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Περίληψη 

Η διπλωματική αυτή εργασία έχοντας ως βάση τη μελέτη περίπτωσης των 

περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, επιχειρεί να συνδυάσει τρεις 

διαφορετικές διαστάσεις της κινητικότητας του προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Η 

πρώτη είναι η διερεύνηση του επιστημονικού και θεσμικού της πλαισίου. Η δεύτερη 

είναι η μέτρηση της κινητικότητας και η τρίτη είναι ο εντοπισμός των συνεπειών της 

και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της.  

Για αυτούς τους σκοπούς στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι 

επιστημονικές προσεγγίσεις της κινητικότητας του προσωπικού και αποσαφηνίζονται 

εννοιολογικά οι μορφές που περιλαμβάνει. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που την διέπει με βάση  

παραδείγματα άλλων χωρών και αναδεικνύονται συγκλίνουσες και αποκλίνουσες 

αντιλήψεις, γύρω από τους τρόπους σχεδίασης και εφαρμογής προγραμμάτων 

κινητικότητας.  

Ακολούθως αναλύονται οι μορφές της κινητικότητας για την ελληνική 

δημόσια διοίκηση και πραγματοποιείται ανασκόπηση των νομοθετικών παρεμβάσεων 

της περιόδου 2013-2017, εστιάζοντας ειδικά στο πλαίσιο που άφορα το Υπουργείο 

Παιδείας. 

Ως αποτέλεσμα αυτού του πλαισίου υπολογίζονται αριθμητικά οι μεταβολές 

του προσωπικού στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας με την 

μεθοδολογία της μέτρησης της εναλλαγής του προσωπικού. Επίσης παρουσιάζονται 

τα ευρήματα έρευνας πεδίου με αντικείμενο την καταγραφή των απόψεων του 

προσωπικού απέναντι στις μεταβολές που οφείλονται στην εναλλαγή του 

προσωπικού. 

Στην επόμενη ενότητα συνδυάζονται στατιστικά οι μετρήσεις της εναλλαγής 

του προσωπικού με τις αντίστοιχες μετρήσεις των απόψεων των εργαζομένων.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία 

σχολιάζονται στη τελευταία ενότητα. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι διακυμάνσεις του προσωπικού, σε 

συνδυασμό με  τις νομοθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων, έχουν αρνητική 

επίδραση στο εργασιακό περιβάλλον η οποία φαίνεται να  μεταβάλλεται ανάλογα με 

την ένταση του φαινομένου.  

Λέξεις κλειδιά (κινητικότητα, εναλλαγή προσωπικού, δημόσια διοίκηση, σχέδιο 

κινητικότητας,   απόσπαση,  μετάταξη, διαθεσιμότητα, διάθεση) 
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Abstract 

 This thesis attempts to combine three different perspectives of staff  

mobility in the public sector, based on the case study of the Ministry of Education  

Regional Services. The first perspective concerns the investigation of the scientific 

and institutional frameworks. The second measures mobility, and the third identifies 

the consequences and evaluates the results. 

 Following the above, the first part of the thesis presents the scientific 

approaches of employee mobility and conceptually clarifies the notions it entails. 

Subsequently, it describes the institutional framework involved, using examples from 

other countries to define converging and diverging perceptions of the way others 

design and implement mobility schemes. 

Forms of mobility for the Greek public administration and reviews of the 

legislative interventions of the period 2013-2017 are analyzed  in the next part of the 

thesis. Furthermore, the number of employees transferred among services is 

calculated drawing on the afore-mentioned framework and using employee turnover 

theory.  

In the following part, a survey on staff perceptions in employee turnover is presented. 

The following section combines statistical analysis of employee turnover rate 

with regard to corresponding measurements of employee attitudes. The results 

obtained from the above procedure are discussed in the last section. 

The survey showed that fluctuations of staff, in conjunction with legislative 

interventions, have had a negative impact on the working environment, which seems 

to vary according to the intensity of employee mobility. 

Keywords (mobility, employee turnover, public administration, mobility scheme, 

secondment, transfer)  
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1 
 

Κεφάλαιο 1 -Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο της εργασίας 
 

 Οι πολιτικές της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συχνά συνδέονται με 

την οργανωσιακή απόδοση. Η σύνδεση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω 

ενδιάμεσων παραγόντων όπως οι στάσεις και οι συμπεριφορές των εργαζομένων. 

(Katou, 2012). Η κινητικότητα του προσωπικού αποτελεί έναν από αυτούς τους 

παράγοντες. 

 Η κινητικότητα, συχνά συνδέεται με την ανάπτυξη των εργαζομένων, την 

καινοτομία, την διαχείριση της γνώσης και την ποικιλομορφία (diversity). Επίσης 

αναγνωρίζεται η ισχυρή εξάρτηση της με την εργασιακή δέσμευση. (Mowday, Porter, 

& Steers, 1982). Παράλληλα η κινητικότητα θεωρείται ως παράγοντας διατήρησης 

ποιοτικών εργαζομένων και εργαλείο για τον προγραμματισμό του ανθρώπινου 

δυναμικού Από την άλλη, η έλλειψη ευκαιριών κινητικότητας θεωρείται εμπόδιο στη 

διαχείριση των δεξιοτήτων των εργαζομένων (N.S.W Goverment, 2017). 

 Στην πράξη, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι ένα πιο σύνθετο 

στη διαχείρισή του ζήτημα. Η αποτίμηση του οφέλους που αποκομίζει ο οργανισμός 

και των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει, εξαιτίας της κινητικότητας, 

αλλά και η επίδραση της στην εργασιακή συμπεριφορά του εργαζόμενου, έχει 

προκαλέσει  σε ένα μικρό αριθμό ερευνητών έντονο ενδιαφέρον.  

Σε διεθνές επίπεδο βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη των στρατηγικών 

εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα  είναι η απόκτηση ευελιξίας (agility), 

προκειμένου οι δημόσιοι οργανισμοί να ανταποκριθούν στις ταχύτητα  

μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Στην κατεύθυνση αυτή, κινείται και η ανάπτυξη 

προγραμμάτων κινητικότητας του προσωπικού (OECD, 2015). 

Στην Ελλάδα, μέσα στην τελευταία δεκαετία η κινητικότητα του προσωπικού 

χρησιμοποιήθηκε έντονα στην κατεύθυνση της εξυγίανσης του δημόσιου τομέα. 

Ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης επιδίωξη των πολιτικών ηγεσιών αλλά και 

μνημονιακή υποχρέωση, υπήρξε ο «εξορθολογισμός» των δημοσίων υπηρεσιών.  Ένα 

από τα μέσα που εφαρμόστηκαν ήταν και παραμένει η ανακατανομή του προσωπικού 

από υπηρεσίες και οργανισμούς που καταργήθηκαν, σε άλλες υπηρεσίες και φορείς 

που θεωρούνται υποστελεχομένες (Μανιτάκης, 2013). 

Η πρόσφατη νομοθέτηση και εφαρμογή του «ενιαίου συστήματος 

κινητικότητας» επιχειρεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες μετακινήσεων του 
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προσωπικού, εισάγοντας ένα κοινό, για όλους τους υπαλλήλους σύστημα που θα 

ισχύει σε όλους  τους φορείς του δημοσίου.  

Στο ίδιο διάστημα, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

έχουν ήδη υποδεχθεί προσωπικό το οποίο προήλθε από προγράμματα κινητικότητας 

είτε εθελούσια, είτε υποχρεωτικά. Επίσης σταθερή επιλογή των πολιτικών ηγεσιών 

του Υπουργείου Παιδείας υπήρξε και εξακολουθεί να είναι, η στελέχωση των 

διοικητικών υπηρεσιών του, σε μεγάλο βαθμό, με τη διαδικασία των ετήσιων 

αποσπάσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Ενδεικτικό είναι ότι ειδικά οι αποσπάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στις 

διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας εξαιρούνται τόσο από τους 

περιορισμούς του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα όσο και από τον νέο νόμο για το 

ενιαίο σύστημα κινητικότητας και μπορούν να πραγματοποιηθούν με μόνη απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας.  

Επιπλέον παρά τις συνεχείς οργανωτικές ανακατανομές προσωπικού και 

αρμοδιοτήτων, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας παρέμειναν 

οργανωτικά στο πλαίσιο που καθορίζει ο νόμος 1566 του 1985 ο οποίος εντάσσει όλο 

το προσωπικό σε ένα τμήμα διοικητικών θεμάτων, που έχει την αρμοδιότητα της 

υποστήριξης όλης  της υπηρεσίας. 

Αυτές οι ιδιαιτερότητες καθιστούν τις περιφερειακές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας, πεδίο κατάλληλο για την έρευνα και την καταγραφή 

συσχετίσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας δημόσιος οργανισμός, από τη 

συχνή εναλλαγή του προσωπικού του, χωρίς αντίστοιχες οργανωτικές προσαρμογές. 

1.2 Υπόβαθρο της μελέτης 
 

Στην σύγχρονη επιστήμη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η κινητικότητα 

του προσωπικού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, αλλά και ανάμεσά 

τους αποτελεί αντικείμενο ερευνάς και προβληματισμού. Στην Ελλάδα όμως 

αντίστοιχες έρευνες με αντικείμενο τις επιπτώσεις της κινητικότητας και της 

εναλλαγής του προσωπικού είναι περιορισμένες.  

Παρόλα αυτά, μέσα στην τελευταία δεκαετία η κινητικότητα του προσωπικού 

στην δημόσια διοίκηση έχει χρησιμοποιηθεί για την άσκηση πολιτικής είτε με βάση 

τις μνημονιακές δεσμεύσεις για τη συμπίεση του κόστους, είτε σύμφωνα με τις 

επιλογές της κεντρικής διοίκησης για την εξυγίανση του δημόσιου τομέα.  Ενδεικτικό 
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είναι ότι μόνο μέσα στην τελευταία πενταετία έχουν υπάρξει σειρά νομοθετικών 

παρεμβάσεων με αντικείμενο την κινητικότητα του προσωπικού.
1
 

Ως εκ τούτου η παρούσα εργασία επιχειρεί αφενός να αποτυπώσει το πλαίσιο 

της κινητικότητας του προσωπικού και αφετέρου να συμβάλει στην διερεύνηση των 

αιτιών που την προκαλούν καθώς και των αποτελεσμάτων της. 

1.3 Διατύπωση του προβλήματος  
 

Ο δημόσιος τομέας σήμερα αποτελεί τον φορέα εκείνο, που παρέχει κάθε 

μορφής υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Επομένως η 

αποτελεσματικότητα των δημόσιων οργανισμών μπορεί να μετρηθεί κυρίως ως 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δικαιούχους τους. Στην εξυπηρέτηση αυτού του 

στόχου συνεισφέρουν, τα καλά σχεδιασμένα προγράμματα αξιοποίησης τεχνολογιών, 

κατανομής ανθρώπων και πόρων, καθώς και πρόσληψης και διατήρησης ικανών και 

αφοσιωμένων εργαζομένων. Για να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε αυτά τα 

ζητούμενα, οι υπηρεσίες του δημοσίου δεν πρέπει να θεωρούνται υποχρεωτικά ένα 

ενιαίο σύνολο που υπάγεται σε ενιαίους κανόνες αλλά πρέπει να προσαρμόζονται 

στις ανάγκες και τις επιδιώξεις κάθε μεμονωμένου οργανισμού. 

Το Υπουργείο Παιδείας κατά συνέπεια για να ικανοποιήσει τον στόχο της 

παροχής ποιοτικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, οφείλει να έχει μία δομή με 

υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης που να αξιοποιεί επαρκώς το 

εκπαιδευτικό προσωπικό που υπάγεται σε αυτήν. Η υπάρχουσα δομή δεν φαίνεται να 

ικανοποιεί επαρκώς αυτόν το στόχο. Το κενό αυτό επιχειρείται να καλυφθεί με την 

εφαρμογή της κινητικότητας όπως αυτή ορίζεται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, χωρίς 

παρόλα αυτά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

Ειδικότερα στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει  

αυξημένη κινητικότητα που οφείλεται σε δυο κυρίως αιτίες. Η πρώτη είναι η 

διαχρονική επιλογή του Υπουργείου Παιδείας για τη μερική στελέχωση των φορέων 

και υπηρεσιών  του με ετήσιες αποσπάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Η δεύτερη, η 

οποία εφαρμόστηκε κατά την μνημονιακή περίοδο, προήλθε από τις υποχρεωτικές 

μετακινήσεις προσωπικού το οποίο προέκυπτε ως πλεονάζον. Τα ζητήματα που 

προαναφέρθηκαν επιχειρεί να αναλύσει και να διερευνήσει η παρούσα διπλωματική 

εργασία. 

                                                       
1 Ενδεικτικά  ν. 4024/2011, ν. 4093/2012, ν.4325/2015,ν. 4440/2016 
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1.4 Ερευνητικά ερωτήματα  
 

Πολλές από τις ήδη υπάρχουσες έρευνες που αφορούν την κινητικότητα του 

προσωπικού, εστιάζουν στην διερεύνηση των αιτίων που οδηγούν τον εργαζόμενο 

στην απόφαση του να μετακινηθεί και στις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην 

κινητικότητα που πραγματοποιείται οικειοθελώς και τις υποχρεωτικές μορφές της  

κινητικότητας. Επίσης κάποιες εξετάζουν τις σχέσεις της κινητικότητας (ως πρόθεση 

μετακίνησης) με παράγοντες όπως η αποδοτικότητα, η εργασιακή δέσμευση και η 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού όπως και των εργαζομένων του (Burke, Noblet, 

& Cooper CBE, 2013). 

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης που προσπαθεί να 

προσεγγίσει τις συνέπειες που προκαλεί η κινητικότητα  μετρώντας απευθείας την 

εναλλαγή  του προσωπικού και τις μορφές της.  

Σε αυτό το πλαίσιο τα ερωτήματα που θέτει η παρούσα διπλωματική είναι 

τα εξής:  

 Ποιοι είναι οι ρυθμοί εναλλαγής του προσωπικού;  

 Με ποιους τρόπους επηρεάζεται το οργανωσιακό κλίμα από τις συχνές 

μεταβολές του προσωπικού; 

 Ποιοι παράγοντες - συντελεστές παίζουν ρόλο στην απόφαση του προσωπικού 

για την παραμονή ή αποχώρησή του;  

 Πως αντιμετωπίζουν οι σταθεροί εργαζόμενοι το προσωπικό που 

εναλλάσσεται αλλά και το φαινόμενο της συχνής εναλλαγής;  

Τα παραπάνω διερευνούνται με έναν συνδυασμό ερευνητικών εργαλείων που 

περιλαμβάνουν την παρατήρηση και την έρευνα πεδίου με τη χρήση 

ερωτηματολογίων. Προκειμένου μάλιστα να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερα πρωτογενή δεδομένα, η έρευνα διενεργήθηκε  σε ένα μεγάλο μέρος των 

υπηρεσιών για να υπάρξει ικανοποιητική αντιπροσώπευση και να είναι δυνατή η 

σύγκριση  των αποτελεσμάτων για κάθε υπηρεσία. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων επιλέχθηκε επίσης ώστε τα 

συμπεράσματα που θα εξαχθούν να είναι ασφαλή και χρήσιμα. 

1.5 Σκοπός της μελέτης 
 

Η μελέτη αυτή προσπαθεί να προσθέσει στον προβληματισμό για την 

καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα.  
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Οι επιπτώσεις της κινητικότητας στο δημόσιο επηρεάζουν άμεσα την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Επίσης επηρεάζουν τους 

ίδιους τους εργαζόμενους στο δημόσιο ως προς την αφοσίωση τους στην εργασία και 

την ικανοποίηση που παίρνουν από αυτήν.  

Επιδίωξη είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βελτίωση των διαδικασιών 

που εφαρμόζονται και να προταθούν τρόποι διαχείρισης προσθέτοντας έτσι αξία 

στους εμπλεκόμενους και στο αποτέλεσμα των ενεργειών τους.  

1.6 Σημασία της μελέτης  
 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει το θέμα της κινητικότητας στα πλαίσια μίας 

δημόσιας υπηρεσίας η οποία εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές 

αυξομειώσεις στον αριθμό του προσωπικού της. Επομένως η μελέτη αυτή μπορεί να 

χρησιμεύσει ως πρόκληση για ανάλογες μελλοντικές εργασίες σε άλλες υπηρεσίες 

του δημόσιου που αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις. Τα στοιχεία της επίσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές μελέτες πάνω στο ίδιο θέμα. Τα 

συμπεράσματά της θα μπορούσαν να αποτελέσουν αρχικό υλικό και βιβλιογραφική 

αναφορά σε επόμενες μελέτες . Τέλος θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο 

προβληματισμού των  υπευθύνων του δημόσιου τομέα για τη χάραξη πολιτικής στα 

ζητήματα της κινητικότητας.  

1.7 Περιορισμοί της μελέτης  
 

Όπως σε κάθε μελέτη, έτσι και στην συγκεκριμένη θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ορισμένοι περιορισμοί.  

Ένας παράγοντας είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά δεδομένα σε 

δημοσιευμένες έρευνες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αντιπαραβολή των 

αποτελεσμάτων της μελέτης.  

Επίσης το εύρος της μελέτης περιορίζεται από το γεγονός ότι το προσωπικό 

των υπηρεσιών αποτελούν κατά κανόνα,  μόνιμοι  δημόσιοι υπάλληλοι διοικητικοί 

και εκπαιδευτικοί με εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο.  

Ακόμα ένας περιορισμός αφορά στο ότι πολλοί από τους τρόπους 

μετακίνησης των υπαλλήλων διέπονται από νόμους και εγκυκλίους που 

ανελαστικοποιούν τις μορφές κινητικότητας.  
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Κεφάλαιο 2 –Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

2.1 Σύγχρονες τάσεις στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στο δημόσιο 

τομέα. 
 

Τα μοντέλα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στον ιδιωτικό τομέα συχνά 

θεωρούνται ως πανάκεια και για τις «ασθένειες» που υπάρχουν στον δημόσιο τομέα. 

Ωστόσο τέτοιου είδους αναγνώσεις παραβλέπουν τις εσωτερικές διαφορές μεταξύ του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίες και τελικά καθορίζουν τα μέσα που έχει 

στην διάθεσή της η Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Galloway, 1990).  

Όπως και στον ιδιωτικό έτσι και στον δημόσιο τομέα οι οργανισμοί πρέπει, να 

προσλάβουν προσωπικό, να αναπτύξουν και να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους 

τους, να εφαρμόσουν ένα σύστημα πληρωμών, ένα σύστημα όρων εργασίας και να  

καθορίσουν τις πολιτικές για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων τους. Ωστόσο η 

ιδιαιτερότητα  έγκειται στο ότι ο δημόσιος τομέας εστιάζει στην εξυπηρέτηση του 

δημόσιου συμφέροντος, γεγονός που προσθέτει ένα επίπεδο πολυπλοκότητας, η 

οποία δεν ταιριάζει εύκολα με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, σαν 

στρατηγικό εταίρο στην επίτευξη οργανωσιακής ανταγωνιστικότητας και 

επιχειρησιακών αποτελεσμάτων  (Brown, 2004). 

Ο John Daly αναπτύσσει έξι θεμελιακές αρχές για ποιότητα και υψηλή 

αποτελεσματικότητα στο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα. 

1. Ανταπόκριση στη δημόσια βούληση 

2. Κοινωνική ισότητα 

3. Επικέντρωση στην αποστολή 

4. Ικανότητες που βασίζονται στην άμιλλα μεταξύ των εργαζομένων 

5. Επαγγελματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

6. Οργανωσιακή κουλτούρα βασισμένη στην ηθική 

(Daly, 2016). 

Διαφοροποιήσεις και περιορισμοί στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

προκύπτουν επίσης από τις διαφορετικές οργανωτικές δομές που ισχύουν μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  

Στις περισσότερες χώρες, οι οργανωτικές δομές του δημοσίου έχουν 

υιοθετήσει το  «Βεμπεριανό» μοντέλο διοίκησης ανεξάρτητα από το επίπεδο της 

κοινωνικής και οικονομικής τους ανάπτυξης. Αυτού του είδους οι δομές, οι ουδέτερες 

αξίες και η έμφαση στην εμπειρογνωμοσύνη προκάλεσαν μια γραφειοκρατική 
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αντίληψη και στον τρόπο που οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται και εφαρμόζουν την 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Ferlie, Lynn Jr., & Pollit, 2005). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η εισαγωγή σε πολλές χώρες του μοντέλου 

του New Public Management, και οι νέες τεχνολογίες επέφεραν αλλαγές στον τρόπο 

αντίληψης της δημόσιας διοίκησης εν γένει, και πρότειναν νέους τρόπους χάραξης 

της πολιτικής του δημόσιου τομέα και της διακυβέρνησης (HOOD, 1991) (Stoker, 

1998). 

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούσαν τους τομείς της διαφάνειας, της 

λογοδοσίας, της δομής, των επιδόσεων, της κατάρτισης του προϋπολογισμού και της 

απασχόλησης (Haque, 2006). 

Συνολικά στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού διαμορφώθηκαν νέες τάσεις 

στις εξής κατευθύνσεις: 

Η πρώτη κατεύθυνση αφορά την επίτευξη ευελιξίας (flexibility), στην 

αξιοποίηση των πόρων με σκοπό την απομάκρυνση από σταθερές κεντρικές δομές 

και την παροχή της δυνατότητας στη Διοίκηση Προσωπικού να μπορεί να τους 

διαθέσει εκεί που έχει την μεγαλύτερη ανάγκη, αναπροσαρμόζοντας  ανάλογα τους 

στόχους του προσωπικού. 

Η δεύτερη κατεύθυνση σχετίζεται με τις αμοιβές και περιλαμβάνει, την 

αμοιβή σύμφωνα με την απόδοση (pay for performance), ευέλικτες μορφές αμοιβών 

και σύναψη συμβολαίων απόδοσης. Συχνά τα συστήματα του δημόσιου τομέα είναι 

συνδεδεμένα με αυτόματα συστήματα προαγωγών, αυξήσεων μισθών και 

επιδομάτων. Αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις προτείνουν τον συνολικό 

επανακαθορισμό του τρόπου ανταμοιβής. Δηλαδή την κατάρτιση προγραμμάτων 

αξιολόγησης της απόδοσης και επίτευξης των στόχων, σύμφωνα με τα όποια θα 

καθορίζεται και το επίπεδο των αμοιβών.    

Η Τρίτη κατεύθυνση αφορά την αποκέντρωση των δομών και την εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων (decentralization, devolution) προτείνοντας την απομάκρυνση από 

άκαμπτες, κοστοβόρες και συγκεντρωτικές δομές και την υιοθέτηση βελτιωμένων πιο 

ευέλικτων μορφών οργάνωσης και διοίκησης (Ferlie et al., 2005).  

Ο Battaglio (2015) προχωρά ένα βήμα πιο πέρα σε αυτήν την κατεύθυνση, 

προτείνοντας και άλλες διαδικασίες αναμόρφωσης όπως αυτή της 

αποκατηγοριοποίησης των θέσεων εργασίας (declassification). Αυτό αποτελεί 

αποδέσμευση του τρόπου  αμοιβής των εργαζόμενων που δεν γίνεται πλέον με όρους 

περιγραφής θέσης (Job description). Στόχος είναι η δυνατότητα κάλυψης μίας θέσης 
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με βάση μια ευρύτερη περιγραφή της. Έτσι δίνεται η ευκαιρία να προτιμηθούν 

υποψήφιοι οι οποίοι έχουν δυνατότητες και ταλέντο αλλά δεν ταιριάζουν ακριβώς με 

το προφίλ της θέσης.  Επίσης προτείνει την απελευθέρωση των απολύσεων μέσω της 

αλλαγής της νομοθεσίας (Deregulation) έτσι ώστε η διοίκηση να έχει την δυνατότητα 

με πιο συνοπτικό τρόπο να απομακρύνει το μη αποδοτικό προσωπικό. Τέλος ως 

ακόμα ένα μέτρο για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το δημόσιο  

προτείνεται η  ιδιωτικοποίηση (privatization) των υπηρεσιών διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων, έτσι ώστε το δημόσιο θα μπορεί να απευθυνθεί σε ειδικευμένες  

εταιρίες επιτυχαίνοντας οικονομίες κλίμακας και κατά συνέπεια εξοικονόμηση πόρων 

(Battaglio, 2015). Πρέπει ωστόσο να προστεθεί ότι η αποτελεσματικότητα τέτοιου 

είδους μεταρρυθμίσεων εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση (Jordan & 

Battaglio, 2014). 

Στην Ελλάδα, απόπειρες εκσυγχρονισμού με εφαρμογή πολιτικών της 

διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο έχουν πραγματοποιηθεί κατά το 

παρελθόν με αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Μία από αυτές έγινε με τον Ν.3230/2004 ο οποίος στο πρώτο του άρθρο 

καθιερώνει το σύστημα «Διοίκησης μέσω Στόχων», με το οποίο επιδιώκεται η 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του 

ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. 

Μια πιο πρόσφατη προσπάθεια προσαρμογής της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού στα σύγχρονα δεδομένα πραγματοποιήθηκε με τον Ν.4109/2013 και την 

έκδοση της εγκυκλίου: ΔΟΑ/Φ.13/607/οικ.12461/2013 του Υπουργείου 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης για την περιγραφή των 

θέσεων εργασίας. 

Ωστόσο παρά τις σποραδικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού, η Διοίκηση του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο δημόσιο τομέα εξακολουθεί  συχνά εντάσσεται μέσα 

στην ευρύτερη έννοια της διοικητικής μέριμνας ενώ όπως επισημάνει και ο 

Φαναριώτης (1999) θα έπρεπε να αποτελεί αυτόνομη διοικητική λειτουργία  

(Φαναριώτης, 1999b). 

2.2 Εννοιολογικές προσεγγίσεις  
 

Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνίσουμε  και να 

διαχωρίσουμε τις έννοιες των όρων κινητικότητα (mobility) και εναλλαγή 

προσωπικού (turnover).  
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Έχει παρατηρηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία οι δύο αυτές έννοιες συχνά να 

ταυτίζονται και να μεταφράζονται με το ίδιο νόημα. Πιο σαφής είναι ο διαχωρισμός 

στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία και για αυτό το λόγο στην ελληνική μετάφραση της 

ορολογίας προστίθεται και η αρχική ξενόγλωσση ορολογία.  

2.2.1 Κινητικότητα  

 

Στη βιβλιογραφία οι έννοιες που συνδέονται με την κινητικότητα 

εμφανίζουν ορισμένες εννοιολογικές δυσκολίες.  

Σύμφωνα με τον Long η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (Labour 

mobility) περιλαμβάνει τις αλλαγές στην τοποθέτηση των εργαζομένων τόσο ως προς 

τον φυσικό χώρο εργασίας, Γεωγραφική Κινητικότητα (Geographic Mobility), όσο 

και ως προς το περιεχόμενο της εργασίας, επαγγελματική κινητικότητα (Occupational 

Mobility). Η γεωγραφική κινητικότητα μπορεί περαιτέρω να υποδιαιρεθεί σε μικρής 

απόστασης (short distance) ή μεγάλης απόστασης μετακίνηση (long distance move) 

όπως επίσης μπορεί να διαχωριστεί μεταξύ εθελούσιας (voluntary) και αναγκαστικής 

(coerced)μετακίνησης. Η επαγγελματική κινητικότητα μπορεί να είναι οριζόντια 

(lateral), μετακίνηση δηλαδή σε μια κατηγορία θέσεων απασχόλησης παρόμοιων με 

αυτήν της προηγούμενης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του εργαζόμενου, ή 

κάθετη  (vertical) από μία θέση σε μία ανώτερη ή υποδεέστερη  (Long & Ferrie, 

2006). 

Διαφορετικός τύπος κινητικότητας είναι η εργασιακή κινητικότητα (job 

mobility). Η εργασιακή κινητικότητα δεν είναι μία διακριτή έννοια. Ο όρος 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πολλούς διαφορετικούς τύπους μεταβάσεων 

κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου των ατόμων, όπως π.χ. μεταξύ εργοδοτών, 

μεταξύ επαγγελμάτων και μετακινήσεων στην επαγγελματική διαστρωμάτωση, 

μεταξύ διαφορετικών μορφών εργασιακών σχέσεων, καθώς και εντός αλλά και 

εκτός της αγοράς εργασίας (Μπάτιου, 2017). 

Σύμφωνα με τον (Shniper, 2005) η εργασιακή κινητικότητα (job mobility) 

συντελείται όταν «το άτομο σταματά να εργάζεται για έναν εργοδότη και ξεκινά να 

εργάζεται για κάποιον άλλον». 

Πρόσφατες προσεγγίσεις ορίζουν την κινητικότητα ταλέντων (talent 

mobility) η οποία συνίσταται στην αποτελεσματική και προληπτική μετακίνηση 

εργαζομένων οριζόντια και κάθετα εντός του ίδιου οργανισμού για την εξασφάλιση 
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της μόχλευσης δεξιοτήτων, ταλέντων και αρμοδιοτήτων, όταν και όπου είναι πλέον 

απαραίτητα (Cornerstone, 2016). 

Για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης ο Φαναριώτης (1999) παρατηρεί 

μια διαδικασία συνεχούς και αδιάκοπης κινητικότητας, είτε λόγω αναβάθμισης των 

προσόντων των υπαλλήλων, είτε λόγω μεταβολής του φάσματος των αναγκών της 

υπηρεσίας, οι οποίες επιβάλλουν την αξιοποίηση τους. Στην διαδικασία αυτή 

αποδίδει τον όρο Υπηρεσιακή Κινητικότητα. Προχωρά μάλιστα σε αλγεβρική 

αποτύπωση του αποτελέσματος της κινητικότητας ως το σύνολο των προσλήψεων 

και των απομακρύνσεων του προσωπικού από τον οργανισμό
2
. Διαφοροποιεί επίσης 

της μετακινήσεις εντός της υπηρεσίας είτε λόγω εναλλαγής του προσωπικού στις 

εργασίες (job rotation) είτε λόγω μεταθέσεων και προαγωγών από την εργασιακή 

κινητικότητα στην οποία αποδίδει τον όρο (labour turnover). Κάθε άλλο είδος 

μετακίνησης του προσωπικού θεωρείται ως εσωτερική κινητικότητα (Φαναριώτης, 

1999b).    

Κινητικότητα συνιστά επίσης κάθε μετακίνηση των εργαζομένων μεταξύ του 

ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, αλλά και εντός του δημοσίου τομέα και η οποία 

μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση κινήτρων των εργαζομένων  

προσφέροντας  τους προοπτικές εργασιακής σταδιοδρομίας (Äijälä, 2002). 

Επίσης διακρίνεται η οριζόντια μορφή κινητικότητας, δηλαδή εντός του 

ίδιου δημόσιου  οργανισμού ή οπουδήποτε  εντός της  δημόσιας διοίκησης καθώς 

και η κάθετη μορφή κινητικότητας δηλαδή μεταξύ επιπέδων της ιεραρχίας 

(Gajduschek, 2011).  

Ως μετάθεση (transfer) o Yoder (1970) χαρακτηρίζει την πλευρική 

μετατόπιση που προκαλεί μετακίνηση του ατόμου από μία θέση σε μία άλλη, 

συνήθως χωρίς να περιλαμβάνει σημαντική αλλαγή αρμοδιοτήτων, ευθυνών, 

απαραίτητων δεξιοτήτων ή αποζημίωσης. Η μετάθεση μπορεί να ξεκινήσει είτε από  

τον οργανισμό είτε από τον εργαζόμενο και μπορεί να είναι προσωρινή η μόνιμη 

(Yoder, 1970). 

Οι προσωρινές μετακινήσεις αποδίδονται συχνότερα με τον όρο απόσπαση 

(secondment), ο οποίος τυπικά αναφέρεται στον δανεισμό ενός ατόμου από έναν 

οργανισμό σε κάποιον άλλον (παρόλο που μπορεί να αναφέρεται και στην 

                                                       
2 Η αποτύπωση αυτή ταυτίζεται και με ένας από τους τρόπους υπολογισμού της εναλλαγής 
προσωπικού στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. 



 
 

11 
 

κατάσταση όπου κάποιος μετακινείται προσωρινά σε άλλο τμήμα ή λειτουργία 

εντός του ιδίου οργανισμού (Cunningham, Graham, & Bennett, 2004). 

Στην ελληνική δημόσια διοίκηση οι εσωτερικές μετακινήσεις του προσωπικού 

προσδιορίζονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων του Ν.3528/2007 

υπό τον γενικό τίτλο «Υπηρεσιακές Μεταβολές». Έχει ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε, γενικά καθιερωθεί η χρήση του  όρου κινητικότητα.   

Χρειάζεται να καταστεί σαφές ότι την παρούσα εργασία απασχολεί η 

κινητικότητα του προσωπικού των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης δηλαδή οι 

μετακινήσεις εντός των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών.  

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των μορφών που προβλέπει η 

σχετική νομοθεσία καθώς και των διαδικασιών που ακολουθούνται.   

 

2.2.1.1 Η κινητικότητα ως εργαλείο της Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

 Το σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον 

μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς.    

 Οι κυβερνήσεις, για να διαχειριστούν αυτές τις μεταβολές, ώστε να 

αποκαταστήσουν τα δημόσια οικονομικά και να επαναφέρουν την διοίκηση σε 

βιώσιμη πορεία, προσπαθούν να  γίνουν περισσότερο ευέλικτες στην διαχείριση του 

δημόσιου τομέα και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών (OECD, 2015). 

 Η ευελιξία των πόρων (resource fluidity) έχει χαρακτηριστεί ως ένας από 

τους τρείς  μηχανισμούς
3
 που διαμορφώνουν την βάση για τη Στρατηγική Ευελιξία 

(Strategic Αgility). Ευελιξία των πόρων είναι η ικανότητα μετακίνησης πόρων 

(ανθρώπινων και οικονομικών), όπου κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με την αλλαγή 

των προτεραιοτήτων. Η ευελιξία αφορά και τον προσδιορισμό και την προώθηση 

καινοτόμων τρόπων μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων των χρησιμοποιούμενων 

πόρων καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητα και της παραγωγικότητας, τόσο για 

τη δημοσιονομική εξυγίανση όσο και για την επανεπένδυση τους σε 

αποτελεσματικότερες δημόσιες πολιτικές και υπηρεσίες (Doz & Kosonen, 2008). 

Ιδιαίτερα για τον δημόσιο τομέα , η ευελιξία και προσαρμοστικότητα των δομών, των 

ανθρώπων και των διαδικασιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οργανωτική 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα (Πετρίδου & Μυλωνάς, 2016). 

                                                       
3 Και οι τρείς μηχανισμοί  είναι strategic sensitivity • collective commitment • resource fluidity  
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Κατά συνέπεια μία από τις προϋποθέσεις για την προσαρμογή  του δημόσιου 

τομέα στο σύγχρονο περιβάλλον αποτελεί  η ενίσχυση της κινητικότητας του 

προσωπικού.   

Μέσω της ενίσχυση της κινητικότητας οι κυβερνήσεις στοχεύουν στην 

βελτίωση της  ικανότητας προσαρμογής και της  ανταπόκρισης του δημοσίου, στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες, στη διαμόρφωση κινήτρων και επαγγελματικών 

προοπτικών για τους εργαζόμενους και στην ευθυγράμμιση των οργανωσιακών τους  

στόχων με τους ατομικούς (OECD, 2011). 

Επίσης μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας του προσωπικού μπορεί να 

εξυπηρετηθούν: 

 Η ανάγκη για προσωρινές προσαρμογές για την ευκολία ή το όφελος του 

οργανισμού ή του εργαζομένου. 

 Η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων ή αλλαγών  στις λειτουργίες, ώστε  

να αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις στις απαιτήσεις της εργασίας . 

 Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού.  

 Η διαχείριση νέων ευθυνών και αρμοδιοτήτων.  

 Η εκπαίδευση των εργαζομένων για μετέπειτα αξιοποίησή τους (Saiyadain, 

1985). 

Από την πλευρά των εργαζομένων, η κινητικότητα αντιπροσωπεύει μια πολύ 

σημαντική πτυχή στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους, ενθαρρύνοντας  την 

εξοικείωση τους  με άλλους τομείς δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων 

και  την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Η κινητικότητα των εργαζομένων είναι επίσης ευρέως αποδεκτή ως ένας από τους 

καλύτερους τρόπους ανάπτυξης ηγετικών δυνατοτήτων, εμπλουτισμού της 

σταδιοδρομίας τους και απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα οι 

εργαζόμενοι όταν μετακινούνται, μεταφέρουν μαζί τους νέες πρακτικές, γνώσεις, νέες 

ιδέες και δεξιότητες. Αυτή η μεταφορά τεχνογνωσίας βοηθά  τις διεργασίες 

καινοτομιών στους οργανισμούς και παράλληλα ενισχύει την ανάπτυξη κουλτούρας 

προσαρμοστικότητας (NSW Public Service Commission, 2013). 

Δεν πρέπει ωστόσο να παραληφθεί η αναφορά στο γεγονός ότι η κινητικότητα 

χρησιμοποιήθηκε κατά το παρελθόν μόνο ως μέσο περιορισμού κόστους του 

δημοσίου τομέα και όχι ως εργαλείο για την αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα. 

Ενδεικτικό είναι ότι κατά το έτος 2010 περισσότερα από τα ¾ των κρατών μελών του 
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ΟΟΣΑ ανέφεραν ότι εφάρμοζαν ή σκόπευαν να εφαρμόσουν προγράμματα περικοπής 

του προσωπικό στον δημόσιο τομέα τους (OECD, 2011). 

Επίσης στον ελληνικό δημόσιο τομέα υποχρεωτικές μορφές κινητικότητας 

χρησιμοποιήθηκαν  στο παρελθόν και ως πειθαρχικές ποινές (δυσμενής μετάθεση). 

Η κινητικότητα του προσωπικού συνεπάγεται ορισμένα κόστη για τον οργανισμό 

που την εφαρμόζει: 

Στα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται τόσο απτά όσο και άυλα : 

Τα απτά κόστη περιλαμβάνουν το κόστος προσέλκυσης νέου προσωπικού, το κόστος 

ελέγχου και δοκιμής νέων υποψηφίων, καθώς και το κόστος μισθοδοσίας του 

προσωπικού κατά την περίοδο της εξοικείωσης και της εκπαίδευσης του. 

Στα άυλα κόστη συμπεριλαμβάνονται η αρχική χαμηλή παραγωγικότητα των 

εργαζομένων, μέχρι τουλάχιστον την απόκτηση των γνώσεων και των εμπειριών που 

απαιτεί η εργασία, το κόστος επίβλεψης των εργαζομένων καθώς και τα κόστη που 

συνδέονται με τη διόρθωση των λαθών που γίνονται στην αρχή και μέχρι την 

προσαρμογή τους (Dessler, 2015). 

Σε κάθε οργανισμό υπάρχει μία ισορροπία για την κινητικότητα του 

προσωπικού του. Εάν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί μπορεί να προκαλέσει 

σημαντική βλάβη.  Το όριο αυτό διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό (Torrington, 

Hall, Taylor, & Atkinson, 2017). 

 Η υπέρβαση αυτού του ορίου δεν ευνοεί ούτε τους εργαζόμενους ούτε τον 

οργανισμό. 

 Οι λίγες αλλαγές εξάλλου ενέχουν τον κίνδυνο της στασιμότητας για το 

προσωπικό και του περιορισμού της δυνατότητας αξιοποίησης εξωτερικών 

ευκαιριών. Συνέπεια αυτού αποτελεί ο εργαζόμενος να υπολείπεται σε εμπειρίες και 

γνώσεις. Παράλληλα για τους οργανισμούς οι λίγες αλλαγές συνεπάγονται απώλεια 

της δυνατότητας διάχυσης γνώσεων στο περιβάλλον. Η υπερβολική κινητικότητα,  

πάλι, επιτείνει την ανασφάλεια για τους εργαζόμενους, ενώ  για τους οργανισμούς 

συνεπάγεται αυξημένα λειτουργικά κόστη (Social and Economic Council., 2011).      

Τόσο το φαινόμενο της εναλλαγής του προσωπικού στην εργασία όσο και οι 

επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και τους οργανισμούς αναλύονται με 

περισσότερη λεπτομέρεια στη συνέχεια. 
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2.2.1.2 H σύνδεση της κινητικότητας με τις λειτουργίες της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τη σύνδεση της κινητικότητας με βασικές 

λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα όπως την 

λειτουργία του προγραμματισμού και της στελέχωσης, δύο κατεξοχήν λειτουργίες 

που συνδέονται με την δυνατότητα του οργανισμού να προσδιορίζει τους στόχους 

του, να προβλέπει τις ανάγκες του και να διαμορφώνει το κατάλληλο περιβάλλον για 

την εξυπηρέτησή τους. Οι λειτουργίες αυτές συνδέονται με την αξιοποίηση των ιδίων 

ανθρώπινων πόρων του και με την απόκτηση νέων. 

Α) Σύνδεση της κινητικότητας με τη λειτουργία του προγραμματισμού 

Κατά τη λειτουργία του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού, κάθε 

φορέας προσδιορίζει τις ανάγκες του σε προσωπικό τόσο αριθμητικά όσο και από 

άποψη προσόντων και ειδικοτήτων ώστε ακολούθως να προσελκύσει και να επιλέξει 

τους ικανότερους για την επίτευξη των στόχων του (Βούζας, 2017). 

Κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού ο οργανισμός πραγματοποιεί 

εκτιμήσεις και προβλέψεις για τις μελλοντικές του ανάγκες, συνυπολογίζοντας την 

εσωτερική κινητικότητα του προσωπικού. Σε αυτήν περιλαμβάνονται οριζόντιες και 

κάθετες μορφές κινητικότητας όπως, προσλήψεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, 

απολύσεις, μεταθέσεις, προαγωγές.  

 Ένας τρόπος να προβλεφθεί η κινητικότητα είναι η ανάλυση και ανάπτυξη 

σχεδίων εξέλιξης για κάθε εργαζόμενο. Στα σχέδια αυτά αναλύονται οι πιθανότητες 

μετακίνησης (αλλαγής θέσης) για κάθε εργαζόμενο. Μία δεύτερη προσέγγιση  στην 

πρόβλεψη της κινητικότητας είναι οι εκτιμήσεις των τμημάτων σχετικά με τις 

μελλοντικές τους ανάγκες και τις προθέσεις μετακινήσεις του προσωπικού τους 

(Walker, 1980).     

Με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων προσέλκυσης προσωπικού,  μέσω 

της κινητικότητας της εργασίας, οι οργανισμοί αποκτούν πρόσβαση σε μια δεξαμενή 

εργαζομένων, προκειμένου να επιλέξουν τους καταλληλότερους για την επίτευξη των 

στόχων τους.  

Για την προσέλκυση των καταλληλότερων υποψηφίων, κομβική σημασία έχει 

η εφαρμογή ενός μηχανισμού που θα βασίζεται στην εκτίμηση των προσόντων των 

υποψηφίων και στη δυνατότητά τους να εκτελούν τα καθήκοντα της θέσης. Ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή του κατάλληλου μηχανισμού για την προσέλκυση, 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη του μια σειρά από εργαλεία αξιολόγησης, για να 
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εξασφαλιστεί ότι η διαδικασία είναι ολοκληρωμένη και δίνει σε κάθε υποψήφιο την 

καλύτερη ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητές του (NSW Public Service 

Commission, 2013). 

Β) Η κινητικότητα και η λειτουργία της στελέχωσης 

Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στοχεύει στην 

αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων του οργανισμού. 

Ανάμεσα στα μέσα που διαθέτει ο οργανισμός για την επίτευξη αυτού του 

στόχου, είναι η ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού του 

οργανισμού ανάλογα με τις ανάγκες του  μέσω της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσής 

του (Ξηροτύρη Κουφίδου, 2001). 

Όπως παρατηρήσαμε παραπάνω ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην επιδίωξη  του στόχου αυτού είναι η επίτευξη ευελιξίας τόσο στις δομές όσο και 

στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Ειδικά η ευελιξία στο ανθρώπινο δυναμικό επιτυγχάνεται μέσω: 

 α) Της λειτουργικής ευελιξίας η οποία αναφέρεται στις ικανότητες  που διαθέτει ο 

εργαζόμενος να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί 

όπου απαιτείται, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του οργανισμού. 

β) Της ευελιξίας στελέχωσης που αφορά στην δυνατότητα αυξομείωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις απαιτήσεις του οργανισμού. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χάραξης μιας σαφούς στρατηγικής η οποία 

παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του κόστους και προβαίνει στις αναγκαίες 

αλλαγές, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού 

(Ξηροτύρη Κουφίδου, 2001). 

2.2.2 Η εναλλαγή του προσωπικού. 

 

Μία ιδιαίτερη διάσταση της κινητικότητας του προσωπικού αποτελούν και οι 

εναλλαγές του εργατικού δυναμικού στην εργασία φαινόμενο που συχνά στη 

βιβλιογραφία αποκαλείται με τον όρο turnover.  

H εναλλαγή του εργατικού δυναμικού (labor turnover) έχει αποτελέσει 

αντικείμενο που απασχολεί την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και αντικείμενο 

μελέτης από ερευνητές εδώ και έναν αιώνα  (Hom, Lee, Shaw, & Hausknecht, 2017). 

Οι ορισμοί του φαινομένου της εναλλαγής του προσωπικό δεν είναι πάντοτε 

ταυτόσημοι και  οι ερευνητές το προσεγγίζουν από διάφορες οπτικές (Tai, Bame, & 

Robinson, 1998). 
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Υπάρχουν ορισμοί που προσομοιάζουν στην εργασιακή κινητικότητα όπως αυτός του 

των Abbasi & Hollman (2000) σύμφωνα με τον οποίο η εναλλαγή των εργαζομένων 

είναι η μετακίνηση  μεταξύ οργανισμών, θέσεων εργασίας και επαγγελμάτων και 

μεταξύ  των  καταστάσεων εργασίας και ανεργίας (Abbasi & Hollman, 2000). 

Πιο συγκεκριμένη είναι η ερμηνεία του Price (1977),ο οποίος ορίζει την 

εναλλαγή του προσωπικού ως τον βαθμό της ατομικής μετακίνησης πέρα από τα όρια 

ενός κοινωνικού συστήματος (Price, 1977). 

Ο Mobley (1982) ορίζει την εναλλαγή προσωπικού ως την απώλεια της 

ιδιότητας του μέλους οργανισμού, ενός ατόμου το οποίο ελάμβανε χρηματικό 

αντιστάθμισμα από αυτόν. Ο όρος χρησιμοποιείται σχετιζόμενος με την διαδικασία 

αναπλήρωσης μίας κενής θέσης. Κάθε φορά που αδειάζει μία θέση ένας νέος 

εργαζόμενος πρέπει να προσληφθεί και να εκπαιδευθεί. Ο κύκλος αυτός της 

αναπλήρωσης ορίζεται ως εναλλαγή του προσωπικού (Mobley, 1982). 

Διάκριση γίνεται επίσης μεταξύ εθελούσιας και υποχρεωτικής εναλλαγής του 

προσωπικού (Shaw, Delery, Jenkins, & Gupta, 1998) Η εθελούσια εναλλαγή 

πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του εργαζόμενου (παραίτηση, αίτηση μετάθεσης)  

ενώ η υποχρεωτική αφορά ενέργειες που εκκινούν είτε  από τον οργανισμό (απόλυση 

κ.λ.π., είτε από μη ελεγχόμενα γεγονότα όπως θάνατος). 

Μια εναλλακτική πιο σύγχρονη προσέγγιση, είναι αυτή των Lee & Mitcell 

(1994) οι οποίοι προσεγγίζουν τον φαινόμενο μέσω της θεωρίας λήψης αποφάσεων, 

της στατιστικής και της κοινωνικής ψυχολογίας, ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση 

του και να αναπροσανατολιστεί η ανάπτυξη της θεωρίας και η εμπειρική έρευνα. Το 

μοντέλο ονομάζεται «unfolding model». Δηλαδή μοντέλο που ξεδιπλώνεται ως μια  

σταδιακή διαδικασία, που πραγματοποιείται μέχρι την απόφαση του εργαζομένου εάν 

θα παραμείνει ή θα αποχωρίσει από τον οργανισμό. Η διαδικασία της εναλλαγής του 

προσωπικού διαμορφώνεται από τέσσερις διαφορετικές διαδρομές αποφάσεων
4
. Κάθε 

πορεία λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει διακριτές εστίες, ψυχολογικές διεργασίες και 

εξωτερικά γεγονότα (Lee, Mitchell, & Mitchell, 1994). 

                                                       
4 Decision Path # 1: Shock to the System and a Memory Probe Resulting in a Match; A Script-Driven 
Decision  
Decision Path #2: Shock to the System, No Match, and No Specific Job Alternative; A Push Decision. 
Decision Path #3: Shock to the System, No Match and Presence of Specific Job Alternatives; A Pull 
Decision  
Decision Path #4: No Shock to the System; Affect Initiated.  
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Η δημιουργία του μοντέλου επηρεάστηκε από την θεωρία των εικόνων (image 

theory). Η θεωρία των εικόνων περιγράφει τη διαδικασία του τρόπου με τον οποίο τα 

άτομα επεξεργάζονται πληροφορίες κατά τη λήψη απόφασης (Beach, 1990). 

Στο παρακάτω σχήμα περιγράφονται οι τρείς από τις τέσσερεις διαδρομές. 

 

Πηγή:  (Lee et al., 1994) 

Διάγραμμα 2. 1  Τρεις  διαδρομές του Unfolding Model 

 

Η  εναλλαγή του προσωπικού διαχωρίζεται επίσης μεταξύ βέλτιστης 

εναλλαγής (optimal turnover) και δυσλειτουργικής εναλλαγής προσωπικού 

(dysfunctional turnover). 

Η διάκριση αυτή στηρίζεται στην αντίληψη ότι δεν προκαλούν όλες οι μορφές 

εναλλαγής του προσωπικού την ίδια δυσλειτουργία στον οργανισμό. 

Υπάρχουν καταστάσεις κατά τις οποίες η αποχώρηση ενός υπαλλήλου είναι 

επιθυμητή από τον οργανισμό. Αυτές οι μορφές εναλλαγής προσωπικού 

χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές ή βέλτιστες και μπορεί να εκληφθούν ως ευνοϊκή 

μορφή εναλλαγής προσωπικού (Abelson & Baysinger, 1984). 

Δυσλειτουργική εναλλαγή προσωπικού θεωρείται από την άλλη  η εθελοντική 

αποχώρηση εργαζομένων  για τους οποίους ο οργανισμός επιθυμεί την παραμονή 

τους (Dalton, Todor, & Krackhardt, 1982) .Αυτή η μορφή της εναλλαγής 

χαρακτηρίζεται ως δυσλειτουργική διότι αυτή η κατηγορία εργαζομένων συνεισφέρει 

θετικά στον οργανισμό. 
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2.2.2.1 Μέτρηση της εναλλαγής του προσωπικού 

 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τον υπολογισμό της εναλλαγής του προσωπικού. 

Επτά από αυτές τις μεθόδους περιγράφονται από τον Price (1977). 

1. Μέση διάρκεια υπηρέτησης = 

Ά휃𝜌𝜊휄𝜎휇𝛼 𝜏휂𝜍 𝛿휄ά𝜌휅휀휄𝛼𝜍 𝜏휂𝜍 𝜐𝜋휂𝜌έ𝜎휂𝜍휂 ό휆𝜔휈 𝜏𝜔휈 휇휀휆ώ휈

𝛢𝜌휄휃휇ό𝜍 휇휀휆ώ휈
 

2. Ποσοστό ένταξης =  

Αριθμός των μελών που προστέθηκαν στην διάρκεια μιας περιόδου

𝛭έ𝜎𝜊𝜍 ό𝜌𝜊𝜍 𝛼𝜌휄휃휇𝜊ύ 휇휀휆ώ휈 𝜋휀𝜌휄ό𝛿𝜊𝜐
 

3. Ποσοστό αποχώρησης= 

Αριθμός των μελών που έφυγαν κατά τη διάρκεια  της  μία περιόδου

𝛭έ𝜎𝜊𝜍 ό𝜌𝜊𝜍 𝛼𝜌휄휃휇𝜊ύ 휇휀휆ώ휈 𝜋휀𝜌휄ό𝛿𝜊𝜐
 

4. Ποσοστό σταθερότητας= 

Αριθμός νέων μελών που παραμένουν κατά την διάρκεια της περιόδου

Αριθμός μελών κατά την έναρξη της περιόδου
 

5. Ποσοστό αστάθειας =  

Αριθμός νέων μελών που αποχώρησαν στη διάρκεια της περιόδου

Αριθμός μελών κατά την έναρξη της περιόδου
 

6. Ποσοστό παραμονής=  

Αριθμός νέων μελών που παρέμειναν κατά τη διάρκεια της περιόδου

Αριθμός νέων μελών
 

7. Ποσοστό απωλειών =  

Αριθμός μελών που έφυγαν κατά τη διάρκεια της περιόδου  

Αριθμός νέων μελών
 

Το διάστημα με βάση το οποίο πραγματοποιούνται οι μετρήσεις δεν είναι 

συγκεκριμένο. Μπορεί να αφορά ένα έτος, ένα μήνα ή μια περίοδο ανάλογα με τις 

ανάγκες.  

2.2.2.2 Οι συνέπειες της εναλλαγής του προσωπικού 

 

Παρά το ότι συχνά η εναλλαγή του προσωπικού προκαλεί αρνητικές 

συνέπειες στον οργανισμό, μια ελεγχόμενη μεταβολή μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή, 

όταν πρόκειται να βελτιώσει την χαμηλή παραγωγικότητα του μη αποδοτικού 

προσωπικού και την αντίστοιχα χαμηλή αρχική αποδοτικότητα του νέου προσωπικού.  

Τα υψηλά επίπεδα εναλλαγής του προσωπικού από την άλλη μπορεί να επιδράσουν 
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αρνητικά στην συνολική απόδοση και να προκαλέσουν υψηλά κόστη στον οργανισμό 

(Ingersoll & Smith, 2003). 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι θετικές και οι αρνητικές συνέπειες της 

εναλλαγής του προσωπικού και οι τρόποι που επηρεάζουν τον οργανισμό και τον 

εργαζόμενο. 

 Σύμφωνα με τον (Mowday et al., 1982) Η εξέταση των επιπτώσεων της 

συχνής εναλλαγής προσωπικού προσεγγίζεται σε τρία επίπεδα: Ατομικό επίπεδο, 

επίπεδο ομάδας εργασίας και οργανωσιακό επίπεδο.
5
  

Σε κάθε επίπεδο ανάλυσης μπορεί να  διαπιστωθούν τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές συνέπειες. Παρακάτω γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των 

σημαντικότερων συνεπειών σε κάθε ένα επίπεδο. 

Α. Συνέπειες σε ατομικό επίπεδο  

Μια πρώτη διάκριση διερεύνησης των επιπτώσεων μπορεί να γίνει μεταξύ των 

εργαζομένων που αποχωρούν και εκείνων που παραμένουν. Στους τελευταίους 

περιλαμβάνονται οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες και οι προϊστάμενοι.  

Ορισμένες από τις θετικές συνέπειες εκείνων που επιλέγουν να αποχωρήσουν 

σχετίζονται με την προσδοκία της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους, κάτι που 

εξαρτάται βέβαια από εξωγενείς παράγοντες όπως οι κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες αλλά και από ατομικούς όπως η ικανότητα και τα προσόντα του 

εργαζόμενου. Επίσης η εναλλαγή προσφέρει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να 

αυξήσει τις εμπειρίες του και να βελτιώσει τις δυνατότητες του. 

Υπάρχουν επίσης παράγοντες που δεν σχετίζονται με το εργασιακό 

αντικείμενο αλλά με προσωπικά κίνητρα όπως για παράδειγμα η επιθυμία κάποιου  

για αλλαγή γεωγραφικής θέσης προκειμένου να βρεθεί πιο κοντά στην οικογένειά 

του. 

Εκτός από τις θετικές συνέπειες υπάρχουν και ορισμένες αρνητικές συνέπειες 

για εκείνους που επιλέγουν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον. 

  Για μία κατηγορία εργαζομένων η αλλαγή περιβάλλοντος συνεπάγεται την 

απώλεια της αναγνώρισης που προκύπτει από την θητεία τους σε μία θέση, 

«αρχαιότητα» και των προνομίων που απορρέουν από αυτήν. Επίσης μια μετακίνηση 

μπορεί ενδεχομένως να επιφέρει αύξηση στο κόστος διαβίωσης του εργαζόμενου  που 

                                                       
5 Η διάκριση καθώς και  η ανάλυση των συνεπειών της εναλλαγής προσωπικού βασίζονται  στο 
βιβλίο Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and 

Turnover. Κεφάλαιο 5 Determinants of Employee Turnover (σελ 142-157) 
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προκύπτει αν π.χ. ή νέα θέση  βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από την περιοχή 

συμφερόντων του.  

Η μετακίνηση σε μία άλλη θέση μπορεί επίσης να επιφέρει αρνητικές 

ψυχολογικές συνέπειες στον εργαζόμενο όπως αύξηση της ανασφάλειας εξαιτίας της 

ανάγκης προσαρμογής του σε ένα νέο εργασιακό περιβάλλον ή και αύξηση του στρες, 

λόγω των συνεπειών που συνεπάγεται μια ενδεχόμενη μετακόμιση της οικογένειας. 

Μπορεί ακόμα να προκληθεί αποδυνάμωση των κοινωνικών σχέσεων με πρώην 

συναδέλφους και οικείους.    

Αντίστοιχα θετικές και αρνητικές συνέπειες μπορεί να επιφέρει η αποχώρηση 

κάποιου στους  εργαζόμενους που παραμένουν. Μια πιθανή συνέπεια  είναι η αύξηση 

των ευκαιριών τους  για προαγωγή. Όταν ένας προϊστάμενος αποχωρεί είναι πιθανή η 

κάλυψη της θέσης του από το υπάρχον προσωπικό. Και μόνη η αύξηση των 

ευκαιριών για τους παραμένοντες μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που μπορεί να 

οδηγήσει στην επαναξιολόγηση της σχέσης τους  με το εργασιακό τους περιβάλλον, η 

οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε  αύξηση της δέσμευσης ή και αύξηση 

της παραγωγικότητας. 

Μια από τις  αρνητικές συνέπειες μιας αποχώρησης ενός  εργαζομένου σε όσους 

μένουν είναι η αύξηση του φόρτου εργασίας, τουλάχιστον προσωρινά με συνέπεια 

την μείωση της αποδοτικότητας του συνόλου, ειδικά όταν πρόκειται για εργασίες 

αυξημένης ευθύνης. Εάν ο εργαζόμενος που αποχωρεί είναι υψηλής αποδοτικότητας 

η αποχώρησή του μπορεί να προκαλέσει αύξηση της αβεβαιότητας και του στρες για 

τους παραμένοντες  έως ότου βρεθεί αντικαταστάτης. Ακόμα όμως και εάν βρεθεί 

αντικαταστάτης θα χρειαστεί να διαθέσουν χρόνο για την εκπαίδευση του έως ότου 

καταστεί εξίσου αποδοτικός. Επίσης όταν μια αποχώρηση διαταράσσει ισχυρούς 

συναδελφικούς δεσμούς μπορεί να προκαλέσει μείωση της ικανοποίησης από την 

εργασία για τους παραμένοντες.  

Β. Συνέπειες  σε ομαδικό επίπεδο 

Μια ακόμη διάσταση η οποία εξετάζεται, αφορά στις επιπτώσεις της 

αποχώρησης ενός μέλους του οργανισμού στην λειτουργία της ομάδας εργασίας στην 

οποία συμμετείχε. Η σύνθεση της δομής των ομάδων εργασίας είναι μια από τις 

συνθήκες για την αποτελεσματικότητά τους (Ιορδάνογλου, 2008) .Κατά συνέπεια μια 

ενδεχόμενη αποχώρηση ενός μέλους τους είναι πιθανό να επιφέρει σημαντικές 

επιπτώσεις στη λειτουργία τους .  
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Στα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η παρουσία ενός νέου  μέλους 

στη σύνθεση μιας ομάδας ως συνέπεια μίας αποχώρησης, είναι η δυνατότητα να  

εισαχθούν νέες ιδέες, νέες ικανότητες και δυνατότητες. Όταν μάλιστα το μέλος που 

αποχωρεί λειτουργούσε ανεξάρτητα και αρνητικά, η αποχώρηση και αντικατάστασή 

του μπορεί να επιφέρει αύξηση στη συνοχή της ομάδας.  

Αντίθετα η αποχώρηση  από μία ομάδα μπορεί να διαταράξει την λειτουργία 

της ειδικά εάν το μέλος που αποχωρεί συμβάλει με την δράση και τις ικανότητες του 

θετικά στην συνοχή και τη απόδοσή της Επίσης ο χρόνος που απαιτείται για την 

εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση του νέου μέλους μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος 

της αποδοτικότητας της ενώ η αύξηση του φόρτου εργασίας των υπολοίπων  μπορεί 

να αποτελέσει πηγή δυσαρέσκειας και να επηρεάσει την συνολική 

αποτελεσματικότητα της ομάδος. 

Γ. Συνέπειες για τον οργανισμό. 

Πολλές μελέτες εστιάζουν στις αρνητικές συνέπειες που προκαλεί η εναλλαγή 

του προσωπικού στους οργανισμούς. Οι περισσότερες από αυτές εξετάζουν  το 

κόστος που προκαλείται στον οργανισμό ως συνέπεια της αποχώρησης ενός 

εργαζομένου.  

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κατά τις οποίες η εναλλαγή του προσωπικού  

μπορεί να έχει  μέχρι ενός σημείου ορισμένα θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό 

(Saridakis & Cooper, 2016). 

Σε ορισμένους οργανισμούς η πρόσληψη ή η εναλλαγή του προσωπικού και η 

αποχώρησης εργαζομένων, μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη.  Η προσθήκη νέων 

μελών μπορεί να αποβεί ευεργετική για τον οργανισμού διότι συχνά οι νέοι 

εργαζόμενοι μεταφέρουν μαζί τους  εμπειρίες και δυνατότητες που με τη σειρά τους 

μπορεί να οδηγήσουν στην προώθηση της καινοτομίας και την αύξηση της 

αποδοτικότητας του οργανισμού (Lamb, 1995). 

Επίσης σε οργανισμούς στους οποίους κάποιο στέλεχος, ιεραρχικά ανώτερο, 

αποχωρεί και επιλέγεται η αντικατάστασή του να πραγματοποιηθεί από το εσωτερικό 

τους, μπορεί να διαπιστωθεί βελτίωση του ηθικού και των κινήτρων, εξαιτίας της 

αύξησης των ευκαιριών για προαγωγή (Mowday et al., 1982).  

Όπως έχει προαναφερθεί, οι αρνητικές συνέπειες της εναλλαγής του 

προσωπικού έχουν απασχολήσει έναν μεγάλο αριθμό μελετητών. Οι πιο συχνά 

αναφερόμενες από αυτές αφορούν τα κόστη που σχετίζονται με την εναλλαγή του 
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προσωπικού. Τα κόστη αυτά μπορεί να είναι λειτουργικά όπως τα κόστη που 

αφορούν στις διαδικασίες αναζήτησης, επιλογής , εκπαίδευσης και ανάπτυξης νέων 

εργαζομένων. 

Αυτής της μορφής τα κόστη αφορούν τους πόρους που διαθέτει ο οργανισμός 

για τις εν λόγω διαδικασίες καθώς και για την υποστήριξη των τμημάτων που τις 

εκτελούν. Ανάλογα με τους ρυθμούς αποχωρήσεων για κάθε οργανισμό  

διαμορφώνονται και αντίστοιχα κόστη.  

Έρευνες υπολογίζουν ότι το κόστος αντικατάστασης ενός υπαλλήλου στον 

ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι κυμανθεί μεταξύ 50% και 200% των ετησίων 

απολαβών του (Partnership for Public Service & Booz Allen Hamilton, 2010). 

Ο οργανισμός μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει αρνητικές οργανωσιακές συνέπειες 

λόγω της διατάραξης του εσωτερικού περιβάλλοντος που μπορεί να προκαλέσει μια 

αποχώρηση.  

 Μια από αυτές μπορεί να είναι η μείωση της παραγωγικότητα του νέου 

προσωπικού μέχρι την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό και την ανταπόκριση του 

στα καθήκοντα της θέσης. Πιο σημαντικές ωστόσο είναι οι επιδράσεις συνολικά στον 

οργανισμό και η συσχέτιση του φαινομένου με την συνολική του αποδοτικότητα. Μια 

προσπάθεια αποτύπωσης του τρόπου που η εναλλαγή του προσωπικού επηρεάζει την 

απόδοση του οργανισμού γίνεται από τους (Abelson & Baysinger, 1984). 

Η σχέση μεταξύ της απόδοσης και της εθελούσιας  εναλλαγής χαρακτηρίζεται  

μη γραμμική και αποτυπώνεται στο σύστημα των αξόνων ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: (Abelson & Baysinger, 1984) 

Διάγραμμα 2. 2 Σχέση ρυθμού εναλλαγής και οργανωσιακής απόδοσης 
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Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται η απόδοση σύμφωνα με οποιαδήποτε 

αποδεκτή μονάδα μέτρησής της. Στον οριζόντιο άξονα αποτυπώνεται ο συνολικός 

βαθμός εναλλαγής του προσωπικού. 

Όπως αποτυπώνεται στο σχήμα μέχρι την τομή της καμπύλης με το σημείο 

του ιδανικού βαθμού εναλλαγής η απόδοση έχει  θετική σχέση.  Από το σημείο αυτό 

και έπειτα βαίνει μειούμενη. 

Μια ακόμα παράμετρος αφορά την επίδραση της εναλλαγής του προσωπικού  

στις δομές του οργανισμού χωρίς ωστόσο να θεωρείται απαραίτητα αρνητική. 

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, οι οργανισμοί που αντιμετωπίζουν υψηλό 

βαθμό αποχωρήσεων μπορεί να υιοθετήσουν πιο συγκεντρωτικές και πιο 

γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις ενδεχόμενες 

αρνητικές συνέπειες. 

2.2.2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την εναλλαγή του προσωπικού 

 

 Ένας αριθμός ερευνητών προσεγγίζει την εναλλαγή του προσωπικού σαν 

ανεξάρτητη μεταβλητή για την πρόβλεψη οργανωσιακών φαινομένων .Η πλειοψηφία 

ωστόσο των ερευνών εξετάζει την εναλλαγή σαν εξαρτημένη μεταβλητή χωρίς 

πάντως να μετράται απευθείας αλλά κυρίως ως «πρόθεση για αποχώρηση», μέτρο 

που από κάποιους ερευνητές αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο της πραγματική 

εναλλαγής (Moynihan & Pandey, 2007).  

 Μια πληθώρα παραγόντων είναι πιθανόν να επηρεάσει έναν εργαζόμενο  

στην απόφαση του να εγκαταλείψει τον οργανισμό. Ορισμένοι από αυτούς του 

παράγοντες  «εξωθούν» τον εργαζόμενο προς την αποχώρηση, όπως δυσαρέσκεια για 

αποφάσεις και πολιτικές του οργανισμού ενώ ορισμένοι «έλκουν» τον εργαζόμενο 

στην ίδια κατεύθυνση όπως οι οικονομικές ευκαιρίες και η επαγγελματική πρόοδος. 

(Feiock, Clingermayer, Stream, Coyle McCabe, & Ahmed, 2001). 

 Ο Burke (2013) στο βιβλίο “Human Resource Management in the Public 

sector” διαπιστώνει τον εξής διαχωρισμό στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόφαση του εργαζόμενου να αποχωρήσει:  

α) Περιβαλλοντικοί  παράγοντες,  

β) Οργανωσιακοί  παράγοντες  

γ) Ατομικοί  παράγοντες. 

Οι περιβαλλοντικές μεταβλητές περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που βρίσκονται στο 

εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού και τα οποία δεν μπορεί ο εργαζόμενος να 
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επηρεάσει, όπως την γεωγραφική θέση, πληθυσμιακά χαρακτηριστικά ποσοστά 

ανεργίας, κατά κεφαλήν εισόδημα. Παρά το ότι αυτά τα στοιχεία είναι έξω από την 

επιρροή του εργαζόμενου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στρατηγική 

διαχείρισης της εναλλαγής του προσωπικού. 

Στις  μελέτες μέτρησης της εναλλαγής του προσωπικού  εξετάζονται παράγοντες που 

σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του οργανισμού και τα δομικά του στοιχεία. 

Τέτοιοι είναι το μέγεθος του οργανισμού, η μισθοδοτική πολιτική, οι πολιτικές του 

τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ο βαθμός στον οποίον ο οργανισμός 

απασχολεί έκτακτο προσωπικό. 

Τέλος περιλαμβάνονται και παράγοντες που σχετίζονται με τα ατομικά στοιχεία του 

εργαζόμενου  και έχουν να κάνουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως ηλικία, 

φύλο, οικογενειακή κατάσταση. Όλα τα παραπάνω παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία λήψης απόφασης (Burke et al., 2013). 

2.2.2.4 Το κόστος της εναλλαγής προσωπικού. 

 

Έχοντας περιγράψει τις αρνητικές και θετικές συνέπειες της εναλλαγής του 

προσωπικού, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, κρίνεται σκόπιμο για 

να ολοκληρωθεί η ανάλυση των επιπτώσεων, να περιγραφεί και το κόστος που 

προκύπτει για τον οργανισμό. 

Ο Cascio, (1995) περιγράφει ένα μοντέλο για τον προσδιορισμό του κόστους της 

εναλλαγής του προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει τρείς κατηγορίες εξόδων 

 Κόστος Αποχώρησης 

 Κόστος Αντικατάστασης 

 Κόστος Εκπαίδευσης 

Το Κόστος αποχώρησης περιλαμβάνει τα έξοδα που συνδέονται με τις απαραίτητες 

ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τον τερματισμό της εργασιακής 

σχέσης. Οι υποκατηγορίες του περιλαμβάνουν:  

 Συνέντευξη εξόδου- Η οικονομική αξία του χρόνου εκείνου που διενεργεί την 

συνέντευξη και του συνεντευξιαζόμενου. 

 Διοικητικό κόστος. Το κόστος που προκύπτει  από τις διεργασίες της 

αφαίρεσης ενός εργαζόμενου από τις καταστάσεις μισθοδοσίας και  

διαγραφής του από το μητρώο του οργανισμού.  
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 Αποζημίωση. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον εργαζόμενο κατά 

την αποχώρησή του. 

Το κόστος αντικατάστασης περιλαμβάνει τις άμεσες  δαπάνες που προκαλούνται 

από την προσωρινή αντικατάσταση του εργαζόμενου καθώς και τις έμμεσες 

διοικητικές δαπάνες  που αφορούν τις ενέργειες για εξεύρεσης αντικαταστάτη. 

Σε αυτό το κόστος συνυπολογίζονται: η αρχική μισθοδοσία του προσωρινού 

αντικαταστάτη και οι πιθανές υπερωρίες, οι δαπάνες προκήρυξης της θέσης καθώς 

και οι δαπάνες για την συνέντευξη αξιολόγησης και επιλογής μεταξύ των υποψηφίων.  

Στο κόστος ένταξης και εκπαίδευσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται με σκοπό την προσαρμογή του νεοεισερχόμενου στον οργανισμό. 

Δηλαδή δαπάνες κατάρτισης, σεμιναρίων ενημέρωσης στα υπηρεσιακά θέματα, 

εκπαίδευσης του προσωπικού, διοικητικά κόστη ένταξης του προσωπικού στη 

δύναμη του οργανισμού, κόστος εκπαίδευσης κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

 Το άθροισμα των παραπάνω δαπανών θεωρείται ότι συνιστά το κόστος της 

εναλλαγής του προσωπικού. Με σκοπό να διαπιστωθεί το συνολικό κόστος της 

εναλλαγής του προσωπικού, πρέπει να συνυπολογιστεί και ένας τέταρτος φορέας 

κόστους, που αφορά την αρχική μειωμένη παραγωγικότητα του νέου εργαζόμενου 

κατά την πρώτη περίοδο ένταξής του στον οργανισμό (Cascio, 1995). 

Αυτό το μοντέλο υπολογισμού αμφισβητείται διότι δεν περιλαμβάνει τον διαχωρισμό 

μεταξύ λειτουργικής και δυσλειτουργικής εναλλαγής του προσωπικού (Tziner & 

Birati, 1996). 
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Κεφάλαιο 3 -Το πλαίσιο της κινητικότητας  στο δημόσιο τομέα 

 

Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο δημόσιος 

τομέας την κινητικότητα για την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων του. Ειδικότερα 

στις περιόδους κρίσης το δημόσιο επιχειρεί να λύσει  δημοσιονομικά προβλήματα 

χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε διεθνή παραδείγματα 

εφαρμογής της κινητικότητας στον δημόσιο τομέα κρατών εντός και εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως αναλύεται το πλαίσιο κινητικότητας στο Ελληνικό 

δημόσιο με έμφαση, πρώτον στην κινητικότητα όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την 

πρώτη περίοδο του μνημονίου με κατεύθυνση την μείωση του προσωπικού στον 

δημόσιο τομέα και δεύτερον στην προσπάθεια ενοποίησης των κανόνων σε ένα ενιαίο 

πλαίσιο κινητικότητας.  

Τέλος εξειδικεύεται η εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων στις περιφερειακές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 

3.1 Η κινητικότητα διεθνή παραδείγματα  
 

Μέσα στην τελευταία δεκαετία σε πολλές χώρες εφαρμοστήκαν προγράμματα 

κινητικότητας του προσωπικού, στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τον 

δημόσιο τομέα. Παρακάτω παρουσιάζουμε ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα, ώστε  

να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι χώρες 

αυτές την κινητικότητα, αλλά και για να υπάρξει μια σύγκριση με τις αντίστοιχες 

ενέργειες του ελληνικού δημόσιου τομέα. 

Επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται τα παραδείγματα των παρακάτω χωρών: 

Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία και Αυστραλία
6
. Η επιλογή έγινε με βάση τα 

εξής κριτήρια. Καταρχήν οι τρείς πρώτες χώρες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

επομένως έχουν μια σειρά από θεσμικούς περιορισμούς που πρέπει και οι τρείς να 

εφαρμόζουν ενιαία. Η Γαλλία αποτελεί αναπτυγμένη χώρα στον πυρήνα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εξίσου 

αναπτυγμένη χώρα η οποία όμως έχει μια χαλαρότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Επίσης η δημόσια διοίκηση της στηρίζεται σε διαφορετική νομική βάση από 

εκείνη της Γαλλίας. Η Ρουμανία χώρα του πρώην ανατολικού μπλοκ έχει πρόσφατα 

προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στα 

                                                       
6 Επικράτεια Αυστραλιανής Πρωτεύουσας (NSW) 
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θέματα εκσυγχρονισμού του υπερτροφικού δημόσιου τομέα της. Τέλος οι 

κυβερνήσεις της Αυστραλίας υπήρξαν πρωτοπόρες στις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας 

διοίκησης και το παράδειγμά τους χρησιμοποιήθηκε από πολλούς ως συγκριτικό 

πρότυπο για την εφαρμογή αναλόγων πολιτικών.  

3.1.1 Γαλλία  

 

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που μέσα στην τελευταία δεκαετία 

παρουσίασε έντονη δραστηριότητα στο ζήτημα της κινητικότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων.  

Στη Γαλλία δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούνται όλοι όσοι απασχολούνται στην 

κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διακρίνονται δύο μεγάλες 

κατηγορίες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι με την στενή έννοια, οι οποίοι κατέχουν 

οργανική θέση και σε εκείνους που εργάζονται για το δημόσιο με συμβατική σχέση 

εργασίας. Οι τελευταίοι δεν απολαμβάνουν μονιμότητας (Κρεμαλής, Χρυσανθάκης, 

Αγγελοπούλου, Τσαντίλας, & Τσιλιώτης, 2004). 

Το 2007, η κυβέρνηση ξεκίνησε μια προσπάθεια μεταρρύθμισης του 

δημόσιου τομέα γνωστή ως «Γενική ανασκόπηση των δημοσίων πολιτικών» 

(Révision générale des politiques publiques, RGPP). Μία από τις προτεραιότητες που 

έθετε η μεταρρύθμιση, υπήρξε η ενίσχυση των θεσμικών όρων για την απόκτηση 

ευελιξίας στον δημόσιο τομέα. 

Το 2009, το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο
7
 για την κινητικότητα και τη 

σταδιοδρομία στη δημόσια διοίκηση. Το βασικό μέτρο του νέου νόμου είχε ως στόχο 

την προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων, ιδίως εκείνων των οποίων η θέση καταργείται ή μεταβάλλεται καθώς και 

στη διευκόλυνση της διαχείρισης του προσωπικού. Με τον νόμο επίσης αφαιρέθηκαν 

νομικά εμπόδια για τη διενέργεια αποσπάσεων και μετακινήσεων μεταξύ φορέων 

ιδίου πλαισίου εργασίας και  επιπέδου ιεραρχίας . Καθιερώθηκε επίσης το δικαίωμα 

της οριστική μετακίνησης σε μία θέση  μετά από πέντε έτη απόσπασης, η δυνατότητα 

άμεσης μετακίνησης σε άλλο σώμα ή πλαίσιο και η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων 

που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της απόσπασης. Τέλος, ο νόμος αυτός προσέφερε 

εγγυήσεις για υπαλλήλους των οποίων οι υπηρεσίες τέθηκαν υπό αναδιοργάνωση. Το 

2010 δημοσιεύθηκε το διάταγμα για τον, «επαγγελματικό αναπροσανατολισμό» 

                                                       
7 LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique 
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(reorientation professionnelle) των δημοσίων υπαλλήλων των οποίων η θέση 

καταργούνταν και στην ουσία εισέρχονταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.  Το 

σύστημα προέβλεπε τη δημιουργία ατομικού φακέλου για τον υπάλληλο,  με τα 

τυπικά προσόντα του και τα στοιχεία της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ώστε 

μέσω μιας διαδικασίας αξιολόγησης και συνέντευξης να τοποθετηθεί σε μια νέα θέση 

(OECD, 2012). 

Ο νόμος επίσης διεύρυνε τη δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις ιδιωτικού 

δικαίου περιορισμένου χρόνου (part-time) μεταξύ του δημοσίου και υπαλλήλων οι 

οποίοι δεν θα εντάσσονται στο status του δημοσίου υπαλλήλου (Vincent, 2009).  

Η κινητικότητα προωθήθηκε επίσης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που 

εισήχθη το 2008, με την ονομασία  Ενδο-υπουργική πλατφόρμα εργασιών  (Bourse 

inter-ministérielle de l’emploi public) στην οποία καταγράφονταν οι κενές θέσεις 

στον δημόσιο τομέα προκειμένου να έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι (OECD, 

2015).  

Αυτή η διαδικασία οδήγησε στην αναδιάρθρωση ορισμένων υπουργείων 

(όπως τα υπουργεία οικονομικών και εργασίας), και δημόσια ιδρύματα (όπως το 

μετεωρολογικό γραφείο Météo France ). Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε τον 

κανόνα που ήδη είχε υιοθετηθεί της μη αντικατάστασης των μισών υπαλλήλων που 

συνταξιοδοτούνται μέχρι το 2013
8
(Vincent, 2009).  

Τέλος η Γαλλία επίσης προωθεί προγράμματα ενίσχυσης της κινητικότητας 

μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (OECD, 2015). 

3.1.2 Ηνωμένο Βασίλειο  

 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει θεσμοθετημένη μια διαχρονική διαδικασία 

για την κινητικότητα. Η πλειοψηφία των θεμάτων διέπεται από τον κώδικα δημοσίων 

υπαλλήλων (Civil Service Management Code). 

 Τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού είναι αρμοδιότητα του Γραφείου του 

Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο έχει συσταθεί αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Η 

Γενική Διεύθυνση σε συνεννόηση με τις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικών 

Υπηρεσιών των Υπουργείων αποφασίζει το βαθμό κινητικότητας του προσωπικού 

τους. Επίσης καθορίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες το προσωπικό αυτό μπορεί να 

μεταφερθεί. 

                                                       
8https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/new-law-promotes-job-mobility-
of-civil-servants 
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 Κριτήρια αποτελούν τόσο το συμφέρων της δημόσιας υπηρεσίας και το 

συμφέρον του προσωπικού , με ιδιαίτερη αναφορά στο πλεονάζον προσωπικό. 

 Για την ενημέρωση των κενών θέσεων το γραφείο του Υπουργείου διατηρεί 

πλατφόρμα που παρέχει πληροφορίες για τις κενές θέσεις και για το τυχόν πλεονάζον 

προσωπικό. Ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί η εθελοντική 

κινητικότητα είναι ο όρος απόσπαση (secondment). 

 Το γραφείου Υπουργικού Συμβουλίου έχει επίσης την αρμοδιότητα 

εκπόνησης προγραμμάτων κινητικότητας. Για την υλοποίηση αυτών των 

προγραμμάτων  τίθενται συγκεκριμένοι όροι και  περιορισμοί. 

 Παράλληλα ο δημόσιος υπάλληλος έχει την δυνατότητα να αιτηθεί την 

μετακίνησή του σε άλλη υπηρεσία μέσα από μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία 

μπορεί να δημιουργήσει ένα φάκελο υπηρεσιακών προσόντων για να πληροφορηθούν 

πιθανά ενδιαφερόμενες υπηρεσίες.
9
 

 Το μέτρο της κινητικότητας έχει κατά το πρόσφατο παρελθόν 

χρησιμοποιηθεί για τη δραματική μείωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο, 

οδηγώντας προσωπικό με δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο δημόσιο τομέα να 

απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα. Στοιχεία των μετακινήσεων αυτών αποτυπώνονται 

στο σχήμα 3.1. 

 

Πηγή : (Cribb & Sidieta, 2015) 

Διάγραμμα 3. 1 Κινητικότητα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο Η.Β, 

έτη 1998 με 2013 

                                                       
9 https://www.gov.uk/guidance/civil-service-secondments-and-loans-how-to-apply 
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3.1.3 Ρουμανία 

 

 Η Ρουμανία, με την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  πραγματοποίησε 

μια μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα της, προσπαθώντας να προσεγγίσει το 

ευρωπαϊκό πρότυπο άσκησης της δημόσιας διοίκησης. 

 Ο στόχος ήταν η δημιουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού δημόσιου 

τομέα  ως απαραίτητο στοιχείο, για την τήρηση των ευρωπαϊκών αρχών των ίσων 

ευκαιριών και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Ioni, 2015). 

 Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα πραγματοποιήθηκε με στόχο τη 

βελτίωση των υπηρεσιών του και της αξιοπιστίας του.  Μάλιστα υπήρξε και αίτημα 

και των ίδιων των εργαζομένων ώστε αφενός να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην 

παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και αφετέρου να αποκτήσουν ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας.  

 Οι  κανόνες κινητικότητας των υπαλλήλων θεσπίστηκαν ως αντιστάθμισμα 

στην αρχή της μονιμότητας τον ν. 188/1999. Ο νομοθέτης θεώρησε απαραίτητο να 

εξισορροπήσει την αρχή της σταθερότητας στην άσκηση δημόσιας  εξουσίας, με την 

εισαγωγή του θεσμού της κινητικότητας, ώστε να αποφευχθούν η ρουτίνα καθώς και 

φαινόμενα διαφθοράς. Ειδικότερα εάν η κινητικότητα των εκτελεστικών δημοσίων 

υπαλλήλων και των δημοσίων υπαλλήλων της διοίκησης αποφασίζεται για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να αρνηθούν τη 

μεταβίβαση ή τη μετακίνηση σε άλλο μη οργανωμένο τμήμα ή δομή της δημόσιας 

αρχής ή οργάνου, εκτός από περιπτώσεις: α) εγκυμοσύνης  β) υγείας του υπαλλήλου 

γ) ακαταλληλότητας συνθηκών διαμονής του τόπου μετεγκατάστασης δ) ανήλικου 

τέκνου . Η δε άρνηση τους αποτελεί λόγω απόλυσης (Viorescu, 2015). 

 Παράλληλα υπάρχει και εθελοντική κινητικότητα βάση προσωπικών κινήτρων 

Οι αρχές που διέπουν την κινητικότητα του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών 

έχουν αναφορά : 

α) στην αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας των αρχών και των δημόσιων 

ιδρυμάτων. 

β) στο δημόσιο συμφέρον. 

γ) στο συμφέρον του δημοσίου υπαλλήλου, για την ανάπτυξη της καριέρας του στο 

δημόσιο αξίωμα. (Viorescu, 2015) 
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3.1.4 Αυστραλία-Επικράτεια Νότιας Ουαλίας 

 

Για τις Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς της Νότιας Αυστραλίας, η 

κινητικότητα του προσωπικού αποτελεί μια από τις βασικότερες μεθόδους 

προσέλκυσης ταλέντων. 

Ωστόσο αναφέρεται ότι η κινητικότητα περιορίζεται σε μετακινήσεις εντός 

της ίδιας υπηρεσίας αντί να επεκτείνεται σε  υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του 

δημοσίου.  

Μεταξύ των στόχων της σχεδιαζόμενης πολιτικής είναι η άρση των εμποδίων 

που δεν επιτρέπουν στους εργαζομένους να συμμετάσχουν σε προγράμματα 

εθελούσιας κινητικότητας. 

Ως βασικότερα εμπόδια αναφέρονται  

 Οι προσωπικοί /οικογενειακοί περιορισμοί. 

 Η έλλειψη ορατών ευκαιριών 

 Η έλλειψη ευκαιριών προαγωγής 

 Γεωγραφικοί λόγοι  (NSW Public Service Commission, 2017). 

Το  2016 ως  ενδιάμεσο  στάδιο της εισαγωγής της ασφαλιστικής 

μεταρρύθμισης
10

, τέθηκε σε εφαρμογή ένα σχέδιο υποχρεωτικής κινητικότητας 

προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών από καταργημένες θέσεις σε άλλες κενές 

θέσεις εντός του δημοσίου τομέα. 

Ο σκοπός του σχεδίου ήταν η αποτελεσματική  αξιοποίηση των προσόντων του, η 

απόκτηση νέων και η ομαλή επανένταξη του.  

Το πρόγραμμα στηρίχθηκε στις εξής βασικές αρχές: 

Διαβούλευση- μεταξύ των φορέων και του προσωπικού που επηρεάστηκε από το 

πρόγραμμα κινητικότητας 

Συνυπευθυνότητα  για την ενδυνάμωση των εργαζομένων ώστε να έχουν τον έλεγχο 

της καριέρας τους και να δημιουργήσουν ενεργή σχέση με τον σύμβουλο μετάβασης. 

Επικοινωνία με τους  εργαζομένους σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Συνεργασία- σύμπλεξη και σύμπραξη σε όλον τον δημόσιο τομέα ως “μία κυβέρνηση 

ένας εργαζόμενος” (one government one employer) 

Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, αρχικά, ο εργαζόμενος λαμβάνει γραπτή ειδοποίηση  ότι 

η θέση του επηρεάζεται από το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων καθώς και ότι  έχει 

επιλεγεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας. Στη συνέχεια σε συνεργασία με 

                                                       
10  National Disability Insurance Scheme (NDIS) and Commonwealth Aged Care reforms (the Reforms) 
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σύμβουλο μετάβασης προγραμματίζει σειρά συναντήσεων για την προετοιμασία ενός 

βιογραφικού σημειώματος και τον καθορισμό των αναγκών κατάρτισης και 

ανάπτυξης του. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των πιθανών 

ρόλων που μπορεί να αναλάβει ο εργαζόμενος. Έπειτα ο σύμβουλος μετάβασης 

καθορίζει  τις πιθανές θέσεις για τις οποίες μπορεί να επιλεγεί ο εργαζόμενος. Τέλος 

μέσω μιας διαδικασίας αντιστοίχισης και καταλληλότητας αποφασίζεται  εάν ο 

εργαζόμενος θα επιλεγεί για τη νέα θέση, ή  θα επαναλάβει τη διαδικασία πιθανής 

τοποθέτησης ή τέλος θα οδηγηθεί σε πρόγραμμα διαχείρισης υπερβάλλοντος 

προσωπικού
11

   (Office for the Public Sector, 2017). 

Τέλος για κάθε έτος, μετά την ολοκλήρωση των επανατοποθετήσεων, συντάσσεται  

έκθεση καταγραφής αποτίμησης των αποτελεσμάτων. 

Ανακεφαλαιώνοντας πέραν των παραδειγμάτων που αναφέρθηκαν , σε πολλές 

χώρες μέλη του ΟΟΣΑ υπήρξε ένας αναπροσανατολισμός της δημόσιας διοίκησης 

και ενίσχυσης της κινητικότητας του προσωπικού. Παράλληλα οι περισσότερες από 

τις χώρες συνέδεσαν την κινητικότητα με τον περιορισμό  των δομών του δημοσίου  

και επεδίωξαν την σταδιακή μείωση του προσωπικού που απασχολεί το δημόσιο. 

(OECD, 2011). 

3.2 Η κινητικότητα στο ελληνικό δημόσιο 
 

Στο ελληνικό δημόσιο η αρχική τοποθέτηση και οι μετακινήσεις των 

υπαλλήλων, μετά το διορισμό τους εξυπηρετούν δύο στόχους. Από την μία μεριά 

οφείλουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του οργανισμού ώστε να υπάρχει η κατάλληλη 

κατανομή του προσωπικού και αξιοποίηση των ικανοτήτων των υπαλλήλων και από 

την άλλη προκαλούνται από τις επιθυμίες του ίδιου του εργαζόμενου για την 

βελτίωση των εμπειριών του και την ικανοποίηση των προσωπικών του αναγκών. 

Στην ελληνική δημόσια διοίκηση με αφετηρία τον αρχικό κώδικα δημοσίων 

υπαλλήλων του νόμου 1811/1951 και μέχρι τον τελευταίο νόμο 3528/2007 οι τρόποι 

και οι διαδικασίες μετακίνησης του προσωπικού υπήρξαν σε έναν μεγάλο βαθμό 

κοινές .  

Ωστόσο στο παρελθόν ένα χαρακτηριστικό στον τομέα αυτόν υπήρξε η 

ακινησία των δομών και η δυσκολία στις μετακινήσεις του προσωπικού. 

(Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 2000). 

                                                       
11 https://publicsector.sa.gov.au/people/public-sector-employee-mobility/ 
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Την περίοδο 2000-2009 ενώ όπως καταγράψαμε στις χώρες του ΟΟΣΑ 

θεσμοθετήθηκαν μέτρα για τον περιορισμό και τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου,  

στην Ελλάδα αντίστοιχες πρωτοβουλίες εφαρμόστηκαν αποσπασματικά  (OECD, 

2015).  

Η στασιμότητα και στο πεδίο της κινητικότητας αποτυπώνεται και σε σχετική 

Έρευνα του Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π. το 2011. Στα αποτελέσματα καταγράφηκε η περιορισμένη  

κινητικότητα των εργαζομένων στο δημόσιο. Ενδεικτικό είναι ότι πάνω από το 55% 

των υπαλλήλων δεν έχει μετακινηθεί στο διάστημα των τελευταίων πέντε ετών 

(2006-2011) από μια θέση εργασίας σε μια άλλη, ενώ λιγότερο από το 10% έχει 

μετακινηθεί περισσότερες από δυο φορές.  

 

Πηγή: ΕΥΣΣΕΠ, (2011), Στοιχεία έρευνας στο πλαίσιο του Υποέργου Α/Α.2 

«Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης», του έργου : 

«Αναμόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό κράτος» 

 Διάγραμμα 3. 2 Συχνότητα Μετακινήσεων εργαζομένων στο δημόσιο 

 

Όμως μέσα στην τελευταία δεκαετία και λόγω των δημοσιονομικών 

δυσκολιών, η κινητικότητα των υπαλλήλων αποτέλεσε μια από τις προτεραιότητες 

της διοίκησης, στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού του δημοσίου, μέσω της 

αποτελεσματικής κατανομή του προσωπικού και της ανταπόκρισης στις ανάγκες του 

κάθε φορέα (Μανιτάκης, 2013). Συνολικά, την περίοδο 2009-2016, το προσωπικό στο 
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δημόσιο μειώθηκε σε ποσοστό 18%
12

, δημόσιοι οργανισμοί καταργήθηκαν, και 

προσωπικό τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας με στόχο τη μεταφορά του σε άλλες 

δομές και σε ορισμένες περιπτώσεις την έξοδο από το δημόσιο. Παράλληλα πάγωσαν 

οι προσλήψεις προσωπικού και σε ότι αφορούσε τις ήδη εγκεκριμένες προσλήψεις 

θεσπίστηκε κανόνας μίας πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις αρχικά και πέντε  

στη συνέχεια.
13

 

Οι παραπάνω διαδικασίες νομοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν σε καθεστώς 

δημοσιονομικής πειθαρχίας στο οποίο βρίσκονταν η χώρα κατά την ίδια περίοδο
14

, με 

στόχο την μείωση των δημοσίων δομών και την εξοικονόμηση πόρων και όχι στη 

βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου  εξυγίανσης του δημόσιου τομέα (Κατσιμάρος & 

Μπούας, 2014).   

Προς επίρρωση των ανωτέρω, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική 

Μεταρρύθμιση” που εντάχθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 

2013, δεν εφαρμόστηκε κανένα μέτρο σχετικό με την κινητικότητα του προσωπικού 

παρά το ότι στους ειδικούς όσο και στους γενικούς στόχους υπήρξε σχετική 

πρόβλεψη.
 15

 

Ο νόμος 4109/2013 εκκινεί έναν νέο κύκλο μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο 

τομέα με την κατάργηση φορέων και δομών του δημοσίου και την εκπόνηση σχεδίου 

αναδιάρθρωσης μονάδων και διοικητικών υπηρεσιών. Την αρμοδιότητα συντονισμού 

έχει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Μία από τις δράσεις του σχεδίου 

αφορά την κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό την ορθολογική ανακατανομή 

ενός διαχρονικά ανορθολογικά κατανεμημένου προσωπικού. Μέσω του 

προγράμματος μετακινούνται 1930 υπάλληλοι αορίστου χρόνου και 

πραγματοποιείται προεργασία για την μετακίνηση 25.000 υπαλλήλων, τη διετία 2013 

και 2014 (Μανιτάκης, 2013). 

                                                       
12 Στις 31.12.2016 το σύνολο του τακτικού προσωπικού στο δημόσιο ήταν 565.671 υπάλληλοι, έναντι 

566.913 υπαλλήλων στις 31.12.2015, ενώ στην αντίστοιχη ημερομηνία του 2009 το δημόσιο 

απασχολούσε 692.907 υπαλλήλους. (Καραμανώλη, 2017) 
13 3833/2010 Αρθρο 11 Παράγραφος 1 
14 Ν.3845/2010, Ν.3686/2011,Ν.4024/2011,Ν.4093/2012, Ν.4172/2013, Ν.4325/2015 
15 Στην εξειδίκευση του  Γενικού Στόχου ΙΙ :Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 

Διοίκησης, περιγράφονταν ως ειδικός στόχος η ανάπτυξη συστήματος περιγραμμάτων θέσεων και 

σύνδεσή τους με την πρόσληψη, την αξιολόγηση, την εκπαίδευση, την προαγωγή, την κινητικότητα. 

Ωστόσο πέραν της πρόβλεψης ύπαρξης Σύμβουλου Τεχνικής Υποστήριξης για την επιτάχυνση της 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας, διαθεσιμότητας και προσλήψεων του Δημοσίου" με 

κωδικό MIS 465661 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, στις εκθέσεις των περιόδων 2009-2012 δεν 

υπάρχουν σχετικές αναφορές 
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Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται όταν τον Ιούνιο του 2013 ως προαπαιτούμενο 

της εκταμίευσης της δανειακής δόσης, συνδέεται η υποχρεωτική υπαγωγή σε 

κινητικότητα 12.500 δημοσίων υπαλλήλων. (Παπαστάθης, 2013) Ακολούθως 

πραγματοποιείται και αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης.
16

 

Σε εφαρμογή της συμφωνίας εκδίδεται ο νόμος 4172/2013, ο οποίος 

προβλέπει μεταξύ άλλων: α) την κατάργηση της ειδικοτήτων  σχολικών φυλάκων, β) 

την κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας και γ) την κατάργηση 

ειδικοτήτων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το παραπάνω προσωπικό τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας με σκοπό την 

μετακίνηση ενός μέρους αυτού σε άλλες υπηρεσίες και την οριστική απόλυση των 

υπολοίπων. 

Αμφίβολο είναι κατά πόσο και η εφαρμογή της κινητικότητας αυτής της 

περιόδου βοήθησε στην βελτίωση του δημοσίου τομέα .Καταρχήν διότι τομείς 

δημόσιας πολιτικής έμειναν ακάλυπτοι παρά το γεγονός ότι ήταν σημαντικοί. Η 

κατάργηση για παράδειγμα του Τομέα Υγείας στα Επαγγελματικά Λύκεια, απέκλεισε 

τη δυνατότητα σε μαθητές να εξειδικευθούν σε ειδικότητες όπως βοηθοί νοσηλευτών, 

βοηθοί βρεφονηπιοκόμων κ.α. Επίσης εξαιτίας των δυσλειτουργιών που 

προκλήθηκαν λόγω της κατάργησης υπηρεσιών των οποίων αποκλειστικός πάροχος 

ήταν το κράτος. Όπως για παράδειγμα η αδυναμία των Δήμων να ελέγχουν και να 

επιβάλουν πρόστιμα για παραβάσεις αρμοδιότητάς τους λόγω της κατάργησης της 

δημοτικής αστυνομίας.  

Αντίθετα η κινητικότητα αυτής της περιόδου δεν συνέβαλε πάρα μόνο 

μερικώς στην καλύτερη ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης στην πίεση και τις 

ανάγκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα με τον τρόπο που 

εκπονήθηκε και εκτελέστηκε, φαίνεται περισσότερο να εξυπηρετεί την υποχρέωση 

μείωσης του κόστους, μέσω της μείωσης του προσωπικού,  παρά τις ανάγκες 

αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα , βελτίωσής των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

ανταπόκρισής στις επείγουσες συνθήκες (Κατσιμάρος & Μπούας, 2014). 

Το 2016 ψηφίστηκε ο νόμος 4440 ο οποίος θεσμοθετεί την εφαρμογή του 

Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ενοποιώντας τα μέχρι τότε ισχύοντα, στην 

                                                       
16 Ο ανασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2013 
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προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο για όλο το προσωπικό του 

δημοσίου.  

Την περίοδο που συγγράφεται η παρούσα εργασία έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος 

κύκλος αιτήσεων κινητικότητας που περιλαμβάνει 801 θέσεις, από φορείς του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, για μετάταξη ή απόσπαση
17

. 

Στις επόμενες ενότητες γίνεται μια παρουσίαση των μορφών της 

κινητικότητας του προσωπικού στο ελληνικό δημόσιο, μια  ανασκόπηση της 

παραπάνω περιόδου και αναλυτική παρουσίαση του «Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας».  

Τέλος ακολουθεί μια συγκριτική παρουσίαση για τον τρόπο που 

διενεργούνται οι μετακινήσεις του προσωπικού μεταξύ των υπολοίπων δημοσίων 

φορέων και οργανισμών και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας.  

3.3  Οι μορφές  κινητικότητας του προσωπικού στο ελληνικό δημόσιο 
 

Στην εργασιακή του σταδιοδρομία, κάθε υπάλληλος του δημοσίου υπόκειται 

σε ορισμένες μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις αυτές αποτελούν δικαίωμα του 

εργαζόμενου και  πραγματοποιούνται συνήθως εθελοντικά. Κάποιες φορές ωστόσο 

επιβάλλονται σε αυτόν για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών. Στην πρώτη 

κατηγορία εντάσσονται αλλαγές που αφορούν την επαγγελματική του αναβάθμιση, 

την απόκτηση νέων εμπειριών και την εξυπηρέτηση των ατομικών του συμφερόντων. 

Στις υπηρεσιακές ανάγκες εντάσσονται η ορθολογική κατανομή του 

προσωπικού, οι αυξομειώσεις στις δομές του δημοσίου και οι μεταβολές στις ανάγκες 

των οργανισμών. Το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών περιγράφεται αναλυτικά 

στον κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και 

υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. στο κεφάλαιο κινητικότητα του προσωπικού. 

Στο διάγραμμα 3.3. παρουσιάζονται σχηματικά οι μορφές εσωτερικής κινητικότητας 

όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο «Διοίκηση δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών» 

Του Π. Φαναριώτη (1999). 

Στη συνέχεια γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων μορφών 

κινητικότητας  

                                                       
17 Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας: 
456 Θέσεις διαθέσιμες για Μετάταξη 
345 Θέσεις διαθέσιμες για Απόσπαση     
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Πηγή: (Φαναριώτης, 1999b) 

Διάγραμμα 3. 3 Οι μορφές εσωτερικής κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 

 

3.3.1 Τοποθέτηση  

 

Η τοποθέτηση αναφέρεται στην διαδικασία με την οποία καθορίζεται η θέση 

στην οποία πρόκειται να υπηρετήσει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος, μετά το διορισμό 

του, τοποθετείται, με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας αρχής και με τη 

γνωμοδότηση  του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε θέση για την κατάληψη της 

οποίας συμμετείχε στη διαδικασία πρόσληψης. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και 

μετά από υπηρεσιακές μεταβολές όπως η μετάταξη ή η μετάθεση .Σε περίπτωση που 

ο υπάλληλος μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες θέσεις, συνεκτιμάται για την 

τοποθέτησή του σε συγκεκριμένη θέση η αίτηση που τυχόν έχει υποβάλλει (αρ. 65 

ν.3528/07).  Για τους προϊστάμενους  των οργανικών μονάδων η τοποθέτηση γίνεται  

με απόφαση της οικείας αρχής μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου 

ανάλογα με τα προσόντα, τις εμπειρίες και την εξειδίκευση.  

3.3.2 Μετακίνηση 

 

Πρόκειται για την μεταβολή της θέσης που υπηρετεί ο υπάλληλος μεταξύ 

οργανικών μονάδων της ίδιας υπηρεσίας. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με 

απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας. Όταν δε η οργανική μονάδα εδρεύει σε 

περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει 

τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΘΕΣΗ 

Λόγω  Προαγωγής 

Λόγω Υπηρεσιακής Ανάγκης 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

Απο μία αρχή σε άλλη του 
ίδιου Υπουργείου 

Απόσπαση για προσωπικούς 
λόγους 

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 

Σε κλαδο της ίδιας 
κατηγορίας 

Σε κλάδο ανώτερης 
κατηγορίας 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΕΝΤΑΞΗ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΙΑ 
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μονάδα.  Οι μετακινήσεις μπορεί να αποφασίζονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση 

των υπηρεσιακών αναγκών και τις ιδιαίτερες ανάγκες των εργαζομένων. Το άρθρο 66 

προβλέπει ότι κατά τη διαδικασία των μετακινήσεων το οικείο όργανο υποχρεούται 

να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση 

υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου.  

3.3.3 Μετάθεση 

 

Μετάθεση είναι μετακίνηση του υπαλλήλου από τη θέση που υπηρετεί σε 

άλλη ομοιόβαθμη θέση του ίδιου κλάδου και ιεραρχίας η οποία, όμως, ανήκει σε 

άλλη, διακεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα.  

Στο άρθρο 67 προβλέπεται ότι οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται με αίτηση 

του υπαλλήλου ή αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, μόνο όταν υπάρχει κενή θέση.  

Οι μεταθέσεις με αίτηση προηγούνται εκείνων που πραγματοποιεί η υπηρεσία 

αυτεπάγγελτα.  

Για τη διενέργεια μεταθέσεων λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως ο συνολικός  

χρόνος υπηρεσίας, η οικογενειακή  κατάσταση, η ηλικία, η συνυπηρέτηση συζύγων, 

και η εντοπιότητα, τα οποία αξιολογούνται με συγκεκριμένη μοριοδότηση. Οι 

συντελεστές αυτοί είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες 

λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση είτε η 

μετάθεση διενεργείται με αίτηση είτε αυτεπάγγελτα είναι υποχρεωτική η σύμφωνη 

γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Σημαντικό είναι ότι η προϋπόθεση 

αυτή προβλέπεται και στο Ελληνικό Σύνταγμα
18

. 

Βασικός περιορισμός είναι επίσης ότι για να μετατεθεί ο υπάλληλος, πρέπει 

να έχει συμπληρώσει διετία στην υπηρεσία που τοποθετήθηκε κατά τον διορισμό του. 

3.3.4 Απόσπαση 

 

Απόσπαση είναι η απομάκρυνση του υπαλλήλου από την υπηρεσιακή μονάδα 

στην οποία ανήκει, και η ανάθεση σε αυτόν καθηκόντων, σε άλλη υπηρεσιακή 

μονάδα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για ορισμένο χρονικό διάστημα.  

Η απόσπαση προβλέπεται στο άρθρο 68 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 

Η απόσπαση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος συνολικά, ενώ με 

πρωτοβουλία της υπηρεσίας υποδοχής και με τη συναίνεση του υπαλλήλου είναι 

δυνατή η παράτασή της για επιπλέον τρεις μήνες. Επιπλέον πρέπει να προστεθεί και η 

                                                       
18 Άρθρο 103 παρ. 4, β’ του Συντάγματος.   
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δυνατότητα υποχρεωτικής απόσπασης στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας 

όπως και η απόσπαση για συνυπηρέτηση που θεσμοθετήθηκαν με το άρθρο 9 του 

Ν.4440/2016. 

3.3.5 Μετάταξη 

 

Η μετάταξη έχει διττή έννοια: Πρώτον, μετάταξη μπορεί να είναι η 

μετακίνηση του υπαλλήλου από την θέση που υπηρετεί σε μια άλλη θέση, σε άλλη 

δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Δεύτερον μετάταξη  αποτελεί η μεταβολή του 

κλάδου του υπαλλήλου (ΥΕ, ΠΕ κλπ.)  στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία. Μετάταξη 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία του υπαλλήλου ή και της υπηρεσίας. 

Η μετάταξη ισοδυναμεί με οιονεί διορισμό, δηλαδή θεωρείται ότι ο 

υπάλληλος ουσιαστικά απολύεται από την προηγούμενη θέση του και  ταυτόχρονα 

διορίζεται σε νέα θέση χωρίς τη διακοπή της υπαλληλικής του ιδιότητας. Έτσι, θα 

πρέπει ο ενδιαφερόμενος για μετάταξη υπάλληλος να διαθέτει τα τυπικά προσόντα 

που απαιτούνται για το διορισμό στη θέση στην οποία επιθυμεί να μετατάγει. Θα 

πρέπει δηλαδή ο μετατασσόμενος να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για 

τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. 

3.3.6 Προαγωγή 

Η προαγωγή είναι μια μορφή κάθετης κινητικότητας που περιγράφεται στο 

άρθρο 82 του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή η ιεραρχική εξέλιξη του 

υπαλλήλου σε ανώτερο βαθμό. Αυτή η μορφή της κινητικότητας δίνει την 

δυνατότητα στον υπάλληλο να διεκδικεί κατά προτεραιότητα θέσεις ευθύνης. 

Αναφέρεται συχνά ως βαθμολογική εξέλιξη. Οι προβλεπόμενοι βαθμοί είναι οι 

Ε΄,Δ΄,Γ΄.Β΄,Α΄ .Ανάμεσα στις κατηγορίες υπαλλήλων υπάρχουν διαφορές στον βαθμό 

αρχικής κατάταξης και στους χρόνους βαθμολογικής εξέλιξης. Ενδεικτικά για την 

κατηγορία υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) απαιτείται για την 

προαγωγή τους από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ΄, από το 

βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο 

βαθμό Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄. 

Το άρθρο 82 προβλέπει επίσης διαφορετική μεταχείριση για τους κατόχους 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, 

κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους, ο 

χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) 

έτη. Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα μετά το διορισμό τους, 
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ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά 

έξι (6) έτη. 

3.3.7 Ένταξη 

 

Πρόκειται για την αρχική κατάταξη του υπαλλήλου σε ορισμένο βαθμό 

ανάλογα με τον χρόνο προϋπηρεσίας που έχει διανύσει πριν τον διορισμό του όπως 

αυτή περιγράφεται στο άρθρο 98. Για την ένταξή του λαμβάνεται υπόψη μόνο η 

προϋπηρεσία, η οποία έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην 

οποία ανήκει κατά το χρόνο της ένταξης. 

3.3.8 Διαθεσιμότητα  

 

Διαθεσιμότητα είναι μια μορφή κινητικότητας κατά την οποία ο υπάλληλος 

παύεται προσωρινά από τα καθήκοντά του για διάφορους λόγους και τίθεται στην 

διάθεση της προϊστάμενης αρχής. Το άρθρο 101 αναφέρει ότι, όταν η διαθεσιμότητα 

συμβαίνει λόγω κατάργησης της θέσης, διαρκεί οκτώ (8) μήνες μετά την πάροδο των 

οποίων ο υπάλληλος απολύεται. Αν ωστόσο μέσα στο παραπάνω διάστημα εκδοθεί 

Υπουργική Απόφαση μεταφοράς /μετάταξης του, τότε ο υπάλληλος επανέρχεται.   

3.3.9 Αργία  

 

Αργία είναι η απομάκρυνση του υπαλλήλου από τα καθήκοντά με υπαιτιότητα 

του .Η θέση σε αργία γίνεται κυρίως για πειθαρχικούς λόγους.  Η αργία διακρίνεται 

σε δυνητική και αυτοδίκαιη. Η διαφορά έγκειται ότι στην περίπτωση της αυτοδίκαιης 

αργίας ο υπάλληλος απομακρύνεται υποχρεωτικά ενώ στην δυνητική αυτό είναι στη 

διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου.  

 

3.4 Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του Ν.4440/2016  
 

Μέχρι την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας το οποίο 

θεσπίστηκε με τον Ν.4440/2016, υπήρχαν διάφορες διάσπαρτες διατάξεις και 

διαφορετικές διαδικασίες για την πραγματοποίηση μετακινήσεων των δημοσίων 

υπαλλήλων. 

Για  προαιρετικές μορφές κινητικότητας μια ενδεικτική διαδικασία μετάταξης 

σε άλλο υπουργείου προέβλεπε τα εξής στάδια . Καταρχήν η υπηρεσία υποδοχής 

ήταν υποχρεωμένη να εκδώσει ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

για την κάλυψη κενής θέσης μέσω μετάταξης στην οποία προβλέπονταν 
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συγκεκριμένες προθεσμίες και τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι 

υποψήφιοι. Ακολούθως η ανακοίνωση αποστέλλονταν σε όλα τα Υπουργεία. 

Κατόπιν οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων όφειλαν να διακινήσουν σε 

όλους τους εποπτευόμενους φορείς την σχετική πρόσκληση, ώστε να λάβουν γνώση 

όλοι οι υπάλληλοι. Ο υπάλληλος ο οποίος εκδήλωνε ενδιαφέρον όφειλε να στείλει το 

αίτημα του στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία και παράλληλα να το κοινοποιήσει στο 

οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να αποδεσμευτεί. Για να προχωρήσει το 

αίτημα, έπρεπε να γίνει δεκτό από τον φορέα υποδοχής και να γίνει η αποδέσμευση 

του υπαλλήλου από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και ακολούθως από το 

Υπουργείο  στο οποίο ανήκε. Τέλος με Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδίδονταν η 

απόφαση μετάταξης του υπαλλήλου στη νέα του θέση.    

Άλλες διαδικασίες που προβλέπονταν για μετατάξεις: 

 Εντός της ίδιας υπηρεσίας 

 Από ΝΠΔΔ η το δημόσιο  σε ΟΤΑ και αντίστροφα
19

 

 Από ΝΠΔΙ σε ΝΠΔΔ
20

 

 Μεταξύ υπουργείων και Γενικών Γραμματειών
21

 

 Σε κλάδο που δεν προβλέπεται στην υπηρεσία υποδοχής
22

 

 Σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών
23

 

Ο νόμος 4440/2016 εισάγει ένα ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια 

Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το σύστημα αφορά όλους τους πολιτικούς 

διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στους ΟΤΑ και 

στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. 

Ο χαρακτήρας της κινητικότητας είναι εθελούσιος και η μετακίνηση του 

εργαζομένου μπορεί να έχει την μορφή της μετάταξης ή της απόσπασης η όποια όμως 

πραγματοποιείται για την κάλυψη επείγουσας ανάγκης
24

. Για τις αποσπάσεις ισχύει 

περιορισμός  στο ότι δεν μπορούν  να υπερβούν το ένα έως τρία έτη κατά περίπτωση. 

                                                       
19 1188/1981 
20 Ν.2266/1994 
21 Ν.2085/1992 
22 Ν.3528/2007 
 
24 Άρθρο. 2, παρ. 4 και άρ. 6, παρ. 1 
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Βασικές αλλαγές του νέου συστήματος  αποτελούν:  Η κεντρική απογραφή των 

θέσεων που είναι προς κάλυψη και η καταχώρησή τους σε ψηφιακή πλατφόρμα στην 

οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης η σύσταση μιας Κεντρικής 

Επιτροπής Κινητικότητας η οποία αναλαμβάνει τον κεντρικό συντονισμό για την 

εφαρμογή του νέου συστήματος.  

Τα προβλήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ενιαίο σύστημα 

κινητικότητας είναι καταρχήν η κωδικοποίηση του  πλήθους των ειδικών διατάξεων 

και περιπτώσεων που καθόριζαν ειδικές συνθήκες για διαφορετικές κατηγορίες 

εργαζομένων, μέσω της ενοποίηση  του πλαισίου  κινητικότητας  για το σύνολο των 

υπαλλήλων. Επίσης επιδιώκει την αποσυμφόρηση των μετακινήσεων από 

γραφειοκρατικές και πολύπλοκες διαδικασίες και την κατοχύρωση της διαφάνειας και 

αντικειμενικότητας στις διαδικασίες επιλογής
25

. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

τροποποίησης των διαδικασιών και της κατάργησης ενδιάμεσων σταδίων όπως η 

αποδέσμευση του υπαλλήλου από το οικείο υπηρεσιακό όργανο και της αφαίρεσης 

αρμοδιοτήτων από ενδιάμεσα διοικητικά όργανα .  

Τέλος αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών μέσω της απευθείας 

πρόσβασης του ενδιαφερόμενου στο σύνολο των προς κάλυψη θέσεων, με τον 

κεντρικό συντονισμό της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. 

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, προβλέπεται ότι οι ειδικές διατάξεις που 

εφαρμόζονται και αφορούν τις αποσπάσεις τους σε φορείς εντός του Υπουργείου 

Παιδείας παραμένουν σε ισχύ ενώ, εφαρμόζεται το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 

για μετακινήσεις εκτός του Υπουργείο Παιδείας υπό την προϋπόθεση ότι 

προηγούμενα θα πρέπει να αποδεσμευθούν από τα καθήκοντά τους.   

3.4.1 Προϋποθέσεις 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί ένας φορέας να ενταχθεί στο 

ενιαίο σύστημα κινητικότητας είναι η ύπαρξη οργανισμού του φορέα ο οποίος 

αναρτάται υποχρεωτικά και ψηφιακά και περιέχει το οργανόγραμμα του. Το 

οργανόγραμμα του φορέα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες, τους 

υπηρετούντες σε κάθε μονάδα καθώς και τα περιγράμματα θέσεων .  

Όσον αφορά τον ενδιαφερόμενο προϋπόθεση για τη συμμετοχή του είναι η 

συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό του. Επιπλέον περιορισμός είναι το ποσοστό 

                                                       
25 Βλέπε Αιτιολογική έκθεση του Νόμου 
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της κάλυψης των αντιστοίχων με τον κλάδο του θέσεων στο φορέα που υπηρετεί, να 

ανέρχεται τουλάχιστον σε 50% και 65% για τους ΟΤΑ. Για τον υποψήφιο, δεν 

απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη αλλά η απλή γνώμη του φορέα προέλευσης. 

3.4.2 Διαδικασία 

 

Τα προγράμματα κινητικότητας είναι ετήσια και διενεργούνται σε τρείς 

κύκλους. Στο πρώτο στάδιο η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης συλλέγει τα αιτήματα 

των φορέων του δημοσίου, τα οποία αξιολογεί με βάση τις συνοδευτικές εκθέσεις. Σε 

αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία που αιτιολογούν το αίτημα, όπως εκτιμήσεις 

αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεις κλπ. Το κάθε αίτημα επίσης συνοδεύεται από το 

περίγραμμα της αντίστοιχης θέσης καθώς και τα τυχόν ειδικά προσόντα που 

απαιτούνται για την κάλυψη της. Επίσης δηλώνεται και ο τρόπος της κάλυψης της 

θέσης που επιθυμεί ο φορέας (απόσπαση ή μετάταξη). 

Στη συνέχεια τα αιτήματα αξιολογούνται και εισάγονται στο ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα για τις προσφερόμενες θέσεις. Κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι, 

που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται εντός προθεσμίας να υποβάλουν 

το αίτημά τους στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία και αξιολογεί τις υποβαλλόμενες 

αιτήσεις. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που 

συγκροτείται για αυτό το σκοπό. Τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη η επιτροπή είναι η 

συνάφεια των προσόντων των ενδιαφερομένων, οι εκθέσεις αξιολόγησης των 

υπαλλήλων και η εμπειρία των υποψηφίων. Μια επιπλέον διαδικασία που προβλέπει 

ο νόμος είναι η συνέντευξη των επικρατέστερων υποψηφίων και η τελική αξιολογική 

τους κατάταξη. Το επόμενο στάδιο προβλέπει την ενημέρωση του επιλεγέντα και την 

έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης από την υπηρεσία υποδοχής.  

3.4.3 Σκοποί και στόχοι 

 

Ο βασικός, διακηρυγμένος σκοπός  του νέου συστήματος κινητικότητας, όπως 

περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση αλλά και στο πρώτο άρθρο του νόμου, είναι η 

βέλτιστη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις 

δημόσιες υπηρεσίες.  Από πλευράς των υπαλλήλων είναι η διευκόλυνσή τους για να 

ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις 

διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Με 

αυτή τη μορφή  η κινητικότητα θα συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας 
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διοίκησης και θα επιτρέψει την βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων ενώ θα 

παρέχει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να έχουν ενεργητικό ρολό στη 

διαμόρφωση της σταδιοδρομίας τους.  

Βασικοί στόχοι του ενιαίου συστήματος κινητικότητας είναι η αντιμετώπιση 

των ανισορροπιών της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα (πλεονάζον προσωπικό σε 

ορισμένους τομείς - υποστελέχωση σε άλλους). Επίσης η ανταπόκριση στις επιλογές 

των εργαζομένων να μετακινηθούν σε άλλα τμήματα ή χώρους της διοίκησης όπου 

κρίνουν ότι με βάση τις ικανότητές τους, τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους 

μπορούν να συνεισφέρουν καλύτερα. Τέλος το νέο σύστημα στοχεύει  στην  

προετοιμασία του δημοσίου για την αντιμετώπιση νέων αναγκών και προτεραιοτήτων 

στελέχωσης οι οποίες θα προκύψουν με την πάροδο του χρόνου (Υπ.Δ.ΑΝ, 2016). 

3.5 Η κινητικότητα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
 

Η Στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 

παρουσιάζει μια ιδιομορφία. Οι κατά τόπους διοικητικές υπηρεσίες στελεχώνονται 

από διοικητικό προσωπικό και παράλληλα από εκπαιδευτικό προσωπικό που είτε 

υπηρετεί με θητεία σε θέση ευθύνης είτε υπηρετεί με απόσπαση καλύπτοντας 

διοικητικές ανάγκες. Επίσης διδακτικό προσωπικό είναι δυνατόν να απασχοληθεί στις 

διοικητικές υπηρεσίες με ελαστική μερική απασχόληση κατόπιν διάθεσης. 

 Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των μεταβολών 

που έγιναν κατά το πρόσφατο παρελθόν επηρεάζοντας την κινητικότητα του 

προσωπικού. Γίνεται ακόμα αναφορά και στις διάφορες μορφές κινητικότητας που 

διαφοροποιούν τις υπηρεσίες αυτές από το υπόλοιπο δημόσιο. 

Οι τελευταίες μαζικές προσλήψεις προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας  

πραγματοποιήθηκαν με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ την περίοδο 2004-2005. Έκτοτε τα 

οργανικά κενά του προσωπικού καλύπτονται αποσπασματικά μέσω μορφών 

κινητικότητας του προσωπικού.  

Επίσης σημαντικό πρόβλημα για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας είναι 

ότι στερούνται οργανισμού. 

Η βασικότερη πηγή για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών 

υπήρξαν οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις. 

Μέσα στην τελευταία δεκαετία οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου 

Παιδείας έχουν γίνει συχνά φορέας υποδοχής προσωπικού από άλλες υπηρεσίες και 

φορείς του δημοσίου. 



 
 

45 
 

Την ίδια περίοδο, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις
26

, διαχρονικά, 

πάγια επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, αποτέλεσε η μερική 

στελέχωση των υπηρεσιών με αποσπάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην κεντρική 

του υπηρεσία και στις περιφερειακές υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς (Αρχεία του 

Κράτους ΑΕΙ-ΤΕΙ κ.λ.π).  Οι αποσπάσεις αυτές έχουν ετήσια διάρκεια. Η διαδικασία 

προβλέπει πως η επιλογή του προσωπικού γίνεται βάσει βιογραφικών στοιχείων και 

με πρόταση των υπηρεσιακών συμβουλίων. Η απόσπαση δεν  υπόκειται στον χρονικό 

περιορισμό του υπαλληλικού κώδικα και κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότατα 

επανάληψης της πέραν των ορίων που αυτός θέτει.  Ειδικά για τους εποπτευόμενους 

φορείς του Υπουργείου Παιδείας, για κάθε έτος, εκδίδονται συγκεκριμένες 

Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τους όρους και τις διαδικασίες απόσπασης 

του προσωπικού.  

Κατά την περίοδο 2013-2014 υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο πεδίο τις 

κινητικότητας του προσωπικού στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 82 του Νόμου 4172/2013 πραγματοποιήθηκαν δυο 

κατηγορίες μαζικών μετακινήσεων .   

Η πρώτη προέκυψε από την κατάργηση 50 ειδικοτήτων εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σε 

αυτούς τους κλάδους τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Στο ίδιο άρθρο 

καθορίστηκε μια σειρά εξαιρέσεων από τη διαθεσιμότητα για όσους πληρούσαν 

ορισμένα  κριτήρια, κυρίως κοινωνικά. Για αυτή την κατηγορία προβλέφθηκε ότι 

μετατάσσονται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται, σε 

συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού 

προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και  μισθολογικό κλιμάκιο.  

Η δεύτερη κατηγορία αφορούσε εκπαιδευτικούς οι οποίοι με βάση τον ίδιο 

νόμο χαρακτηρίστηκαν ως πλεονάζοντες και μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε 

                                                       
26 Επί Υπουργίας κας. Άννας Διαμαντοπούλου Με τον Ν.3833/2010, Άρ.11, παρ3 ψηφίζεται ότι «Από 

τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς 

πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα», ωστόσο λίγους μήνες μετά με τον ν.3848/2010 Η 

διάταξη αυτή καταργήθηκε. Σε  Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας κ.  Κωνσταντίνου 

Αρβανιτόπουλου στις 9/6/2013  στο Πρώτο Θέμα αναφέρει «Καμία απόλυση εκπαιδευτικού, κομμένες 

οι αποσπάσεις, ελάχιστες υποχρεωτικές μεταθέσεις και μόνο όπου είναι αναγκαίες, νοικοκύρεμα του 

συστήματος και των διαδικασιών» http://www.protothema.gr/greece/article/285030/k-arbanitopoylos-

apo-eksi_-tessera-ta-mathhmata-ton-panelladikon/ (τελευταία επίσκεψη 17/1/2018) 

Ο κ. Νίκος Φίλης ως Υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή του στις 12/6/2016 δηλώνει  «κατεύθυνσή μας 

είναι ο δραστικός περιορισμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε μη εκπαιδευτικά καθήκοντα» 

https://www.youtube.com/watch?v=8aog3X0pOp0 (τελευταία επίσκεψη 17/1/2018) 

http://www.protothema.gr/greece/article/285030/k-arbanitopoylos-apo-eksi_-tessera-ta-mathhmata-ton-panelladikon/
http://www.protothema.gr/greece/article/285030/k-arbanitopoylos-apo-eksi_-tessera-ta-mathhmata-ton-panelladikon/
https://www.youtube.com/watch?v=8aog3X0pOp0
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διοικητικές θέσεις. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθορίστηκαν αρχικά οι 

ειδικότητες και για κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης, ο αριθμός των οργανικών θέσεων 

που πλεονάζουν. Στη συνέχεια, καθορίστηκε ο αντίστοιχος αριθμός των κενών 

οργανικών θέσεων. Οι οργανικές αυτές θέσεις αφορούσαν α) οργανικές ανάγκες 

αντίστοιχης ειδικότητας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση β) κενές διοικητικές θέσεις 

στην επικράτεια. Ακολούθως κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που ανήκαν στις κατηγορίες 

που χαρακτηριστήκαν πλεονασματικές να καταθέσουν αιτήσεις προτίμησης. Η 

κατάταξη με βάση ορισμένα αξιολογικά κριτήρια καθόρισε ποιό προσωπικό θα 

μεταταχθεί  υποχρεωτικά και σε ποιες από τις θέσεις. 

Την ίδια περίοδο ο νόμος 4203/2013 θεσμοθέτησε τη δυνατότητα διάθεσης 

των εκπαιδευτικών που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στις 

υπηρεσίες εκπαίδευσης, διατηρώντας ωστόσο τις ειδικές συνθήκες απασχόλησης 

όπως οι εκπαιδευτικές αργίες, το ωράριο και  το διδακτικό έτος απασχόλησης.  

Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν στις διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

κατηγορίες εργαζομένων διαφόρων ταχυτήτων.  

Αναλυτικά στοιχεία των παραπάνω περιπτώσεων θα παρουσιαστούν στη 

συνέχεια, κάτι που κρίνεται σκόπιμο για την μετέπειτα αναλυτική αποτύπωση του 

ρυθμού εναλλαγής και ανανέωσης του προσωπικού στις υπηρεσίες .Επίσης είναι 

απαραίτητο να αποτυπωθεί η οργανωτική δομή των υπηρεσιών, προκειμένου να 

υπάρχει πληρέστερη εικόνα. 

3.5.1 Οργανωτική διάρθρωση υπηρεσιών 

 

Η οργανωτική διάρθρωση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων 

Διευθύνσεων εκπαίδευσης έγινε με τον Ν.1566/1985. Στην αρχική του μορφή ο νόμος 

προέβλεπε ότι στην έδρα κάθε νομού υπήρχαν Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και αυτοτελή Γραφεία Εκπαίδευσης, Φυσικής 

Αγωγής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αργότερα προστέθηκαν οι Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην έδρα κάθε περιφέρειας με τον Ν. 2986/2002. Στη 

συνέχεια ωστόσο τα Γραφεία καταργήθηκαν με τον Ν.4027/2011 και τόσο το 

προσωπικό όσο και οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στις κατά τόπους Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης. Παρά όμως την αλλαγή των αρμοδιοτήτων και του εύρους των 

ευθυνών η οργανωτική δομή παρέμεινε ίδια και εξακολουθεί να παραμένει έως και 

σήμερα . Οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης διοικητικά εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Παιδείας και λειτουργικά υποστηρίζονται από τις Περιφέρειες ενώ δεν υφίσταται 
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δομική σύνδεση συνολικά των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου με τη δομή 

της κεντρικής υπηρεσίας.  

Την περίοδο που συγγράφεται η παρούσα εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη 

διαδικασία έκδοσης ενιαίου οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει την 

επιπλέον δημιουργία τμημάτων και διαμορφώνει νέα δεδομένα για τις υπηρεσίες 

αυτές . 

3.5.1.1 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που ιδρύθηκαν με τον νόμο 2986/2002, αποτελούν αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες 

υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης την ακόλουθη δομή: 

Α) Την επιπέδου Διεύθυνσης- Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

με δύο τμήματα: αα) διοικητικών υποθέσεων και ββ) οικονομικών υποθέσεων   

Β) Το τμήμα Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Γ) Το τμήμα  Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Η Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη της 

διοικητικής στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνση. Τα Τμήματα Επιστημονικής - 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των σχολικών 

συμβούλων της οικείας βαθμίδας που έχουν έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης και συνεργάζονται, μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για την 

εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. 

Συνολικά υπάρχουν 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

1. ΑΤΤΙΚΗΣ 

2 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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4 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

5 ΗΠΕΙΡΟΥ 

6 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ 

7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

8 ΚΡΗΤΗΣ 

9 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

10 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

11 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

12 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

13 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

3.5.1.2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα βρίσκονται οι αντίστοιχες Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
27

 

Η οργανωτική δομή των Διευθύνσεων περιγράφεται στο άρθρο 19 του Ν. 1566/1985. 

Κάθε υπηρεσία κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

λειτουργεί με την άμεση ευθύνη του προϊσταμένου της. Η υπηρεσία αποτελείται: α) 

από το τμήμα διοικητικών θεμάτων και β) από το τμήμα  εκπαιδευτικών θεμάτων. 

Τα τμήματα διοικητικών θεμάτων έχουν την αρμοδιότητα της διοικητικής 

υποστήριξης της αντίστοιχης Διεύθυνσης και ο προϊστάμενος του τμήματος, ο οποίος 

είναι διοικητικός υπάλληλος ελέγχει και εποπτεύει το σύνολο του διοικητικού 

προσωπικού της. 

Στο τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων τοποθετείται προϊστάμενος εκπαιδευτικός 

ο οποίος έχει αρμοδιότητα την διεκπεραίωση των παιδαγωγικών θεμάτων της 

υπηρεσίας.  

Πέραν της τυπικής δομής που περιγράφεται στο νομοθετικό πλαίσιο, οι 

μεταβαλλόμενες υπηρεσιακές ανάγκες και η απουσία οργανισμού, έχουν οδηγήσει 

όλες τις υπηρεσίες  να δημιουργήσουν άτυπες δομές υπό τη μορφή τμημάτων για την 

εξυπηρέτηση της λειτουργίας τους. 

Στο σύνολο για παράδειγμα των Διευθύνσεων υπάρχει άτυπα τμήματα 

μισθοδοσίας, αναπληρωτών, προσωπικού κ.α. 

                                                       
27 Kατ’ εξαίρεση η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης διαιρείται σε δύο περιοχές, Ανατολική και 

Δυτική. 
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Αυτού του τύπου οι άτυπες δομές, δημιουργούν και άτυπες μορφές εξουσίας 

οι οποίες συχνά επικρατούν των τυπικών.  Όταν όμως οι οργανισμοί λειτουργούν 

κάτω τέτοιες συνθήκες, δημιουργούνται ασάφειες, συγκρούσεις και, προβληματισμοί 

ως προς την ουσιαστική αποστολή των υπηρεσιών και  τον πραγματικό ρόλο των 

στελεχών (Φαναριώτης, 1999a). 

3.5.2 Η κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

Η εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εξαιρεί ορισμένες 

μορφές μετακινήσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού που εξακολουθούν να 

διέπονται από ειδικές διατάξεις. 

Η ενότητα αυτή εστιάζει  στις  μορφές κινητικότητας που αφορούν το 

εκπαιδευτικό προσωπικό που στελεχώνει τις διοικητικές υπηρεσίες των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Οι κύριες μεταβολές της κινητικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού και είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Αποσπάσεις
28

 

2. Διαθέσεις
29

 

3. Μετατάξεις
30

 

3.5.2.1 Αποσπάσεις σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Απόσπαση σε φορέα ή υπηρεσία, είναι η προσωρινή απομάκρυνση του 

εκπαιδευτικού από το σχολείο που υπηρετεί και η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων 

σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή άλλες υπηρεσίες που ανήκουν στο Υπουργείο 

Παιδείας. Αυτού του είδους οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του 

Υπουργού παιδείας με την όποια καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις.  

Οι αποσπάσεις αυτές πραγματοποιούνται μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας. 

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι οι  μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια 

διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης, το 

δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη, 

η τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί, η  

γνώση των νέων τεχνολογιών, η αξιόλογη διοικητική εμπειρία. 

                                                       
28 Άρθρο 6 παρ. 6 περ. α του Ν. 2740/1999 (186 /Α΄) 
29 Άρθρο 25, παρ. 1, εδ. 6 του Ν. 4203/2013 
30 Άρθρο 3, παρ. 6  του Ν. 4440/2016 
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Τα παραπάνω στοιχεία συνεκτιμώνται χωρίς όμως να αποτυπώνονται με 

συγκεκριμένη μοριοδότηση.
31

 

Η απόσπαση έχει διάρκεια ένα σχολικό έτος (1/9-31/8), μετά το πέρας του 

οποίου, ο εκπαιδευτικός έχει υποχρέωση να επιστρέψει στην οργανική του θέση.  

Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στις περιφερειακές υπηρεσίες ως προς τις 

εργασιακές τους συνθήκες (ημέρες εργασίας, ώρες εργασίας, άδειες) ισχύουν οι 

ρυθμίσεις του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων. 

Δεν ισχύει όμως ο περιορισμός που θέτει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας ως προς τη 

δυνατότητα εκ νέου απόσπασης πέραν της διετίας. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα 

τρία  τελευταία έτη σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο Παιδείας. 

Πίνακας 3. 1 Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης την τελευταία τριετία 

Αριθμός Αποσπασμένων εκπαιδευτικών την τελευταία Πενταετία
32

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 1071 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 968 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 823 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18, αριθμός αποσπασμένων σε ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ/ΠΔΕ: 784 

3.5.2.2  Διαθέσεις εκπαιδευτικών 

 

Η διάθεση είναι μια ειδική μορφή κινητικότητας η οποία προβλέπεται για τους 

εκπαιδευτικούς που πλεονάζουν εξολοκλήρου ή  μερικά εντός των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης.   

Για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το 

υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο το άρθρο 25, παρ. 1, εδ. 6 του Ν. 4203/2013 

όπως έχει τροποποιηθεί, προβλέπει ότι μπορούν να απασχολούνται για τον χρόνο που 

υπολείπεται και σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης με ανάθεση διοικητικού 

έργου. Η ανάθεση διοικητικού έργου καθορίζεται με εισήγηση του οικείου 

Περιφερειακού Συμβουλίου, Απόφαση του  Διευθυντή Εκπαίδευσης, έγκριση του 

                                                       
31 Βλέπε Αριθμ. 75305/E2/8-5-2017 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το 

σχολικό έτος 2017-2018. 
32 (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2017) Δελτίο Τύπου 

http://www.minedu.gov.gr/news/29167-06-07-17-apospaseis-784-ekpaideftikon-stis-diefthynseis-ekpaidefsis-kai-

stis-perifereiakes-diefthynseis-2 (τελευταία επίσκεψη 17-1-2018) 

http://www.minedu.gov.gr/news/29167-06-07-17-apospaseis-784-ekpaideftikon-stis-diefthynseis-ekpaidefsis-kai-stis-perifereiakes-diefthynseis-2
http://www.minedu.gov.gr/news/29167-06-07-17-apospaseis-784-ekpaideftikon-stis-diefthynseis-ekpaidefsis-kai-stis-perifereiakes-diefthynseis-2
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Περιφερειακού Διευθυντή και υπό την προϋπόθεση έγγραφης βεβαίωσης πλήρους 

κάλυψης όλων των διδακτικών αναγκών, στην ίδια και την άλλη βαθμίδα.  

Η διάθεση διαρκεί μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους  και το ωράριο 

εργασίας ακολουθεί το διδακτικό ωράριο του εκπαιδευτικού. 

3.5.2.3 Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις 

 
Με την υπηρεσιακή μεταβολή της μετάταξης ο εκπαιδευτικός αλλάζει 

οριστικά κλάδο και αντικείμενο απασχόλησης. 

Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις αποτελούν μια μάλλον 

συνηθισμένη πρακτική του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να  διαχειριστεί το 

πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό. Παράλληλα πάγιο αίτημα και διεκδίκηση των 

διοικητικών υπαλλήλων είναι η κάλυψη των οργανικών κενών των υπηρεσιών μέσω 

μετατάξεων εκπαιδευτικών ως ρεαλιστικό τρόπο κάλυψης των αναγκών  σε 

περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας
33

. Οι μετατάξεις αυτές μπορεί να διακριθούν 

σε δύο κατηγορίες τις εθελούσιες και τις υποχρεωτικές. Στις εθελούσιες 

περιλαμβάνονται όσες μετατάξεις πραγματοποιούνται με αίτηση του υπαλλήλου, 

οποιαδήποτε στιγμήν με το ισχύον πλαίσιο  ή κατόπιν συγκεκριμένης νομοθετικής 

ρύθμισης που το επιτρέπει. Στις υποχρεωτικές μετατάξεις συγκαταλέγονται εκείνες 

που  πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία  της υπηρεσίας χωρίς την άμεση συναίνεση 

του υπαλλήλου.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μετατάξεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί ανάλογα με την ρύθμιση. 

Πίνακας 3. 2 Νόμοι και αριθμοί μετατάξεων εκπαιδευτικών 

Νόμος Αριθμός μετατάξεων 

Ν.4172/2013 (αρ.82 παρ.1) 395 

Ν.4172/2013 (αρ.82 

παρ.11) 

294 

Ν.4057/2012( Αρ.9 παρ. 

παρ.18) 

129 

Ν.1824/1988 123
34

 

                                                       
33 Βλέπε ψήφισμα συνεδρίου ΠΟΣΥΠ 

http://www.posyp.gr/attachments/article/123/1%CE%BF%20%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE

%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%2032%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE

%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf τελευταία επίσκεψη 12/1/2018 
34 Οι μετατάξεις με αυτές τις διατάξεις πραγματοποιούνται κυρίως μεμονωμένα. Ο αριθμός αυτός 

αγορά τις μαζικές μετατάξεις της 138751/Η/27-09-2013 Υ.Α. 

http://www.posyp.gr/attachments/article/123/1%CE%BF%20%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%2032%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.posyp.gr/attachments/article/123/1%CE%BF%20%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%2032%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.posyp.gr/attachments/article/123/1%CE%BF%20%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%2032%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf
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3.5.2.4 Εθελούσιες μετατάξεις 

 

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε διοικητικές θέσεις πραγματοποιήθηκαν 

μεμονωμένα, με τον Ν.1824/1988 ο οποίος προβλέπει ότι επιτρέπεται η μετάταξη 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες και σε Ν.Π.Δ.Δ., εφ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των διοικούντων 

οργάνων.  Προϋπόθεση είναι οι μετατασσόμενοι να κατέχουν τα προσόντα του 

κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση ύστερα από 

αίτηση του ενδιαφερομένου, γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και 

κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. Μεγάλος αριθμός 

μετατάξεων πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή αυτού του νόμου, με την 138571/H/27-

09-2013.Η απόφαση αυτή προέβλεψε την μετάταξη 123 εκπαιδευτικών σε διοικητικές 

θέσεις. 

Ομαδικές μετατάξεις στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

πραγματοποιήθηκαν και με το Άρθρο ένατο παρ.18 του Ν.4057/2012.  .Σύμφωνα με 

αυτή τη ρύθμιση υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ήταν 

αποσπασμένοι, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, 

Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή ανεξάρτητες αρχές και εξακολουθούσαν  να 

είναι αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του νόμου, είχαν την δυνατότητα να 

αιτηθούν την  μετάταξη τους  στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι. Δεδομένου 

του μεγάλου αριθμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν με διαδοχικές αποσπάσεις 

στις περιφερειακές υπηρεσίες, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 119125/Η/30-08-

2013 μετατάχθηκαν συνολικά 129 εκπαιδευτικοί. 

3.5.2.5 Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών 

 

Μια κατηγορία μαζικών υποχρεωτικών μετατάξεων πραγματοποιήθηκε με τις 

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013 και την 

κατάργηση 50 ειδικοτήτων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς 

και το σύνολο των κατεχόμενων οργανικών θέσεων. Οι ειδικότητες αφορούσαν τον 

κυρίως τον κλάδο υγείας των Επαγγελματικών Λυκείων (Ιατροί, Νοσηλευτές, 

Αισθητικοί κ.α.). Το προσωπικό που κατείχε τις οργανικές θέσεις τέθηκε σε 

διαθεσιμότητα  ενώ εξαιρέθηκαν 302 εκπαιδευτικοί.
35

 και στη συνέχεια προστέθηκαν 

                                                       
35 Με τις διατάξεις των περιπτώσεων  (α) έως (γ) της παρ.3 του άρθρου 82 του ιδίου νόμου 
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ακόμα 93 εκπαιδευτικοί. Οι εξαιρεθέντες κλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση για την 

μετάταξή τους στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και μετατάχθηκαν υποχρεωτικά 

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονταν ή στην εγγύτερη αυτής, σε συνιστώμενες 

προσωποπαγείς θέσεις διοικητικού προσωπικού, της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό 

και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν.
36

 

Στον πίνακα 3.3 παρουσιάζεται η κατανομή του προσωπικού που εξαιρέθηκε 

από τη διαθεσιμότητα και μετατάχθηκε σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

κατά περιφέρεια εκπαίδευσης. 

Πίνακας 3. 3 Αριθμός εκπαιδευτικών που εξαιρέθηκαν και μετατάχθηκαν σε 

διοικητικές θέσεις κατά νομό 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ 

Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ  20 

Δ.Δ.Ε. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8 

Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 17 

Δ.Δ.Ε. ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 55 

Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 

Δ.Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ 4 

Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΙΑΣ 16 

Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 20 

Δ.Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 

Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 18 

Δ.Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 

Δ.Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 12 

Δ.Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 3 

Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 39 

Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 3 

Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 

Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 3 

Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 3 

Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 

Δ.Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 

Δ.Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 3 

Δ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 

Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 

                                                       
36 Αρ.107235/Η/01-08-2013 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
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Δ.Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 

Δ.Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 1 

Δ.Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 10 

Δ.Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1 

Δ.Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3 

Δ.Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 

Δ.Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 27 

Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 

Δ.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 1 

Δ.Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11 

Δ.Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2 

Δ.Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 1 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 15 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 12 

Δ.Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 15 

Δ.Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3 

Δ.Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 

Δ.Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 

Δ.Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 1 

Δ.Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 10 

Δ.Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9 

Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5 

Δ.Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 

Δ.Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 

Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 12 

ΣΥΝΟΛΟ 395 

 

Ωστόσο μεταγενέστερα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του 

Ν.4325/2015, οι καταργημένες θέσεις επανασυστάθηκαν και δόθηκε η δυνατότητα 

για όσους επιθυμούσαν να επανέλθουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, κάτι που 

επέλεξε ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων. 

Μια δεύτερη κατηγορία υποχρεωτικών μετατάξεων πραγματοποιήθηκε μέσω 

της  διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 11 του Ν.4172/2013. 

 Η διαδικασία η οποία καθορίστηκε περιελάμβανε καταρχήν τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών και την αριθμητική  καταγραφή του 

πλεονάζοντος προσωπικού ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με διαπιστωτική πράξη που 

εκδόθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της 

Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.
37

  

                                                       
37 Υπουργική Απόφαση Α.Π.11197/Δ2/13-8-2013 
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 Από τον αρχικό αυτό προσδιορισμό των αναγκών, ο οποίος έγινε και με 

ευθύνη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προέκυψε ο αριθμός των εκπαιδευτικών που  

θα μετατάσσονταν υποχρεωτικά σε διοικητικές υπηρεσίες για την κάλυψη οργανικών 

αναγκών. 

 Με την ίδια απόφαση κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που ανήκαν στις κατηγορίες 

του πλεονάζοντος προσωπικού να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης με σειρά κατάταξης 

των προτιμήσεών τους.  Η παράγραφος 11 προέβλεπε επίσης ότι θα συντάσσονταν 

αξιολογικός πίνακας κατάταξης σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια. 

 Ακολούθησε η έκδοση δώδεκα Υπουργικών Αποφάσεων με ανακλήσεις 

τροποποιήσεις και αλλαγές  με βάση τις οποίες τελικά  συνολικά 294 εκπαιδευτικοί 

μετατάχθηκαν σε περιφερειακές υπηρεσίες 
38

, ενώ υπήρξαν και μεταγενέστερα 

μεμονωμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίο προσέφυγαν δικαστικά κατά των  

αποφάσεων διεκδικώντας είτε την απόσπαση είτε την επαναφορά τους στην αρχική 

τους θέση. 

Μια ακόμα κατηγορία υποχρεωτικών μετατάξεων πραγματοποιείται  

σύμφωνα με τον ν Ν.1566 του 1985. Στο άρθρο 16, παρ.5 προβλέπεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακατάλληλοι για την 

προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση 

διοικητικού έργου, παραπέμπονται με απόφαση Διευθυντή Εκπαίδευσης στο  

κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο. Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εφόσον κρίνει 

ότι ο εκπαιδευτικός είναι επαρκής για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας, μπορεί 

να αποφασίσει τη μετάταξή του σε προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού . Στην 

περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού την οποία 

καταλαμβάνει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή καταργείται με την αποχώρησή του 

από την υπηρεσία.
39

 

3.5.3 Η κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού 

 

Στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας υπηρετούν, ως 

διοικητικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου. Το προσωπικό των υπηρεσιών υπάγεται στις διατάξεις του 

                                                       
38 Βλέπε παράρτημα «Πίνακας Αποφάσεων Υποχρεωτικών Μετατάξεων» 
39 Παρά το ότι η κατηγορία περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές μετατάξεις πρέπει να σημειωθεί ότι σε 

κάθε περίπτωση, παρόλο που ο νόμος δεν το έχει ως προϋπόθεση, τέτοιες μετατάξεις εισάγονται στα 

κεντρικά Υ.Σ. των εκπαιδευτικών μόνο με αίτηση των ενδιαφερόμενων. Το ΚΥΣΔΕ μάλιστα έχει 

καθιερώσει υποχρεωτική ακρόαση των αιτούντων. 
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Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και κατά συνέπεια όσον αφορά την κινητικότητα 

εντάσσεται πλέον στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. 

Για τις περιφερειακές υπηρεσίες δεν υπάρχουν διατάξεις που να καθορίζουν 

τις προβλεπόμενες οργανικές ανάγκες ούτε και συστηματική επίσημη καταγραφή των  

οργανικών κενών. Η τελευταία καταγραφή αφορούσε την κατάργηση 123 οργανικών 

θέσεων και αποτύπωνε τις οργανικές ανάγκες όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα
40

.   

Πίνακας 3. 4 Καταγραφή οργανικών θέσεων και κενών διοικητικού προσωπικόυ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 1692 305 1387 

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 296 78 218 

ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 880 159 751 

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 198 41 157 

ΗΠΕΙΡΟΥ 212 49 163 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 399 102 297 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 402 108 294 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 329 73 256 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 325 74 251 

ΚΡΗΤΗΣ 340 74 266 

ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 149 30 119 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 194 41 153 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 130 28 102 

ΣΥΝΟΛΟ 5546 1162 4414 

Αργότερα με μεταγενέστερες αποφάσεις, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του 

άρθρου 33 παρ.1 του Ν.4024/2011 καταργήθηκαν οριζόντια οι κενές θέσεις των 

κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και ορισμένες Δ.Ε. 

Η στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας με μόνιμο διοικητικό 

προσωπικό υπήρξε ελλείπεις δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εκπαιδευτικών που 

κατά τη διάρκεια της θητείας τους καλύπτουν διοικητικές ανάγκες και την εφαρμογή 

του περιορισμού του κανόνα προσλήψεων, που υπήρξε σε όλο το δημόσιο. 

Οι τελευταίοι διορισμοί  προσωπικού, με βάση τις ανάγκες του Υπουργείου 

Παιδείας  και με τη μέθοδο της προκήρυξης θέσεων και της αναζήτησης υποψηφίων 

                                                       
40  Η με αριθμό: 1132047α/ΣΤ5/17-11-2011 Απόφαση  της Υπουργού Παιδείας πραγματοποιήθηκε  σε 

εφαρμογή του Άρθρο 33, παρ.1 του Ν. 4024/2011, που προέβλεπε την κατάργηση του 60% των 

οργανικών θέσεων. Το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/11 παρείχε τη δυνατότητα μεταφοράς ή 

μετατάξεως υπαλλήλου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, αν δεν υπάρχει κενή θέση στην 

υπηρεσία όπου αυτός μετατάσσεται. Επειδή ωστόσο η περαιτέρω κατανομή πραγματοποιείται σε 

επίπεδο Περιφέρειας, δεν υπάρχει η ακριβής καταγραφή για το πόσες από τις  θέσεις αφορούν ανάγκες 

των σχολικών μονάδων και πόσες ανάγκες των υπηρεσιών. 
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έγιναν με τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2/17/2004 και αφορούσαν σε κατηγορίες 

προσωπικού και σε αριθμό  όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 3. 5 Διορισμοί  κατά κατηγορία στις περιφερειακές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Κατηγορία Αριθμός Θέσεων 

ΠΕ 95 

ΤΕ 57 

ΔΕ 23 

Σύνολο 175 

Στα επόμενα χρόνια η συχνότερη μέθοδος στελέχωσης των κενών ήταν μέσω 

αποσπάσεων και μεταφορών προσωπικού από επιχειρήσεις και οργανισμούς του 

Δημοσίου, ως αποτέλεσμα προγραμμάτων εξυγίανσης, αναδιαρθρώσεων και 

ιδιωτικοποιήσεων.  

Οι κυριότερες από αυτές αφορούσαν τη μεταφορά  προσωπικού της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας και  του ΟΣΕ. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στους 

επόμενους πίνακες. 

Πίνακας 3. 6 Κατηγορίες εργαζομένων  που μεταφέρθηκαν σε διοικητικές 

υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ από τις υπηρεσίες της Ολυμπιακής 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΕ ΔΙΟΙΚ 239 

ΔΕ Η/Υ 1 

ΠΕ ΔΙΟΙΚ 20 

ΤΕ ΔΙΟΙΚ 6 

ΥΕ  ΚΛΗΤΗΡΩΝ 28 

Γενικό Άθροισμα 294 

Πίνακας 3. 7 Κατηγορίες προσωπικού της ΟΣΕ Α.Ε που μεταφέρθηκε στις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΕ 20 

ΥΕ 35 

Γενικό Άθροισμα 55 

Οι μεταφορές αυτές  έγιναν με κοινές υπουργικές αποφάσεις
41

 και το προσωπικό 

τέθηκε αρχικά στην διάθεση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και στη 

συνέχεια τοποθετήθηκε σε κατά τόπους υπηρεσίες και σχολικές μονάδες. 

                                                       
41 Η  32478/Η/21−10−2010 Κ.Υ.Α για την μεταφορά του προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας 

Α.Ε. και η με αριθμό 30414/Η/15−03−2011 Κ.Υ.Α για την μεταφορά του προσωπικού του Ο.Σ.Ε. 
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Κεφάλαιο 4 -Η Εναλλαγή του προσωπικού στις διοικητικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
 

Η περίοδος για την οποία πραγματοποιήθηκε έρευνα για τον εντοπισμό και 

την αποτύπωση των δεδομένων εναλλαγής του προσωπικού είναι τα έτη 

2014,2015,2016 και 2017.  

Ο κύριος λόγος για την επιλογή αυτού του διαστήματος είναι ότι όπως 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μέσα σε αυτήν την περίοδο 

πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών στη σύνθεση του μόνιμου 

προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών.  

Επιπλέον λόγος είναι η έλλειψη δυνατότητας, για τα προηγούμενα 

διαστήματα, επαλήθευσης των στοιχείων μέσω πληροφοριακών  συστημάτων, η 

οποία δημιουργεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς την ακρίβειά τους.  

Τέλος μέσα σε αυτό το διάστημα οι περιφερειακές υπηρεσίες στελεχώθηκαν  

με μόνιμο προσωπικό μέσω μετατάξεων και δημιουργήθηκε έτσι ένα νέο δεδομένο, 

με βάση το οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις στο εξής.  

Οι υπολογισμοί αφορούν το σύνολο των περιφερειακών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας στην Κεντρική Μακεδονία που περιλαμβάνει: 8 Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 8 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η περιοχή είναι ο αριθμός του 

προσωπικού. Στην Κεντρική Μακεδονία υπηρετεί το 30% του προσωπικού των 

περιφερειακών υπηρεσιών πανελλαδικά και αυτό καθιστά την περιοχή 

αντιπροσωπευτικό δείγμα.  

Επιπλέον λόγος είναι η ποικιλομορφία που παρουσιάζουν οι κατά τόπους 

υπηρεσίες τόσο ως προς τη σύνθεση όσο και ως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

όπως γεωγραφική έκταση αριθμός σχολικών μονάδων κ.α. 

Για την αποτύπωση των στοιχείων των εργαζομένων στις κατά  τόπους 

υπηρεσίες, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα  από διάφορές πηγές. 

Για την καταγραφή του αριθμού των αποσπάσεων και διαθέσεων του 

προσωπικού, χρησιμοποιήθηκαν απογραφικά στοιχεία του πληροφοριακού 

συστήματος myschool. Ειδικά όμως για τις περιόδους 2013-2014,  2014-2015 και  

επειδή το πληροφοριακό σύστημα βρισκόταν σε πιλοτική λειτουργία, τα δεδομένα 

αντιπαραβλήθηκαν με το σύνολο των αντιστοίχων αποφάσεων απόσπασης του 
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Υπουργείου Παιδείας
42

. Το ίδιο έγινε και στα δεδομένα των επομένων ετών όπου 

κρίθηκε απαραίτητο. Για τις περιπτώσεις που υπήρξαν ασυμφωνίες μεταξύ των 

στοιχείων αναζητήθηκε και βρέθηκε αιτιολόγηση των διαφοροποιήσεων αυτών. 

Ως προς τα στοιχεία του διοικητικού προσωπικού οι πληροφορίες αντλήθηκαν 

μέσω  περιοδικών καταστάσεων και επισήμων δημοσίων εγγράφων των υπηρεσιών 

με απογραφικά δεδομένα. 

 Εναλλαγή του προσωπικού 

Για τον υπολογισμό της εναλλαγής του προσωπικού χρησιμοποιήθηκε ο τύπος 

υπολογισμού:  

 

𝛲𝜐휃휇ό𝜍 휀휈𝛼휆휆𝛼𝛾ή𝜍 𝜏𝜊𝜐 𝜋𝜌𝜊𝜎𝜔𝜋휄휅𝜊ύ

=
𝛢𝜌휄휃휇ό𝜍 휀𝜌𝛾𝛼휁𝜊휇έ휈𝜔휈 𝜋𝜊𝜐 𝛼𝜋𝜊𝜒ώ𝜌휂𝜎𝛼휈 휅𝛼𝜏𝛼 𝜏휂휈 𝜋휀𝜌ί𝜊𝛿𝜊

𝛭έ𝜎𝜊𝜍 ό𝜌𝜊𝜍 𝛼𝜌휄휃휇𝜊ύ 휀𝜌𝛾𝛼휁𝜊휇휀휈𝜔휈 𝜏휂휈 ί𝛿휄𝛼 𝜋휀𝜌ί𝜊𝛿𝜊
𝑥 100 

 

Η μέθοδος θεωρείται από μεγάλο αριθμό ερευνητών ως βασική (Price, 1977) 

(Mobley, 1982), (Mowday et al., 1982) (Saridakis & Cooper, 2016) 

 

Η χρονική περίοδος που επιλέχθηκε για τον υπολογισμό του ρυθμού 

εναλλαγής του προσωπικού είναι το σχολικό έτος.  

Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι το ημερολογιακό έτος διαφέρει από το 

σχολικό και από το διδακτικό. Ως σχολικό έτος θεωρείται η περίοδος 1/9 έως 31/8, 

ενώ ως διδακτικό, η περίοδος από 1/9 έως 30/06 όσον αφορά τις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από 1/9 έως 21/6 για τις Πρωτοβάθμιες 

Διευθύνσεις. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών για την παροχή διοικητικού έργου 

στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας έχουν διάρκεια ένα σχολικό έτος και 

ξεκινούν στην έναρξή του. 

  Οι διαθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν διάρκεια εντός του 

διδακτικού έτους ανάλογα με τη βαθμίδα. Η διάθεση πραγματοποιείται οποτεδήποτε 

εντός του διδακτικού έτους κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή 

εκπαίδευσης. Προϋπόθεση είναι ο εκπαιδευτικός να μην συμπληρώνει το διδακτικό 

του ωράριο και παράλληλα να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Η διάθεση γίνεται 

για συγκεκριμένο διάστημα και μπορεί να είναι μερική (συγκεκριμένες μέρες της 

εβδομάδας) ή ολική και κατά συνέπεια έχει μικρότερη «βαρύτητα» σε σχέση με την 

απόσπαση. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους τα στοιχεία των 

διαθέσεων του προσωπικού, παρά του ότι αποτυπώνονται σε κάποιους πίνακες, δεν 

                                                       
42 Το σύνολο των αποφάσεων παρατίθεται μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές. 



 
 

60 
 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της εναλλαγής του προσωπικού.  Άλλος 

λόγος αποτελεί η ανάγκη, να υπάρχει ομοιογένεια στην αποτύπωση των στοιχείων 

και ως εκ τούτου δεν ελήφθησαν υπόψη υπηρεσιακές μεταβολές με διάρκεια 

μικρότερη από ένα έτος. 

Για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν δύο μετρήσεις. Η πρώτη αφορά την 

εναλλαγή του διοικητικού προσωπικού και η δεύτερη την εναλλαγή του 

εκπαιδευτικού προσωπικού. Στην εναλλαγή του διοικητικού προσωπικού ελήφθησαν 

υπόψη στοιχεία που αφορούν μεταθέσεις, αποσπάσεις, πρόωρες παραιτήσεις, 

ανακλήσεις μετάταξης και  απολύσεις.  

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό χρησιμοποιήθηκαν οι αποφάσεις απόσπασης 

του Υπουργείου Παιδείας για κάθε έτος και αντιπαραβλήθηκαν με τα στοιχεία του 

πληροφοριακού συστήματος myschool. Κατόπιν για κάθε σχολικό έτος 

προσδιορίστηκε ο αριθμός του προσωπικού που αποχωρεί. 

Από το άθροισμα των δύο περιπτώσεων (διοικητικών και εκπαιδευτικών) 

προέκυψε ο αριθμός των υπαλλήλων που αποχωρούν.   

Από τη σύγκριση των στοιχείων του προσωπικού που υπηρετούν στην 

υπηρεσία κατά την έναρξη της μίας και της επόμενης σχολική χρονιάς,  προέκυψε ο 

μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων της περιόδου.  

Στη συνέχεια έγινε ο υπολογισμός του ρυθμού εναλλαγής και η αποτύπωση 

των δεδομένων σε πίνακες και συγκριτικά διαγράμματα.  

4.1 Σύνθεση υπηρεσιών -Υφιστάμενη κατάσταση 
 

 Για να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα των υπηρεσιών είναι απαραίτητο να 

αποτυπωθεί  η  υφιστάμενη κατάσταση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το 

εύρος της αρμοδιότητας κάθε  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με βάση το προσωπικό που 

απασχολεί και τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της. Τα στοιχεία του πίνακα 

προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα my school και αφορούν το έτος 2016-

2017.  Στην πρώτη στήλη καταγράφεται ο αριθμός των σχολικών μονάδων που 

λειτουργούν σε κάθε Διεύθυνση. Ο αριθμός αυτός είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό 

σταθερός στη διάρκεια των ετών. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τους 

μόνιμους και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές 

μονάδες. Οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό καθορίζονται από το μαθητικό 

δυναμικό, που είναι μια μεταβλητή που δεν είναι πάντοτε σταθερή. Με βάση το 
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μαθητικό δυναμικό καθορίζονται τα τμήματα σε κάθε σχολική μονάδα και κατόπιν 

προσδιορίζονται οι διδακτικές ανάγκες σε ώρες και μέσω αυτών οι ανάγκες σε 

προσωπικό. 

Στην τελευταία στήλη παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των αναγκών σε 

διοικητικό προσωπικό. Οι εκτιμήσεις αυτές προσδιορίστηκαν από τις ίδιες τις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, κατά τη 

διαδικασία σύνταξης οργανισμού του Υπουργείου που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Πίνακας 4. 1 Δομή Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΣΕ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 164 
3562 72 110 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 158 
3535 49 70 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΗΜΑΘΙΑΣ 45 
1124 26 35 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΚΙΛΚΙΣ 32 
599 8 23 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΠΕΛΛΑΣ 49 
1087 13 30 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΠΙΕΡΙΑΣ 45 
1141 18 40 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΣΕΡΡΩΝ 64 
1198 24 35 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 46 
827 7 25 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 411 
3826 42 70 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 478 
4055 41 70 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΗΜΑΘΙΑΣ 175 
1344 17 25 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΚΙΛΚΙΣ 101 
686 10 20 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΠΕΛΛΑΣ 254 
1487 7 35 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΠΙΕΡΙΑΣ 153 
1059 16 27 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΣΕΡΡΩΝ 191 
1367 18 17 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 154 
1016 3 17 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
 42 70 
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Μια πρώτη παρατήρηση είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του αριθμού των 

σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του 

αντίστοιχου αριθμού των εκπαιδευτικών. 

Αυτό οφείλεται στο ότι στην αρμοδιότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

υπάγονται δύο τύποι σχολικών μονάδων (δημοτικά και νηπιαγωγεία). Στα 

νηπιαγωγεία υπηρετούν αποκλειστικά νηπιαγωγοί ενώ στα δημοτικά υπηρετούν 

εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων (Δάσκαλοι, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής, 

Καλλιτεχνικών κ.α.). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι τύποι των σχολικών μονάδων 

είναι περισσότεροι . Στα γυμνάσια, λύκεια, επαγγελματικά λύκεια και ειδικά σχολεία 

υπηρετούν εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε εκατόν πενήντα και πλέον ειδικότητες.  

Ανάλογα με το εύρος της αρμοδιότητας κάθε Διεύθυνσης προκύπτουν και οι 

ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό. Οι ανάγκες διαμορφώνονται επίσης ανάλογα με 

τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, έκταση, γεωγραφικό ανάγλυφο, ειδικές αρμοδιότητες 

(ιδιωτικά σχολεία ) αριθμός μαθητών, αριθμός εκπαιδευτικών κ.α. 

Μια διαγραμματική αποτύπωση της συνολικής σύνθεσης του προσωπικού που 

υπηρετεί στο σύνολο των υπηρεσιών στην Κεντρική Μακεδονία για το έτος 2016-

2017 δίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
Διάγραμμα 4. 1 Σύνθεση του προσωπικού των υπηρεσιών της Κ. Μακεδονίας 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα στις υπηρεσίες εκπαίδευσης υπηρετούν σε περίπου ίδιο 

ποσοστό εκπαιδευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό 

προσωπικό που υπηρετεί με θητεία με απόσπαση και με διάθεση αθροιστικά 

αντιστοιχεί σε 435
43

 εργαζόμενους έναντι 413 διοικητικών υπαλλήλων. 

                                                       
43 Εξαιρούνται 112 Σχολικοί Σύμβουλοι  που υπηρετούν σε Γραφεία Σχολικών Συμβούλων  

95 

177 

92 
413 

71 

Εκπαιδευτικοί Επί 
Θητεία 

Εκπαιδευτικοί με 
Απόσπαση 

Εκπαιδευτική με 
Διάθεση 

Μόνιμο Διοικητικό 
προσωπικό 

Εκπαιδευτικόι με 
Μερική Διάθεση 
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4.2.Δείκτες εναλλαγής προσωπικού 
 

Σε αυτή την ενότητα αποτυπώνεται η εναλλαγή του προσωπικού των 

Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, για τα διαστήματα 2013-

2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017. Κάθε πίνακας περιλαμβάνει το 

διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις κατά την λήξη 

του σχολικού έτους.  

Το έτος 2013-2014 λαμβάνεται ως αφετηρία και για αυτό το λόγο δεν γίνεται 

υπολογισμός της εναλλαγής του προσωπικού. Για κάθε έτος επίσης καταγράφονται οι 

αιτίες αποχώρησης του διοικητικού προσωπικού. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό ως 

αιτία αποχώρησης είναι λήξη της απόσπασης. Τέλος παρουσιάζονται σε αντιδιαστολή 

οι συνολικοί αριθμοί διοικητικών και εκπαιδευτικών και οι αντίστοιχοι αριθμοί όσων 

αποχωρούν. 

4.2.1.Έτος 2013-2014 

 

Το πρώτο έτος καταγραφής  των δεδομένων είναι το σχολικό έτος 2013-2014. 

Στον παρακάτω πίνακα εκτός από τα στοιχεία των υπηρετούντων στις υπηρεσίες 

καταγράφεται πληροφοριακά και η αναλογία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με 

απόσπαση σε σχέση με τη συνολική δύναμη των υπηρεσιών.   

Πίνακας 4. 2 Προσωπικό στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 

έτους 2013-2014. 

 

ΔΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

ΕΚΠ/ΚΟΙ 

ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΕΚΠ/ΚΟΙ 

ΜΕ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ. 

ΕΚΠ/ΚΏΝ 

Δ.Ε. ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
107 34 1 24,65% 

Δ.Ε. ΔΥΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
49 29 1 37,97% 

Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 26 10 3 33,33% 

Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 10 7 1 44,44% 

Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 13 17 1 58,06% 

Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 32 15 1 33,33% 

Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 25 10 3 34,21% 

Δ.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
5 13 6 79,17% 

Π.Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

42 33 3 46,15% 
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Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
34 27 2 46,03% 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 13 12 1 50,00% 

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 11 7 1 42,11% 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 7 10 2 63,16% 

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 12 17 1 60,00% 

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 11 6 1 38,89% 

Π.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
3 4 1 62,50% 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
37 29 6 48,61% 

ΣΥΝΟΛΟ 437 280 16 40,38% 

 

Στην περίοδο 2013-2014 πραγματοποιήθηκαν οι μετατάξεις εκπαιδευτικών 

που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και οι υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών που 

κρίθηκαν πλεονάζοντες. Το προσωπικό που εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα 

τοποθετήθηκε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σχολικές 

μονάδες. Στα σχολεία τα καθήκοντα αφορούν είτε την κάλυψη των αναγκών των 

μαθητών των τελευταίων τάξεων του κλάδου υγείας των Επαγγελματικών Λυκείων, 

είτε τη γραμματειακή υποστήριξη. Στον πίνακα αποτυπώνεται μόνο το προσωπικό 

που εντάχθηκε στο δυναμικό των Διευθύνσεων για την άσκηση διοικητικού έργου. 

Με άλλη διαδικασία, η κατηγορία του προσωπικού που χαρακτηρίστηκε 

πλεονασματικό εντάχθηκε σε κινητικότητα και τοποθετήθηκε κατά κύριο λόγο στις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Παρά την αθρόα προσέλευση προσωπικού, οι λειτουργικές ανάγκες των 

υπηρεσιών εξακολουθούν να καλύπτονται από αποσπάσεις εκπαιδευτικών. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η αναλογία εκπαιδευτικών προς διοικητικούς υπαλλήλους 

υπερβαίνει το 30%. Ειδικά σε υπηρεσίες με μικρό αριθμό μονίμων διοικητικών 

υπαλλήλων η αναλογία υπερβαίνει το 70% του προσωπικού. Μέρος των διοικητικών 

αναγκών, σε μικρότερο βαθμό καλύπτεται με διαθέσεις προσωπικού που δεν 

συμπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο. Το μέγεθος αυτό αποτυπώνεται ενδεικτικά 

μόνο στον πρώτο πίνακα.  

Στους πίνακες επίσης δεν καταγράφεται το εκπαιδευτικό προσωπικό που 

υπηρετεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με θητεία σε θέση ευθύνης.  

Οι θέσεις είναι αυτές του Διευθυντή Εκπαίδευσης, του Περιφερειακού 

Διευθυντή, των προϊσταμένων επιστημονικής καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και 
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών 

θεμάτων. 

Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται μετά από διαδικασία επιλογής και οι 

θητείες έχουν διάρκεια από δύο έως τέσσερα έτη. Επίσης δεν καταγράφεται το 

εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις, με θητεία, ως υπεύθυνος 

σχολικών δραστηριοτήτων, αγωγής υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

υπεύθυνοι ομάδων φυσικής αγωγής, υπεύθυνοι κέντρων πληροφορικής. Ο λόγος είναι 

ότι οι θέσεις αυτές  καταλαμβάνονται αποκλειστικά από εκπαιδευτικό προσωπικό και 

τα καθήκοντά τους δεν είναι διοικητικά, οπότε διαφοροποιούνται σε σχέση με τις 

αποσπάσεις του προσωπικού. 

4.2.2.Έτος 2014-2015 

 

Το έτος 2014 -2015 το προσωπικό που εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα 

επέλεξε εάν θα επιστρέψει στα εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Όπως φαίνεται και στη 

συνέχεια ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού αυτής της κατηγορία επιλέγει την 

επαναφορά του. Το μέγεθος αυτό εμφανίζεται στη στήλη αποχωρήσεις διοικητικών. 

Στην ίδια στήλη περιλαμβάνονται και περιπτώσεις υπαλλήλων που αποχώρησαν για 

άλλους λόγους οι οποίοι παρατίθενται στη συνέχεια. 

 

Πίνακας 4. 3 Εναλλαγή προσωπικού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας, έτους 2014-2015. 

2014-2015 

 

                      

 

                       

              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     

                    ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥ-

ΝΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

ΕΚΠ/ΚΟΙ 

ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 

 Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
69 28 50 13 

 Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
46 21 10 13 

 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 24 6 4 7 

 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9 7 2 3 

 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 11 8 5 13 

 Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 20 19 12 8 

 Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 18 7 9 5 

 Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 9 2 6 

 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
48 27 3 24 

 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
43 16 2 22 



 
 

66 
 

 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 17 14 1 6 

 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9 5 2 3 

 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 7 12 0 6 

 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 12 25 1 12 

 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22 6 0 5 

 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 7 0 4 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
44 34 1 16 

ΣΥΝΟΛΟ 406 251 104 166 

 

Παρατηρείται ότι το προσωπικό που τοποθετήθηκε μέσω της διαδικασίας της 

υποχρεωτικής μετάταξης σε Πρωτοβάθμιες κυρίως Διευθύνσεις αποχωρεί σε 

μικρότερο βαθμό . 

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποχωρεί καταγράφεται στην τελευταία 

στήλη και αφορά εκείνο το προσωπικό στο οποίο για οπουδήποτε λόγο δεν 

ανανεώθηκε η απόσπαση. 

Παρατηρείται επίσης μείωση του συνολικού αριθμού των αποσπάσεων από 

280 σε 251 εκπαιδευτικούς. Συνολικά ωστόσο το 38% της συνολικής δύναμης των 

υπαλλήλων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελείται από 

εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Ο ρυθμός εναλλαγής για το έτος 2014-2015 καταγράφεται στον πίνακα 4.4. ως εξής: 

Πίνακας 4. 4 Ρυθμοί εναλλαγής  προσωπικού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2014-2015. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ρυθμός 

Εναλλαγής 

 Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 53,78% 

 Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 31,72% 

 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 33,33% 

 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 30,30% 

 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 73,47% 

 Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 46,51% 

 Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 46,67% 

 Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50,00% 

 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36,00% 

 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40,00% 

 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 25,00% 
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 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 31,25% 

 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 33,33% 

 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 39,39% 

 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,22% 

 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50,00% 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23,61% 

 

Ο ρυθμός εναλλαγής κυμαίνεται μεταξύ 22,22% - 53,78%, ενώ το μέσο 

ποσοστό αποχωρήσεων είναι 39,21%.  

Σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

διότι από αυτές αποχωρεί ο μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού που επιστέφει σε 

εκπαιδευτικά καθήκοντα. 

Η υπηρεσία που επηρεάζεται περισσότερο είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Πέλλας διότι από τους 17 εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπαστεί κατά 

το έτος 2013-2014 παραμένουν οι 4, ενώ αποχωρούν και 5 διοικητικοί υπάλληλοι . 

Συνολικά, σχεδόν το 70% του προσωπικού της υπηρεσίας ανανεώνεται. Οι υπόλοιπες 

υπηρεσίες επηρεάζονται σε μικρότερο αλλά εξίσου σημαντικό βαθμό. Το μικρότερο 

ποσοστό 22,22% καταγράφεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.  

 

Πίνακας 4. 5 Αιτίες αποχωρήσεων διοικητικού  προσωπικού, έτους 2014-2015. 

 Αιτίες μετακινήσεων Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστική 

συχνότητα  

Επαναφορά: 77 74 77 77 

Παραίτηση: 9 8,7 9 86 

Μετάθεση: 6 5,8 6 92 

Ανάκληση μετάταξης: 4 3,8 4 96 

Επιλογή σε θέση ευθύνης: 3 2,9 3 99 

Λήξη θητείας σε θέση 

ευθύνης: 1 1 1 100 

Σύνολο 100 96,2 100   

Άλλοι λόγοι: 4 3,8     

Σύνολο   100     

 

Η κυριότερη αιτία αποχώρησης είναι η επαναφορά σε εκπαιδευτικά 

καθήκοντα σε ποσοστό 77%. Επόμενη αιτία είναι η παραίτηση από την υπηρεσία και 

έπειτα η  μετάθεση για άλλη υπηρεσία ή για σχολική μονάδα . Ένας εργαζόμενος 

αποχώρησε λόγο λήξης της θητείας του σε θέση ευθύνης ενώ 4 αποχωρήσεις 

παρέμεναν αδιευκρίνιστες.   
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Τέλος η αναλογία εκπαιδευτικού με διοικητικό προσωπικό στις υπηρεσίες 

παρατίθεται στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 4. 2 Προσωπικό που υπηρετεί και αποχωρεί από τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης Κεντρική Μακεδονίας 2014-2015 

 

4.2.3.Έτος 2015-2016 

 

Το έτος 2015-2016 η κατάσταση σταθεροποιείται. Ο μεγαλύτερος αριθμός 

αποχωρήσεων οφείλεται στη μη ανανέωση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. Ο 

αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μειώνεται ακόμα περισσότερο, αλλά ο 

συνολικός αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού εξακολουθεί να είναι στο 35 % 

της συνολικής δύναμης των υπηρεσιών.  

Πίνακας 4. 6 Εναλλαγή προσωπικού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας, έτους 2015-2016. 

ΔΝΣΗ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥ-

ΝΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚ/ΚΟΙ 

ΕΚΠ/ΚΟΙ 

ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΠ/ΚΩΝ 

 Δ.Ε. ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
69 19 4 14 

 Δ.Ε. ΔΥΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
49 19 4 15 

 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 25 6 0 2 

 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 9 6 0 4 
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 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 10 7 1 3 

 Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 19 10 1 12 

 Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 23 8 0 1 

 Δ.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
4 8 1 4 

 Π.Ε. ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
45 24 4 18 

 Π.Ε. ΔΥΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
41 14 2 10 

 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 14 9 3 6 

 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 10 8 0 1 

 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 7 12 0 4 

 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 13 22 0 11 

 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 18 7 4 2 

 Π.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
3 9 0 4 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
43 33 0 17 

 402 221 24 128 

 

Παρατηρείται ότι οι αποχωρήσεις του διοικητικού προσωπικού είναι 

περιορισμένες. Αντίθετη εικόνα παρουσιάσουν οι αποσπάσεις του εκπαιδευτικού 

προσωπικού. Συνολικά οι αποσπάσεις μειώνονται ακόμα περισσότερο. Από τους 251 

εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν σε υπηρεσίες εκπαίδευσης κατά το έτος 2014-

2015, καταγράφονται 128 αποχωρήσεις. Αυτό αναλογεί σε ποσοστό 50 % του 

συνολικού αριθμού, κάτι που σημαίνει ότι πάνω από τους μισούς από τους 220 

εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν παραμένουν και ένα σχεδόν ίδιο ποσοστό είναι 

νέο προσωπικό.  

 

Ο ρυθμός εναλλαγής για το έτος 2015-2016 καταγράφεται ως εξής: 

 

Πίνακας 4. 7 Ρυθμοί εναλλαγής  προσωπικού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας ,έτους 2015-2016 

ΔΝΣΗ 
Ρυθμός 

Εναλλαγής 

 Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20,54% 

 Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 28,15% 

 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 6,56% 

 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 25,81% 

 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 22,22% 

 Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 38,24% 
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 Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 3,57% 

 Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 38,46% 

 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30,56% 

 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21,05% 

 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 33,33% 

 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 6,25% 

 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 21,05% 

 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 30,56% 

 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,64% 

 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 38,10% 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22,08% 

 

Το μέσο ποσοστό κυμαίνεται περίπου στο  24% ενώ  παρατηρείται ότι σε 

ορισμένες Διευθύνσεις τα ποσοστά είναι κάτω από 10 % όπως η Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Κιλκίς Δευτεροβάθμια Σερρών και Δευτεροβάθμια 

Ημαθίας. Παρόλα αυτά ο μέσος  ρυθμός εναλλαγής του προσωπικού εξακολουθεί να 

είναι υψηλός. 

Οι κύριες αιτίας αποχώρησης του διοικητικού  προσωπικού είναι: 

Πίνακας 4. 8 Αιτίες αποχωρήσεων διοικητικού  προσωπικού, έτους 2015-2016. 

 Αιτίες μετακινήσεων 
Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστική 

συχνότητα  

Αλλαγή τοποθέτησης 9 37,5 41 41 

Μετάθεση 8 33,3 36,2 77,2 

παραίτηση: 4 16,6 18,2 95,4 

Ανάκληση μετάταξης 1 4,2 4,6 100 

Σύνολο 22 91,6 100   

Άλλοι λόγοι: 2 8,4     

Σύνολο 24 100     

 

Κατά το έτος 2015-2016 ο αριθμός αποχωρήσεων μειώνεται κατακόρυφα. Οι 

αποχωρήσεις είναι κατανεμημένες σε περίπου ίδιο ποσοστό μεταξύ της αλλαγής 

τοποθέτησης και της μετάθεσης. Η αλλαγή τοποθέτησης αφορά προσωπικό που 

μετατάχθηκε στις υπηρεσίες και ενώ αρχικά τοποθετήθηκε προσωρινά σε μία 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τοποθετήθηκε 

σε διαφορετική υπηρεσία. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν 9 εργαζόμενοι. Ο λόγος 

της καθυστέρησης της οριστικής τους τοποθέτησης ήταν η μη συγκρότηση 

υπηρεσιακού συμβουλίου. Καταγράφονται επίσης μία παραίτηση και μία ανάκληση 
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μετάταξης. Για δύο περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός της αιτίας της 

αποχώρησης.  

Παρακάτω εμφανίζονται διαγραμματικά οι αναλογίες διοικητικών υπαλλήλων 

με εκπαιδευτικό προσωπικό και οι αποχωρήσεις για κάθε κατηγορία. 

 

Διάγραμμα 4. 3 Προσωπικό που υπηρετεί και αποχωρεί από τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 2015-2016 

 

Παρατηρείται ότι οι αποχωρήσεις διοικητικού προσωπικού έχουν μειωθεί σημαντικά 

ενώ οι τιμές και στον αριθμό των εκπαιδευτικών και στις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών 

υποχωρούν. Επίσης σχεδόν το 50% του εκπαιδευτικού προσωπικού ανανεώνεται. 

4.2.4.Έτος 2016-2017 

 

Το έτος 2016-2017 είναι το τελευταίο έτος καταγραφής. Ο συνολικός αριθμός 

των αποσπάσεων μειώνεται περαιτέρω, ενώ καταγράφεται και μια μικρή αύξηση 

στον αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων. Αναλυτικά: 

Πίνακας 4. 9 Εναλλαγή προσωπικού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας, έτους 2016-2017. 

ΔΝΣΗ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 

ΕΚΠ/ΚΟΙ 

ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΑ

ΣΗ 

ΑΠΟΧΩΡΗ

ΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ

ΩΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ

ΚΩΝ 

 Δ.Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

72 13 4 6 

 Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
49 12 2 3 

 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 26 5 1 2 
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 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 8 5 1 1 

 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 13 6 0 4 

 Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 18 10 2 6 

 Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 24 5 0 4 

 Δ.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
7 7 0 1 

 Π.Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

42 17 1 13 

 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
41 20 2 4 

 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 17 7 0 4 

 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 10 6 0 4 

 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 7 9 0 5 

 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 16 9 0 13 

 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 18 7 0 4 

 Π.Ε. 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
3 10 0 4 

ΠΔΕ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

42 18 3 22 

 413 166 16 100 

 

Η αναλογία εκπαιδευτικών εξακολουθεί να κυμαίνεται κοντά στο 30% της 

συνολικής δύναμης των υπηρεσιών. Ανάλογα με την μείωση του συνολικού αριθμού 

των αποσπάσεων  του εκπαιδευτικού προσωπικού κινείται και  η μείωση του αριθμού 

των αποχωρήσεων. Οι αποχωρήσεις του διοικητικού προσωπικού κυμαίνονται στα 

ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2015-2016. 

Ο αριθμός αποχωρήσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειώνεται, με αυτό 

να οφείλεται σε ένα βαθμό στην αντίστοιχη μείωση των αποσπάσεων του 

προσωπικού. Αυτές οι μειώσεις έχουν αποτέλεσμα την συνολική μείωση του ρυθμού 

αποχωρήσεων του έτους. 

 

Ο ρυθμός  εναλλαγής για το έτος 2016-2017 καταγράφεται ως εξής: 

 

Πίνακας 4. 10 Ρυθμοί εναλλαγής  προσωπικού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2016-2017 

ΔΝΣΗ 
Ρυθμός 

Εναλλαγής 

 Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 11,56% 
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ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7,75% 

 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 9,68% 

 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 14,29% 

 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 22,22% 

 Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 28,07% 

 Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 13,33% 

 Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7,69% 

 Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 21,88% 

 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10,34% 

 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 17,02% 

 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 23,53% 

 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 28,57% 

 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 43,33% 

 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 16,00% 

 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 32,00% 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 34,01% 

 

Το μέσο ποσοστό αποχωρήσεων είναι περίπου 19,75% του προσωπικού. 

Περισσότερο επηρεάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις όποιες 

παρατηρείται μεγαλύτερος ρυθμός αποχωρήσεων. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα της Δ.Π.Ε Πιερίας όπου από 22 αποσπάσεις το έτος 2015-2016 την 

επόμενη χρονιά αποσπώνται εννέα εκπαιδευτικοί. Τα μικρότερα ποσοστά 

αποχωρήσεων σε μεγάλο βαθμό συνεπάγονται ανανεώσεις των αποσπάσεων του 

υφιστάμενου εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Οι αιτίες αποχώρησης διοικητικού προσωπικού καταγράφονται στον πίνακα 

4.11: 
 

Πίνακας 4. 11 Αιτίες αποχωρήσεων διοικητικού  προσωπικού, έτους 2016-2017. 

Αιτίες μετακινήσεων Συχνότητα Ποσοστό 
Αθροιστική 

συχνότητα 

    

Μετάθεση 6 37,50% 37,50% 

Παραίτηση: 4 25,00% 62,50% 

Ανάκληση μετάταξης 4 25,00% 87,50% 

Απόλυση 2 12,50% 100,00% 

Σύνολο 16 100%   

 

Σχηματικά τα παραπάνω αποτυπώνονται στο διάγραμμα 4.4 
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Διάγραμμα 4. 4 Προσωπικό που υπηρετεί και αποχωρεί από τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης Κεντρική Μακεδονίας 2016-2017 

  

4.2.5.Συγκεντρωτικά δεδομένα -Σχολιασμός 

 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται συνολικά τα δεδομένα των ρυθμών 

εναλλαγής του προσωπικού για όλη  την τριετία, ώστε να υπάρχει μια συγκεντρωτική 

εικόνα των μεταβολών. 

Πίνακας 4. 12 Συγκεντρωτικά στοιχεία εναλλαγής προσωπικού στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, έτη  2014-2017 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 52,94% 19,46% 11,56% 

 Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 31,72% 28,15% 7,75% 

 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 33,33% 6,56% 9,68% 

 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 30,30% 25,81% 14,29% 

 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 73,47% 22,22% 22,22% 

 Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 46,51% 38,24% 28,07% 

 Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 46,67% 3,57% 13,33% 

 Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50,00% 38,46% 7,69% 

 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36,00% 30,56% 21,88% 

 Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40,00% 21,05% 10,34% 

 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 25,00% 33,33% 17,02% 

 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 31,25% 6,25% 23,53% 

 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 33,33% 21,05% 28,57% 

 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 39,39% 30,56% 43,33% 

 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,22% 22,64% 16,00% 

 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50,00% 38,10% 32,00% 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23,61% 22,08% 34,01% 
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Μια γενική παρατήρηση είναι ότι μεταξύ των ετών 2014-2015 και 2015-2016 

οι ρυθμοί εναλλαγής του προσωπικού κινούνται αρνητικά για το σύνολο των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Όπως επισημάνθηκε αυτό οφείλεται σε δύο λόγους:  

Πρώτον, στον αυξημένο αριθμό του προσωπικού που επανήλθε  στα  εκπαιδευτικά 

του καθήκοντά  μετά από τις διαθεσιμότητες και δεύτερον στη μείωση του αριθμού 

των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών.  

Στον πίνακα 4.13 που ακολουθεί υπολογίστηκαν ξεχωριστά οι ρυθμοί 

εναλλαγής του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Προκειμένου να 

συγκριθούν υπολογίστηκαν επίσης ο μέσος όρος κάθε περιόδου για κάθε κατηγορία.  

Πίνακας 4. 13 Μέσος όρος εναλλαγής προσωπικού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2014-2017 

Μ.Ο. 

ΕΝΑΛΛΛΑΓΗΣ  

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 19,64% 6,11% 2,97% 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 63,87% 48,77% 42,27% 

Αυτό που προέκυψε από την παραπάνω ανάλυση, είναι ότι η κινητικότητα του 

προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών αφορά κυρίως το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Οι διοικητικοί υπάλληλοι μετά την τοποθέτησή  τους στις υπηρεσίες 

μένουν σταθεροί και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εκείνων που επιλέγουν είτε να 

αλλάξουν υπηρεσία είτε να μετακινηθούν εντός αυτής.  H σχηματική απόδοση της 

παραπάνω διατύπωσης είναι χαρακτηριστική όπως αποδίδεται στο διάγραμμα 4.5.: 

 

Διάγραμμα 4. 5 Μέσος ρυθμός εναλλαγής προσωπικού στις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

Συνολικά στην τριετία οι δείκτες εναλλαγής του προσωπικού στις 

Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις κινούνται πτωτικά πλην της περίπτωσης της 

Δευτεροβάθμιας Σερρών  που παρουσιάζει αύξηση μεταξύ του 2016 και 2017 .Το 

διάγραμμα 4.6 περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τις μεταβολές.  
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Διάγραμμα 4. 6 Ρυθμός εναλλαγής προσωπικού στις Διευθύνσεις 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Ανάλογη τάση εμφανίζεται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

διαφορετική όμως αφετηρία. Τα υψηλά ποσοστά οφείλονται κυρίως στη μείωση  

αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και όχι σε αποχωρήσεις διοικητικών 

υπάλληλων. Η συνολική τάση αποτυπώνεται στο διάγραμμα 4.7. 

 

 
Διάγραμμα 4. 7 Ρυθμός εναλλαγής προσωπικού στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Μια ακόμη διαφορά είναι ότι σε ορισμένες υπηρεσίες παρουσιάζεται μια 

αυξητική τάση στον ρυθμό αποχωρήσεων όπως στις Διευθύνσεις της Ημαθίας της 

Πέλλας της Πιερίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, 

μεταξύ των ετών 2015-2016 και 2016-2017. 
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Κεφάλαιο 5. Έρευνα πεδίου 
 

Μετά την μέτρηση των ρυθμών εναλλαγής  του προσωπικού και προκειμένου 

να διερευνηθούν οι συνέπειές της στις υπηρεσίες, πραγματοποιήθηκε έρευνα για τη 

συλλογή πρωτογενών ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων με δύο κατευθύνσεις: 

Πρώτη κατεύθυνση, η χαρτογράφηση της σύνθεσης του προσωπικού στις 

υπηρεσίες και η αποτύπωση των αιτίων της κινητικότητας του. Και δεύτερη, η 

διερεύνηση των συνεπειών των εναλλαγών του προσωπικού στην οργανωσιακή 

συμπεριφορά και των στάσεων των εργαζομένων απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Το 

τελευταίο πραγματοποιήθηκε μέσω της αντιπαραβολής των αποτελεσμάτων των 

στοιχείων εναλλαγής του προσωπικού με τα ευρήματα από την έρευνα πεδίου. Με 

άλλα λόγια χρησιμοποιήθηκε η εναλλαγή του προσωπικού ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

για την εύρεση σχέσεων με στάσεις του προσωπικού. Αυτού του είδους η προσέγγιση 

επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη ανάλογες έρευνες για τις επιπτώσεις της εναλλαγής 

του προσωπικού μεταξύ ομοειδών οργανισμών  (Meier & Hicklin, 2008). 

5.1 Ανάπτυξη ερευνητικού μοντέλου 
 

Με βάση τον παραπάνω στόχο κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το 

οποίο περιέλαβε τρείς ενότητες.
44

 

Η πρώτη ενότητα περιείχε τις κατηγορικές μεταβλητές με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων και τα υπηρεσιακά τους στοιχεία. Η δεύτερη 

ενότητα τα διατακτικά ερωτήματα που αφορούσαν την καταγραφή της προσωπικής 

κινητικότητας των ερωτώμενων και την αξιολόγηση των αιτιών της. Η τρίτη ενότητα 

βασίστηκε σε τρείς άξονες:  

Άξονας 1 :Η διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων για τις μεταβολές των 

απαιτήσεων της εργασίας, ως συνέπεια των εναλλαγών του προσωπικού. 

Άξονας 2: Η διερεύνηση της επίδρασης της εναλλαγής του προσωπικού στην 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού. 

Άξονας  3: Η διερεύνηση των επιδράσεων της εναλλαγής του προσωπικού στην 

απόδοση του οργανισμού. 

Η επιλογή των αξόνων έγινε με κριτήριο την υφιστάμενη βιβλιογραφική 

έρευνα και με δεδομένη την ανάγκη οι παράμετροι να ανταποκρίνονται στις 

ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών.  

                                                       
44 Παρατίθεται στο παράρτημα 
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Κατόπιν επιλέχθηκαν οι διαστάσεις που θα εξεταστούν για κάθε άξονα. Η 

επιλογή των διατάσεων βασίστηκε στις βιβλιογραφικές πηγές όπως παρουσιάζονται 

στον πίνακα 5.1.  

Πίνακας 5. 1 Επιλογή μεταβλητών της έρευνας 

Εναλλαγή 

προσωπικού 

Αποτελεσματικότητα 

Επίτευξη στόχων, 

ποιότητα υπηρεσιών 

και  καινοτομία  

 (Abbasi & 

Hollman, 2000) 

Οργανωσιακή  

απόδοση  

Παραγωγικότητα 
 (Lamb, 1995) 

(Koys, 2001) 

Κόστος και 

αξιοποίηση πόρων 

 (Tziner & 

Birati, 1996) 

Εργασιακές 

απαιτήσεις  

Φόρτος εργασίας 

 (Hendrie, 

2004) (Mowday 

et al., 1982) 

Stress 
(Knight, Becan, 

& Flynn, 2013)  

  

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποίησε την πεντάβαθμη κλίμακα του Likert με 

ερωτήσεις κλειστού χαρακτήρα. Η κλίμακα κυμάνθηκε μεταξύ των επιλογών 1 

“Συμφωνώ απόλυτα” μέχρι και την επιλογή 5  “Διαφωνώ απόλυτα”. Η κλίμακα 

επιλέχθηκε λόγω της αποτελεσματικότητά της και για τη διευκόλυνση που παρέχει 

στην στατιστική ανάλυση. 

5.2 Περιορισμοί της έρευνας 
 

Ένα ζήτημα που προκύπτει με βάση αυτή την μεθοδολογία προσέγγισης είναι,  

εάν η εναλλαγή του προσωπικού ως ανεξάρτητη μεταβλητή, παρουσιάζει αντίστοιχες 

συσχετίσεις και σχέσεις διαχρονικά στους οργανισμούς. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

εξεταστεί μέσω της συλλογής δεδομένων της απόδοσης και επίδοσης των 

οργανισμών σε εκείνα τα χρονικά σημεία. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

παράγοντες όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, διερευνώνται μέσα από το πρίσμα των απόψεων των 

εργαζομένων ποιοτικά και όχι ποσοτικά μέσω των αριθμητικών συντελεστών που 

τους προσδιορίζουν. Επίσης όπως και σε κάθε ποσοτική μελέτη, της οποίας τα 

στοιχεία υπόκεινται σε προσαρμογές, υπάρχει το ζήτημα ελέγχου της εγκυρότητας 

και αξιοπιστίας του εργαλείου μέτρησης. 
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5.3 Πληθυσμός και επιλογή δείγματος 
 

O πληθυσμός της έρευνας είναι το διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό 

που υπηρετεί στις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της 

Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο συνολικός πληθυσμός 

όπως έχει καταγραφεί για το σχολικό έτος 2017-2018 ανέρχεται σε 713
45

 

εργαζόμενους όπως εμφανίζονται στον πίνακα 5.2. 

Προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός απαντήσεων και 

αντιπροσωπευτικό δείγμα από όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, το ερωτηματολόγιο 

διανεμήθηκε ιδιοχείρως στο σύνολο των εργαζομένων σε όλες τις περιφερειακές 

υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Αυτή η μέθοδος επιλέχθηκε προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ανταπόκριση και επίσης να συγκροτηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικό  δείγμα, έτσι ώστε να διερευνηθούν και οι διαφορές μεταξύ 

υπηρεσιών.  

Πίνακας 5. 2 Προσωπικό των περιφερειακών υπηρεσιών εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διοικητικόι 

Επί 

Θητεία Διάθεση Απόσπαση 

Γενικό 

Άθροισμα 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
70 11 2 6 89 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49 9 2 8 68 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 27 4 3 3 37 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 7 9 4 6 26 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 13 5 5 6 29 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 18 4 3 6 31 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22 5 3 7 37 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7 8 4 8 27 

Δ/ΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 43 4 2 10 59 

Δ/NΣΗ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 41 7 7 25 80 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 17 3 5 6 31 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 10 3 3 3 19 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 7 3 1 9 20 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 15 3 6 13 37 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 17 3 5 6 31 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 3 2 9 17 

ΠΔΕ ΚΕΝΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
41 3 10 21 75 

Γενικό Άθροισμα 407 87 67 152 713 

                                                       
45O αριθμός βασίζεται στο πληροφοριακό σύστημα myschool  στις 10/2/2018 
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5.4 Συλλογή και μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων. 
 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε από τον ερευνητή στις Περιφερειακές 

Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. 

Απευθύνθηκε και στις 16 Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 432 ερωτηματολόγια από τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν τα 418 που αναλογούν σε ποσοστό 58% επί του συνόλου του 

προσωπικού. Τα υπόλοιπα 14 ερωτηματολόγια απορρίφθηκαν λόγω ελλιπών 

στοιχείων.  

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν το Microsoft Excel και το 

στατιστικό πακέτο IBM SPSS.20. Για την δοκιμή των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν 

βασικές μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής.  

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο 

επίπεδο τα δεδομένα  αντιμετωπίστηκαν σαν ένα ενιαίο σύνολο. Εξετάστηκαν οι 

συσχετίσεις μεταξύ τους και αναλύθηκαν κατανομές για το σύνολο του δείγματος. Οι 

υπολογισμοί αυτοί έγιναν προκειμένου να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα και να 

καταγραφούν γενικές τάσεις.  Σε δεύτερο επίπεδο το δείγμα διαφοροποιήθηκε ως 

προς τα κατηγορικά του χαρακτηριστικά. 

Ως προς τα στοιχεία κινητικότητας ο διαχωρισμός έγινε μεταξύ των 

απαντήσεων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. 

Ως προς τις διαστάσεις, δεδομένου ότι κάθε υπηρεσία έχει και διαφορετικό 

ρυθμό εναλλαγής, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για κάθε Διεύθυνση ξεχωριστά. 

Ακολούθως, οι μέσες τιμές κάθε διάστασης ανά διεύθυνση με τις αντίστοιχες μέσες 

τιμές εναλλαγής του προσωπικού συνέθεσαν τους πίνακες της εξαρτημένης και 

ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Τέλος με βάση τα παραπάνω, τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε στατιστικούς ελέγχους. 

5.5 Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν σχέσεις μεταξύ της εναλλαγής του 

προσωπικού και των στάσεων των εργαζομένων διατυπώθηκαν οι ακόλουθες 

ερευνητικές υποθέσεις. 

 (Η1) Αναμένεται ο ρυθμός εναλλαγής προσωπικού να σχετίζεται αρνητικά με 

την διάσταση εργασιακές απαιτήσεις. Δηλαδή οι υψηλές τιμές  της εναλλαγή 
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του προσωπικού θα αντιστοιχούν σε χαμηλές  τιμές  της διάστασης που αφορά 

τις  εργασιακές  απαιτήσεις.  

 (Η2) Αναμένεται ο ρυθμός εναλλαγής προσωπικού να σχετίζεται αρνητικά με 

την διάσταση κόστος και πόροι. Δηλαδή στις υψηλές τιμές της εναλλαγή του 

προσωπικού θα καταγράφονται χαμηλές τιμές της διάστασης που αφορούν  το 

κόστος και την αξιοποίηση των πόρων του οργανισμού.  

 (H3) Αναμένεται ο ρυθμός εναλλαγής προσωπικού να σχετίζεται αρνητικά με 

την διάσταση επίδοση. Δηλαδή οι υψηλές τιμές της εναλλαγή του προσωπικού 

θα αντιστοιχούν σε χαμηλές  τιμές  της διάστασης που αφορά  την επίδοση.  

 (Η4) Αναμένεται ο ρυθμός εναλλαγής προσωπικού να σχετίζεται αρνητικά με 

την διάσταση αποτελεσματικότητα. Κατά συνέπεια οι υψηλές τιμές της 

εναλλαγής του προσωπικού θα αντιστοιχούν σε χαμηλές τιμές της διάστασης 

αποτελεσματικότητα.  

5.6 Αποτελέσματα 
 

Όπως προσδιορίστηκε αρχικά η έρευνα χωρίστηκε σε δύο ενότητες. Ανάλογη 

σειρά ακολουθείται και στην παρουσίαση των δεδομένων. Πρώτα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που αφορούν στην καταγραφή των στοιχείων του προσωπικού και την 

αποτύπωση των αιτίων της εναλλαγής του προσωπικού. 

Έπειτα παρουσιάζονται συνολικά και κατά υπηρεσία τα αποτελέσματα της 

έρευνας για τη διερεύνηση ενδεχόμενων σχέσεων της εναλλαγής του προσωπικού με 

τις στάσεις των εργαζομένων.  

5.6.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 

Στον πίνακα 5.3 αποτυπώνονται τα στοιχεία του δείγματος ως προς το φύλο. 

Παρατηρείται ότι το δείγμα αποτελείται σε μεγαλύτερο βαθμό από γυναίκες και σε 

αρκετά μικρότερο ποσοστό από άνδρες. 

Πίνακας 5. 3 Κατανομή δείγματος κατά φύλο 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

ΑΝΔΡΕΣ 122 29% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 296 
71% 

Γενικό Άθροισμα 418 100% 

 

 



 
 

82 
 

Στον πίνακα 5.4 εμφανίζεται η κατανομή του προσωπικού κατά σχέση υπηρέτησης. 

Πίνακας 5. 4 Κατανομή δείγματος κατά σχέση υπηρέτησης 

Σχέση 

Υπηρέτησης Συχνότητα Ποσοστό 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 260 62,20% 

ΕΚΠ/ΚΟΣ ΜΕ 

ΘΗΤΕΙΑ 30 7,18% 

ΕΚΠ/ΚΟΣ ΜΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 102 24,40% 

ΕΚΠ/ΚΟΣ ΜΕ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 26 6,22% 

Γενικό Άθροισμα 418 100% 

 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το δείγμα μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπροσωπευτικό σε σχέση με το σύνολο των κατηγοριών του προσωπικού. Οι 

διαφορές σε σχέση με τον καταγεγραμμένο πληθυσμό  κυμαίνονται, μεταξύ του 4% 

και 5% ανά κατηγορία προσωπικού.  

Ο Πίνακας 5.5 παρουσιάζει τα αναλυτικά στοιχεία του δείγματος κατά 

υπηρεσία. 

Πίνακας 5. 5 Κατανομή δείγματος κατά υπηρεσία και σχέση υπηρέτησης 

Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Διοικητικός Θητεία Απόσπαση Διάθεση Άθροισμα 

Ποσοστό 

Συμ/χής 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 41 2 6 1 50 56,18% 

ΔΔΕ ΔΥΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30 3 6 

 

39 57,35% 

ΔΔΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 17 1 3 2 23 62,16% 

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ 3 2 6 1 12 46,15% 

ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ 8 2 5 1 16 55,17% 

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 11 1 3 1 16 51,61% 

ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ 19 

 

7 1 27 72,97% 

ΔΔΕ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 3 8 4 18 66,67% 

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 30 2 5 1 38 64,41% 

ΔΠΕ ΔΥΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 24 4 9 6 43 53,75% 

ΔΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 10 1 5 

 

16 51,61% 

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 6 

 

3 1 10 52,63% 

ΔΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 4 1 9 

 

14 70,00% 

ΔΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 10 1 3 1 15 40,54% 

ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 15 2 5 

 

22 70,97% 

ΔΠΕ 2 2 6 

 

10 58,82% 
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 27 3 13 6 49 65,33% 

Τα συνολικά  ποσοστά συμμετοχής των εργαζομένων των Διευθύνσεων στην 

έρευνα, όπως καταγράφονται στην τελευταία στήλη κυμαίνονται μεταξύ του 40,54% 

στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και του 72,97% της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.  

Στη συνέχεια, στον πίνακα 5.6 εμφανίζεται η κατανομή όσων συμμετείχαν 

στην έρευνα κατά κατηγορία εκπαίδευσης. 

Πίνακας 5. 6 Κατανομή συμμετεχόντων κατά κατηγορία 

Κατηγορία Συχνότητα Ποσοστό 

ΠΕ  330 78,95% 

ΤΕ 40 9,57% 

ΔΕ 43 10,29% 

ΥΕ 5 1,20% 

Γενικό Άθροισμα 418 100% 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία (ΠΕ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 

περιλαμβάνονται αθροιστικά τόσο το εκπαιδευτικό όσο και το διοικητικό προσωπικό. 

Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών οι νομοθετικές διατάξεις ορίζουν πως στην 

κατηγορία Π.Ε. κατατάσσονται και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και  

απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες Τεχνολογικής (ΤΕ), 

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), αφορούν κυρίως 

διοικητικό προσωπικό.   

Τέλος στον πίνακα 5.7 παρουσιάζονται τα στοιχεία της κατανομής των 

συμμετεχόντων ως προς τα έτη υπηρεσίας τους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 

πίνακα σχεδόν το 80% του προσωπικού έχει κάτω από 20 έτη υπηρεσίας, ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων έχει μεταξύ 11 και  20  έτη υπηρεσίας. 

 

Πίνακας 5. 7 Κατανομή συμμετεχόντων κατά έτη υπηρεσίας 

Έτη υπηρεσίας Συχνότητα Ποσοστό 

0-10 ΕΤΗ 46 11,00% 

11-20 ΕΤΗ 286 68,42% 

21-30 ΕΤΗ 65 15,55% 

ΑΝΩ ΑΠΌ 31 21 5,02% 

Γενικό Άθροισμα 418 100% 
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5.6.2 Στοιχεία της εναλλαγής του προσωπικού 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία της κινητικότητας του 

προσωπικού τα οποία παρουσιάζονται διαφοροποιημένα ως προς το εκπαιδευτικό 

προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση και το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί 

οργανικά. 

Στον Πίνακα 5.8 οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί απάντησαν για τον αριθμό των 

μετακινήσεων τους την τελευταία τετραετία μεταξύ σχολικής μονάδας και υπηρεσίας 

ή και μεταξύ υπηρεσιών.  

Πίνακας 5. 8 Μετακινήσεις εκπαιδευτικών στην τελευταία τετραετία 

Αριθμός Μετακινήσεων Συχνότητα 

 

Ποσοστό 

Καμία Φορά 26 20,31% 

Μία φόρα 43 33,59% 

Δύο Φορές 25 19,53% 

Πάνω από τρείς φορές 34 26,56% 

Γενικό Άθροισμα 128 100% 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 20% των εκπαιδευτικών δεν έχει μετακινηθεί 

μέσα στην τελευταία τετραετία που σημαίνει ότι υπηρετεί στις Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης με διαδοχικές ετήσιες αποσπάσεις. Εξίσου σημαντικό εύρημα είναι ότι 

σχεδόν το 80% των εκπαιδευτικών έχει μετακινηθεί τουλάχιστον μία φορά.  

Αναζητώντας τις αιτίες αυτής της κινητικότητας, οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να 

απαντήσουν για τους λόγους που τους οδήγησαν στον να αιτηθούν να μετακινηθούν. 

Στο διάγραμμα 5.1 παρουσιάζονται οι κύριες αιτίες.  

 

Διάγραμμα 5. 1 Αιτίες μετακίνησης εκπαιδευτικού προσωπικού 



 
 

85 
 

Το 70% του δείγματος κατέγραψε ως αιτία της μετακίνησης, τη χιλιομετρική 

απόσταση από τη σχολική μονάδα της οργανικής του τοποθέτησης. Ακολουθούν οι 

οικογενειακοί λόγοι σε ποσοστό 56%  και η χαμηλή προσδοκία για μετάθεση στην 

περιοχή συμφερόντων σε ποσοστό 37,5%. Από τους 128 εκπαιδευτικούς που 

απάντησαν στο ερώτημα οι 35 επέλεξαν στους λόγους την απόκτηση εφοδίων 

γνώσεων και εμπειριών και οι 23 την ικανοποίησή τους από προηγούμενες 

αποσπάσεις. 

Στον πίνακα 5.9 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για το διοικητικό 

προσωπικό που μέσα στην τελευταία πενταετία επέλεξε να μεταταχθεί σε διοικητική 

θέση. Η διαφορά στο χρονικό διάστημα του ερωτήματος σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς επιλέχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί το προσωπικό που 

προήλθε από την κινητικότητα στου διαστήματος 2013-2018 . 

Πίνακας 5. 9 Μετακινήσεις διοικητικών στην τελευταία τετραετία 

Αριθμός 

Μετακινήσεων Συχνότητα 

 

Ποσοστό 

ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ 131 50,38% 

ΜΙΑ ΦΟΡΑ 100 38,46% 

ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ 15 5,77% 

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΡΕΙΣ 14 5,38% 

Γενικό Άθροισμα 260 100% 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι μισοί περίπου διοικητικοί έχουν 

μετακινηθεί τουλάχιστον μία φορά μέσα στην τελευταία πενταετία. Όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω, η βασική μορφή μετακίνησης υπήρξε η μετάταξη σε 

διοικητική θέση. Στο διάγραμμα 5.2 παρουσιάζονται οι αιτίες για τις όποιες το 

προσωπικό προχώρησε σε αίτημα μετάταξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5. 2 Αιτίες μετάταξης εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση. 
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Ως κύρια αιτία για τη μετάταξη σε διοικητική θέση καταγράφεται η χιλιομετρική 

απόσταση από την οργανική θέση. Ακολουθούν οι χαμηλές προσδοκίες για μετάθεση 

στον τόπο συμφερόντων του προσωπικού και στη συνέχεια οι οικογενειακοί λόγοι. 

Παρατηρούμε ότι οι βασικές αιτίες για τις μετακινήσεις και για το διοικητικό και για 

το εκπαιδευτικό προσωπικό ταυτίζονται. 

5.6.3 Περιγραφή των συνολικών τάσεων. 

 

Στην συνέχεια της ανάλυσης αρχικά καταγράφονται συνολικά οι τάσεις  που 

ερευνήθηκαν για το σύνολο του δείγματος.  

Στον πίνακα 5.10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις που αφορούν την πρώτη διάσταση του ερωτηματολογίου, για τις 

επιπτώσεις  της εναλλαγής του προσωπικού στις απαιτήσεις της εργασίας. Δηλαδή το 

κατά πόσο επηρεάζεται η άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού, από την 

εναλλαγή του προσωπικού στην υπηρεσία.  Συνολικά  η ενότητα αποτελείται από 

πέντε στοιχεία όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Πίνακας 5. 10 Διάσταση 1. Απαιτήσεις Εργασίας 

Απαιτήσεις Μέση Τιμή Διακύμανση Τυπική Απόκλιση 

Όγκος Εργασίας 2,25 0,985 0,992 

Στρες 2,31 0,889 0,943 

Υπερωρίες 3,28 1,120 1,058 

Υπερεργασία 2,76 1,117 1,057 

Ομαδικότητα 2,17 0,819 0,905 

 

Παρατηρούμε ότι σχεδόν όλες οι τιμές βρίσκονται κάτω από την τιμή 3 που 

αντιστοιχεί στην κλίμακα «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», εκτός του στοιχείου που 

αφορά στην υποχρέωση των εργαζόμενων να εργαστούν υπερωριακά. Ως πιο 

σημαντική επίπτωση  καταγράφεται η διατάραξη της ομαδικότητας με μέση τιμή 

2,17. Σε αυτή την τιμή παρατηρείται και η μικρότερη διακύμανση και τυπική 

απόκλιση σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι  

συνολικά οι συνθήκες εργασίας επηρεάζονται από την εναλλαγή του προσωπικού. 

Στον  πίνακα 5.11 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές που αφορούν τις απαντήσεις 

στην ενότητα για  την αύξηση του λειτουργικού κόστους και της σπατάλης πόρων, ως 

συνέπεια της εναλλαγής του προσωπικού. 

 Αντίστοιχα εμφανίζονται η διακύμανση και τυπική απόκλιση για κάθε 

παράγοντα. 
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Πίνακας 5. 11 Διάσταση 2. Πόροι και κόστος 

 Πόροι και κόστος  Μέση Τιμή Διακύμανση Τυπική Απόκλιση 

Σπατάλη Πόρων 2,74 1,149 1,072 

Προσαρμογή 

Νεοεισερχομένων 3,08 1,099 1,048 

Πόροι εκπαίδευσης 2,90 0,971 0,985 

Κόστος λειτουργίας  3,13 0,949 0,974 

Σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων οι τιμές για το σύνολο του προσωπικού 

κυμαίνονται κοντά στην τιμή 3 που αντιστοιχεί στην απάντηση «ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ». Φαίνεται από τα στοιχεία  ότι συνολικά  οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 

τις  μεταβολές του κόστους με ορισμένη ουδετερότητα.  

Στον  πίνακα 5.12 παρουσιάζονται οι απαντήσεις του προσωπικό στα ερωτήματα που 

αφορούν την αποδοτικότητα του τμήματος και συνολικά της υπηρεσίας τους. 

Πίνακας 5. 12 Διάσταση 3. Αποδοτικότητα 

Στοιχεία M.T Διακύμανση Τυπική Απόκλιση 

Επίδοση υπηρεσίας 2,58 0,923 0,961 

Επίδοση τμήματος 2,60 0,963 0,981 

 

Σε αυτά τα ερωτήματα οι απόψεις των εργαζομένων διαμορφώνεται σε μία 

τιμή κοντά στο 2,68 που συνεπάγεται ότι η εναλλαγή του προσωπικού  επηρεάζει σε 

έναν βαθμό και την επίδοση του τμήματος και της υπηρεσίας στο σύνολο της. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις του προσωπικού  στα ερωτήματα 

που αφορούν τον παράγοντα αποτελεσματικότητα. Η ενότητα περιελάμβανε 5 

ερωτήσεις των οποίων οι μέσες τιμές, η διακύμανση και η τυπική απόκλιση 

παρουσιάζονται με στον Πίνακα 5.13. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι συνολικά οι εργαζόμενοι σε γενικές 

γραμμές συμφωνούν πως η αποτελεσματικότητα του τμήματος τους  επηρεάζεται 

αρνητικά από την εναλλαγή του προσωπικού. Σχεδόν ανάλογο είναι και το 

αποτέλεσμα στο ερώτημα που αφορά την επίτευξη στόχων και προθεσμιών. Ανάλογα 

προέκυψε αλλά σε μικρότερο βαθμό ότι οι εργαζόμενοι πιστεύουν πως οι συχνές 

εναλλαγές του προσωπικού επιδρούν αρνητικά στην καινοτομία της υπηρεσίας. Τα 

στοιχεία που σχετίζονται με την επιρροή της συχνής εναλλαγής του προσωπικού στην 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσωπική εργασία των 

εργαζομένων, αξιολογήθηκαν με ορισμένη ουδετερότητα. 
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Πίνακας 5. 13 Διάσταση 4. Αποτελεσματικότητα 

  Μέση Τιμή Διακύμανση Τυπική Απόκλιση 

Αποτελεσματικότητα 

τμήμα 2,55 1,169 1,081 

Στόχοι και 

προθεσμίες 2,76 0,999 0,999 

Καινοτομία 2,82 1,147 1,071 

Ποιότητα υπηρεσιών 3,10 0,973 0,986 

Προσωπική εργασία 3,08 1,125 1,061 

 

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε την πρόθεση των εργαζομένων να 

αποχωρήσουν εξαιτίας της φύσης των εργασιών της υπηρεσίας. Η μέση τιμή, 

διακύμανση και τυπική απόκλιση παρουσιάζονται στον πίνακα 5.14. 

Πίνακας 5. 14 Πρόθεση Αποχώρησης 

 

Μέση τιμή Διακύμανση Τυπική Απόκλιση 

Πρόθεση 

αποχώρησης 3,52 1,57 1,25 

 

Από το αποτέλεσμα προέκυψε πως οι εργαζόμενοι δεν προτίθενται να  

αποχωρήσουν από την υπηρεσία χωρίς όμως να το αποκλείουν. 

Στη συνέχεια για να αποτυπωθούν οι συσχετίσεις των διαστάσεων μεταξύ 

τους για το συνολικό δείγμα, υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές των στοιχείων για κάθε 

διάσταση . Προηγουμένως διερευνήθηκε το είδος της κατανομής των δεδομένων. 

Στον πίνακα 5.15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των τεστ Kolmogorov-Smirnov 

και Shapiro-Wilk. 

Πίνακας 5. 15 Δομική κανονικότητας διαστάσεων 

 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. 

Απαιτήσεις ,092 418 ,000 ,986 418 ,000 

Κόστος ,080 418 ,000 ,988 418 ,001 

Αποδοτικότητα ,169 418 ,000 ,946 418 ,000 

Αποτελεσματικότητα ,065 418 ,000 ,991 418 ,009 

 

Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, τα δεδομένα δεν φαίνεται να 

ακολουθούν κανονική κατανομή και τα επίπεδα σημαντικότητάς τους είναι μικρότερα 
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του γενικού επιπέδου σημαντικότητας  α=0,05. Ως εκ τούτου επιλέχθηκε οι 

συσχετίσεις να διερευνηθούν με τον συντελεστή  Spearman για μη παραμετρικά 

δεδομένα. 

O πίνακας 5.16 συνοψίζει τις συσχετίσεις με τον αντίστοιχο συντελεστή με 

τους μέσους όρους, τις τυπικές αποκλίσεις και τον συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’ 

s alpha για κάθε διάσταση.  

 

Πίνακας 5. 16 Συσχετίσεις διαστάσεων 

 

 
Μ.Τ. Τ.Α 1 2 3 4 5 

1 Απαιτήσεις 2,55 ,68 (,714) 
    

2 Κόστος 2,96 ,80 ,548** (,790) 
   

3 Αποδοτικότητα 2,59 ,86 ,455** ,491** (,727) 
  

4 Αποτελεσματικότητα 2,86 ,79 ,581** ,622** ,565** (,822) 
 

N=418, *ρ<,05,**ρ<,001 Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha υπολογίζεται και 

καταγράφεται στη διαγώνιο.  

 

Παρατηρούμε ότι οι συσχετίσεις είναι θετικές και οι τιμές του συντελεστή, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, κυμαίνονται μεταξύ 0,3> ρ >0,7 όποτε 

χαρακτηρίζονται ως θετικές , ισχυρής έντασης. Για την περίπτωση της συσχέτισης 

του παράγοντα πρόθεσης αποχώρησης με τους παράγοντες Κόστος και 

Αποδοτικότητα όπου ο συντελεστής είναι ρ < 0,3 υπάρχει ασθενούς έντασης θετική 

συσχέτιση.  

Από τα παραπάνω διαφαίνονται ορισμένα γενικά στοιχεία σχετικά με τις στάσεις των 

εργαζομένων απέναντι στις επιδράσεις της εναλλαγής του προσωπικού. Ωστόσο 

επειδή η εναλλαγή του προσωπικού όπως έχει καταγραφεί είναι διαφορετική για κάθε 

μονάδα, ανάλογα θα πρέπει να διερευνηθούν και οι συσχετίσεις της για κάθε 

υπηρεσία. Αυτή η ανάλυση επιχειρείται στην επόμενη ενότητα. 

5.6.4 Περιγραφή των τάσεων κατά μονάδα. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο υπολογίστηκε η εναλλαγή του προσωπικού για κάθε 

περιφερειακή υπηρεσία σε βάθος τριετίας. Από αυτές τις τιμές προέκυψε η μέση τιμή 

της εναλλαγής του προσωπικού για κάθε υπηρεσία. Η τιμές αυτές όπως 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 5.17, αποτέλεσαν την ανεξάρτητη 
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μεταβλητή, με βάση την οποία πραγματοποιηθήκαν οι συγκρίσεις με τις αντίστοιχες 

τιμές των διαστάσεων της έρευνας πεδίου. 

Πίνακας 5. 17 Ποσοστά εναλλαγής προσωπικού υπηρεσιών εκπαίδευσης 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 M.Τ.  Τριετίας 

 Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 52,94% 19,46% 11,56% 27,99% 

 Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 31,72% 28,15% 7,75% 22,54% 

 Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 33,33% 6,56% 9,68% 16,52% 

 Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 30,30% 25,81% 14,29% 23,47% 

 Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 73,47% 22,22% 22,22% 39,30% 

 Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 46,51% 38,24% 28,07% 37,61% 

 Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 46,67% 3,57% 13,33% 21,19% 

 Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50,00% 38,46% 7,69% 32,05% 

 Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36,00% 30,56% 21,88% 29,48% 

 Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 40,00% 21,05% 10,34% 23,80% 

 Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 25,00% 33,33% 17,02% 25,12% 

 Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 31,25% 6,25% 23,53% 20,34% 

 Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 33,33% 21,05% 28,57% 27,65% 

 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 39,39% 30,56% 43,33% 37,76% 

 Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 22,22% 22,64% 16,00% 20,29% 

 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50,00% 38,10% 32,00% 40,03% 

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 23,61% 22,08% 36,76% 27,48% 

 

5.6.4.1 Διάσταση 1 : Εργασιακές Απαιτήσεις 

 

Ο πίνακας 5.18 εμφανίζει τις τιμές της διάστασης «απαιτήσεις εργασίας». Στην 

τελευταία στήλη υπολογίστηκε η μέση τιμή των στοιχείων που συνθέτουν την 

διάσταση για κάθε υπηρεσία. 

Πίνακας 5. 18 Αποτύπωση τιμών διάστασης: "Απαιτήσεις Εργασίας". 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Όγκος 

Εργ. Στρες Υπ/ρίες Υπ/σία. Ομαδ/τητα 

Μ.Τ. 

Διεύθυνσης 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,28 2,42 2,88 2,50 2,14 2,44 

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,26 2,15 3,51 2,74 2,05 2,54 

ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2,83 2,83 3,78 3,39 2,61 3,09 

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ 2,25 2,08 3,50 2,58 1,83 2,45 

ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ 1,94 2,13 2,75 2,06 2,13 2,20 

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2,06 1,81 3,00 2,88 1,81 2,31 

ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ 2,22 2,37 3,41 2,59 2,07 2,53 

ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2,00 2,06 3,39 2,72 1,89 2,41 

ΔΠΕ ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,11 2,21 3,32 2,76 2,16 2,51 

ΔΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,35 2,40 3,58 2,77 2,28 2,67 
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ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2,75 2,63 3,50 3,19 2,44 2,90 

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 2,80 2,80 3,70 2,90 2,50 2,94 

ΔΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2,36 2,50 3,57 3,21 2,57 2,84 

ΔΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 1,73 2,07 2,60 2,47 2,00 2,17 

ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 2,36 2,50 3,73 3,36 2,41 2,87 

ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,00 1,40 2,20 1,80 1,60 1,60 

ΠΔΕ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,27 2,35 3,06 2,76 2,14 2,51 

 

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος για να διαπιστωθεί κανονικότητα η μη 

κανονικότητα της κατανομή των δεδομένων, για την εναλλαγή του προσωπικού  και 

για την διάσταση των εργασιακών απαιτήσεων. 

Ο έλεγχος έγινε με τα τεστ Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-Wilk και τα 

αποτελέσματα της διάστασης «Απαιτήσεις Εργασίας» παρουσιάζονται στον πίνακα 

5.19 ενώ για την κατανομή της εναλλαγής του προσωπικού στον επόμενο  πίνακα 

5.20. 

Πίνακας 5. 19  Δοκιμή  κανονικότητας διάστασης "Απαιτήσεις Εργασίας" 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. 

Απαιτήσεις 

Εργασίας 
,135 17 ,200 ,937 17 ,282 

  

Πίνακας 5. 20 Δοκιμή κανονικότητας εναλλαγής του προσωπικού 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. 

Εναλλαγή 

Προσωπικού 
,145 17 ,200 ,928 17 ,201 

 

Παρατηρείται ότι και για τις δύο τιμές η p value είναι μεγαλύτερη του επιπέδου 

στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 όποτε και η κατανομή μπορεί να θεωρηθεί 

κανονική. Κατά συνέπεια είναι δυνατή η χρήση  παραμετρικών μεθόδων ανάλυσης.  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε  έλεγχος συσχέτισης με βάση τον συντελεστή  του 

Pearson.  Ο έλεγχος αυτός επέτρεψε αποτέλεσμα  r =-,83. 

Με βάση το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ότι, για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

υπάρχει μια σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εναλλαγή του προσωπικού 

και της διάστασης εργασιακές απαιτήσεις. 

Ακολούθως για να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών 

εφαρμόστηκε η μέθοδος της απλής παλινδρόμησης. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή 
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θεωρήθηκε η εναλλαγή του προσωπικού και ως εξαρτημένη μεταβλητή η διάσταση 

εργασιακές απαιτήσεις. Στο γράφημα 5.3 παρουσιάζεται η εξίσωση της ευθείας 

παλινδρόμησης και σχηματικά η διαγραμματική απεικόνιση της διασποράς των 

τιμών. Διαπιστώνετε δε και η αρνητική σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Διάγραμμα 5. 3 Διασπορά ζεύγους :Εναλλαγής-Εργ.Απαιτήσεων 

Στον οριζόντιο άξονα καταγράφονται οι τιμές της εναλλαγής του προσωπικού 

και στον κάθετο άξονα οι τιμές της μεταβλητής εργασιακές απαιτήσεις. Όσο η τιμή 

του συντελεστή εναλλαγή του προσωπικού αυξάνεται η τιμή της μεταβλητής 

εργασιακές απαιτήσεις μειώνεται . Κατά συνέπεια η αρχική υπόθεση Η1 για την 

αρνητική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών επαληθεύεται. 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι εμφανίζονται έντονα αποκλίνουσες τιμές 

πράγμα που σημαίνει ότι στην πρόβλεψη υπεισέρχεται αβεβαιότητα. Ωστόσο η 

αφαίρεση των τιμών κρίθηκε μη αναγκαία διότι δεν θα εξυπηρετούσε την περαιτέρω 

ανάλυση των ευρημάτων. 

5.6.4.2 Διάσταση 2 : Σπατάλη Πόρων 

 

Στον επόμενο πίνακα 5.21 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές για κάθε στοιχείο 

της διάστασης «Πόροι και κόστος» όπως υπολογίστηκαν για κάθε υπηρεσία 

εκπαίδευσης.  
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Πίνακας 5. 21 Αποτύπωση τιμών διάστασης: "Κόστος και πόροι" 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σπατάλη  

Πόρων 
Προσαρμογή Εκπ/ση 

Κόστος 

Λειτ. 

Μ.Τ 

Διεύθυνσης 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,68 3,04 2,92 3,30 2,99 

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,77 3,46 2,97 3,18 3,10 

ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 3,00 3,61 3,26 3,48 3,34 

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ 2,83 3,08 2,83 2,58 2,83 

ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ 2,69 2,44 3,06 3,13 2,83 

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2,50 2,56 2,56 2,69 2,58 

ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ 2,70 2,96 2,67 3,15 2,87 

ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2,61 2,94 2,56 2,50 2,65 

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,82 2,97 2,95 3,08 2,95 

ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,95 3,14 3,07 3,40 3,14 

ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2,94 3,63 3,19 3,38 3,28 

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 3,30 2,90 2,80 3,00 3,00 

ΔΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2,79 3,21 2,64 3,14 2,95 

ΔΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2,40 2,80 2,73 2,93 2,72 

ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 2,95 3,18 3,09 3,55 3,19 

ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,60 1,90 2,30 2,30 2,03 

ΠΔΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,61 3,20 2,90 3,08 2,95 

Όπως και προηγούμενα και σε αυτήν την περίπτωση, πριν την ανάλυση των 

δεδομένων προηγήθηκε έλεγχος κανονικότητας της κατανομής. Από τον 

προκαταρτικό έλεγχο των στοιχείων για την κατανομή του δείγματος προέκυψαν οι 

ακόλουθες τιμές όπως εμφανίζονται στον πίνακα 5.22. 

Πίνακας 5. 22 Δοκιμή κανονικότητας διάστασης "Κόστος και πόροι" 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. 

Κόστος και Πόροι ,167 17 ,200* ,906 17 ,084 

Από τους υπολογισμούς  προέκυψε ότι η τιμή  p value είναι μεγαλύτερη του 

επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 όποτε η κατανομή  μπορεί να θεωρηθεί 

κανονική. Αντίστοιχα ως κανονική είχε θεωρηθεί και η κατανομή των δεδομένων της 

εναλλαγής του προσωπικού.  

Επιλέχθηκε και σε αυτή την περίπτωση παραμετρική μέθοδος ανάλυσης και 

υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson για τις δύο μεταβλητές. Η τιμή του 

συντελεστή υπολογίστηκε σε r = -0,77. Κατά συνέπεια υπάρχει μεταξύ των δύο 

συντελεστών μια ισχυρή αρνητική συσχέτιση. 

Ανάλογα αρνητική είναι και η σχέση που προέκυψε μετά τον έλεγχο απλής 

παλινδρόμησης τα στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στο διάγραμμα 5.4. 
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Διάγραμμα 5. 4 Διασπορά ζεύγους : Εναλλαγή-Πόροι και κόστος 

Διαπιστώνεται επίσης ότι ο συντελεστής παλινδρόμησης με τιμή R
2
 = 0,60 

είναι σημαντικός. Συνεπώς η υπόθεση Η2 σύμφωνα με την οποία υπάρχει αρνητική 

σχέση μεταξύ της εναλλαγής του προσωπικού και της διάστασης «Πόροι και κόστος» 

ισχύει. 

Και στην περίπτωση της διάστασης αυτής σημειώνεται ότι στο διάγραμμα 

διασποράς εμφανίζονται τιμές αποκλίνουσες χωρίς αυτές να χρειαστεί να 

αφαιρεθούν. 

5.6.4.3 Διάσταση 3 : Επίδοση 

 

Η επόμενη ανάλυση πραγματοποιήθηκε για τη διάσταση «Επίδοση» οι τιμές 

της οποίας  για κάθε υπηρεσία παρουσιάζονται στον πίνακα: 5.23. 

Πίνακας 5. 23 Αποτύπωση τιμών διάστασης "Επίδοση" 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήματος Οργανισμού 
Μ.Τ. 

Διεύθυνσης 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,46 2,50 2,48 

ΔΔΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,67 2,74 2,71 

ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2,96 3,30 3,13 

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ 2,83 2,42 2,63 

ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ 2,38 2,63 2,50 

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2,25 2,63 2,44 

ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ 2,63 2,44 2,54 

ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2,50 2,44 2,47 

ΔΠΕ ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,32 2,42 2,37 

ΔΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,53 2,56 2,55 

y = -3,2767x + 3,816 
R² = 0,6023 
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ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2,56 2,63 2,59 

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 3,10 2,80 2,95 

ΔΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 2,57 2,64 2,61 

ΔΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2,40 2,47 2,43 

ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 3,14 2,91 3,02 

ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,80 2,00 1,90 

ΠΔΕ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,69 2,53 2,61 

Για τον έλεγχο της κατανομής του δείγματος και σε αυτή τη μεταβλητή 

χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μέθοδοι όπως και στις προηγούμενες διαστάσεις και 

αποτελέσματα τους  παρουσιάζονται στον πίνακα 5.24. 

Πίνακας 5. 24  Δοκιμή κανονικότητας διάστασης "Επίδοση" 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. Στατιστ. Δείγμα Σημαντ. 

Επίδοση ,199 17 ,072 ,907 17 ,091 

 Και σε αυτή την περίπτωση αν και η σημαντικότητα p.value πλησιάζει στην τιμή 

α=0,05 δεν αποκλείεται η κανονικότητα της  κατανομής του δείγματος.   

Και στην περίπτωση αυτής της κατηγορίας δεδομένων ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson είναι σημαντικός και αρνητικός με τιμή r =-,79 όποτε αναμένεται 

και αρνητική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Στο διάγραμμα 5.5 αποτυπώνεται ο υπολογισμός του συντελεστή παλινδρόμησης R
2 

= 0,62 και εμφανίζεται η  αρνητική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 

 

Διάγραμμα 5. 5 Διασπορά ζεύγους : Εναλλαγή-Επίδοση 

y = -3,021x + 3,4235 
R² = 0,6287 
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Παρατηρείται ότι οι χαμηλές τιμές του συντελεστή «επίδοση» αντιστοιχούν 

σε υψηλότερες τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής «εναλλαγή προσωπικού». 

Επομένως μπορεί να υποστηριχθεί ότι η υπόθεση Η3 ισχύει, διότι ο ρυθμός 

εναλλαγής του προσωπικού επηρεάζει αρνητικά τις τιμές της διάστασης 

αποτελεσματικότατα. 

5.6.4.4 Διάσταση 4 : Αποδοτικότητα 

 

Η ίδια μεθοδολογία ακολουθήθηκε και για την διάσταση 

«αποτελεσματικότητα» Ο μέσος όρος των τιμών των στοιχείων για κάθε υπηρεσία  

αποτυπώνεται στον πίνακα  5.25. 

Πίνακας 5. 25 Αποτύπωση τιμών διάστασης "Αποτελεσματικότητα". 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Τμήμα 

Στόχοι 

Προθεσμ. Καινοτομία Ποιότητα 

Προσ. 

Εργασία 
Μ.Τ. 

Δ/νσης 

ΔΔΕ ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,42 2,56 2,76 2,88 2,94 2,71 

ΔΔΕ ΔΥΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,33 2,59 2,85 3,13 3,28 2,84 

ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 3,17 3,26 3,43 3,26 3,48 3,32 

ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ 2,42 2,50 2,92 3,42 2,92 2,83 

ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ 2,63 2,75 2,56 2,69 3,19 2,76 

ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2,00 2,56 2,56 2,81 2,94 2,58 

ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ 2,41 2,89 2,70 2,89 2,89 2,76 

ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2,11 2,61 2,78 3,61 3,17 2,86 

ΔΠΕ ΑΝΑΤ. 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,34 2,63 2,53 3,00 2,68 2,64 

ΔΠΕ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2,77 2,88 3,09 3,26 3,53 3,11 

ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2,94 2,88 2,88 3,06 2,94 2,94 

ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 3,30 3,50 3,40 3,60 3,50 3,46 

ΔΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 3,00 3,14 3,07 3,29 3,14 3,13 

ΔΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2,47 2,60 2,40 2,93 2,67 2,61 

ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 3,09 3,05 2,86 3,45 3,68 3,23 

ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,80 2,10 2,10 2,10 1,90 2,00 

ΠΔΕ 

Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2,51 2,76 2,82 3,22 2,94 2,85 

 

Ακλούθησε έλεγχος της κανονικότητας της κατανομής και προέκυψαν τα 

παρακάτω αποτελέσματα όπως περιγράφονται στον πίνακα 5.26. 

Πίνακας 5. 26 Δοκιμή κανονικότητας διάστασης "Αποτελεσματικότητα" 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Αποτελεσματικότητα ,148 17 ,200* ,943 17 ,356 
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Και την περίπτωση αυτής της διάστασης, η τιμή  p value είναι μεγαλύτερη του 

επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 και κατά συνέπεια η κατανομή μπορεί 

να θεωρηθεί κανονική. 

Με την ίδια μέθοδο του συντελεστή Pearson υπολογίστηκε ο συντελεστής 

συσχέτισης των δύο μεταβλητών του οποίου η τιμή  είναι r=-,76. Συνεπώς ο 

συντελεστής είναι σημαντικός και αρνητικός. 

Ακολούθως  από τον έλεγχο της παλινδρόμησης  προκύπτει η αρνητική σχέση 

μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής της εναλλαγής του προσωπικού και της 

διάστασης της απόδοσης. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στο διάγραμμα 5.6.

 

 

Διάγραμμα 5. 6Διασπορά ζεύγους : Εναλλαγή-Αποτελεσματικότητα 

Στην σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών, ο συντελεστής 

παλινδρόμησης έχει τιμή R
2
  =0,58 μια τιμή που είναι σημαντική και συνεπάγεται  ότι 

με βάση την παραπάνω εξίσωση ευθείας μπορεί να παραβλεφθεί το 58% των τιμών 

της μεταβλητής «Αποτελεσματικότητα». Κατά συνέπεια, από τα αποτελέσματα αυτά 

επαληθεύεται  η υπόθεση Η4, ότι δηλαδή η εναλλαγή του προσωπικού επηρεάζει 

αρνητικά και τη διάσταση αποτελεσματικότητα. 

5.6.5 Γενική περιγραφή  αποτελεσμάτων. 

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της προηγούμενης ενότητας έδειξαν ότι 

μεταξύ των διαστάσεων της έρευνας και της ανεξάρτητης μεταβλητής υπάρχει 

αρνητική σχέση χωρίς ωστόσο να υποστηρίζεται ότι υπάρχει και σχέση αιτιότητας. 

y = -3,5318x + 3,8414 
R² = 0,5824 
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Παρακάτω στον πίνακα 5.27 συνοψίζονται οι συσχετίσεις με τους 

αντίστοιχους  συντελεστές τους μέσους όρους και  τις τυπικές αποκλίσεις μεταξύ των 

ανεξάρτητων μεταβλητών μεταξύ τους και της ανεξάρτητης  μεταβλητής με κάθε μία 

από τις υπόλοιπες. 

Πίνακας 5. 27 Συσχετίσεις μεταβλητών 

    Ν Μ.Τ Τ.Α 1 2 3 4 5 

1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17 2,55 ,86 1 
    

2 ΚΟΣΤΟΣ 17 2,96 ,74 ,897** 1 
   

3 ΕΠΙΔΟΣΗ 17 2,59 ,67 ,875** ,811** 1 
  

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 17 2,86 ,81 ,926** ,807** ,913** 1 
 

5 ΕΝΑΛΛΑΓΗ 17 0,27 ,17 -,829** -,771** -,790** -,761** 1 

 

Παρατηρείται ότι όλες οι εξαρτημένες μεταβλητές μεταξύ τους έχουν 

σημαντική θετική συσχέτιση που σημαίνει ότι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. 

Δεν μπορεί όμως να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν και οι αντίστοιχες σχέσεις μεταξύ 

τους. 

Συνολικά  όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει ταύτιση των απόψεων των 

εργαζομένων και μεταξύ του συνολικού δείγματος και ειδικότερα για κάθε υπηρεσία  

για τις επιπτώσεις της εναλλαγής του προσωπικού. 

  

 

Κεφάλαιο 6 -Οι επιπτώσεις της κινητικότητας του προσωπικού 

6.1 Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια προσπάθεια διερεύνησης της 

κινητικότητας του προσωπικού σε δημόσιους οργανισμούς με βάση το παράδειγμα 

των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.  

Κάνοντας μια ανασκόπηση του συνόλου της εργασίας, αρχικά αναζητήθηκαν 

οι επιστημονικές προσεγγίσεις του φαινομένου της κινητικότητας με σκοπό την 

αποτύπωση του θεωρητικού υπόβαθρου και την αποσαφήνιση των τύπων που 

περιλαμβάνει. Μέσω αυτής της καταγραφής αναδείχθηκαν οι διαφορετικές απόψεις  

της κινητικότητας καθώς και οι κοινωνιολογικές και ψυχολογικές προεκτάσεις της. 

Διαχωρίστηκαν επίσης η έννοιες της εργασιακής κινητικότητας και της εναλλαγής 

του προσωπικού. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν παραδείγματα χωρών στις όποιες η 

κινητικότατα αποτέλεσε βασικό εργαλείο για την  αναδιαμόρφωση και εξυγίανση του 
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δημόσιου τομέα τους. Συγκριτικά παρουσιάστηκε αναλυτικά το πλαίσιο που διέπει 

την κινητικότητα στο ελληνικό δημόσιο και οι τρόποι με του οποίους η ελληνική 

δημόσια διοίκηση εφάρμοσε αντίστοιχα προγράμματα. Η αντιπαραβολή με τα διεθνή 

παραδείγματα ανέδειξε την καθυστέρηση της χώρας μας στην υιοθέτηση 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων κινητικότητας με συγκεκριμένη στόχευση. 

Αναδείχθηκαν επίσης  οι αιτίες για τις οποίες τέτοιου είδους απόπειρες είτε δεν 

απέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είτε έμειναν ημιτελής.   

Ειδικά για τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της 

καταγραφής των διαφορετικών νομικών ρυθμίσεων, έγινε εμφανές ότι η κινητικότητα 

περισσότερο χρησιμοποιείται με τρόπο μη αποτελεσματικό, χωρίς να διασφαλίζεται  

η ουσιαστική εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στα στοιχεία κινητικότητας, σε 

βάθος τετραετίας σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των περιφερειακών υπηρεσιών. 

Από την έρευνα προέκυψαν και παρουσιάστηκαν οι έντονες διακυμάνσεις που 

υπέστησαν οι περιφερειακές  υπηρεσίες του Υπουργείου όσον αφορά τον αριθμό του 

προσωπικού τους.   

Η έρευνα πεδίου που ακολούθησε είχε σκοπό να εντοπίσει και να αναδείξει 

τις συνέπειες αυτής της εναλλαγής στις υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε 

στο σύνολο των υπηρεσιών προκειμένου να εντοπιστούν τόσο οι γενικές στάσεις του 

προσωπικού όσο  και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. 

Από το πρώτο μέρος της διερεύνηση προέκυψε ότι από τα πολύ υψηλά 

ποσοστά αποχωρήσεων στο έτος 2014-2015 έως τα χαμηλότερα μεν αλλά επίσης 

υψηλά ποσοστά το έτος 2015-2016,  το προσωπικό των υπηρεσιών ανανεώθηκε  σε 

μεγάλο βαθμό. Αυτή όμως η ανανέωση δεν πραγματοποιήθηκε μέσω μιας 

διαδικασίας προσχεδιασμένης και τεκμηριωμένης, στη βάση του εξορθολογισμού των 

υπηρεσιών, αλλά προκλήθηκε από τις επιταγές της πολιτικής της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας. Και ενώ αυτή η εναλλαγή κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θα 

μπορούσε να είναι ευεργετική, στην  περίπτωση των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως  δυσλειτουργική. Ένα τεκμήριο αυτής της 

αναποτελεσματικότητας αποτελεί η αποχώρηση  των εκπαιδευτικών που εξαιρέθηκαν 

από τη διαθεσιμότητα. Αυτή η κατηγορία εργαζομένων υποχρεώθηκε να ενταχθεί 

στις υπηρεσίες του Υπουργείου και είχε στην πραγματικότητα να επιλέξει μεταξύ της 

μετάταξης και της ενδεχόμενης απόλυσης. Γι αυτό και αργότερα όταν δόθηκε η 
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ευκαιρία στο προσωπικό  αυτό να επιστρέψει στα εκπαιδευτικά του καθήκοντά, οι 

περισσότεροι επέλεξαν την επαναφορά τους. 

Από την άλλη, η διαδικασία της υποχρεωτικής μετάταξης εκπαιδευτικών σε  

υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα μπορούσε εκ του αποτελέσματος να 

θεωρηθεί επιτυχής. Ένας λόγος είναι ότι περιλάμβανε μια υποτυπώδη διαδικασία 

αιτήσεων, αξιολόγησης, κατάταξης και επιλογής. Επίσης τα διλλήματα των  

συμμετεχόντων ήταν διαφορετικά . Όσοι εντάχθηκαν ανήκαν σε ειδικότητες 

πλεονασματικές όπως φυσικής αγωγής, γαλλικής φιλολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων 

κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι, γνώριζαν ότι μέσω της ειδικότητά τους είχαν πολύ 

περιορισμένη δυνατότητα μετάθεσης σε περιοχή των συμφερόντων τους. Ο λόγος 

ήταν ότι  οι διδακτικές ανάγκες των ειδικοτήτων αυτών σε όλες τις περιοχές ήταν 

καλυμμένες. Έτσι είχαν να επιλέξουν εάν θα παρέμειναν στην περιοχή της οργανικής 

τους  θέσης  ή μέσω της αλλαγής του αντικειμένου εργασίας τους θα μεταφέρονταν 

σε διοικητικές υπηρεσίες, σε περιοχές των συμφερόντων τους. Αυτός είναι και ο 

λόγος που ο μεγαλύτερος αριθμός του προσωπικού αυτής της κατηγορίας, μετά την 

μετάταξή του επέλεξε τελικά να παραμείνει. 

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων των οργανισμών, βρίσκεται υπό συνεχή 

κινητικότητα, με βάση ένα σύστημα το οποίο δεν εξασφαλίζει ούτε την παραμονή του 

στις υπηρεσίες ούτε βοηθά τον ορθό προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι διατάξεις του κώδικα κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων υπαγορεύουν ότι 

η απόσπαση είναι έκτακτο μέτρο κάλυψης αναγκών. Αυτός είναι και ο λόγος που 

τίθεται χρονικός περιορισμό στην επανάληψη τους. Όμως στην περίπτωση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού ισχύει διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Αποτέλεσμα είναι μια 

κατηγορία εκπαιδευτικών να υπηρετεί στις διοικητικές υπηρεσίες με συνεχείς 

αποσπάσεις. Το προσωπικό αυτό καλύπτει διαχρονικά λειτουργικές διοικητικές 

ανάγκες και όχι πάντως στο αντικείμενο για το οποίο προσλήφθηκε. Παράλληλα μια 

δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών εναλλάσσεται συνεχώς στις υπηρεσίες . 

Προκύπτει επίσης η έντονη διαφοροποίηση στο πεδίο της κινητικότητας 

μεταξύ του υπολοίπου Δημοσίου και του Υπουργείου Παιδείας. Ενδεικτικό είναι ότι 

η εφαρμογή του ενιαίου συστήματος κινητικότητας στον πρώτο της κύκλο της 

περιλάμβανε 801 θέσεις. Στο Υπουργείο Παιδείας τόσοι περίπου είναι οι εργαζόμενοι 

που μετακινήθηκαν μόνο με απόσπαση προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για το έτος 

2016-2017. 
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 Ένα ακόμα συμπέρασμα είναι ότι την τελευταία τριετία το προσωπικό που 

υπηρετεί στις περιφερειακές υπηρεσίες μειώνεται. Μπορεί μεν ο αριθμός του 

εκπαιδευτικού προσωπικού να παραμένει σταθερός όμως ο συνολικός αριθμός των 

αποσπάσεων κινείται αρνητικά. Αντίστοιχα αρνητικά κινείται και ο συνολικός 

αριθμός του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες λειτουργούν με λιγότερο 

προσωπικό σε σχέση με αυτό που δηλώνουν ότι χρειάζονται. 

Από την έρευνα πεδίου προέκυψε ότι το προσωπικό των υπηρεσιών θεωρεί  

ότι η αυξημένη συχνότητα εναλλαγής του προσωπικού επηρεάζει αρνητικά την 

συνολική αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Επίσης το προσωπικό θεωρεί οτι οι 

συχνές ανακατανομές που πραγματοποιούνται εντός των υπηρεσιών, ως συνέπεια των 

εναλλαγών, έχουν αρνητική επίδραση στην αποδοτικότητα των οργανισμών. Αλλά 

και σε επίπεδο ατομικό διαπιστώθηκε ότι στις υπηρεσίες με υψηλότερη κινητικότητα  

αποτυπώθηκε εντονότερη δυσαρέσκεια του προσωπικού. 

Συνολικά θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι ενώ οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας έχουν διαρκείς και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες 

κινητικότητας, ο τρόπος με τον οποίον σχεδιάζονται και εκτελούνται δεν επιφέρει τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Χρειάζεται κατά συνέπεια επανασχεδιασμός τους στη 

βάση της εξυπηρέτησης του συμφέροντος της υπηρεσίας, των υπαλλήλων και σε 

τελική ανάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας.  

 

6.2 Συμβολή της εργασίας, προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Το πεδίο της έρευνας της κινητικότητας του προσωπικού και ειδικά εκείνο της 

εναλλαγής του προσωπικού στην εργασία απασχολεί τους ερευνητές για περισσότερα 

από εκατό χρόνια. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια  ανάλυσης της 

κινητικότητας μιας συγκεκριμένης περιόδου. Μέσω της άμεση καταγραφής της και 

την  διερεύνηση ορισμένων πτυχών της επιχειρήθηκε να αναδειχθούν οι αδυναμίες 

του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος, που εφαρμόζεται σε έναν ευαίσθητο χώρο 

όπως είναι αυτός της δημόσιας εκπαίδευσης.  

Μελλοντικές εργασίες πάνω στο ζήτημα θα μπορούσαν να  εστιάσουν στην 

λογιστική αποτίμηση του κόστους της κινητικότητας για τις υπηρεσίες και στο πως 

αυτό θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί. Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης να διερευνηθούν 

οι  επιπτώσεις της κινητικότητας του προσωπικού και σε άλλους παράγοντες του  
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οργανωσιακού περιβάλλοντος. Μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να εστιάσει  

τόσο στην πλευρά της υπηρεσίας της διοίκησης της εκπαίδευσης όσο και στην 

πλευρά  των σχολικών μονάδων από τις οποίες αποχωρούν οι εκπαιδευτικοί.   

6.3 Προτάσεις  

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος κινητικότητας του προσωπικού πρέπει να 

εξυπηρετεί δύο στόχους . Ο πρώτος είναι η κάλυψη των αναγκών του οργανισμού και 

ο δεύτερος η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων.  

Στην περίπτωση του συστήματος κινητικότητας του Υπουργείου Παιδείας κανένας 

από τους δύο δεν φαίνεται  να  καλύπτεται ικανοποιητικά.  

Ως προς την εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισμού, βασική προϋπόθεση 

είναι αυτές οι ανάγκες αρχικά να προσδιοριστούν. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Παιδείας στερούνται οργανισμού ενώ ακόμα δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε 

γενικά, ούτε ειδικά περιγράμματα θέσεων. Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στις 

υπηρεσίες, υποτίθεται ότι  πραγματοποιούνται για  την εξυπηρέτηση  εκπαιδευτικών  

αντικειμένων. Όμως στην πραγματικότητα το προσωπικό που αποσπάται στις 

υπηρεσίες απασχολείται σε αμιγώς διοικητικά αντικείμενα. Πρώτο βήμα επομένως 

είναι ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου ενιαίου οργανισμού, ο οποίος θα διαχωρίζει 

μεταξύ των άλλων το διοικητικό από το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Αυτό είναι βασικό 

ούτως ώστε να υπάρξει σαφής αποτύπωση της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών 

και εντός της δομής, προσδιορισμός του περιγράμματος της κάθε θέσης. Με αυτόν 

τον τρόπο αφενός θα προκύψουν οι ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν 

οργανικά και αφετέρου θα προσδιοριστούν οι λειτουργικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 

οποίες θα μπορούν να καλυφθούν μέσω αποσπάσεων προσωπικού.  

Ακόμα ένα βήμα επίσης ο επανασχεδιασμός του συστήματος επιλογής 

προσωπικού  με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται  οι  αρχές της διαφάνειας, της 

αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών και εξίσου το συμφέρον του εργαζόμενου και 

της υπηρεσίας. Το υπάρχον σύστημα καθορίζει σειρά κριτηρίων τα οποία δεν 

αποτιμώνται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας, αλλά σωρεύονται και λαμβάνονται 

υπόψη για την επιλογή. Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικό στοιχείο για τη στελέχωση 

των θέσεων είναι η υπηρεσία να έχει άποψη για τον τρόπο κάλυψης των αναγκών της. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η ένταξη της διαδικασίας 

των αποσπάσεων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Το σύστημα αυτό προβλέπει 

ότι τον τελευταίο λόγο για την επιλογή μεταξύ των επικρατέστερων ενδιαφερομένων 
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έχει ο ίδιος ο οργανισμός μέσω μιας τριμελούς επιτροπής. Εξασφαλίζεται έτσι  ότι η 

επιλογή θα γίνεται με τεκμηριωμένο και διαφανή τρόπο. Ο δεύτερος είναι να 

αποτυπώνονται επακριβώς τα προσόντα και οι ικανότητες που πρέπει να κατέχει ο 

ενδιαφερόμενος για την κάλυψη μιας θέσης. Έτσι θα διασφαλίζεται ότι ο 

εργαζόμενος θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις θέσης και επακόλουθα 

στις ανάγκες της υπηρεσίας.  Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει το σύστημα επιλογής 

του προσωπικού να παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να προσελκύει προσωπικό 

ικανό με την κατάλληλη γνώση και κατάρτιση, το οποίο θα συμβάλει στην 

ουσιαστική εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

επιτευχτεί μέσω της δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου της απόσπασης ως χρόνου 

διοικητικής εμπειρίας. Αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητο για τις κρίσεις στελεχών σε 

θέσεις ευθύνης. 

Μια ακόμα τροποποίηση αφορά τον χρόνο που θα μπορούσαν να  

πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις του προσωπικού. Με το υφιστάμενο σύστημα οι 

αποσπάσεις πραγματοποιούνται στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αυτό δεν 

εξυπηρετεί ούτε τον οργανισμό ούτε τους εργαζόμενους. Η έναρξη της σχολικής 

χρονιάς είναι περίοδος με έντονο φόρτο εργασίας για τις περιφερειακές υπηρεσίες, 

μέσα στο οποίο το νέο προσωπικό δεν έχει την ευκαιρία να προσαρμοστεί ομαλά στις 

ανάγκες της κάθε θέσης. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο, οι αποσπάσεις σε φορείς να 

γίνονται στην λήξη του διδακτικού έτους, ώστε και ο εργαζόμενος να έχει τον χρόνο 

να προσαρμοστεί στο οργανωσιακό περιβάλλον και παράλληλα  ο οργανισμός να 

μπορεί να κατανείμει το προσωπικό του έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Η αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται με την  

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Είναι λοιπόν βασική 

προϋπόθεση η αξιοποίηση του, μέσω ενός συστήματος που θα δίνει ευκαιρίες, θα 

εκμεταλλεύεται τα προσόντα και τις γνώσεις του προσωπικού και θα συμβάλει 

ουσιαστικά στην αποτελεσματική διοίκηση.  
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προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 

Ν.2740/1999 (ΦΕΚ 166 τ.Α΄) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες 

διατάξεις 

Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄)  Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθ-. μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επι- μόρφωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 

Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 τ.Α΄) Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, 

μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 

Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 τ.Α 40) Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 
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καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 

λοιπές διατάξεις 
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Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015. 
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βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου. δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 

Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 τ.Α΄) Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιο. 

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α΄) Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 

ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016. 

Ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16 τ.Α΄) Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 

Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 

Ν.4172/2013 (ΦΕΚ  167 τ.Α΄) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις. 

Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235 τ.Α΄) Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

και άλλες διατάξεις. 

Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 τ.Α΄) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 

άλλες διατάξεις. 

Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α΄) Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια 

Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που 

διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα 

και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές 

διατάξεις. 
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Ν.4456/2017(ΦΕΚ 24 τ.Α΄) Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και 

ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 

Ν.4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο (ΦΕΚ 74 τ. Α΄) 

  

Εγκύκλιοι: 

 

Αριθμ.ΔΟΑ/Φ.13/607/οικ.12461/29-3-2013 Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του 

έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας». Υπουργείο 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης 

Αριθμ. 75305/E2/8-5-2017 Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε 

υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το 

σχολικό έτος 2017-2018.(Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων) 

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /5/οικ.32342/19-12-2016 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων 

του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις 

θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των 

περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 ) 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

Υπουργικές Αποφάσεις-Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: 

 

Αριθμ.132478/Η/21−10−2010/Κ.Υ.Α Μεταφορά κατωτέρω πρώην υπαλλήλων των 

Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες Α.Ε. 

και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε., 

Αριθμ.30414/Η/15−03−2011/Κ.Υ.Α. ,Μεταφορά υπάλληλων  των ΟΣΕ Α.Ε. και 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε 

Αριθμ. 132047α/ΣΤ5/17-11-2011 Υ.Α Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών 

οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου 

δικαίου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 

4024/2011. 

Αριθμ. 106520/Δ2/31-07-2013/Υ.Α-ΥΠΑΙΘ, με Θέμα : Διαπίστωση κατάργησης 

θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των καταργούμενων 

ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ΄/23-7-2013 και της υποπαραγράφου Ζ.2. 

της παραγράφου Ζ΄του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄)» 

Αριθμ. 106523/Δ2/31-07-2013/Υ.Α.-ΥΠΑΙΘ, με Θέμα: Εξαίρεση εκπαιδευτικών από 

τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου.3 του άρθρου 82 

του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/23-7-2013 )». 

Αριθμ 107235/Η/01-08-2013 Υ.Α. Μετατάξεις εκπαιδευτικών καταργηθένων κλάδων 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εξαιρέθηκαν από την διαθεσιμότητα 

του Ν. 4172/2013 ( ΦΕΚ 840/Γ/8-8-2013) 
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Αριθμ. 111967/Δ2/13−08−2013/Υ.Α. με Θέμα καθορισμός αριθμού θέσεων για 

μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Αριθμ. 113311/Δ2/14-08-2013/Υ.Α  με Θέμα : Τροποποίηση της αριθμ. 

111967/Δ2/13−08−2013 απόφασης καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη 

εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του 

Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Αριθμ. 119125/Η/30-08-2013/Κ.Υ.Α. με Θέμα : Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε 

διοικητικές θέσεις 

Αριθμ. 119825/Δ1/30-08-2013/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Δ/νσεις Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-14» 

Αριθμ. 119823/Δ1/30-08-2013/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 

σχολικό έτος 2013-14» 

Αριθμ. 119820/Δ2/30-08-2013/Υ.Α. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας  και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις 

Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό  έτος  2013-2014». 

Αριθμ. 138571/Η/27-09-2013/Υ.Α. με Θέμα: Μετάταξη εκατόν είκοσι δυο (122) 

εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και 

ειδικοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας 

Αριθμ. 120501/Η/2-09-2013/Υ.Α. με Θέμα: Υποχρεωτική Μετάταξη διακοσίων 

εβδομήντα τριών εκπαιδευτικών σε διοικητικούς κλάδους στις Διευθύνσεις 

Α/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 και της παρ.2 του Άρθρου 73 

τουΝ.4172/2013. 

Αριθμ. 126745/Δ1/11-9-2013/Υ.Α. «Απόσπαση Εκπαιδευτικού Α/θμιας Εκπ/σης σε 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014» 

Αριθμ. 140612/Δ1/1-10-2013/Υ.Α.  «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14» 

Αριθμ.162306/Δ2/4-10-2013/Υ.Α.ΥΠΑΙΘ,με Θέμα: Διαπιστωτική Πράξη 

κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης και διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού των 

καταργούμενων ειδικοτήτων, από την 22η Ιουλίου 2013, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4172/2013(Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ΄/ 23-7-2013 και 

της υποπαραγράφου Ζ.2. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 

4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄)» 

Αριθμ. 143197/Δ1/4-10-2013/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14» 

Αριθμ. 143192/Δ2/04-10-2013/Υ.Α. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας 

Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014» 

Αριθμ. 144049/Δ2/07-10-2013/Υ.Α με Θέμα :Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού 

προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε. 

Αριθμ. 146485/Δ1/09-10-2013/Υ.Α «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14»». 
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Αριθμ. 146483/Δ2/09-10-2013/Υ.Α. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και  στις Δ/νσεις Β/θμιας 

Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014» 

Αριθμ. 148449/Δ2/11-10-2013/Υ.Α «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας 

Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014.» 

Αριθμ. 148450/Δ1/11-10-2013 /Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2013-14» 

Αριθμ. 161489 /Δ2/29-10-2013/Υ.Α. «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ.έτος 2013-2014» 

Αριθμ. 161489/Δ2/29-10-2013/Υ.Α. «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ.  έτος 2013-2014» 

Αριθμ.162305/Δ2/30-10-2013 Υ.Α. Τροποποίηση της αριθμ.106523/Δ2/31-7-2013 

Απόφασης περί εξαίρεσης εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 82 τουΝ.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 

τ.Α΄/23-7-2013 

Αριθμ.164226/Η/01−11−2013/Υ.Α. (ΦΕΚ 1427 τ.Γ) Υποχρεωτικές μετατάξεις 21 

εκπαιδευτικών σε προσοπωπαγείς θέσεις σε εφαρμογή των διατάξεων  της 

παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/23−7−2013) και τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 

τ.Α΄/26−7−2013) 

Αριθμ. 140611/Δ2/01-11-2013/Υ.Α. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας 

Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014» 

Αριθμ. 117585/Δ1/22-11-2013/Υ.Α. «Ανακλήσεις και Τροποποιήσεις αποσπάσεων 

Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 

σχολικό έτος 2013-14» 

Αριθμ. 183123/Δ1/29-11-2013/Υ.Α. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσηςγια το σχολικό έτος 2013-14 

Αριθμ. 182992/Δ2/29-11-2013/Υ.Α.(ΑΝΑΚ) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας 

Εκπ/σης για το σχ.έτος  2013-2014».    

Αριθμ. 7754/Η/21-01-2014/Υ.Α. Ανάκληση  Υποχρεωτικών Μετατάξεων  

Αριθμ 7750/Η/21−01−2014Υ.Α. Ανάκληση Υποχρεωτικών Μετατάξεων  

Αριθμ: 17355/Δ2/07-02-2014, αριθμ.34804/Δ2/10-3-2014, αριθμ. 43262/Δ2/21-03-

2014, αριθμ. 43267/Δ2/21-03-2014, αριθμ. 43815/Δ2/24-03-2014, αριθμ. 

70976/Δ2/08-05-2014, αριθμ 800190/Δ2/22-05- 2014, αριθμ. 80020/Δ2/22-

05-2014, αριθμ. 84980/Δ2/30-05-2014, αριθμ. 87413/Δ2/04-06-2014, αριθμ. 

97503/Δ2/24-06-2014 και αριθμ. 110469/Δ2/15-07-2014  Αποφάσεις του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Αριθμ.46991/Η/ 28-03-2014/Υ.Α.Ανάκληση Υποχρεωτικών Μετατάξεων  

Αριθμ. 67378/Η/2-5-2014/Υ.Α. Ανάκληση Υποχρεωτικών Μετατάξεων 

Αριθμ. 128103/Δ1/08-08-2014/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» 

Αριθμ. 128104/Δ1/08-08-2014/Υ.Α «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Περιφερειακές Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  για το 

σχολικό έτος 2014-2015» 
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Αριθμ. 128101/Δ2/08-08-2014/Υ.Α «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας  και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις  

Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό   έτος    2014-2015» 

Αριθμ. 128775/Δ1/11-08-2014/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15» 

Αριθμ. 128768/Δ2/11-08-2014/Υ.Α «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπ/σης και 

στις Δ/νσεις  Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015» 

Αριθμ. 136254/Δ1/29-08-2014/Υ.Α.«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15» 

Αριθμ. 136194/Δ2/29-08-2014/Υ.Α. «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις 

Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2014-2015» 

Αριθμ. 136255/Δ2/29-08-2014/Υ.Α. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας  και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις  

Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό   έτος    2014-2015» 

Αριθμ. 141522/Δ2/08-09-2014/ Υ.Α. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας 

Εκπ/σης για το σχ. έτος 2014-2015.» 

Αριθμ. 140984/Δ1/09-09-2014/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15» 

Αριθμ. 154345/Δ1/26-09-2014/Υ.Α. «Διακοπή Απόσπασης Εκπαιδευτικών Α/θμιας 

Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 

2014-15» 

Αριθμ. 173819/Δ1/24-10-2014/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15» 

Αριθμ.188971/Γ1/11-11-2014/Υ.Α. Ανάκληση Υποχρεωτικών Μετατάξεων 

Αριθμ. 128263/Ε1/11-08-2015 Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016 

Αριθμ. 128264/Ε1/11-08-2015 Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Περιφερειακές Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 

σχολικό έτος 2015-2016» 

Αριθμ. 128203/Ε2/11-08-2015/Υ.Α. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις  

Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016» 

Αριθμ.130936/Γ1/20-08-2015 Υ.Α Ανάκληση Υποχρεωτικών Μετατάξεων  

Αριθμ. 133776/Ε1/27-08-2015/Υ.Α. «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις 

αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2015-2016», 

Αριθμ. 134016/Ε2/27-08-2015/Υ.Α. «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις  

Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016».    

Αριθμ. 143637/Ε1 /15-09-2015/Υ.Α. «Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών 

Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2015-2016» 
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Αριθμ. 159159/Ε2/09-10-2015/Υ.Α. «Ανάκληση απόσπασης και διακοπή απόσπασης 

εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 

2015-2016» 

Αριθμ. 186203/Ε1/18-11-2015/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και σε 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016»» 

Αριθμ. 191268/Ε2/25-11-2015/Υ.Α. «Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. σε Δ/νση 

Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016» 

Αριθμ. 125860/Ε1/28-07-2016/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 

σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017» 

Αριθμ. 125845/Ε2/28-07-2016/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε 

Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας 

Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2016-2017» 

Αριθμ. 125827/Ε1/28-7-2016/Υ.Α. «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό 

έτος 2016-2017» 

Αριθμ.166612/Ε1/07-10-2016/Υ.Α. με θέμα «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε 

κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017». 

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε 

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε 

Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2017-2018». 
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Παράρτημα  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Φύλο:  

Άνδρας  

Γυναίκα  

 

2. Ηλικία 

20-30  

31-40   

41-50  

51-60  

60<  

 

3. Έτη  υπηρεσίας 

0-10  

11-20  

21-30  

31 >  

 

4. Κατηγορία 

Π.Ε.  

Τ.Ε.  

Δ.Ε.  

Υ.Ε.  

 

5. Υπηρετώ ως  

Διοικητικός Υπάλληλος  

Εκπαιδευτικός με Θητεία 

Εκπαιδευτικός με απόσπαση 

Εκπαιδευτικός με διάθεση 

Ειδικότητα Εκπαιδευτικού ΠΕ____ 
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6. Μέσα στην τελευταία τετραετία έχω μετακινηθεί μεταξύ υπηρεσιών ή 

σχολικής μονάδας και υπηρεσίας: 

Καμία φορά   

Μία φορά  

Δύο φορές  

Πάνω από τρείς φορές 
7. Η ερώτηση αυτή συμπληρώνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό,  που υπηρετεί 

με απόσπαση . 
 
Οι λόγοι που αιτήθηκα απόσπασης είναι : 
(Συμπληρώστε με σειρά προτεραιότητας όσους λόγους επιθυμείτε) 

 Η χιλιομετρική απόσταση από την οργανική μου θέση. 

 Οι χαμηλές προσδοκίες μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων μου. 

 Η μη ικανοποίηση από την εργασία μου ως εκπαιδευτικός.  

 Η εργασιακή ικανοποίηση από προηγούμενες αποσπάσεις. 

 Η απόκτηση εφοδίων, γνώσεων και εμπειριών. 

 Οικογενειακοί λόγοι.  

 Δυσκολίες στην ανταπόκριση των διδακτικών καθηκόντων.  

 Άλλος λόγος (συμπληρώστε 

ελεύθερα)…………………….….................... 
 

8. Η ερώτηση αυτή συμπληρώνεται από διοικητικό προσωπικό,  που μέσα στην 
τελευταία πενταετία  μετατάχθηκε από εκπαιδευτική σε διοικητική θέση . 
 
Οι λόγοι που αιτήθηκα μετάταξης είναι (Συμπληρώστε με σειρά 
προτεραιότητας όσους λόγους επιθυμείτε : 

 Η χιλιομετρική απόσταση από την οργανική μου θέση ως 

εκπαιδευτικός. 

 Οι χαμηλές προσδοκίες μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων μου. 

 Η μη ικανοποίηση από την εργασία μου ως εκπαιδευτικός.  

 Η  εργασιακή ικανοποίηση από προηγούμενες αποσπάσεις. 

 Οικογενειακοί λόγοι.  

 Δυσκολία στην ανταπόκρισης των διδακτικών καθηκόντων.  

 Άλλοι λόγοι (συμπληρώστε 

ελεύθερα)…………………….….................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις 1-17  
χρησιμοποιώντας την βαθμολογική κλίμακα  
1-5. 
 
 

Οδηγίες συμπλήρωσης 

 

Γεμίστε εντελώς το κυκλάκι που αντιστοιχεί 

στην επιλογή σας, ως εξής:  

 

○ ○ ○ ○ ●  
 1    2    3    4    5      
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Συμφωνώ 

απόλυτα 
Συμφωνώ 

Ούτε 

συμφωνώ 

ούτε 

διαφωνώ 

Διαφωνώ 
Διαφωνώ 

απόλυτα 

1 
Οι εναλλαγές του προσωπικού αυξάνουν τον 

όγκο εργασίας των  εργαζομένων στο τμήμα μου. 
○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

2 
Η εναλλαγές του προσωπικού αυξάνουν το 

εργασιακό στρες στους εργαζόμενους στο τμήμα 

μου. 
○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

3 
Συνήθως μας ζητείται να εργαστούμε 

υπερωριακά όταν εργαζόμενοι αποχωρούν από 

την υπηρεσία. 
○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

4 
Αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε πολλές ώρες 

κάθε φορά που εργαζόμενοι αποχωρούν από την 

υπηρεσία. 

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

5 
Οι συχνές εναλλαγές του προσωπικού 

διαταράσσουν την ομαδική εργασία σε αυτήν την  

υπηρεσία. 

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

6 
Οι συχνές εναλλαγές του προσωπικού οδηγούν 

σε σπατάλη πόρων σε αυτήν την υπηρεσία 
○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

7 
Οι συχνές εναλλαγές του προσωπικού είναι αιτία 

μείωσης της αποτελεσματικότητας στο τμήμα 

μου. 

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

8 
Οι νέοι εργαζόμενοι σπαταλούν πολύ χρόνο για 

να καταφέρουν λίγα 

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

9 
Οι συχνές εναλλαγές του προσωπικού οδηγούν 

σε χρήση περισσότερων  πόρων για την 

εκπαίδευση του νέου προσωπικού 
○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

10 
Οι συχνές εναλλαγές του προσωπικού αυξάνουν 

το κόστος λειτουργίας στο τμήμα μου.  
○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

11 
Κατά την άποψή μου οι εναλλαγές του 

προσωπικού σε αυτήν την υπηρεσία επηρεάζουν 

αρνητικά την επίδοση της 

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

12 
Οι συχνές εναλλαγές του προσωπικού έχουν 

αρνητική επίπτωση στην επίδοση του τμήματός 

μου 

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

13 
Οι συχνές εναλλαγές του προσωπικού έχουν 

συνέπεια οι εργαζόμενοι να μην επιτυγχάνουν 

στόχους και προθεσμίες.  

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

14 
Οι  συχνές εναλλαγές του προσωπικού έχουν 

αρνητική επίδραση στην καινοτομία και στην 

συνέχεια αυτής  της υπηρεσίας. 

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

15 

Οι συχνές εναλλαγές του προσωπικού οδηγούν 

σε χαμηλή ικανοποίηση όσων συναλλάσσονται 

με την υπηρεσία μου λόγω της χαμηλής 

ποιότητας υπηρεσιών  

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

16 
Η εργασία μου έχει επηρεαστεί αρνητικά από το 

επίπεδο της εναλλαγής του προσωπικού σε αυτήν 

την υπηρεσία.  

○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

17 
Σκέφτομαι συχνά να αποχωρήσω εξαιτίας της 

φύσης των εργασιών αυτής της υπηρεσίας. 
○ 
1 

○ 
2 

○ 
3 

○ 
4 

○ 
5 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΑΣ ! 


