υλικό, ενημερώσεις του φορέα)με 

καλύπτει ,είναι ικανοποιητικό 

2,19 1,06 1,66 ,66 0.002 

3. Η εκπαίδευση που μου παρέχεται 

αναπτύσσει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές μου. 

2,47 ,88 1,85 ,72 0.000 

4. Η εκπαίδευση που μου παρέχεται 

αποτελεί παράγοντα για ανέλιξη ή 

αύξηση των οικονομικών μου 

2,66 1,10 1,61 ,71 0.000 

5. Η εκπαίδευση που παρέχει ο φορέας 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και 

ανάγκες που απαιτούν τα καθήκοντα 

2,72 ,96 1,66 ,75 0.000 
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6. Πρόσθετα  επιδόματα-αμοιβές 
2,13 1,39 1,47 ,64 0.001 

7. Αμοιβές για υπερωρίες 
2,03 1,06 1,66 ,55 0.014 

8. Κάλυψη για ιατρική νοσοκομειακή 

και φαρμακευτική περίθαλψη- 

Συνταξιοδοτικές  παροχές 

2,59 1,32 1,98 ,86 0.004 

9. Σεμινάρια -Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα- Κατάρτιση 
2,41 1,16 1,54 ,72 0.000 

10. Το ωράριο εργασίας μου, το επιλέγω 

και με ικανοποιεί 
3,78 ,79 3,28 1,01 0.012 

11. Υπάρχει ευελιξία ως προς το ωράριο 

της εργασίας μου 
3,16 1,44 2,05 1,16 0.000 

 

 Από τον έλεγχο ANOVA  προέκυψαν 4 στατιστικά σημαντικές διαφορά ως προς 

την ηλικία των εργαζομένων οι οποίες δίνονται στον Πίνακα 11.17.  Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ ηλικίας 25 έως 35 ετών πιστεύουν ότι τους 

δίνεται μικρότερη δυνατότητα να αναπτύξουν μέσα από την εργασία τους τις δεξιότητες 

τους σε σύγκριση με όσους εργαζομένους είναι ηλικίας άνω των 36 ετών (F=3.897, 

p=0.011<0.05). Αντίθετα, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ που είναι άνω των 56 

ετών θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους ότι η εκπαίδευση που τους 

παρέχει ο φορέας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες που απαιτούν τα καθήκοντα 

τους (F=4.861, p=0.003<0.05). Επιπλέον, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ 

ηλικίας 25 έως 35 ετών συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους με το οτι το σύστημα αξιολόγησης δημιουργεί ανασφάλεια με τις 

υπάρχουσες συνθήκες (F=5.844, p=0.001<0.05). Τέλος, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι 

ηλικίας 36 έως 55 ετών νιώθουν σε μεγαλύτερο βαθμό ασφαλείς στον ΕΦΚΑ δεδομένης 

της οικονομικής κρίσης και των νέων εργασιακών νομοθετικών μέτρων (F=3.566, 

p=0.016<0.05). 
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Πίνακας 11.16. Στατιστικά σημαντικές διαφορές για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση ως προς την ηλικία των εργαζομένων  

 

Ηλικία 

p 
25-35 36-45 46-55 

56 και 

άνω 

1. Δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύξω μέσα από την 

εργασία μου τις δεξιότητες 

μου 

ΜΤ 1,50 2,37 2,79 2,67 

0.011 
ΤΑ ,93 1,11 ,93 ,52 

2. Η εκπαίδευση που παρέχει ο 

φορέας ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις και ανάγκες που 

απαιτούν τα καθήκοντα 

ΜΤ 2,00 1,72 2,16 3,00  

ΤΑ 1,07 ,80 1,05 ,00 0.000 

3. Το σύστημα αξιολόγησης 

δημιουργεί ανασφάλεια με τις 

υπάρχουσες συνθήκες 

ΜΤ 4,75 2,88 3,25 3,67 
0.001 

ΤΑ ,46 1,23 1,44 ,52 

4. Σε ποιο βαθμό νιώθετε 

ασφαλείς στον ΕΦΚΑ, 

δεδομένης της οικονομικής 

κρίσης και των νέων 

εργασιακών νομοθετικών 

μέτρων; 

ΜΤ 1,60 2,62 2,31 1,67 

0.016 
ΤΑ ,84 1,20 ,98 1,03 

 

 Τέλος, από τον έλεγχο ANOVA  προέκυψαν 6 στατιστικά σημαντικές διαφορά ως 

προς την προϋπηρεσία των εργαζομένων οι οποίες δίνονται στον Πίνακα 18.  Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία 5 έως 10 έτη θεωρούν ότι 

τους δίνετε σε μικρότερο βαθμό η δυνατότητα να αναπτύξουν μέσα από την εργασία τους 

τις δεξιότητες τους(F=3.894, p=0.011<0.05) και διαφωνούν περισσότερο με το ότι η 

εκπαίδευση που τους παρέχεται αναπτύσσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους (F=3.973, 

p=0.007<0.05) σε σύγκριση με όσους εργαζόμενους έχουν περισσότερη προϋπηρεσία. 

Παρόμοια, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία 5 έως 10 έτη συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό 

από τους υπόλοιπους με το ότι η εκπαίδευση που τους παρέχεται αποτελεί παράγοντα για 

ανέλιξη ή αύξηση των οικονομικών τους (F=8.782, p=0.000<0.05) και με το ότι η 

εκπαίδευση που παρέχει ο φορέας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες που 

απαιτούν τα καθήκοντα τους (F=5.615, p=0.001<0.05). 
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 Τέλος, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία άνω των 21 ετών συμφωνούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους με το ότι υπάρχει αναγνώριση για την 

αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους  (F=4.222, p=0.007<0.05) 

και με το ότι το σύστημα αξιολόγησης είναι δίκαιο-αξιοκρατικό και διαφανές  και 

πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασίες(F=4.159, p=0.008<0.05) 

Πίνακας 11.17. Στατιστικά σημαντικές διαφορές για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ικανοποίηση ως προς τα έτη προϋπηρεσίας των εργαζομένων  

 

Έτη προϋπηρεσίας στο φορέα 

p 
5-10 11-15 16-20 

21 και 

άνω 

1. Δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύξω μέσα από την 

εργασία μου τις δεξιότητες 

μου 

ΜΤ 2,16 2,86 2,88 2,68 

0.004 
ΤΑ 1,09 1,01 ,83 ,89 

2. Η εκπαίδευση που μου 

παρέχεται αναπτύσσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές 

μου. 

ΜΤ 1,81 2,14 2,13 2,47 

0.007 
ΤΑ ,70 ,93 ,64 ,84 

3. Η εκπαίδευση που μου 

παρέχεται αποτελεί 

παράγοντα για ανέλιξη ή 

αύξηση των οικονομικών 

μου 

ΜΤ 1,58 2,23 1,63 2,63 

0.000 
ΤΑ ,62 1,14 ,52 1,21 

4. Η εκπαίδευση που παρέχει ο 

φορέας ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις και ανάγκες που 

απαιτούν τα καθήκοντα 

ΜΤ 1,68 2,21 1,75 2,53 

0.001 
ΤΑ ,70 1,10 ,71 1,12 

5. Υπάρχει αναγνώριση για την 

αποτελεσματική και ποιοτική 

εκτέλεση των καθηκόντων 

μου 

ΜΤ 1,93 1,75 1,13 2,53 

0.007 
ΤΑ ,94 1,04 ,35 1,31 

6. Το σύστημα αξιολόγησης 

είναι δίκαιο-αξιοκρατικό και 

διαφανές  και 

πραγματοποιείται με 

αντικειμενικά κριτήρια και 

διαδικασίες 

ΜΤ 1,87 1,96 1,25 2,53 

0.008 
ΤΑ ,84 ,88 ,71 1,26 
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11.4. Απόψεις των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η 

συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων θα επηρεάσει τις πρακτικές ΔΑΠ που 

εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα και σχετικά με το μέλλον της ασφάλισης στην 

Ελλάδα, μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, και την αποτελεσματικότερη παράδοση 

υπηρεσιών ασφάλισης  

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις απόψεις των 

εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η συγχώνευση των 

ασφαλιστικών ταμείων θα επηρεάσει τις πρακτικές ΔΑΠ που εφαρμόζονται στον δημόσιο 

τομέα και σχετικά με το μέλλον της ασφάλισης στην Ελλάδα, μετά τη δημιουργία του 

ΕΦΚΑ, και την αποτελεσματικότερη παράδοση υπηρεσιών ασφάλισης και τα 

αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 11.19. 

 Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ θεωρούν ότι σε 

κάποιο βαθμό αναμένουν η συγχώνευση όλων των ταμείων θα επηρεάσει τις εργασιακές 

σχέσεις τους (ΜΤ= 3.65, ΤΑ=1.08) και τις συνθήκες εργασίας (ΜΤ= 3.64, ΤΑ=1.13). Ενώ 

σε μέτριο βαθμό θεωρούν ότι η συγχώνευση όλων των ταμείων θα είναι η μεταρρύθμιση 

που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο μέλλον (ΜΤ=3.01, ΤΑ=1.08).  

 Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ θεωρούν ότι σε μέτριο προς 

μικρό βαθμό η συγχώνευση όλων των ταμείων θα κάνει ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση 

των πολιτών (ΜΤ=2.56, ΤΑ=1.09), θα είναι επιτυχημένη στο μεσοπρόθεσμο μέλλον 

(ΜΤ=2.68, ΤΑ=0.97) και θα αποτελέσει τη βάση στην κοινωνική ασφάλιση του μέλλοντος 

(ΜΤ=2.89, ΤΑ=1.13). 
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Πίνακας 11.189. Περιγραφικά στοιχεία για τις απόψεις των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά 

με τον βαθμό στον οποίο η συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων θα επηρεάσει τις 

πρακτικές ΔΑΠ που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα και σχετικά με το μέλλον της 

ασφάλισης στην Ελλάδα, μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, και την αποτελεσματικότερη 

παράδοση υπηρεσιών ασφάλισης  (1=Καθόλου, 5=Πολύ μεγάλο βαθμό) 

 

Μέση 

τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι συμμετέχετε 

στις συνδικαλιστικές διαδικασίες του 

σωματείου σας (εκλογές, απεργίες); 

2,57 1,18 

2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συγχώνευση 

όλων των ταμείων θα επηρεάσει τις 

εργασιακές σχέσεις; 

3,65 1,08 

3. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συγχώνευση 

όλων των ταμείων θα επηρεάσει τις 

συνθήκες εργασίας; 

3,64 1,13 

4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συγχώνευση 

όλων των ταμείων θα κάνει ποιοτικότερη 

την εξυπηρέτηση των πολιτών; 

2,56 1,09 

5. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συγχώνευση 

όλων των ταμείων θα είναι επιτυχημένη 

στο μεσοπρόθεσμο μέλλον; 

2,68 ,97 

6. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συγχώνευση 

όλων των ταμείων θα είναι η 

μεταρρύθμιση που θα επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στο μέλλον; 

3,01 1,08 

7. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η συγχώνευση 

όλων των ταμείων θα αποτελέσει τη βάση 

στην κοινωνική ασφάλιση του μέλλοντος; 

2,89 1,13 

 

11.4.1 Απόψεις των εργαζομένων ως προς τα δημογραφικά και επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά τους 

 Η πιθανή διαφοροποίηση των απόψεων των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με 

τον βαθμό στον οποίο η συγχώνευση των ασφαλιστικών ταμείων θα επηρεάσει τις 

πρακτικές ΔΑΠ που εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα και σχετικά με το μέλλον της 

ασφάλισης στην Ελλάδα, μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, και την αποτελεσματικότερη 

παράδοση υπηρεσιών ασφάλισης ως προς τα δημογραφικά (φύλο και ηλικία) και 

επαγγελματικά (προϋπηρεσία) χαρακτηριστικά τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε 

ο έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα και η ανάλυση διακύμανσης ενός παράγοντα 
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(οne-way ANOVA). Για λόγους παρουσίασης στην παρουσιάζονται μόνο οι περιπτώσεις 

στις οποίες προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 Από τον έλεγχο t-test  προέκυψαν 2 στατιστικά σημαντικές διαφορά ως προς το 

φύλο οι οποίες δίνονται στον Πίνακα 11.20.  Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι άντρες 

εργαζόμενοι συμφωνούν περισσότερο με το ότι η συγχώνευση όλων των ταμείων: 

 θα είναι η μεταρρύθμιση που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο μέλλον (t=2.710, 

p=0.008<0.05) 

 θα αποτελέσει τη βάση στην κοινωνική ασφάλιση του μέλλοντος (t=2.770, 

p=0.010<0.05) 

 

Πίνακας 11.19. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο των εργαζομένων 

 

Φύλο 

p Άντρας Γυναίκα 

ΜΤ ΤΑ ΜΤ ΤΑ 

1. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των ταμείων θα 

είναι η μεταρρύθμιση που θα επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στο μέλλον; 

3,44 1,05 2,85 1,05 0.008 

2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των ταμείων θα 

αποτελέσει τη βάση στην κοινωνική 

ασφάλιση του μέλλοντος; 

3,34 1,15 2,71 1,08 0.010 

 

 Από τον έλεγχο ANOVA  προέκυψαν 4 στατιστικά σημαντικές διαφορά ως προς 

την ηλικία των εργαζομένων οι οποίες δίνονται στον Πίνακα 11.21. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας 25 έως 35 ετών πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι 

η συγχώνευση όλων των ταμείωνθα επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις (F=3.595, 

p=0.016<0.05) και τις εργασιακές συνθήκες (F=3.279, p=0.023<0.05) ενώ διαφωνούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό με το ότι η συγχώνευση όλων των ταμείων θα είναι επιτυχημένη στο 

μεσοπρόθεσμο μέλλον (F=6.325, p=0.001<0.05). Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω 

των 56 ετών συμφωνούν περισσότερο με το ότι η συγχώνευση όλων των ταμείων θα κάνει 

ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση των πολιτών (F=3.413, p=0.020<0.05). 
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Πίνακας 11.20. Στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικία των εργαζομένων  

 

Ηλικία 

p 
25-35 36-45 46-55 

56 και 

άνω 

1. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των 

ταμείων θα επηρεάσει τις 

εργασιακές σχέσεις; 

ΜΤ 4,40 3,55 3,75 2,50 

0.016 
ΤΑ 1,26 1,10 ,91 ,58 

2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των 

ταμείων θα επηρεάσει τις 

συνθήκες εργασίας; 

ΜΤ 4,40 3,58 3,69 2,67  

ΤΑ 1,26 1,13 ,98 1,03 0.024 

3. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των 

ταμείων θα κάνει 

ποιοτικότερη την 

εξυπηρέτηση των πολιτών; 

ΜΤ 2,20 2,35 2,89 3,33 

0.020 
ΤΑ 1,03 1,04 1,17 ,52 

4. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των 

ταμείων θα είναι επιτυχημένη 

στο μεσοπρόθεσμο μέλλον; 

ΜΤ 1,80 2,56 3,03 3,33 

0.001 
ΤΑ ,79 ,89 1,00 ,52 

 

11.5. Απόψεις των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με την ρεαλιστική θέσπιση του 

οράματος και των στόχων του ΕΦΚΑ  

 Στην τελευταία ενότητα των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

σχετικά με τις απόψεις των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με την ρεαλιστική θέσπιση 

του οράματος και των στόχων του ΕΦΚΑ. Από τον Πίνακα 11.22 προκύπτει ότι οι 

εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ θεωρούν ότι σε μικρό βαθμό οι δράσεις του φορέα στοχεύουν 

στο όραμα και την αποστολή του (ΜΤ=2.46, ΤΑ=1.02) και ότι έχει πολιτικές και τα σχέδια 

που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική του 

(ΜΤ=2.26, ΤΑ=0.97). Επιπλέον, προέκυψε ότι οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι σε μικρό βαθμό 

οι πολιτικές του φορέα ευθυγραμμίζονται με το όραμα και την αποστολή του, και έχουν 

μελλοντική προοπτική στην σύγχρονη πραγματικότητα (ΜΤ=2.39, ΤΑ=1.04) και ότι οι 

στόχοι του φορέα είναι ξεκάθαροι συγκεκριμένοι και ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα (ΜΤ=2.44, ΤΑ=1.01). Τέλος, οι εργαζόμενοι φαίνεται να διαφωνούν σε 
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μικρό βαθμό με το ότι μέσα από την ανερχόμενο ανταγωνισμό στον χώρο της ασφάλισης-

παροχών , ο φορέα έχει θετικές προοπτικές για το μέλλον (ΜΤ=2.42, ΤΑ=0.91). 

 

Πίνακας 21. Περιγραφικά στοιχεία για τις απόψεις των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με 

την ρεαλιστική θέσπιση του οράματος και των στόχων του ΕΦΚΑ  (1=Καθόλου, 5=Πολύ 

μεγάλο βαθμό) 

 

Μέση 

τιμή 

(ΜΤ) 

Τυπική 

Απόκλιση (ΤΑ) 

1. Οι δράσεις του φορέα στοχεύουν στο 

όραμα και την αποστολή του. 
2,46 1,02 

2. Οι πολιτικές και τα σχέδια που αφορούν 

τους ανθρώπινους πόρους 

ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική του 

2,26 ,97 

3. Οι πολιτικές του φορέα ευθυγραμμίζονται 

με το όραμα και την αποστολή του, και 

έχουν μελλοντική προοπτική στην 

σύγχρονη πραγματικότητα 

2,39 1,04 

4. Οι στόχοι του φορέα είναι ξεκάθαροι 

συγκεκριμένοι και ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα 

2,52 1,08 

5. Υπάρχει προσομοίωση των στόχων του 

φορέα με το όραμα και την αποστολή του 
2,44 1,01 

6. Μέσα από την ανερχόμενο ανταγωνισμό 

στον χώρο της ασφάλισης-παροχών , ο 

φορέα έχει θετικές προοπτικές για το 

μέλλον 

2,42 ,91 

 

 

11.5.1 Απόψεις των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με την ρεαλιστική θέσπιση του 

οράματος και των στόχων του ΕΦΚΑ ως προς τα δημογραφικά και επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά τους 

 Η πιθανή διαφοροποίηση των απόψεων των εργαζομένων του ΕΦΚΑ σχετικά με 

την ρεαλιστική θέσπιση του οράματος και των στόχων του ΕΦΚΑ ως προς τα 

δημογραφικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά τους ως προς τα δημογραφικά (φύλο και 

ηλικία) και επαγγελματικά (προϋπηρεσία) χαρακτηριστικά τους. Για το σκοπό αυτό 
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χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test για 2 ανεξάρτητα δείγματα και η ανάλυση διακύμανσης 

ενός παράγοντα (οne-way ANOVA).  

 Από την ανάλυση των δεδομένων δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική 

διαφορά.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η παρούσα εργασία διερεύνησε τις σύγχρονες πρακτικές ΔΑΠ στο δημόσιο τομέα 

στην Ελλάδα, με έμφαση στην περίπτωση του ΕΦΚΑ. Από την εμπειρική έρευνα 

προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι είναι μετρίως ικανοποιημένοι από την εργασία τους σε 

θέματα που αφορούν το ενδιαφέρον για το εργασιακό τους αντικείμενο, ενώ οι υπάλληλοι 

με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους 

με το ότι αντικείμενο  του  φορέας τους, είναι σημαντικό  και  έχει ενδιαφέρον για τους 

ίδιους. Οι λειτουργίες και οι πρακτικές της ΔΑΠ φαίνεται να είναι προβληματικές στο 

ΕΦΚΑ, αφού σύμφωνα με τις απόψεις των εργαζομένων δεν τους δίνεται συχνά η 

δυνατότητα να αναπτύξουν μέσα από την εργασία τους, τις δεξιότητες τους και να λάβουν 

πρωτοβουλίες σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους αλλά και πως το σύστημα 

εκπαίδευση δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα καθήκοντα τους. Επίσης σε μικρό βαθμό 

παρέχονται ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον φορέα 

και ευκαιρίες εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους, ενώ  σπάνια αξιολογούνται οι ανάγκες 

βελτίωσης των ικανοτήτων τους και προωθούνται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. 

Το γεγονός ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα έχει υποστεί σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, απαιτεί τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων για 

τις αλλαγές στις νομοθεσίες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν, κάτι το οποίο 

φαίνεται να είναι ελλιπές στον ΕΦΚΑ.  

 Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι εκφράζουν μικρή ικανοποίηση από τις οικονομικές 

αμοιβές που καταβάλλονται συγκριτικά με την εργασία που παρέχουν, δηλώνουν ότι δεν 

υπάρχει σχεδόν καθόλου σύνδεση των αμοιβών-κινήτρων με την επίδοση και την απόδοση 

τους, θεωρούν ότι το σύστημα αμοιβών-κινήτρων τους ενθαρρύνει και τους παρακινεί σε 

πολύ μικρό βαθμό με σκοπό να πραγματοποιούν τους στόχους τους, με αποτέλεσμα να 

αναδεικνύεται σε πολύ μικρό βαθμό η συνεχής ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση της 

εργασίας τους. Ακόμα πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό ότι το σύστημα αμοιβών-κινήτρων δεν 

είναι δίκαιο και πως το σύστημα αξιολόγησης δεν είναι επίσης δίκαιο-αξιοκρατικό και 

διαφανές. Παράλληλα, δεν υπάρχουν πρόσθετα επιδόματα-αμοιβές και αμοιβές υπερωριών 

ή bonus παραγωγικότητας. 

 Ωστόσο οι εργασιακές σχέσεις, τόσο με τον προϊστάμενο, όσο και με τους 

συναδέλφους φαίνεται να κυμαίνονται σε καλά επίπεδα, αφού οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ 
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θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στους συναδέλφους του ίδιου τμήματος, 

καλλιεργείται πνεύμα ομαδικότητας και υπάρχει καλό εργασιακό κλίμα, ενώ σε μεγάλο 

βαθμό συμφωνούν με το ότι ανάμεσα στους συναδέλφους του ίδιου τμήματος έχουν 

αναπτυχθεί σχέσεις ¨δεσίματος¨- συνεργασίας. Οι σχέσεις αυτές ωστόσο δεν φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα στενές μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικών τμημάτων.  

 Συνολικά οι εργαζόμενοι σε μέτριο βαθμό αισθάνονται ασφαλείς στον ΕΦΚΑ, 

δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των νέων εργασιακών νομοθετικών μέτρων και σε 

μικρό βαθμό θεωρούν ότι ο ΕΦΚΑ αποτελεί ένα ιδανικό μέρος εργασίας στις μέρες μας, 

δεδομένης της οικονομικής κρίσης. Επίσης πιστεύουν ότι ο φορέας σε μικρό βαθμό 

προωθεί την καινοτομία, όσο αφορά διαδικασίες, παραγωγή υπηρεσιών, αντικείμενο 

εργασίας.  

 Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η εφαρμογή της ΔΑΠ είναι προβληματική στο 

δημόσιο τομέα και ιδίως στη περίπτωση του ΕΦΚΑ (της κοινωνικής ασφάλισης στην 

Ελλάδα). Οι τελευταίες αλλαγές λόγω της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων, 

φαίνεται να έχουν επιδεινώσει σε κάποιο βαθμό τα ήδη υπάρχοντα διοικητικά προβλήματα 

στην Ελληνική δημόσια διοίκηση, δεδομένου ότι έγιναν πολύ γρήγορα και χωρίς επαρκή 

στρατηγικό σχεδιασμό. Η οικονομική ύφεση που χτύπησε τη χώρα αν και ανέδειξε πολλές 

από τις ευπάθειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που προϋπήρχαν της ύφεσης, οι 

μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της, δεν είχαν το δυναμικό να 

μεταβάλλουν αυτές τις ευπάθειες ριζικά. Οι νέες μεταρρυθμίσεις φαίνεται πως απλώς 

εφαρμόστηκαν για τη μείωση των δαπανών στον τομέα της υγείας και της ασφάλισης στην 

Ελλάδα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον «άνθρωπο», δηλαδή τους εργαζομένους του 

δημοσίου τομέα στην προκειμένη περίπτωση. Η ελλιπής εφαρμογή καλών πρακτικών 

ΔΑΠ, φαίνεται ότι οδηγεί σε μικρά επίπεδα ικανοποίησης και αισθήματος ασφάλειας στους 

εργαζομένους, γεγονός που συνεχίζει να κάνει την παράδοση ποιοτικών, αποδοτικών και 

αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών, ανέφικτη. 

 Συνεπώς θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό στους 

δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα, η οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί αν 

ακολουθούσε παραδείγματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό εισάγει πρακτικές ΔΑΠ από τον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο του Νέου Δημόσιου 

Μάνατζμεντ. Αυτές περιλαμβάνουν: 
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1) την υιοθέτηση πρακτικών για την ενίσχυση της κινητικότητας του προσωπικού του 

δημοσίου τομέα με σκοπό την απόκτηση εμπειρίας, όπως συμβαίνει στην 

Πορτογαλία, την Αυστρία, τη Νορβηγία και την Ελβετία,  

2) τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στη διαδικασία επιλογής προσλήψεων σύμφωνα με 

τα πρότυπα επιχειρησιακής διαχείρισης και την εφαρμογή ΤΠΕ, όπως στη 

Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

3) την ενίσχυση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση, για την αύξηση της διαφάνειας των 

διαδικασιών στο εσωτερικό των δημόσιων υπηρεσιών  

4) και γενικά την αποκέντρωση της αρχής της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, 

γεγονός το οποίο θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στους διαχειριστές 

των δημόσιων υπηρεσιών για να προσαρμόσουν το μέγεθος και τη σύνθεση του 

προσωπικού τους. 

 Σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, το ίδιο το 

σύστημα, θα πρέπει να μεταβληθεί και να μετατραπεί σε κεφαλοποιητικό ή σε έναν 

συνδυασμό κεφαλαιοποιητικού -αναδιανεμητικού συστήματος, από το οποίο μπορεί να 

ευνοηθεί η χώρα μας, δεδομένου ότι στην παρούσα φάση ο αριθμός των συνταξιούχων 

υπερτερεί κατά πολύ των τρέχοντων εργαζομένων. Παραδείγματα χωρών από τις 

πρακτικές των οποίων, θα μπορούσε να παραδειγματιστεί η Ελλάδα, είναι η Ολλανδία 

όπου οι εισφορές των εργαζομένων επενδύονται και λειτουργεί ένα κεφαλαιοποιητικό 

σύστημα το οποίο προσθέτει σημαντικά στο τελικό ποσό της σύνταξη, αλλά και οι χώρες 

Ιταλία, Λετονία, κ.α, όπου έχουν εδώ και χρόνια εισαχθεί συστήματα καθορισμένων 

εισφορών ή παραλλαγές τους.  

 Τέλος σε ότι αφορά τον ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι η λειτουργία του είναι σε πολύ 

αρχική φάση, είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αυτό που 

είναι σίγουρο είναι ότι η λειτουργία του αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες 

θα πρέπει αντιμετωπιστούν με την εισαγωγή επιχειρησιακών και στρατηγικών σχεδίων, 

ώστε η λειτουργία του να καταστεί περισσότερο αποδοτική και να εκπληρώσει επιτυχώς το 

όραμα του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) 

ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΤΟΥ ΕΦΚΑ» 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΗΛΙΚΙΑ 

 25-35 

 36-45 

 46-55 

 56 ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΦΥΛΟ 
 ΑΝΔΡΑΣ 

 ΓΥΝΑΙΚΑ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΕΓΓΑΜΟΣ 

 ΑΓΑΜΟΣ 

 ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ 

 ΧΗΡΟΣ/Α 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ  

ΘΕΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

ΕΤΗ ΠΡΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ 

 5-10 

 11-15 

 16-20 

 21 ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΕΤΗ ΠΡΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

 5-10 

 11-15 

 16-20 

 21ΚΑΙ ΑΝΩ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΥΕ 

 ΔΕ  

 ΤΕ 

 ΠΕ 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΜSC) 

 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (PHD) 
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1. Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
Πολύ 

μικρό/Καθόλου 
Μικρό Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ μεγάλο 

βαθμό 

Ο φορέας σας προωθεί τις αρχές 

ποιότητας και τις διαδικασίες 

συνεχούς βελτίωσης σε όλο το 

φάσμα δραστηριοποίησης του 

αντικειμένου του  

     

Το αντικείμενο  του  φορέας σας, 

είναι σημαντικό  και  έχει 

ενδιαφέρον για εσάς 

     

Υπάρχει περιγραφή θέσης –

καθηκόντων στην εργασία σας 
     

Υπάρχει αντικειμενικό σύστημα, 

κατανομής θέσεων εργασίας 

αναλόγως το προσόντων και 

ικανοτήτων .¨Ο κατάλληλος στην 

κατάλληλη θέση¨ 

     

Το αντικείμενο της εργασίας σας, 

ταιριάζει στην προσωπικότητα σας 

\στις ικανότητες και σας ικανοποιεί  

     

Ο Φορέας προωθεί την καινοτομία 

σας ,όσο αφορά διαδικασίες, 

παραγωγή υπηρεσιών, αντικείμενο 

εργασίας 

     

Επιλέγονται ,προωθούνται και 

αναδεικνύονται οι καλύτερες 

πρακτικές  σας στους  εργαζόμενους  

     

 

2. Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
Πολύ 

μικρό/Καθόλου 

Μικρό 

Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Οι δράσεις του φορέα στοχεύουν στο 

όραμα και την αποστολή του. 
    

 

Οι πολιτικές και τα σχέδια που 

αφορούν τους ανθρώπινους πόρους 

ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική 

του 

    

 

Οι πολιτικές του φορέα 

ευθυγραμμίζονται με το όραμα και 

την αποστολή του, και έχουν 

μελλοντική προοπτική στην 

σύγχρονη πραγματικότητα 

    

 

Οι στόχοι του φορέα είναι ξεκάθαροι      



118 
 

συγκεκριμένοι και ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα 

Υπάρχει προσομοίωση των στόχων 

του φορέα με το όραμα και την 

αποστολή του  

 

    

 

Μέσα από την ανερχόμενο 

ανταγωνισμό (ιδιωτική ξένη και 

εγχώρια) στον χώρο της ασφάλισης-

παροχών , ο φορέα έχει θετικές 

προοπτικές για το μέλλον 

    

 

 

3.  Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 

Πολύ 

μικρό/Καθόλου 

Μικρό 

Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Μεταξύ των συναδέλφων υπάρχει 

αμοιβαία εμπιστοσύνη  
     

Ανάμεσα  στους συναδέλφους  

υπάρχει  αλληλοβοήθεια  
     

Ανάμεσα στους συναδέλφους του 

ίδιου τμήματος έχουν αναπτυχθεί 

σχέσεις ¨δεσίματος¨- συνεργασίας  

     

Ανάμεσα στους συναδέλφους του 

ίδιου τμήματος, καλλιεργείται 

πνεύμα ομαδικότητας και υπάρχει 

καλό εργασιακό κλίμα 

     

Με τους συναδέλφους άλλων 

τμημάτων έχουν αναπτυχθεί 

σχέσεις ¨δεσίματος¨ - 

συνεργασίας. 

     

Με τους  συναδέλφους των άλλων 

τμημάτων, καλλιεργείται πνεύμα 

ομαδικότητας και υπάρχει καλό 

εργασιακό κλίμα 
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4. Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 

Πολύ 

μικρό/Καθόλου 

Μικρό 

Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύξω μέσα από την εργασία 

μου τις δεξιότητες μου 

     

Οι ικανότητες και τα προσόντα 

μου αξιοποιούνται κατά την 

εκτέλεση της εργασίας μου  

     

Μου δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύξω πρωτοβουλίες σε σχέση 

με το αντικείμενο της εργασίας  

     

  Έχω όλη την εποπτεία κατά την 

ανάληψη και ολοκλήρωση των 

υποθέσεων που μου  ανατίθενται 

     

Έχω την δυνατότητα να 

συμμετέχω ενεργά στην λήψη 

αποφάσεων όσο αφορά την 

εργασία μου  

     

Η κουλτούρα του φορέα συμπίπτει  

με τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω 

μου 

     

Αισθάνομαι ότι είμαι ένα μέρος –

κομμάτι από το όλο,του φορέα μου  
     

Δίνονται ευκαιρίες συνεχούς 

ανάπτυξης και βελτίωσης των 

δεξιοτήτων μου στον φορέα. 

     

Αξιολογούνται οι ανάγκες 

βελτίωσης των ικανοτήτων μου 

και προωθούμαι   για την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων μου στο 

φορέα 

     

Δίνονται ευκαιρίες  εξέλιξης  της 

σταδιοδρομίας μου  μέσα στο 

φορέα 

     

Η ενημέρωση και εκπαίδευση 

είναι αυτή που απαιτεί  το 

αντικείμενο εργασίας μου ώστε να 

είμαι αποτελεσματικός/ή 
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5. Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
Πολύ 

μικρό/Καθόλου 

Μικρό 

Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Ο  προϊστάμενος  έχει επίγνωση 

των προβλημάτων  του  χώρου 

εργασίας, και τα  επιλύει άμεσα. 

     

Υπάρχουν σχέσεις αμοιβαίας  

εμπιστοσύνης με τον προϊστάμενο 

του τμήματος . 

     

Ο προϊστάμενος επιδεικνύει 

ενδιαφέρον για τα προσωπικά μου 

προβλήματα (π.χ υγεία 

οικογένεια,) 

     

Η συμπεριφορά  του   

προϊστάμενου  χαρακτηρίζεται  

από διακριτικότητα και σεβασμό                           

     

Αντιλαμβάνεται και αισθάνεται 

την κατάσταση στο χώρο εργασίας 
     

Ο προϊστάμενος κινείται με βάση 

τον σχεδιασμό και 

προγραμματισμό εργασιών του 

τμήματος 

     

Ο προϊστάμενος , είναι 

καταρτισμένος στο αντικείμενο 

του έχει την κατάλληλη 

εκπαίδευση που απαιτείται,  

     

Υπάρχει σύστημα συνεχιζόμενης  

ενημέρωσης και εκπαίδευσης του 

σε νέα δεδομένα του φορέα 

     

 

Ο προϊστάμενος , προτείνει την 

αντίστοιχη ενημέρωση –

κατάρτιση μου ,ανάλογα με τις 

ανάγκες που προκύπτουν   
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6. Ποιά και σε ποιό βαθμό από τα παρακάτω χαρακτηριστικά πιστεύεται ότι 

αντικατοπτρίζουν τον προϊστάμενο 

 

Πολύ 

μικρό/Καθόλ

ου 

Μικρό Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ μεγάλο 

βαθμό 

Επικοινωνιακός      

Αντικειμενικός -Δίκαιος      

Ευγενικός      

Συνεννοήσιμος      

Οργανωτικός –Απαιτητικός      

Άμεσος στην λήψη αποφάσεων-κρίσεων      

Διαλλακτικός        

Αυστηρός      

Καταπιεστικός      

Συμβουλευτικός-δάσκαλος      

7.  Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
Πολύ 

μικρό/Καθόλου 

Μικρό 

Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Υπάρχει εκπαίδευση κατά την 

εργασία ,άτυπη εκπαίδευση,και 

επιμόρφωση 

     

 Το σύστημα εκπαίδευσης 

(σεμινάρια, υλικό, ενημερώσεις του 

φορέα)με καλύπτει ,είναι 

ικανοποιητικό 

     

Η εκπαίδευση που μου παρέχεται 

αναπτύσσει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές μου. 
     

Η εκπαίδευση που μου παρέχεται  

αποτελεί παράγοντα για ανέλιξη  

ή αύξηση των οικονομικών μου  
     

Η εκπαίδευση που παρέχει ο 

φορέας ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες που 

απαιτούν τα καθήκοντα μου και οι 

μεταβαλλόμενες στις συνθήκες της 

εργασίας  
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8. Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 

Πολύ 

μικρό/Καθόλου 

Μικρό 

Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Οι οικονομικές αμοιβές που 

καταβάλλονται με ικανοποιούν 

    συγκριτικά με την εργασία  που 

παρέχω 

     

Υπάρχει σύνδεση αμοιβών –

κινήτρων με την απόδοση –

επίδοση-αποτελεσματικότητα 

μου 

      

Το σύστημα αμοιβών-κινήτρων με 

ενθαρρύνει και με παρακινεί να 

πραγματοποιώ τους στόχους μου 

     

Το σύστημα αμοιβών-κινήτρων 

αναδεικνύει την συνεχή ποιοτική 

και ποσοτική εκτέλεση εργασίας 

ή είναι για όλους το ίδιο. 

     

Το σύστημα αμοιβών-κινήτρων 

είναι αντικειμενικό και δίκαιο 
     

Υπάρχει αναγνώριση για την 

αποτελεσματική και ποιοτική 

εκτέλεση των καθηκόντων μου 

     

Αξιοποιούνται και προωθούνται οι 

αποτελεσματικοί και καλοί 

υπάλληλοι 

     

Το σύστημα αξιολόγησης είναι 

δίκαιο-αξιοκρατικό και διαφανές  

και πραγματοποιείται με 

αντικειμενικά κριτήρια και 

διαδικασίες  

     

Το σύστημα αξιολόγησης γίνεται 

από καταρτισμένα και κατάλληλα 

εκπαιδευμένα άτομα  

 

     

Το σύστημα αξιολόγησης 

δημιουργεί ανασφάλεια με τις 

υπάρχουσες συνθήκες 

     

Η αξιολόγηση εμποδίζει την 

ποιοτική απόδοση της εργασίας μου 
     

Στην αξιολόγηση δίνεται η 

δυνατότητα να δηλώσω τις απόψεις 

μου ή τις αντιρρήσεις μου 

     

Στην αξιολόγηση λαμβάνονται 

υπόψη οι προτάσεις μου καθώς και 

οι ενστάσεις μου 
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Σε ένα αντικειμενικό ,ποιοτικό 

σύστημα αξιολόγησης, απαραίτητος 

παράγοντας για να αξιολογήσει 

είναι και ο συναλλασσόμενος ως 

προς την υπηρεσία που του έχει 

παραχθεί .Γίνεται εφαρμογή . 

     

Οι ευκαιρίες εξέλιξης είναι ίσες  για 

όλους τους υπαλλήλους 
     

 

9. Σημειώστε τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση για  τις πρόσθετες αμοιβές-παροχές-κίνητρα 

που σας ικανοποιούν στον φορέα σας: 

 Πολύ μικρό/Καθόλου 
Μικρό 

Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Πρόσθετα  επιδόματα-αμοιβές       

Αμοιβές για υπερωρίες       

Βοnus Παραγωγικότητας       

Κάλυψη για ιατρική νοσοκομειακή 

και φαρμακευτική περίθαλψη- 

Συνταξιοδοτικές  παροχές 

 

     

΄Αλλα Kίνητρα(Αναγνώριση- 

επιβράβευση-Ηθική ικανοποίηση-

διευκολύνσεις ) 

     

Σεμινάρια -Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα- Κατάρτιση 
     

Παιδικοί Σταθμοί για τα παιδιά των 

υπαλλήλων 
     

 

10. Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
Πολύ 

μικρό/Καθόλου 
Μικρό Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ μεγάλο 

βαθμό 

 Το  περιβάλλον της εργασίας μου 

(χώρος, τεχνολογία, οργάνωση 

γραφείου, καθαριότητα,αερισμός , 

φωτισμός, κλιματισμός ) ελέγχεται 

ως προς την υγιεινή, την ασφάλεια, 

την λειτουργικότητα, και την 

πρακτικότητα 

     

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής, 

διευκόλυνσης  και εξυπηρέτησης μου 

σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος 

σε ένα από τα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας 
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μου 

  

11. Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
Πολύ 

μικρό/Καθόλου 

Μικρό 

Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

Το ωράριο εργασίας μου, το 

επιλέγω και με ικανοποιεί 
     

Υπάρχει ευελιξία ως προς το 

ωράριο της εργασίας μου  
     

Το ωράριο εργασίας καλύπτει τις 

εργασιακές ανάγκες μου  
     

Το σύστημα των υπερωριών με 

ικανοποιεί στην ολοκλήρωση των 

εργασιών μου  

     

 

12. Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
Πολύ 

μικρό/Καθόλου 
Μικρό Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ μεγάλο 

βαθμό 

Σε ποιο βαθμό νιώθετε ασφαλείς 

στον ΕΦΚΑ, δεδομένης της 

οικονομικής κρίσης και των νέων 

εργασιακών νομοθετικών μέτρων; 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο ΕΦΚΑ 

αποτελεί ένα ιδανικό μέρος εργασίας 

στις μέρες μας, δεδομένης της 

οικονομικής κρίσης και των νέων 

εργασιακών νομοθετικών μέτρων; 

     

 

13.  Σημειώστε  τον βαθμό που επιλέγετε ως απάντηση στις προτάσεις που ακολουθούν: 

 
Πολύ 

μικρό/Καθόλου 
Μικρό Βαθμό 

Ούτε μικρό 

ούτε μεγάλο 

βαθμό 

Μεγάλο 

Βαθμό 

Πολύ μεγάλο 

βαθμό 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι 

συμμετέχετε στις συνδικαλιστικές 

διαδικασίες του σωματείου σας 

(εκλογές, απεργίες); 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των ταμείων θα 

επηρεάσει τις εργασιακές σχέσεις; 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των ταμείων θα 
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επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας; 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των ταμείων θα 

κάνει ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση 

των πολιτών; 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των ταμείων θα 

είναι επιτυχημένη στο μεσοπρόθεσμο 

μέλλον; 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των ταμείων θα 

είναι η μεταρρύθμιση που θα 

επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο 

μέλλον; 

     

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η 

συγχώνευση όλων των ταμείων θα 

αποτελέσει τη βάση στην κοινωνική 

ασφάλιση του μέλλοντος; 

 

 

 

    

 

 


