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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ορισθούν και να παρουσιασθούν οι έννοιες 
της «αφοσίωσης» και της «ικανοποίησης» στον εργασιακό χώρο καθώς και οι παράγοντες 
που τις επηρεάζουν.  
 
 Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια 
βιβλιογραφική ανασκόπηση που αφορά στις έννοιες της «αφοσίωσης» στην εργασία και της 
«ικανοποίησης» από την εργασία.  
 
 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής διεξάγεται μια μικρής κλίμακας εμπειρική 
έρευνα με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων και αναλύονται τα αποτελέσματά της. Στόχος 
της έρευνας αυτής είναι να αποτυπωθεί ο βαθμός στον οποίο οι υπάλληλοι τόσο του 
ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα διακατέχονται από τα αισθήματα της αφοσίωσης και 
της ικανοποίησης από την εργασία. Στην έρευνα έλαβαν μέρος δημόσιοι και ιδιωτικοί 
υπάλληλοι από τέσσερις επιλεγμένους φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής της 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία Τελωνείων, από την Intracom-Telecom ΑΕ και από τις Ξενοδοχειακές –
Τουριστικές Επιχειρήσεις Hyatt-Casino.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
Εισαγωγή [βλ. 1, σελ. 1]] 
 
 Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και ακόμη εντονότερα από τα μέσα της δεκαετίας 
του 90’ ο επιχειρηματικός κόσμος όπως τον γνωρίζαμε με τους σταθερούς και γνωστούς 
κανόνες και προμηθευτές, με πελάτες σταθερών προτιμήσεων, με την κάθετη ιεραρχική 
δομή, την τοπικότητα των αγορών και των συναλλαγών, τις σταθερές και γνωστές αξίες και 
μέτρα της αποτελεσματικότητας έχει μεταβληθεί ριζικά και χωρίς επιστροφή.  
 Στον νέο κόσμο που βρίσκεται σε δυναμική εξέλιξη, η αγορά είναι ολάκερος ο 
πλανήτης, οι πελάτες γίνονται από καταναλωτές συν-δημιουργοί αξίας και προϊόντων, οι 
ανταγωνιστές είναι ταυτόχρονα πελάτες, σύμβουλοι και συνεργάτες, τα όρια μεταξύ των 
επιχειρήσεων καθίστανται δυσδιάκριτα και ασαφή ενώ πολλές φορές η σαφής οριοθέτηση 
καθιστά τους δικτυωμένους οργανισμούς αναποτελεσματικούς. Οι πληροφορίες, με τη 
βοήθεια της Υψηλής Τεχνολογίας και του Διαδικτύου ρέουν από την μια άκρη του κόσμου 
στην άλλη σε κλάσματα δευτερολέπτου και οι άνθρωποι αναπτύσσουν σχέσεις, 
συνεργάζονται, παράγουν και καινοτομούν σε προϊόντα και υπηρεσίες.  
 Η παγκόσμια οικονομία είναι μάλλον γεγονός αναπότρεπτο και μόνο η κουλτούρα 
ενσωμάτωσης σε αυτήν καθιστά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μακροπρόθεσμα 
βιώσιμες και αποτελεσματικές. Στον νέο διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, στον 
νέο οικονομικό κόσμο, το μόνο σταθερό είναι η αλλαγή.  
 Οι διοικήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεων έρχονται καθημερινά 
αντιμέτωπες με αυτές τις αλλαγές και η επιβίωση και ανάπτυξη τους εξαρτάται πρώτα από 
την ικανότητα τους να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και δεύτερο και σημαντικότερο να 
ενταχθούν σε αυτό αναπτύσσοντας ένα περιβάλλον με μηχανισμούς, διαδικασίες και 
κουλτούρα δημιουργώντας πόρους και ικανότητες που ενθαρρύνουν, διαχειρίζονται και 
ενσωματώνουν την αλλαγή αυτή και την προκαλούν. Αυτό που διαφαίνεται από τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που με επιτυχία διαχειρίζονται την αλλαγή είναι η 
κρίσιμη απόδοση σημασίας στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί τον μοναδικό 
επιχειρησιακό πόρο που μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής. Το ανθρώπινο 
δυναμικό είναι η αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών.  
 
AΦΟΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «COMMITMENT»  
 
Ορισμοί και τύποι [βλ.2, σελ.112]  
 
 Έχουν δοθεί πολύ διαφορετικοί ορισμοί για την αφοσίωση των εργαζομένων αλλά οι 
περισσότεροι ερευνητές μοιάζει να συγκλίνουν στην άποψη ότι η αφοσίωση αυτή αντανακλά 
μια πολυδιάστατη ψυχολογική προσκόλληση ενός ατόμου στον οργανισμό ή στην 
επιχείρηση. Η αφοσίωση έχει δυο βασικές διαστάσεις. Πρώτον χαρακτηρίζει την σχέση του 
εργαζόμενου με την επιχείρηση ή τον οργανισμό και δεύτερον συμβάλει στην απόφαση του 
εργαζόμενου να σταματήσει ή όχι την συνεργασία του με την επιχείρηση ή τον οργανισμό.  
 Σύμφωνα με τον Allen & Meyer (1990), υπάρχουν τρείς τύποι αφοσίωσης: η 
λεγόμενη συναισθηματική, η διαρκής και η κανονιστική.  
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 Η συναισθηματική είναι η πλέον αντιπροσωπευτική. Δείχνει μια συναισθηματική 
προσκόλληση του εργαζομένου στον οργανισμό και στους στόχους του επειδή το θέλει. 
Απορρέει από μια συμφωνία –ταύτιση μεταξύ των ατομικών και οργανωσιακών αξιών και 
στόχων. Οι εργαζόμενοι που διακατέχονται από αυτό το είδος της αφοσίωσης πιστεύουν 
στους στόχους του οργανισμού και θέλουν να παραμείνουν σε αυτόν για να δούνε τους 
στόχους να πραγματοποιούνται. Το είδος αυτό της αφοσίωσης αναπτύσσεται όταν οι 
εργαζόμενοι νιώθουν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους και είναι 
ικανοποιημένοι με τον ρόλο που κατέχουν ως μέλη της συγκεκριμένης επιχείρησης ή 
οργανισμού.  
 Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο της συναισθηματικής 
αφοσίωσης και μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με τον Mowday 
(1982). Στα προσωπικά χαρακτηριστικά, στα δομικά χαρακτηριστικά του οργανισμού, στα 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το είδος της εργασίας και την εμπειρία.  
 Η συνεχής–διαρκής αφοσίωση αντιπροσωπεύει μια συνειδητή επιλογή του 
εργαζόμενου που διαβλέπει ότι το κόστος της απόφασης του να εγκαταλείψει τον οργανισμό 
είναι μεγαλύτερο από τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πράξης. Το κόστος της εγκατάλειψης –
αποχώρησης μπορεί να περιλαμβάνει την απώλεια, μεταξύ άλλων, ενός καλού μισθού ή 
άλλων υλικών πλεονεκτημάτων, επαφών, του προφίλ καθώς και εξόδων που αφορούν την 
αναζήτηση νέας εργασίας. Μερικές φορές οι εργαζόμενοι διακατέχονται από αυτό το είδος 
της δέσμευσης λόγω προσωπικών επενδύσεων σε μη μεταβιβάσιμα πλεονεκτήματα. Αυτά 
περιλαμβάνουν κάποιες ειδικές ικανότητες –δεξιότητες που είναι μοναδικές στον οργανισμό, 
προσωπικές σχέσεις με συναδέρφους και άλλα πλεονεκτήματα που καθιστούν την φυγή και 
την αναζήτηση νέας εργασίας πολύ ακριβή. Οι εργαζόμενοι που διακρίνονται από την 
διαρκή αφοσίωση παραμένουν στην επιχείρηση ή στον οργανισμό γιατί το χρειάζονται.  
 Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν στην διαρκή-συνεχή αφοσίωση. Ένας 
από αυτούς, είναι το επίπεδο της επένδυσης που οι εργαζόμενοι έχουν κάνει στον οργανισμό. 
Πολλοί έχουν επενδύσει σε οικονομικά μεγέθη μέσα στην επιχείρηση. Από την άλλη μεριά 
μερικοί έχουν επενδύσει σε μη οικονομικά μεγέθη αποσκοπώντας στην απόκτηση του 
κοινωνικού status μέσα από την επιχείρηση ή τον οργανισμό. Ο δεύτερος παράγοντας που 
οδηγεί στο αίσθημα της συνεχούς αφοσίωσης είναι η επίγνωση των εργαζομένων για την 
έλλειψη εναλλακτικών ευκαιριών έξω από τα πλαίσια του οργανισμού ή της επιχείρησης. Αν 
οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι υπάρχουν πολύ λίγες ευκαιρίες για εργασία εκτός του 
εργασιακού τους περιβάλλοντος ισχυροποιείται το αίσθημα της συνεχούς –διαρκούς 
αφοσίωσης.  
  Η κανονιστική αφοσίωση αντιπροσωπεύει το αίσθημα της υποχρέωσης. Οι 
εργαζόμενοι πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνουν στον οργανισμό ή την επιχείρηση γιατί 
αυτό είναι το ηθικά σωστό να κάνουν. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός ή η 
επιχείρηση παρέχει στους εργαζομένους υποτροφίες, εκπαιδεύσεις και άλλες επιπρόσθετες 
αμοιβές. Η αναγνώριση για τις παραπάνω παροχές προκαλεί το αίσθημα της υποχρέωσης για 
αφοσίωση και ανταπόδοση των παραπάνω σαν εξόφληση υποχρεώσεων ξεπλήρωμα.  
 
Η σημασία της  
 
 Το περιβάλλον εργασίας αλλάζει δραματικά και οι απαιτήσεις για ποιότητα 
προϊόντος και υπηρεσιών συνεχώς αυξάνεται. Για να παραμείνει η επιχείρηση ή ο 
οργανισμός ανταγωνιστικός και βιώσιμος απέναντι στις πιέσεις, η αφοσίωση των 
εργαζομένων είναι σημαντικά κρίσιμη. Τα πλεονεκτήματα του να έχει ένας οργανισμός πολύ 
καλά εκπαιδευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας παράλληλα και τα πιο σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα δεν αποτελεί πανάκεια για αποτελεσματικότητα και πρόοδο διότι μπορεί 
οι εργαζόμενοι να μην θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια και τις δεξιότητες τους 
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προς όφελος του οργανισμού. Χωρίς την αφοσίωση των εργαζομένων δεν μπορεί να υπάρξει 
πρόοδος σε κανένα τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. [βλ.3, σελ.5.11] 
 Η αφοσίωση έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται θετικά με τις έννοιες της ικανοποίησης 
εργασίας (Bateman and Strasser, 1984;Mowday et al. 1982), της υποκίνησης (Mowday et al. 
1979) και της υποταγής-υπηρέτησης (Mathieu and Zajac, 1990;Steers and Rhodes, 1978). 
Ταυτόχρονα σχετίζεται αρνητικά με τις έννοιες της φυγής –εγκατάλειψης της εργασίας και 
της αδιαφορίας (Cotoon and Tuttle, 1986;Clegg, 1983). [βλ. 4, σελ.131] 
 Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι η αφοσίωση των εργαζομένων σε έναν οργανισμό 
αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ της ανεξαρτησίας του ατόμου και της αφοσίωσης του 
στον οργανισμό. Σημαίνει ισχυρή πίστη του εργαζόμενου στους στόχους του οργανισμού και 
την αποδοχή τους, προθυμία του ατόμου να καταβάλει απεριόριστη προσπάθεια για χάρη 
του οργανισμού και σφοδρή επιθυμία του εργαζόμενου να παραμείνει μέλος του 
οργανισμού. [βλ. 5, σελ.1] 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση [βλ. 3, σελ. 5.11-5.14] 
 
 Σε πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των ρόλων 
που διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι και των προσδοκιών αυτών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για 
την διάβρωση της αφοσίωσης των εργαζομένων με πρωταρχικό την αποτυχία της ικανότητας 
για διοίκηση. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο 
ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις της εποχής θα πρέπει να αυξήσουν τα επίπεδα της 
παραγωγικότητας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό απαιτεί αφοσίωση από την πλευρά των 
εργαζομένων η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από καλύτερες και βελτιωμένες πρακτικές 
διοίκησης. 
 Σύμφωνα με τους Van Dyne and Graham (1994) υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την αφοσίωση των εργαζομένων και κατ’επέκτασιν την στάση και την 
συμπεριφορά τους. Διακρίνονται σε προσωπικούς, εργασιακούς και χρόνου & ιεραρχίας.  
 

• Προσωπικοί παράγοντες 
 
  Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί προκειμένου να αποφασισθεί κατά πόσο κάποιοι 
τύποι εργαζομένων είναι πιο αφοσιωμένοι στην εργοδοσία τους. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα κάποιοι πράγματι έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση από κάποιους άλλους. 
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που είναι πιο ευσυνείδητοι, εξωστρεφείς και γενικά πιο 
αισιόδοξοι έχουν συχνά την τάση να είναι περισσότερο αφοσιωμένοι. Επίσης οι εργαζόμενοι 
που είναι προσανατολισμένοι στην ομαδική εργασία και στους στόχους του οργανισμού 
είναι πιο αφοσιωμένοι. Παρομοίως οι εργαζόμενοι που είναι αλτρουιστές και τους αρέσει να 
βοηθάνε τους συνανθρώπους τους ίσως δείχνουν μεγαλύτερη αφοσίωση από κάποιους 
άλλους.  
 

• Εργασιακοί παράγοντες 
 
1. Αξίες εργασιακού περιβάλλοντος  
 

Οι κοινές αξίες αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό οποιασδήποτε σχέσης. Οι αξίες 
που δεν είναι αμφιλεγόμενες όπως η ποιότητα, η καινοτομία, η συνεργασία και η συμμετοχή 
είναι εύκολο να υιοθετηθούν και να οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν οι 
εργαζόμενοι πιστεύουν ότι ο οργανισμός τους ή η επιχείρηση δίνει αξία και σημασία στην 
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών θα προσανατολίζονται σε συμπεριφορές που 
συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα. Αν οι εργαζόμενοι είναι πεπεισμένοι ότι ο οργανισμός ή 
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η επιχείρηση εκτιμούν και αξιολογούν σημαντικά την συμμετοχή των εργαζομένων είναι 
πολύ πιθανό να νιώσουν ότι η δική τους συμμετοχή θα κάνει την διαφορά. Και 
κατ’επέκτασιν θα είναι πρόθυμοι να αναζητούν και να προτείνουν λύσεις για την επιτυχία 
και την πρόοδο του οργανισμού.  
 
2. Διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ υφισταμένων και προϊσταμένων 
 
 Η λεγόμενη θεωρία της «κοινωνικής ανταλλαγής» βασίζεται σε ένα οικονομικό 
μοντέλο ανθρώπινης συμπεριφοράς όπου αμφίδρομες διαδικασίες μεταξύ των ανθρώπων 
υποκινούνται από μια επιθυμία για μεγιστοποίηση των αμοιβών-πλεονεκτημάτων και 
ελαχιστοποίησης των απωλειών –ζημιών. Η θεωρία αυτή χρησιμοποιεί μια προσέγγιση για 
τις εργασιακές σχέσεις όπου προϊστάμενοι και υφιστάμενοι συνεργάζονται κάτω από 
συνθήκες αμοιβαιότητας. Στηρίζεται στην σχέση εργαζόμενου και οργανισμού και επειδή ο 
προϊστάμενος αντιπροσωπεύει τον οργανισμό στον εργαζόμενο, η εμπιστοσύνη στο 
πρόσωπο του προϊσταμένου αποτελεί τον κύριο μοχλό που μπορεί να οδηγήσει στην 
αποτελεσματικότητα και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η συμπεριφορά του 
προϊσταμένου είναι βασική για δημιουργία εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο. Η 
συμπεριφορά του προϊσταμένου περιλαμβάνει την διάχυση πληροφοριών, την αναγνώριση 
και την επιβράβευση καθώς επίσης και την καλοπροαίρετη αντιμετώπιση των δυσχερειών. Ο 
Butler (1991) αναγνωρίζει έντεκα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διακρίνουν την 
συμπεριφορά των προϊσταμένων και είναι δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ικανότητας, 
επιμονής, διακριτικότητας, δικαιοσύνης, ακεραιότητας, πίστης, διαύγειας, ικανοποίησης, 
δεκτικότητας και ολοκληρωτικής εμπιστοσύνης. Η έκταση και ο βαθμός στον οποίο ο 
προϊστάμενος επιδεικνύει την παραπάνω συμπεριφορά σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το 
επίπεδο της αφοσίωσης των υφισταμένων.  
 
3. Χαρακτηριστικά της εργασίας 
 
 Στον βαθμό που η εργασία είναι δομημένη ώστε να παρέχει ανατροφοδότηση και 
αυτονομία, οι εργαζόμενοι μπορούν να ελέγχουν την δική τους συμπεριφορά και να 
κερδίζουν μια συνεχή αίσθηση προσωπικού ελέγχου (Greenberger & Strasser, 1986). Ο 
προσωπικός έλεγχος είναι η πίστη του ατόμου ότι μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις προς 
την κατεύθυνση που επιθυμεί. Σύμφωνα με τον Lawler (1992) όσο αυξάνεται η αυτονομία 
του εργαζόμενου τόσο ενδυναμώνονται οι συναισθηματικοί δεσμοί με τον οργανισμό. Ενώ 
παράλληλα επηρεάζει θετικά και την συμπεριφορά του στον χώρο εργασίας.  
 Έρευνες έχουν δείξει ότι το αίσθημα της αφοσίωσης των εργαζομένων επηρεάζεται 
θετικά από τις ευκαιρίες που έχουν να επιτελέσουν ένα σημαντικό έργο ενώ επηρεάζεται 
αρνητικά από τις επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ρουτίνας. Επιπρόσθετα η γραφειοκρατία 
και οι διαδικασίες που περιορίζουν τους εργαζόμενους ίσως εμποδίζουν την αφοσίωση 
(Bolino & Tumley, 2003).  
 Η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών εργασίας όπως η σημαντικότητα της 
δουλειάς, η αυτονομία και η ανατροφοδότηση μεγιστοποιεί την πιθανότητα για εσωτερική 
υποκίνηση. Σύμφωνα με τον Jernigan, Beggs and Kohut (2002) η ικανοποίηση μαζί με την 
αυτονομία, το status και οι διάφορες πολιτικές είναι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά 
την αφοσίωση. Επιπλέον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της εργασίας μπορεί να αυξήσουν 
το αίσθημα της υπευθυνότητας και επομένως και τον βαθμό αφοσίωσης στον οργανισμό. Η 
εργασία που επιτρέπει υψηλό βαθμό αυτονομίας και έλλειψη στενής επίβλεψης δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για ένα κλίμα εμπιστοσύνης.  
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4. Οργανωσιακή υποστήριξη 
 
 Υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην αφοσίωση των εργαζομένων και τον 
βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι έχουν την υποστήριξη από τον χώρο 
εργασίας. Οργανισμοί ή επιχειρήσεις που μπορούν να παρέχουν στους εργαζόμενους 
υποστήριξη σε όλες τις διαστάσεις είναι δυνατόν να αποσπάσουν μεγάλη αφοσίωση. 
Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών εργαζόμενοι ήταν πρόθυμοι να επιδείξουν σημαντικά 
στοιχεία αφοσίωσης όταν ο οργανισμός ή η επιχείρηση στην οποία εργάζονται μπορεί να 
τους προσφέρει υποστήριξη, που τους δίνει την δυνατότητα να διατηρούν μια ισορροπία 
μεταξύ των οικογενειακών και εργασιακών τους ευθυνών, τους συμπαρίσταται σε δύσκολες 
περιόδους, τους παρέχει επιπλέον παροχές και βοηθάει τα παιδιά τους να πραγματοποιήσουν 
όνειρα τα οποία υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν, όπως υποτροφίες. (Bolino & 
Tumley, 2003).  
  

• Παράγοντες χρόνου & ιεραρχίας 
 
1. Χρόνος παραμονής  
 

Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει την σχέση μεταξύ του χρόνου παραμονής των 
εργαζομένων στον οργανισμό ή την επιχείρηση και της σχέσης που δημιουργείται με 
αυτόν/αυτήν. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται πολλά χρόνια 
είναι πιθανόν να επιδείξουν μεγαλύτερη αφοσίωση και ισχυρότερο δέσιμο.  

 
2. Επίπεδο ιεραρχίας 
 
 Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες αποτελούν τους 
σημαντικότερους ρυθμιστές της αφοσίωσης επειδή το υψηλό status τείνει να αυξάνει τόσο 
την υποκίνηση όσο και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων. Στους οργανισμούς, οι 
εργαζόμενοι που κατέχουν υψηλά αξιώματα δείχνουν γενικά υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης 
από ότι οι εργαζόμενοι που δεν κατέχουν. Αυτό συμβαίνει επειδή οι θέσεις με δύναμη και 
κύρος επιτρέπουν στους ανθρώπους να αποφασίζουν, δείχνουν υψηλό κοινωνικό status, 
αναγνωρίζονται ως εξουσία και δείχνουν ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει την ικανότητα τους 
και την αξία τους. Οι εργαζόμενοι σε υψηλές θέσεις έχουν μεγαλύτερη ελευθερία και 
περισσότερες επιλογές στην εργασία τους και για αυτό αυτές οι επιλογές αυξάνουν την 
αίσθηση του ελέγχου, η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη αφοσίωση.  
 
Επίδραση των οργανωσιακών αλλαγών [βλ. 2, σελ. 113-115] 
 
 Σε περιόδους ριζικών αλλαγών όπως συγχωνεύσεων, εξαγορών ή μείωσης 
προσωπικού, οι εργαζόμενοι πολλές φορές νιώθουν ότι η αφοσίωση και η προσκόλληση 
στον οργανισμό έχει αλλάξει και μάλιστα έχει μειωθεί. Οι βασικοί λόγοι που οδηγούν σε 
μείωση της αφοσίωσης σε περιόδους αλλαγών είναι: 
 

1. η ανασφάλεια 
2. η μείωση της εμπιστοσύνης  
3. ο επανασχεδιασμός της εργασίας  
4. και το αυξανόμενο άγχος 
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Ας αναλύσουμε έναν έναν τους παραπάνω παράγοντες: 
 
 
1. Η ανασφάλεια.  
 
 Η ανασφάλεια υπάρχει σε περιπτώσεις απώλειας της εργασίας ακούσια. Πολλοί 
συγγραφείς ορίζουν την ανασφάλεια εργασίας ως «την πιθανή απειλή για την συνέχιση 
αυτής». Και από την στιγμή που τα χαρακτηριστικά των εξαγορών, των συγχωνεύσεων και 
της μείωσης του προσωπικού αποτελούν απειλή για την συνέχεια της εργασίας και την 
ακούσια απώλεια εργασίας, αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε ανασφάλεια.  
 
2. Μειωμένο αίσθημα εμπιστοσύνης  
 
 Ο ρόλος και η σημασία της εμπιστοσύνης στην σχέση εργαζόμενου-εργοδότη είναι 
αναμφισβήτητη. Έχει αποδειχθεί ότι η εμπιστοσύνη σχετίζεται στενά με την 
αποτελεσματικότητα, την ποιότητα της επικοινωνίας, της ομαδικής εργασίας, της 
αξιολόγησης και άλλων. Η εμπιστοσύνη βασίζεται στο ψυχολογικό συμβόλαιο και στην 
ηθική της Διοίκησης.  
 Το ψυχολογικό συμβόλαιο στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών και πεποιθήσεων για τα 
«πρέπει» μεταξύ του εργαζόμενου και του οργανισμού ή της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι 
πιστεύουν ότι αν εργαστούν σκληρά και παρουσιάζουν υψηλή απόδοση, η εργασία τους δεν 
θα κινδυνεύει. Η σχέση όμως αυτή, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Η βασική νέα 
διάσταση των πραγμάτων είναι ότι η παραπάνω σχέση είναι «κατ’συνθήκην». Αυτό σημαίνει 
ότι κανένας δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια εργασία εφ’ορου ζωής. Αυτή η αίσθηση οδηγεί 
σε μείωση της αφοσίωσης.  
 Επίσης είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να εκφράσουν μειωμένη εμπιστοσύνη στην 
διοίκηση επειδή πιστεύουν ότι συμπεριφέρεται ανήθικα. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
΄80 οι περισσότερες διοικήσεις των εταιρειών προσπαθούσαν να διατηρούν μια ισορροπία 
μεταξύ των συμφερόντων των μετόχων και των εργαζομένων. Αλλά την επόμενη δεκαετία 
άλλαξαν οι συνθήκες και οι διοικήσεις έθεσαν πρωταρχικό στόχο τα συμφέροντα των 
μετόχων, με αποτέλεσμα να θέτουν πάνω από όλα την αύξηση των κερδών και την μείωση 
του κόστους.  
 
3. Επανασχεδιασμός της εργασίας 
 
 Η σημαντικότερη φοβία των υπαλλήλων σε περιόδους οργανωσιακών αλλαγών είναι 
η ανικανότητα να απορροφηθούν ή να αντεπεξέλθουν στα αυξανόμενα βάρη τη εργασίας. Οι 
εργαζόμενοι ανησυχούν για τις αλλαγές που μπορεί να επέλθουν στα χαρακτηριστικά της 
εργασίας. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι είτε ποιοτικές είτε ποσοτικές. Οι ποσοτικές 
συνεπάγονται αύξηση της εργασίας ενώ οι ποιοτικές αλλαγή στην ποιότητα και την φύση 
του αντικειμένου. Συνήθως οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τις αλλαγές αυτές περισσότερο 
σαν απειλή παρά σαν ευκαιρία. Οι εργαζόμενοι που νιώθουν έλλειψη ικανότητας να 
ανταπεξέλθουν στα νέα καθήκοντα είναι δυνατόν να εκδηλώσουν αρνητικά συναισθήματα 
και κατά συνέπεια λιγότερη αφοσίωση.  
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4. Αυξανόμενο άγχος.  

 
Οι ριζικές οργανωσιακές αλλαγές συχνά οδηγούν σε αυξημένο άγχος το οποίο με την 

σειρά του μειώνει την αφοσίωση των εργαζομένων. Το άγχος προκαλείται πρωτίστως από 
την αβεβαιότητα ή την ανικανότητα να προσαρμοστεί κάποιος στις νέες προκλήσεις.  

Οι επιπτώσεις του άγχους μπορεί να εκφραστούν είτε με παθητική είτε με επιθετική 
είτε με συμπεριφορά αδιαφορίας και παραίτησης. Σύμφωνα με την Elizabeth Kubler-Ross 
(1969),  οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν τις οργανωσιακές αλλαγές σαν τραυματικά 
γεγονότα περνάν από διάφορα στάδια συμπεριφοράς όπως άρνηση, θυμό, κατάθλιψη και 
άλλα αρνητικά συναισθήματα.  

Το άγχος το οποίο προκαλείται από τις οργανωσιακές αλλαγές οδηγεί σε μείωση των 
ηθικών αξιών, της υποκίνησης και της αφοσίωσης των υπαλλήλων.  
 
Παράγοντες που ενθαρρύνουν την αφοσίωση  
 
 Η αφοσίωση των εργαζομένων είναι ένα πολύτιμο και άυλο περιουσιακό στοιχείο το 
οποίο όμως μπορεί να παράγει πολλά υλικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι επομένως 
πολύ σημαντικό για την διοίκηση να χτίσει και να διοικήσει σωστά την αφοσίωση των 
εργαζομένων.  

Εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι η συναισθηματική αφοσίωση είναι αυτή που 
σχετίζεται με τις αξίες του οργανισμού ή της επιχείρησης. Για αυτό και η διοίκηση θα πρέπει 
να υιοθετήσει πολιτικές οι οποίες θα αυξήσουν αυτόν τον τύπο της αφοσίωσης. Οι πολιτικές 
αυτές μπορεί να διαιρεθούν σε δυο κατηγορίες, τις βραχυπρόθεσμες και τις 
μακροπρόθεσμες.  
 Οι βραχυπρόθεσμες είναι: [βλ. 2, σελ.116-117] 
 

 αντιμετώπιση των εργαζομένων με σεβασμό και προσοχή. Οι εργαζόμενοι πρέπει να 
αισθάνονται ότι έχουν αξία και ότι χρήζουν εκτίμησης. Θα πρέπει να νιώθουν μέλη 
μιας ομάδας και να πιστεύουν ότι ο οργανισμός είναι βιώσιμος  

 οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις είναι προσανατολισμένοι στους πελάτες. Οι 
εργαζόμενοι τείνουν να αναγνωρίζουν έναν οργανισμό όταν τους αντιμετωπίζει και 
τους σέβεται σαν πελάτες 

 η διοίκηση θα πρέπει να ορίσει τις εργασίες και τις ευθύνες των εργαζομένων. Οι 
προϊστάμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τους υφισταμένους για το τι πρέπει να 
γίνει και ποιες είναι οι προσδοκίες τους 

 θα πρέπει η διοίκηση να σχεδιάζει και να αναδιοργανώνει τα είδη της εργασίας τα 
οποία θα πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες 
τους, να τους προσφέρει γνώση, κρίση καθώς και αυτονομία.  

 Να τους παρέχει η διοίκηση πλήρη διάλογο και πληροφορίες σχετικά με τους 
στόχους και τις δραστηριότητες του οργανισμού ή της επιχείρησης 

 
Οι μακροπρόθεσμες πολιτικές που αυξάνουν το αίσθημα της αφοσίωσης προέρχονται 

από τις πολιτικές της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και είναι: [βλ. 2, σελ. 116-117] 
 

 Στρατολόγηση και επιλογή. Οι στρατηγικές στρατολόγησης θα πρέπει να είναι έτσι 
δομημένες ώστε να επηρεάζουν τον επιθυμητό από την διοίκηση τύπο της 
αφοσίωσης. Οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν πλήρη στοιχεία 
και πληροφορίες στους υποψήφιους που να περιγράφουν τόσο τις θετικές όσο και 
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αρνητικές πλευρές της εργασίας. Ακολουθώντας αυτήν την πρακτική οι υποψήφιοι 
θα είναι σε θέση να αποφασίσουν εκ των προτέρων αν η συγκεκριμένη εργασία 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.  

 Κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Η παροχή ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει 
τους εργαζόμενους και τους παρέχει ασφάλεια και σιγουριά αποτελεί μια πολύ 
αποτελεσματική στρατηγική που αυξάνει το αίσθημα της αφοσίωσης. Η εκπαίδευση 
και η ανάπτυξη του προσωπικού επίσης αποτελεί έναν σημαντικό παράγων που 
οδηγεί σε αυξανόμενο αίσθημα αφοσίωσης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εργαζόμενοι που 
εκπαιδεύονται νιώθουν ότι ο οργανισμός ή η επιχείρηση στην οποία εργάζονται 
αναγνωρίζουν την αξία τους.  

 Αξιολόγηση και προαγωγή. Η αίσθηση της δικαιοσύνης στην αξιολόγηση και στην 
διαδικασία της προαγωγής είναι επίσης πολύ σημαντική για τη αύξηση της 
αφοσίωσης.  

 Η αποζημίωση και τα επιδόματα. Οι παραπάνω δυο οικονομικοί όροι αποτελούν 
πολύ σημαντικά στοιχεία για την αφοσίωση των υπαλλήλων.  

 
Σύμφωνα με τον Bragg (2002) τρείς είναι οι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

αφοσίωση των εργαζομένων: [βλ. 3, σελ. 5.16-5.17] 
 

1. Η δικαιοσύνη.  
 
 Για να δημιουργηθεί από τον οργανισμό ή την επιχείρησης το αίσθημα της 

δικαιοσύνης, θα πρέπει οι εργοδοσία να αμείβει τους εργαζομένους με ανταγωνιστικά 
πακέτα, να δημιουργεί αλλά και να διοικεί με πολιτικές που να είναι αμερόληπτες, να 
παρέχει χρήσιμες, έγκυρες και ακριβείς αξιολογήσεις, να προάγει και να προωθεί τους 
εργαζόμενους με τις περισσότερες ουσιαστικές δεξιότητες και προσόντα και να αναπτύσσει 
τους εργαζομένους παρέχοντας τους ευκαιρίες για ανάπτυξη.  
 

2. Η εμπιστοσύνη 
 

Για να καλλιεργηθεί η αφοσίωση, η εργοδοσία θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης. Αν πραγματικά ενδιαφέρεται να αναπτύξει και να δημιουργήσει ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης θα πρέπει να υλοποιεί όσα δεσμεύεται να πράξει, να είναι συνεπής, να 
αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εξέλιξη των 
εργαζομένων, να επιτρέπει τους εργαζόμενους να αποφασίζουν για κάποια θέματα και να 
έχουν αυτονομία, να επιτρέπει στους εργαζόμενους να μην έχουν το αλάθητο αλλά να 
μαθαίνουν από αυτά χωρίς εκφοβισμούς και απειλές και να υπάρχει διαφάνεια ενεργειών και 
αποφάσεων.  

 
 
3. Ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους  

 
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι και όχι σαν παράγοντες 

και σαν μέρος της παραγωγής. Η εργοδοσία θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια στην εργασία, 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, να είναι ευέλικτοι με προσωπικά θέματα των 
υπαλλήλων, να είναι ανοιχτοί και ειλικρινής και να επιτρέπουν στους υπαλλήλους να έχουν 
και να διατηρούν μια ισορροπία με την προσωπική τους ζωή.  
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «JOB SATISFACTION» 
 
 Το θέμα της ικανοποίησης της εργασίας «job satisfaction» είναι πολύ σημαντικό 
εξαιτίας της σχέσης του με την ψυχοσωματική υπόσταση των εργαζομένων. Η εργασία 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις στην ζωή των ανθρώπων και αποσπά ένα 
μεγάλο τμήμα της καθημερινότητας τους. Οι περισσότερες από τις φιλοδοξίες, τα σχέδια, τα 
όνειρα και τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων σχετίζονται με την εργασία. Είναι μια εν δυνάμει 
πηγή άγχους, απογοήτευσης αλλά παράλληλα ικανοποίησης και αυτοσεβασμού.  
Επίσης σχετίζεται με την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την εν γένει 
συμπεριφορά που επιδεικνύει κάποιος στην εργασία του.  
 Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιτύχουν ανταγωνιστικά επίπεδα 
ποιότητας, είτε σε επίπεδο προϊόντων είτε σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών αν το προσωπικό 
τους δεν αισθάνεται ικανοποιημένο ή δεν ταυτίζεται με τους στόχους και το όραμα του 
οργανισμού ή της επιχείρησης.  
 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
 Όπως έχει ειπωθεί από τον Pardee (1990),  η διάσταση της εργασίας που αφορά την 
ικανοποίηση από αυτήν, έχει παραδοσιακά ερευνηθεί βασιζόμενη σε μια ή περισσότερες 
θεωρίες για την υποκίνηση.  
 
Τι είναι η υποκίνηση? [βλ. 13, σελ.120] 
 
 Αν κάποιος ερωτηθεί να αναγνωρίσει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στον 
εργασιακό χώρο, είναι πολύ πιθανό να υποδείξει την ανάγκη για υποκίνηση η οποία 
ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να εργάζονται σκληρά και να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις τόσο του οργανισμού όσο και της διοίκησης. Η υποκίνηση αναφέρεται στις 
δυνάμεις εκείνες του ατόμου που ευθύνονται για την πορεία-κατεύθυνση, το επίπεδο και την 
επιμονή των προσπαθειών που καταβάλει κάποιος στην εργασία του. Η πορεία –κατεύθυνση 
αναφέρεται στην επιλογή του ατόμου μεταξύ πολλών εναλλακτικών λύσεων. Το επίπεδο 
αναφέρεται στην ποσοτική μέτρηση της προσπάθειας (πολύ ή λίγη) και η επιμονή 
αναφέρεται στον χρόνο που κάποιος θα αφιερώσει προκειμένου να επιτύχει ή όχι το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα.  
  
Θεωρίες –Κατηγορίες [βλ. 13, σελ.121] 
 
 Οι θεωρίες τις υποκίνησης μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 
 

• Οι θεωρίες της ευχαρίστησης, οι οποίες εστιάζουν πρωτίστως στην ικανοποίηση 
ατομικών αναγκών. Αυτές προτείνουν ότι η διοίκηση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα 
εργασιακό περιβάλλον που θα ανταποκρίνεται θετικά στις ατομικές ανάγκες των 
εργαζομένων. Προσπαθούν να εξηγήσουν πως η χαμηλή απόδοση και η δυσαρέσκεια 
προκαλούνται από ανάγκες που δεν ικανοποιούνται.  

• Οι εξελικτικές θεωρίες οι οποίες προσπαθούν να ερευνήσουν και να κατανοήσουν 
την πορεία της σκέψης των εργαζομένων που επηρεάζει την συμπεριφορά τους.  

• Οι θεωρίες της ενδυνάμωσης οι οποίες τονίζουν τα μέσα με τα οποία ελέγχονται οι 
συμπεριφορές των ανθρώπων.  
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Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην πρώτη κατηγορία. [βλ. 13, σελ.122-125] 
 

Οι θεωρίες που υπάρχουν στην πρώτη κατηγορία είναι η θεωρία της ιεράρχησης των 
αναγκών, η θεωρία E. R. G, η θεωρία των επίκτητων αναγκών και η θεωρία των δυο 
παραγόντων.  

Σύμφωνα με την θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών (Abraham Maslow) υπάρχει 
η πυραμίδα η οποία ιεραρχεί τις ανάγκες σε πέντε κατηγορίες από κάτω προς τα πάνω: 

Τις βασικές-σωματικές που αποτελούνται από την ανάγκη για επιβίωση, τροφή, 
συντήρηση.  

Τις ανάγκες για ασφάλεια που περιλαμβάνουν την ανάγκη για προστασία, ασφάλεια 
και σταθερότητα.  

Τις κοινωνικές ανάγκες που περιλαμβάνουν την ανάγκη για αγάπη, τρυφερότητα και 
την αίσθηση ότι ο άνθρωπος κάπου ανήκει.  

Τις ανάγκες εκτίμησης που περιλαμβάνουν την ανάγκη για εκτίμηση, σεβασμό, 
αναγνώριση και γόητρο.  

Τις ανάγκες της αυτοπραγμάτωσης που αποτελούνται από την ανάγκη για 
εκπλήρωση προσωπικών στόχων, καταξίωσης και άριστης χρήσης των δεξιοτήτων-
ικανοτήτων του ανθρώπου.  

 
Σύμφωνα με την θεωρία ERG (existence-relatedness-growth needs) του Clayton 

Alderfer οι ανάγκες χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: 
Τις ανάγκες ύπαρξης που αποτελούνται από τις βασικές σωματικές και υλικές 

ανάγκες  
Τις ανάγκες για την ικανοποίηση των διαπροσωπικών σχέσεων  
Τις ανάγκες ανάπτυξης που περιλαμβάνουν επιθυμίες για συνεχή προσωπική 

ανάπτυξη και εξέλιξη.  
 
Σύμφωνα με την θεωρία των επίκτητων αναγκών (David I. Mc Clelland) οι ανάγκες 

χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: 
Την ανάγκη για επίτευξη-ικανοποίηση στόχων, επιθυμιών και προβλημάτων, την 

ανάγκη για κοινωνικές-διαπροσωπικές σχέσεις και την επιθυμία για δύναμη.  
 
Ο Frederick Herzberd έκανε μια διαφορετική προσέγγιση για να εξηγήσει την 

υποκίνηση. Ζήτησε από τους εργαζόμενους να σημειώνουν τις στιγμές που οι ίδιοι νιώθουν 
εξαιρετικά καλά με την εργασία τους και τις στιγμές που νιώθουν εξαιρετικά άβολα και 
άσχημα. Έτσι δημιούργησε την θεωρία των δυο παραγόντων που αναγνωρίζει, σύμφωνα 
πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τους διαφορετικούς παράγοντες που καθορίζουν και 
προκαλούν την ικανοποίηση ή μη από την εργασία.  

Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο παρακάτω πίνακα: 
 
α/α «Hygiene»υβριδικοί παράγοντες  

που επηρεάζουν αρνητικά  
τον βαθμό ικανοποίησης 

Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τον  
βαθμό ικανοποίησης 

1 Οργανωσιακή πολιτική  Επίτευξη στόχων 
2 Ποιότητα της επιτήρησης- 

Επίβλεψης 
Αναγνώριση 

3 Συνθήκες εργασίας Η φύση της εργασίας 
4 Βασικός μισθός ή ημερομίσθια Υπευθυνότητα 
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5 Σχέσεις με τους ισόβαθμους  Εξέλιξη 
6 Σχέσεις με τους υφισταμένους Ανάπτυξη 
7 Κοινωνικό προφίλ  
8 Ασφάλεια   

 
  

Oρισμοί για την ικανοποίηση εργασίας [βλ. 9, σελ. 89] 
 
 Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να δοθεί ένας επαρκής ορισμός σχετικά με την 
ικανοποίηση εργασίας.  

Σύμφωνα με τους Weiss and Cropanzano (1996), η ικανοποίηση εργασίας 
αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του ανθρώπου για την εργασία και το γενικότερο πλαίσιο 
αυτής.  

Σύμφωνα με τον Saleh (1981) η ικανοποίηση εργασίας είναι ένα συναίσθημα το 
οποίο προέρχεται από την σχέση του τι θέλει και προσδοκά κάποιος από την εργασία του και 
του τι τελικά αυτή του προσφέρει.  

Σύμφωνα με τον Luthans (1989) η ικανοποίηση εργασίας είναι ένα ευχάριστο και 
θετικό συναίσθημα το οποίο είναι αποτέλεσμα της αίσθησης που έχει ο εργαζόμενος ότι «η 
εργασία του, του προσφέρει όλα όσα αυτός θεωρεί σημαντικά».  

Eιδικότερα ο Churchill (1974) ορίζει την ικανοποίηση της εργασίας σύμφωνα με όλα 
τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει η εργασία και το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι 
εργαζόμενοι βρίσκουν ευχαρίστηση, ικανοποίηση και ανταμοιβή ή αντίθετα συναισθήματα 
απογοήτευσης και ανικανοποίησης.  

Σύμφωνα με τον Locke (1976) η ικανοποίηση εργασίας είναι ένα σύνολο στάσεων 
και θέσεων απέναντι σε διάφορα ζητήματα της εργασίας. Οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι 
ικανοποιημένοι με κάποια στοιχεία της εργασίας τους ενώ ταυτόχρονα να είναι 
δυσαρεστημένοι με κάποια άλλα. Διαφορετικοί τύποι ικανοποίησης μπορεί να οδηγήσουν σε 
διαφορετικές συμπεριφορές. Ένας υπάλληλος μπορεί να παραπονιέται για τις χαμηλές 
αποδοχές ενώ παράλληλα να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τους συναδέλφους του. 
Είναι δηλαδή ένας συνδυασμός συναισθημάτων απέναντι στις διαφορετικές όψεις της 
εργασίας.  
 
Η σημασία της ικανοποίησης από την εργασία  
 
 Κάθε χρόνο πολλές έρευνες πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων προκειμένου να 
διερευνηθεί πως αισθάνονται οι εργαζόμενοι απέναντι στην εργασία τους. Οι διοικήσεις 
μεγάλων εταιρειών ανησυχούν και παράλληλα ενδιαφέρονται αρκετά για την ικανοποίηση 
των εργαζομένων τους.  
 Υπάρχουν πραγματικά πολλοί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την στάση των 
διοικήσεων των οργανισμών και των επιχειρήσεων απέναντι στον βαθμό ικανοποίησης των 
εργαζομένων τους. Πρώτον, βάση της ανθρώπινης υπόστασης όλοι οι άνθρωποι αξίζουν να 
τους συμπεριφέρονται δίκαια και με σεβασμό. Και ο βαθμός ικανοποίησης από την εργασία 
είναι μια αντανάκλαση της καλής συμπεριφοράς και μεταχείρισης. Επίσης αποτελεί δείκτη 
συναισθηματικής ισορροπίας και υγείας. Δεύτερον, η ωφελιμιστική άποψη είναι ότι η 
ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορές των εργαζομένων που 
επηρεάζουν την λειτουργία του οργανισμού ή της επιχείρησης επηρεάζοντας την 
παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και κατ’επέκτασιν την πορεία αυτών.  
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Τι είναι ? 
 

Η ικανοποίηση εργασίας εκφράζει απλά πώς νιώθουν οι άνθρωποι για την εργασία 
τους και τις διαφορετικές διαστάσεις που αυτή μπορεί να έχει. Είναι ο βαθμός στον οποίο οι 
άνθρωποι αρέσουν (ικανοποίηση) ή όχι (ανικανοποίηση) την εργασία τους. Είναι γενικά 
αποδεκτό ότι η ικανοποίηση εργασίας είναι μια μεταβλητή συμπεριφοράς. Στο παρελθόν 
υπήρξε προσέγγιση για την ικανοποίηση από τους ερευνητές από την πλευρά της 
εκπλήρωσης συγκεκριμένων αναγκών-δηλαδή το αν και κατά πόσο η εργασία 
ανταποκρίνεται και ικανοποιεί τις ψυχοσωματικές ανάγκες του εργαζόμενου (Porter, 
1962;Wolf, 1970). Σήμερα όμως έχει ξεπεραστεί η προσέγγιση αυτή και οι ερευνητές 
τείνουν να εστιάζουν την προσοχή τους, όχι στις παραπάνω βαθύτερες ανάγκες. Η αντίληψη 
της συμπεριφοράς είναι η κυρίαρχη.  

Η ικανοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συνολικό αίσθημα για την εργασία που 
σχετίζεται με ποικίλες μεταβλητές-όψεις της εργασίας. Οι πιο γνωστές μεταβλητές-όψεις της 
εργασίας απεικονίζονται παρακάτω: 

 
• Αμοιβή  
• Σύστημα προαγωγών 
• Η εργοδοσία 
• Πρόσθετες παροχές 
• Συνεργάτες-συνάδελφοι 
• Η φύση της εργασίας 
• Η επικοινωνία  
• Λειτουργικές διαδικασίες 

  
 
Παράγοντες που ευθύνονται για την ικανοποίηση ή μη από την εργασία [βλ. 9, σελ.90-92] 
 
  Οι εργαζόμενοι τείνουν να προτιμούν επαγγέλματα που τους προσφέρουν ευκαιρίες 
να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους καθώς επίσης και μια ποικιλία 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, ελευθερία – αυτονομία και ανατροφοδότηση, για το πόσο 
καλά τα πηγαίνουν. Τα επαγγέλματα που εμπεριέχουν μικρές προκλήσεις δημιουργούν 
«βαρεμάρα»ενώ ταυτόχρονα αυτά που εμπεριέχουν αρκετές προκλήσεις δημιουργούν 
απογοήτευση καθώς και συναισθήματα αποτυχίας. Κάτω από συνθήκες πρόκλησης μετρίου 
βαθμού οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι.  
 Οι εργαζόμενοι επιθυμούν ένα δίκαιο και ξεκάθαρο σύστημα αμοιβών και πολιτικών 
για τις προαγωγές. Η ικανοποίηση δεν συνδέεται απόλυτα με το ποσό που κάποιος αμείβεται 
αλλά από την αίσθηση της ύπαρξης δικαιοσύνης. Παρομοίως ζητούν μια δίκαια πολιτική 
προαγωγών και πρακτικών. Η προαγωγή παρέχει ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, 
περισσότερη υπευθυνότητα και αυξημένη κοινωνική αναγνώριση. Οι εργαζόμενοι που 
αντιλαμβάνονται ότι οι αποφάσεις προαγωγών καθορίζονται από ένα δίκαιο σύστημα είναι 
δυνατόν να εκφράζουν ικανοποίηση στην εργασία τους.  
 Η σύνδεση των χαρακτηριστικών προσωπικότητας των εργαζομένων και των 
απαιτήσεων εργασίας ερμηνεύεται από την θεωρία του Holland (1985). Σύμφωνα με αυτήν 
υπάρχουν έξι τύποι προσωπικοτήτων. Οι ρεαλιστικές, οι ερευνητικές, οι κοινωνικές, οι 
συμβατικές, οι επιχειρηματικές και οι καλλιτεχνικές. Προτείνει ότι η ικανοποίηση και η τάση 
να εγκαταλείψει κάποιος την εργασία του εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο οι 
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εργαζόμενοι μπορούν να ταιριάξουν την φύση της προσωπικότητας τους με το περιβάλλον 
εργασίας.  
 Σύμφωνα με την Sinha (1958) η ικανοποίηση εργασίας εξαρτάται από την φύση και 
τα χαρακτηριστικά της εργασίας, την κοινωνική αναγνώριση και την εργοδοσία ενώ ο 
ανεπαρκής μισθός και η έλλειψη ασφάλειας προκαλούν την μη ικανοποίηση από την 
εργασία.  
 Οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον συνδυασμό των επαγγελματικών 
και οικογενειακών υποχρεώσεων συνήθως παρουσιάζουν λιγότερη ικανοποίηση τόσο με την 
εργασία όσο και με την οικογένεια. (Perrewe, Hochwarther and Kiewitz, 1999).  
 Μια δίκαιη πολιτική προαγωγών σε οποιονδήποτε οργανισμό αποτελεί την πηγή της 
ανάπτυξης. Όταν ο εργαζόμενος τυγχάνει δίκαιας προαγωγής που βασίζεται σε πραγματικές 
αξιολογήσεις, νιώθει την αναγνώριση και για αυτό τον λόγο αυξάνεται η ικανοποίηση από 
την εργασία. Σύμφωνα με έρευνα του Kalleberg and Mastekaasa (2001) η προαγωγή αυξάνει 
την ποιότητα εργασίας που προσφέρει ο εργαζόμενος και κατά συνέπεια την ικανοποίηση 
και την αφοσίωση. Επίσης η παραιτήσεις που παρουσιάζονται στον χώρο εργασίας αυξάνουν 
την ικανοποίηση εργασίας.  
 Έχει παρατηρηθεί ότι μη σταθερή ροή της παραγωγής είναι ένα πρόβλημα για όλους 
τους οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις. Παρόλο που η παραγωγή βασίζεται στον σχεδιασμό, η 
μη σταθερή πορεία της δεν μπορεί να αποφευχθεί. Είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί ένας 
σύνδεσμος με τη ικανοποίηση εργασίας. Σύμφωνα με τους Wright and Cerdery (1999) η 
ικανοποίηση εργασίας και η υποκίνηση ποικίλουν ανάλογα με την αβεβαιότητα της 
παραγωγής.  
 Τα προσόντα του εργαζόμενου θα πρέπει να ταιριάζουν και να συνδυάζονται με τις 
απαιτήσεις της εργασίας γιατί διαφορετικά θα υπάρξει δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τους 
Johnson and Johnson (2000) η ύπαρξη εργαζομένων με πολλά προσόντα που δεν 
αξιοποιούνται έχει αρνητική επίδραση στην ικανοποίηση εργασίας.  
 Κάποιες δημογραφικές μεταβλητές όπως για παράδειγμα η ηλικία, το φύλο και το 
προφίλ της εργασίας έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες του 
επιπέδου της ικανοποίησης από την εργασία (Sinacore, 1998).  
 Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η αλληλεξάρτηση μεταξύ των ομαδικών ευθυνών που 
προκύπτουν ανάμεσα σε διαφορετικά καθήκοντα, αυξάνει το αίσθημα του «ανήκειν» και της 
συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και ως συνέπεια και του αισθήματος ικανοποίησης. 
(Vander, Emans and Van De Vliert, 2001).  
 Έχει παρατηρηθεί ότι τα επαγγέλματα που ακολουθούν συγκεκριμένη και γνωστή για 
τους εργαζόμενους πορεία μέσω διαδικασιών ρουτίνας είναι βαρετά και δημιουργούν έναν 
τύπο μονοτονίας. Αντίθετα επαγγέλματα με συνεχείς προκλήσεις και αλλαγές δημιουργούν 
ένα αίσθημα ικανοποίησης.  
 

Σύμφωνα με τον Καντά (1998),  οι παράγοντες που επηρεάζουν σύμφωνα με τον 
Locke την ικανοποίηση από την εργασία είναι οι παρακάτω: [βλ. 11] 

 Η φύση της εργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι «προκλητική » και όχι μια 
εργασία ρουτίνας.  

 Η αμοιβή των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη με την 
απόδοση του 

 Οι συνθήκες στον εργασιακό χώρο-περιβάλλον και διαμόρφωση χώρου 
 Η ύπαρξη όχι μόνο οικονομικών αμοιβών αλλά και λεκτικής αναγνώρισης –
επαίνου 

 Η εποπτεία-επιτήρηση 
 Η ύπαρξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων σε όλα 
τα επίπεδα 
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 Η δυνατότητα συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων 
 Οι σαφήνεια των στόχων και των ρόλων που αφορούν τις προσδοκίες τόσο 
των εργαζομένων όσο και της επιχείρησης ή του οργανισμού 

 Το αίσθημα της ασφάλειας  
 
Οι πιθανές επιδράσεις της ικανοποίησης εργασίας [βλ. 11] 
 
 Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές συνέπειες στην συμπεριφορά των εργαζομένων, 
που έχουν θεωρηθεί ότι είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης ή όχι. Αυτές περιλαμβάνουν 
μεταβλητές όχι μόνο από τον χώρο της εργασίας όπως η αξιολόγηση αλλά και από 
μεταβλητές εκτός χώρου εργασίας όπως η υγεία και η ικανοποίηση από την προσωπική ζωή 
και πορεία του καθενός.  
 
Απόδοση εργασίας «job performance»  
 
 H παραδοσιακή αντίληψη λέει ότι η ικανοποίηση σχετίζεται με την απόδοση. Ένας 
χαρούμενος εργαζόμενος θα πρέπει να είναι και παραγωγικός.  
 Υπάρχουν αρκετές έρευνες που έχουν αποδείξει ότι η ικανοποίηση είναι αποτέλεσμα 
καλής απόδοσης. Oι Jacobs & Solomon (1977) έχουν αποδείξει ότι ο συσχετισμός της 
ικανοποίησης και απόδοσης ήταν πολύ μεγαλύτερος σε επαγγέλματα όπου η καλή απόδοση 
αμειβόταν από ότι σε άλλα που δεν ίσχυε αυτό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι 
εργαζόμενοι που αποδίδουν καλά αμείβονται καλά και οι αμοιβές αυτές οδηγούν σε 
ικανοποίηση.  
 Οι Caldwell & O’Reilly (1990) απέδειξαν ότι η απόδοση μπορεί να οδηγήσει σε 
ικανοποίηση έμμεσα. Έδειξαν ότι η αξιοποίηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ανάλογα 
με τις απαιτήσεις της εργασίας αυξάνει την απόδοση και κατ’επέκτασιν την ικανοποίηση. Οι 
άνθρωποι που είναι σε θέση να ανταποκριθούν καλά στις απαιτήσεις της εργασίας και 
αποδίδουν καλά τείνουν να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Φαίνεται ότι η ικανοποίηση 
προκαλείται από την απόδοση αν και η σχέση αυτή ίσως εξηγείται από τις ανταμοιβές όσων 
αποδίδουν καλά.  
 
Οργανωσιακή συλλογική συμπεριφορά «organizational citizenship behaviour» 
(καθήκοντα και υποχρεώσεις)  
 
 H οργανωσιακή συλλογική συμπεριφορά ή ΟCB είναι η συμπεριφορά ενός 
εργαζομένου που σκοπό έχει να βοηθήσει τους συνεργάτες του ή τον οργανισμό –επιχείρηση 
στην οποία εργάζεται. Σε αντίθεση με την απόδοση η ΟCB είναι συμπεριφορά που 
επεκτείνεται πέραν από τις τυπικές –επίσημες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την εργασία. (Schnake, 1991). Αποτελείται από τα εκούσια πράγματα που κάνουν οι 
εργαζόμενοι για να βοηθήσουν τους συνεργάτες τους και τους εργοδότες τους. Η 
συμπεριφορά αυτή δεν είναι μέρος των υποχρεώσεων των εργαζομένων.  
Παραδείγματα τέτοιας συμπεριφοράς σύμφωνα με τον Schnake είναι το να είναι κανείς 
ακριβής, να βοηθάει τους άλλους, να προτείνει λύσεις που βελτιώνουν τις καταστάσεις, να 
μην σπαταλάει τον χρόνο της εργασίας του σε άσκοπες κινήσεις κ.α  
 Οι Organ & Konovsky (1989) κατηγοριοποιούν την OCB σε δύο τύπους: 

 
• Τον αλτρουισμό  
• Και την συμμόρφωση 
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Ο αλτρουισμός είναι η συμπεριφορά εκείνη σύμφωνα με την οποία βοηθάει κάποιος 
τους άλλους ανθρώπους. Η συμμόρφωση είναι η συμπεριφορά σύμφωνα με την οποία 
κάποιος ενεργεί και συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της εργασίας χωρίς την επίβλεψη και 
τον έλεγχο των ανωτέρω, όπως το να είναι κανείς ακριβής.  

Σύμφωνα με τον Schnake, η OCB προέρχεται από την καλή μεταχείριση των 
εργαζομένων από την διοίκηση και από την ικανοποίηση εργασίας.  
 
Συμπεριφορά αποχώρησης-απόσυρσης«withdrawal behaviour»  
 
 Σύμφωνα με πολλές θεωρίες οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοποιημένοι από την 
εργασία τους την αποφεύγουν είτε μόνιμα δηλώνοντας παραίτηση είτε προσωρινά 
πραγματοποιώντας απουσίες ή αργώντας. Οι παραπάνω εκδηλώσεις άρνησης συνδέονται 
άρρηκτα με την ικανοποίηση. Η ικανοποίηση είναι η κεντρική μεταβλητή.  
 
Απουσία «absence» 
 
 Η απουσία είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να μειώσει την οργανωσιακή 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα αυξάνοντας το κόστος εργασίας. Σε πολλά 
επαγγέλματα η απουσία κάθε υπαλλήλου απαιτεί επιπλέον εργασία και υποκατάσταση. Οι 
υπάλληλοι ίσως συνεχίσουν να αμείβονται ενώ ταυτόχρονα προκαλούν αύξηση του κόστος 
εργασίας από την στιγμή που θα πρέπει να αμειφθούν και οι άνθρωποι που τους 
υποκαθιστούν. Όπου οι απουσίες είναι μεγάλες το κόστος εργασίας αυξάνεται πολύ.  
 Οι θεωρίες για την απουσία τονίζουν ότι η ικανοποίηση παίζει τον σημαντικότερο 
παράγοντα στην απόφαση του εργαζόμενου να απουσιάσει (Steers & Rodes, 1978). Οι 
άνθρωποι που δεν είναι ικανοποιημένοι είναι αναμενόμενο ότι θα απουσιάζουν από την 
εργασία.  
 Σημειώνουμε βέβαια ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι απουσίας όπως λόγοι ασθενείας, 
οικογενειακοί λόγοι-εκκρεμότητες, κούραση, η φροντίδα των παιδιών ή ακόμη και η 
αίσθηση ότι μια μέρα ίσως δεν θέλει ο εργαζόμενος να πάει στην εργασία του.  
 
Βαθμός εναλλαξιμότητας «turnover»  
 

Οι περισσότερες θεωρίες που αφορούν το «turnover» υποστηρίζουν ότι είναι 
αποτέλεσμα της μη ικανοποίησης από την εργασία. (Bluedorn, 1982;Mobley, Griffeth, Hand 
& Meglino, 1979). Οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοποιημένοι από την εργασία τους 
προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις για απασχόληση.  

Αν το επίπεδο της ικανοποίησης είναι χαμηλό, ο εργαζόμενος θα τείνει να 
εγκαταλείψει την εργασία του. Στην συνέχεια θα προσπαθήσει να βρεί εναλλακτικές 
δραστηριότητες απασχόλησης και όταν αυτό επιτευχθεί θα παραιτηθεί. Η εναλλακτική 
απασχόληση είναι απαραίτητη γιατί διαφορετικά ο εργαζόμενος δεν θα αποφασίσει να 
παραιτηθεί.  
 
Επαγγελματική εξουθένωση«burnout» 
 
 H επαγγελματική εξουθένωση είναι μια καταθλιπτική-δύσκολη συναισθηματική και 
ψυχολογική κατάσταση η οποία εκδηλώνεται στην εργασία. Όταν η ικανοποίηση είναι μια 
συμπεριφορική ανταπόκριση-ανταμοιβή, η επαγγελματική εξουθένωση προέρχεται 
περισσότερο από μια συναισθηματική φόρτιση της εργασίας. Η θεωρία της επαγγελματικής 
εξουθένωσης υποθέτει ότι όποιος είναι σε αυτήν την κατάσταση εκδηλώνει συμπτώματα 
συναισθηματικής εξάντλησης και χαμηλής υποκίνησης, αν όχι και κατάθλιψης.  
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Σύμφωνα με τους Maslach & Jackson (1981) υπάρχουν τρία συστατικά του της 
επαγγελματικής εξουθένωσης. Η υποβίβαση της προσωπικότητας η οποία είναι η 
συναισθηματική απόσταση από τους ανθρώπους που έχει σαν αποτέλεσμα την σκληρή 
στάση απέναντί τους. Η συναισθηματική εξάντληση η οποία είναι ένα αίσθημα κούρασης 
και έλλειψης ενθουσιασμού για την εργασία. Και η μειωμένη προσωπική εκτίμηση η οποία 
είναι το αίσθημα ότι τίποτα που να αξίζει δεν έχει επιτευχθεί από τον ίδιο.  
 
Ψυχοσωματική υγεία  
 
 Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στις επιπτώσεις που έχει η στάση του εργαζομένου 
απέναντι στην εργασία του στην ψυχοσωματική υγεία. Οι άνθρωποι που δεν είναι 
ικανοποιημένοι από την εργασία τους ίσως εκδηλώσουν προβλήματα υγείας. Αυτά τα 
προβλήματα περιλαμβάνουν τόσο σωματικά συμπτώματα όσο και ψυχολογικά τα οποία 
εκδηλώνονται σε βραχύ ορίζοντα χρόνου.  
 
Αντιπαραγωγική συμπεριφορά 
 
  Το αντίθετο της οργανωσιακής συλλογικής συμπεριφοράς «OCB» είναι η 
αντιπαραγωγική συμπεριφορά. Περιλαμβάνει πράξεις και ενέργειες του εργαζομένου που 
είτε σκόπιμα είτε όχι βλάπτουν τον οργανισμό ή την επιχείρηση. Η συμπεριφορά αυτή 
περιλαμβάνει επιθετικότητα απέναντι στους συνεργάτες, απέναντι στους εργοδότες, 
σαμποτάζ και κλοπή. Αυτές οι συμπεριφορές έχουν πολλές αιτίες αλλά συχνά σχετίζονται με 
την δυσαρέσκεια και την απογοήτευση από την εργασία.  
 Αν και δεν έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες για την αντιπαραγωγική 
συμπεριφορά σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες υπάρχει σαφής και σημαντικός ρόλος της 
ικανοποίησης εργασίας. Οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει ο οργανισμός ή η επιχείρηση στο 
εργασιακό περιβάλλον ώστε να γίνει πιο ελκυστικό για τους εργαζόμενους επιδρά στην 
ικανοποίηση αυτών και στην πιθανή μείωση αντιπαραγωγικών συμπεριφορών.  
 
Ικανοποίηση από την ζωή 
 
 H αλληλεπίδραση της εργασίας και της μη, είναι ένα σημαντικό συστατικό στο να 
κατανοήσουμε την αντίδραση των εργαζομένων απέναντι στο επάγγελμά τους. Συνήθως 
μελετάμε την εργασία κυρίως με γνώμονα το εργασιακό περιβάλλον αλλά οι εργαζόμενοι 
επηρεάζονται και από καταστάσεις εκτός χώρου εργασίας. Η συμπεριφορά και η στάση για 
την ζωή επηρεάζονται από την εμπειρία που ο κάθε άνθρωπος αποκομίζει από την εργασία. 
Ο όρος «life satisfaction»αναφέρεται στα αισθήματα και στην στάση του ανθρώπου απέναντι 
στην ζωή γενικά.  
 Επειδή η εργασία καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της ζωής των ανθρώπων είναι 
φανερό ότι η ικανοποίηση εργασίας σχετίζεται με την ικανοποίηση από την ζωή. Τα 
συναισθήματα του ανθρώπου σε έναν συγκεκριμένο τομέα ζωής επηρεάζουν τα 
συναισθήματα του και απέναντι σε άλλους τομείς. Ένας άνθρωπος που είναι ικανοποιημένος 
από την εργασία του είναι πολύ πιθανό να είναι και ικανοποιημένος και με την ζωή του 
γενικότερα.  
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Συμπεράσματα από την Βιβλιογραφική Έρευνα  

 
Ο διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνισμός επιβάλει την καταβολή κάθε δυνατής 

προσπάθειας των επιχειρήσεων και των οργανισμών για αποδοτικότερη αξιοποίηση όλων 
των πόρων τους αλλά κυρίως των ανθρωπίνων. Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί οι οποίες 
«απλά απασχολούν» εργαζόμενους δεν έχουν υψηλές πιθανότητες επιβίωσης και ανάπτυξης.  

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
επιχείρησης ή του οργανισμού. Αυτό προέρχεται από την φύση του ανθρώπου, που τον θέλει 
μέλος μιας ομάδας, τμήμα ενός συνόλου.  

Προκειμένου να υπάρξει άριστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας 
επιχείρησης ή ενός οργανισμού και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας-
αποδοτικότητας του, θα πρέπει αφενός να ενισχυθούν οι παράγοντες που βοηθούν στην 
παρακίνηση και αφοσίωση των εργαζομένων και αφετέρου να εξαλειφθούν οι παράγοντες 
που δρούν αντίστροφα.  

Πρώτα από όλα οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαμόρφωση του 
οράματος και των αξιών που έχουν τεθεί. Η αποτελεσματική εφαρμογή μιας κατάλληλης 
συμμετοχικής διαδικασίας, η οποία συχνά απαιτεί έναν «εξωτερικό σύμβουλο –
καθοδηγητή»παράγει θετική ενέργεια, δέσμευση και ελπίδες για τους εργαζόμενους και 
ταυτόχρονα διασφαλίζει την αφοσίωση τους στην επιχείρηση ή τον οργανισμό.  

Η συμμετοχή των εργαζομένων, όμως, δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην 
διατύπωση του εταιρικού οράματος και των αξιών αλλά πρέπει να επεκτείνεται στην 
αποτελεσματική αξιοποίηση τους για την βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
επιδόσεων. Θα πρέπει μάλιστα η Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη να δίνουν το 
παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη στις αποφάσεις τους τόσο το όραμα όσο και τις εταιρικές 
αξίες. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση, ενώ στα επιμέρους κριτήρια 
για την αξιολόγηση της ατομικής απόδοσης πρέπει να ενσωματώνεται με σαφή και 
αμφισβητήσιμο τρόπο η προώθηση της εφαρμογής των εταιρικών αξιών.  

Σε ότι αφορά τους παράγοντες που ενισχύουν την υποκίνηση των εργαζομένων για 
καλύτερη ποιότητα εργασίας και αφοσίωση-δέσμευση στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, 
αυτοί συμπερασματικά περιλαμβάνουν: 

 
 Προώθηση της ομαδικής συνεργασίας, που προϋποθέτει, κυρίως, κοινή 
αντίληψη για τους προς επίτευξη στόχους και ανάπτυξη αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης.  

 Διάχυση κατά το δυνατόν, όλων των πληροφοριών που αφορούν την 
επιχείρηση ή τον οργανισμό και είναι απαραίτητες για κάθε εργαζόμενο και 
ειδικότερα του τι περιμένει η επιχείρηση από τους εργαζόμενους, καθώς 
επίσης τις στάσεις και συμπεριφορές που ενθαρρύνονται ή δεν 
ενθαρρύνονται 

 Παροχή της απαραίτητης καθοδήγησης, που περιλαμβάνει τόσο τον έπαινο 
για την αξιόλογη προσπάθεια και αποτελέσματα όσο και την 
«αποπροσωποποιημένη» κριτική για χαμηλές αποδόσεις. Τόσο ο έπαινος όσο 
και η κριτική πρέπει να γίνονται το συντομότερο δυνατό μετά την εμφάνιση 
της σχετικής συμπεριφοράς ή /και του αποτελέσματος.  

 Ενθάρρυνση των προτάσεων –πρωτοβουλιών για καινοτομίες και επίλυση 
προβλημάτων και ανοχή σε πιθανές αποτυχίες 

 Επαρκή εκπαίδευση-κατάρτιση, κατάλληλα σχεδιασμένη με βάση τις 
ανάγκες του κάθε εργαζόμενου  
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 Διασφάλιση αισθήματος ασφάλειας της εργασίας ακόμη και στην περίπτωση 
της όχι απόλυτα ικανοποιητικής απόδοσης, εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 
Στόχος της έρευνας 

 
Στόχος της έρευνας ήταν να ερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα διακατέχονται τόσο από το αίσθημα της 
αφοσίωσης –δέσμευσης προς την επιχείρηση /οργανισμό στον οποίο εργάζονται όσο και από 
το αίσθημα της ικανοποίησης από την εργασία.  
 
Δομή ερωτηματολογίου 

 
Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρία μέρη: στο πρώτο μέρος ζητήθηκε από τους 

ερωτηθέντες να δώσουν ορισμένα δημογραφικά στοιχεία, όπως είναι το φύλο και η ηλικία, 
καθώς και κάποια στοιχεία που αφορούν την εργασία τους όπως ο τομέας εργασίας, τα 
χρόνια υπηρεσίας, η θέση που κατέχουν, το επίπεδο μόρφωσης. Η ηλικία διαιρέθηκε σε τρία 
επίπεδα και συγκεκριμένα στο πρώτο που περιλαμβάνει άτομα ηλικίας 25-35 ετών, στο 
δεύτερο με άτομα ηλικίας 36-50 ετών και στο τρίτο με άτομα ηλικίας άνω των 50. Επίσης τα 
χρόνια προϋπηρεσίας διαιρέθηκαν σε τρία επίπεδα και συγκεκριμένα από 0-10 έτη, από 11-
20 έτη και πάνω από 20 έτη. Τέλος το επίπεδο της μόρφωσης διαιρέθηκε σε τέσσερα επίπεδα 
και συγκεκριμένα σε απόφοιτους λυκείου, σε απόφοιτους Α. Τ. Ε. Ι, σε απόφοιτους Α. Ε. Ι 
και σε κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου.  

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από δέκα ερωτήσεις. [βλ. 19] Οι 
ερωτήσεις αυτές αποτυπώνουν τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις παρακάτω μεταβλητές-όψεις της εργασίας: 
Την αμοιβή, το Σύστημα προαγωγών, την στάση και τον ρόλο της εργοδοσίας, τις πρόσθετες 
παροχές, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την φύση της εργασίας, την επικοινωνία και τις 
Λειτουργικές διαδικασίες.  
 Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν σημειώνοντας Χ στο τετραγωνίδιο εκείνο 
που τους αντιπροσώπευε καλύτερα. Οι πιθανές απαντήσεις τους είχαν φθίνουσα σημασία, 
δηλαδή η «υψηλή ικανοποίηση» παίρνει βαθμό 5 και η «χαμηλή ικανοποίηση» παίρνει 
βαθμό 1. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή σας βαθμολογείται με 4, 3, 2. ) και ήταν του τύπου: 
1. πολύ χαμηλή ικανοποίηση 
2. χαμηλή ικανοποίηση 
3. μεσαία ικανοποίηση 
4. υψηλή ικανοποίηση 
5. πολύ υψηλή ικανοποίηση 
 

Για να κατασκευαστεί η κλίμακα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Likert ενώ η ανάλυση 
και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του προγράμματος S. P. S. 
S. (11. 5).  

 Το τρίτο μέρος αποτελείτο από δεκαπέντε ερωτήσεις ενώ οι απαντήσεις εκφράζουν 
το κατά πόσο οι προτάσεις αυτές εκφράζουν ή όχι τον ερωτηθέντα.[βλ.18, σελ.417] 
Χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες ερωτήσεων. Οι πρώτες έξι αφορούν και μετρούν την 
Συναισθηματική αφοσίωση «θέλω να», οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις αφορούν και 
μετρούν την Διαρκή ή συνεχή αφοσίωση «χρειάζεται», ενώ οι τελευταίες πέντε ερωτήσεις 
αφορούν και μετρούν την Κανονιστική αφοσίωση «πρέπει».  
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 Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις, σημειώνοντας ένα Χ στην 
θέση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με τον αν η πρόταση τους εκφράζει.  

Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του 
προγράμματος S. P. S. S. (11. 5).  

 
Δειγματοληψία 

 
Η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε στην διάρκεια του Φθινοπώρου 

2006. Το ερωτηματολόγιο ( το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα) διανεμήθηκε σε δυο 
φορείς του δημόσιου τομέα που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και 
συγκεκριμένα την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων. Και 
σε δυο επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα την INTRACOM-TELECOM 
ΑΕ και τις Ξενοδοχειακές –τουριστικές επιχειρήσεις HYATT-Casino. Και οι τέσσερις 
φορείς –επιχειρήσεις εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνολικά 
μοιράστηκαν 40 ερωτηματολόγια ενώ επιστράφηκαν και απαντήθηκαν όλα.  
 
Aνάλυση έρευνας με ερωτηματολόγια 
 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
 

 Παρακάτω δίδονται στα στατιστικά δεδομένα των μεταβλητών του δείγματος. 
Σύμφωνα με τον πίνακα 1 ο οποίος και ακολουθεί από τους 40 ερωτηθέντες οι 25 ήταν 
άνδρες ενώ οι 15 γυναίκες, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι το 62, 5 % και 37, 5 
αντίστοιχα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (Γένος )  

 
  
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 ο οποίος και ακολουθεί από τους 40 ερωτηθέντες οι 20 ήταν 

εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα ενώ οι άλλοι 20 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, το οποίο 
εκφρασμένο σε ποσοστά είναι το 50% και 50% αντίστοιχα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Τομέας εργασίας)  
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Σύμφωνα με τον πίνακα 3 ο οποίος και ακολουθεί από τους 40 ερωτηθέντες οι 17 ήταν 
ηλικίας από 25-35ετών, οι 18 ήταν ηλικίας 36-50 ετών ενώ οι άλλοι 5 ήταν ηλικίας πάνω 
από 50 ετών, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 42, 5% 45% και 12, 5 % αντίστοιχα.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Ηλικία)  

 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα 4 ο οποίος και ακολουθεί από τους 40 ερωτηθέντες οι 34 ήταν 

υπάλληλοι ενώ οι άλλοι 6 ήταν προϊστάμενοι, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι το 
85% και 15% αντίστοιχα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ( Θέση στην επιχείρηση ή στον οργανισμό)  

 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα 5 ο οποίος και ακολουθεί από τους 40 ερωτηθέντες οι 23 είχαν 

έως και 10 χρόνια υπηρεσίας, οι 8 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας ενώ οι άλλοι 9 είχαν 
πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 57, 5%, 20% και 22, 
5% αντίστοιχα.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (Χρόνια προϋπηρεσίας )  

 
Σύμφωνα με τον πίνακα 6 ο οποίος και ακολουθεί από τους 40 ερωτηθέντες οι 7 ήταν 

απόφοιτοι λυκείου, οι 2 ήταν απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι 21 ήταν απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ 10 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, το οποίο 
εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 17, 5%, 5%, 52, 5% και 25% αντίστοιχα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ( Επίπεδο εκπαίδευσης)  

 
 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ)  
 
 Η ανάλυση των απαντήσεων γίνεται συνδυαστικά σε τρεις πίνακες, ανά φύλο και 
ηλικία, ανά θέση που κατέχει ο κάθε εργαζόμενος και χρόνια προϋπηρεσίας και ανά επίπεδο 
εκπαίδευσης πάντα ανά φορέα εργασίας -ιδιωτικό και δημόσιο.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 

Η πρώτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «η επικοινωνία και διάχυση πληροφοριών 
στον οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι μου προξενούν». Ο εργαζόμενος είχε την 
δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω σύμφωνα με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι 
πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει μεσαία ικανοποίηση: 

 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν 

περισσότερο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 35-
50ετών. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 
25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-50ετών και οι άνδρες μεταξύ 25-
35ετών. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα τόσο οι γυναίκες 
όσο και οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες πάνω από 50 ετών. 
Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν, σε πολύ μικρό ποσοστό, στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες 
μεταξύ 25-35ετών και 36-50ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες μεταξύ 36-50ετών και 
πάνω από 50ετών.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν 11-20 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο 
τομέα τα ποσοστά μοιράζονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν 0-10 και 11-20 χρόνια 
προϋπηρεσίας. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και 
στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας. Υψηλή 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια 
προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα τα πολύ μικρά ποσοστά μοιράζονται μεταξύ των 
υπαλλήλων που έχουν από 0-20χρόνια προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας ενώ 
στον δημόσιο τομέα τα πολύ μικρά ποσοστά μοιράζονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν 
από 0-20χρόνια προϋπηρεσίας.  
 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
ιδιωτικό τομέα οι εργαζόμενοι που είναι απόφοιτοι λυκείου ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ στον δημόσιο τομέα τόσο οι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όσο και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Υψηλή 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 
ενώ στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ υψηλή 
ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα, σε πολύ μικρά ποσοστά, οι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ενώ στον δημόσιο 
τομέα, σε πολύ μικρά ποσοστά, μοιράζονται μεταξύ των αποφοίτων λυκείου, τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2  
 

Η δεύτερη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «οι διαπροσωπικές σχέσεις μου 
προξενούν ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές 
απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω σύμφωνα 
με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει υψηλή 
ικανοποίηση: 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν 
στον ιδιωτικό τομέα oι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 25-35 ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
άνδρες ηλικίας πάνω από 50ετών. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι 
άνδρες μεταξύ 25-35ετών και 36-50ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-
35ετών και 36-50ετών. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι 
άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-50 ετών. Πολύ 
υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών 
ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες πάνω από 50ετών.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό 

τομέα οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν 11-20 χρόνια προϋπηρεσίας, σε πολύ μικρό ποσοστό, 
ενώ στον δημόσιο τομέα τα ποσοστά μοιράζονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν 0-10 
και πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 και 11-20 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον 
δημόσιο τομέα τα ποσοστά είναι μοιρασμένα στους υπαλλήλους που έχουν 0-10, 11-20 και 
πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο στον 
ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια 
προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι 
υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα τα ποσοστά είναι 
μοιρασμένα μεταξύ των υπαλλήλων από όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας.  
 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν τόσο στον ιδιωτικό 
τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι που είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι 
λυκείου και οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
ιδιωτικό τομέα οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ενώ στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα 
όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
 

Η τρίτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «η φύση της εργασίας που κάνω μου 
προσφέρει ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές 
απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω σύμφωνα 
με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει μεσαία 
ικανοποίηση: 

 
 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν 

στον δημόσιο τομέα οι άνδρες ηλικίας πάνω από 50ετών. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι γυναίκες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
γυναίκες μεταξύ 36-50ετών. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα 
οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες μεταξύ 35-50 ετών. Πολύ 
υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών 
ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες μεταξύ 36-50ετών και πάνω από 50ετών.  
 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεσαία 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι με 0-20 χρόνια 
προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας. 
Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο στον δημόσιο 
τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας ενώ 
στον δημόσιο τομέα σε πολύ μικρό ποσοστό οι υπάλληλοι που έχουν από 11-20χρόνια 
προϋπηρεσίας.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι λυκείου ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα τα ποσοστά 
μοιράζονται μεταξύ των απόφοιτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και των κάτοχων 
μεταπτυχιακού τίτλου ενώ στον δημόσιο τομέα, σε πολύ μικρά ποσοστά, μοιράζονται μεταξύ 
των αποφοίτων λυκείου και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
 

Η τέταρτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής « ο βαθμός υποκίνησης μου στο χώρο της 
εργασίας μου προσφέρει ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 
δυνατές απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω 
σύμφωνα με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει μεσαία 
ικανοποίηση: 
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι πολύ χαμηλή ικανοποίηση 
νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα, σε μικρό ποσοστό, οι άνδρες ηλικίας 25-35 ενώ και στον 
δημόσιο τομέα τα ποσοστά μοιράζονται μεταξύ των ανδρών ηλικίας μεταξύ 25-35ετών και 
των γυναικών μεταξύ 36-50 ετών. Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν τόσο στον ιδιωτικό τομέα 
όσο και στον δημόσιο τομέα οι άνδρες ηλικίας από 25-50 ετών. Μεσαία ικανοποίηση 
νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο 
τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-50ετών. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
ιδιωτικό τομέα οι γυναίκες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες πάνω από 
50 ετών. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν, σε πολύ μικρό ποσοστό, στον δημόσιο τομέα οι 
γυναίκες μεταξύ 36-50ετών.  
 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό 
τομέα οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα τα 
ποσοστά μοιράζονται μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν 0-10 και 11-20 χρόνια 
προϋπηρεσίας. Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο 
και στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεσαία 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα 
οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας ενώ 
στον δημόσιο τομέα οι προϊστάμενοι που έχουν πάνω 20χρόνια προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή 
ικανοποίηση νιώθουν στον δημόσιο τομέα, σε πολύ μικρό ποσοστό, οι υπάλληλοι που έχουν 
από 0-10χρόνια προϋπηρεσίας.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο 
στον ιδιωτικό τομέα οι εργαζόμενοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ στον δημόσιο τομέα 
τόσο οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όσο και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 
Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, οι απόφοιτοι λυκείου και 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο, τόσο στον 
ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα, σε μικρά ποσοστά όλες οι κατηγορίες 
αποφοίτων εκτός αυτών της τεχνολογικής εκπαίδευσης ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον δημόσιο 
τομέα, σε πολύ μικρά ποσοστά, οι απόφοιτοι της τεχνολογικής εκπαίδευσης.  

 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 

Η πέμπτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής « το σύστημα των προαγωγών καθώς και 
οι ευκαιρίες για εξέλιξη είναι τέτοιες ώστε να εισπράττω ». Ο εργαζόμενος είχε την 
δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω σύμφωνα με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι 
πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει χαμηλή ικανοποίηση: 

 
 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι πολύ χαμηλή ικανοποίηση 

νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα σε μικρό ποσοστό οι άνδρες και οι γυναίκες ηλικίας 25-35 ενώ 
στον δημόσιο τομέα οι άνδρες ηλικίας πάνω από 50ετών. Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 36-50 ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
γυναίκες ηλικίας 36-50 ετών. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό 
τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες πάνω από 50ετών. 
Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι γυναίκες μεταξύ 25-
35ετών. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν, σε πολύ μικρό ποσοστό, στον ιδιωτικό τομέα οι 
άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-50ετών.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό 
τομέα, σε μικρό ποσοστό, οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας και οι 
προϊστάμενοι ενώ στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν πάνω από 20 χρόνια 
προϋπηρεσίας. Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι 
υπάλληλοι που έχουν 0-10 και 11-20χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι 
υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο 
στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο 
τομέα οι προϊστάμενοι που έχουν πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Υψηλή ικανοποίηση 
νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια 
προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν, σε μικρό ποσοστό, στον ιδιωτικό τομέα 
οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι 
που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας.  
  

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν τόσο στον 
ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι εργαζόμενοι που είναι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Χαμηλή ικανοποίηση 
νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι λυκείου ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι λυκείου και οι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα, σε 
πολύ μικρά ποσοστά, οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ στον δημόσιο τομέα, 
σε πολύ μικρά ποσοστά, είναι οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 

Η έκτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «το επίπεδο της ασφάλειας εργασίας μου 
προσφέρει ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές 
απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω σύμφωνα 
με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει υψηλή 
ικανοποίηση: 

 
 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν 

περισσότερο στον δημόσιο τομέα οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 35-50ετών. Μεσαία ικανοποίηση 
νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο 
τομέα οι άνδρες πάνω από 50ετών και οι γυναίκες μεταξύ 36-50ετών. Υψηλή ικανοποίηση 
νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 35-50ετών ενώ στον δημόσιο 
τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-50ετών. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
ιδιωτικό τομέα οι άνδρες και οι γυναίκες ηλικίας 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
άνδρες μεταξύ 25-35 ετών.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον δημόσιο 
τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 11-20 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ 
στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας και οι προϊστάμενοι 
που έχουν πάνω από 20 χρόνια. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό 
τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
υπάλληλοι που έχουν πάνω από 20χρόνια προϋπηρεσίας και οι προϊστάμενοι πάνω από 20 
χρόνια προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο, τόσο στον ιδιωτικό 
τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια.  
 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ στον 
δημόσιο τομέα τόσο οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όσο και οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι 
απόφοιτοι λυκείου ενώ στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα, οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ενώ στον δημόσιο τομέα οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
 

Η έβδομη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «ο βαθμός της εμπλοκής –επιτήρησης 
των προϊσταμένων μου δημιουργεί». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει 
ανάμεσα σε 5 δυνατές απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 
παρακάτω σύμφωνα με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι πλειοψηφία απάντησε ότι 
νιώθει μεσαία ικανοποίηση: 

 

 
 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν 

στον ιδιωτικό, σε μικρό ποσοστό, οι γυναίκες ηλικίας 25-35 ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
άνδρες ηλικίας μεταξύ 35-50ετών. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό 
τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-50ετών. 
Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών 
και 36-50ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-50ετών και πάνω από 50ετών. 
Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο, σε πολύ μικρό ποσοστό, στον ιδιωτικό 
τομέα οι γυναίκες μεταξύ 25-35ετών και 36-50ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες 
μεταξύ 25-35ετών.  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό 

τομέα, σε μικρό ποσοστό, οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν 11-20 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ 
στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 11-20 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεσαία 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι 
υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο 
στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο 
τομέα οι υπάλληλοι που έχουν πάνω από 20χρόνια προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση 
νιώθουν περισσότερο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι 
που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν τόσο στον ιδιωτικό 
τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι 
απόφοιτοι λυκείου ενώ στον δημόσιο τομέα οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.  

 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 
 

Η όγδοη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «οι μέθοδοι αντιμετώπισης των δυσχερειών 
μου προσφέρουν ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές 
απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω σύμφωνα 
με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει μεσαία 
ικανοποίηση: 
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι πολύ χαμηλή ικανοποίηση 
νιώθουν στον δημόσιο τομέα οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 25-35 ετών και πάνω από 50ετών. 
Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν σε μικρό ποσοστό στον ιδιωτικό τομέα τόσο οι άνδρες όσο 
και οι γυναίκες ηλικίας 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες μεταξύ 36-50ετών. 
Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών 
και 36-50ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες ηλικίας 36-50ετών. Υψηλή ικανοποίηση 
νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο 
τομέα οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 36-50ετών. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον 
ιδιωτικό τομέα οι γυναίκες μεταξύ 25-35ετών και 36-50ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
γυναίκες μεταξύ 36-50ετών.  
 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον δημόσιο 
τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 και πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Χαμηλή 
ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 και 11-20 χρόνια 
προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 11-20 χρόνια προυπηρεσίας. 
Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-
10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια 
προϋπηρεσίας και οι προϊστάμενοι που έχουν πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Υψηλή 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια 
προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν από 0-10 και 11-20 χρόνια 
προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που 
έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας και πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο 
τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας.  
 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον δημόσιο 
τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 
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Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ενώ στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο στον 
ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου ενώ στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ υψηλή 
ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι λυκείου ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης.  

 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9 
 

Η ένατη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «το επίπεδο των αμοιβών σε συνάρτηση με 
το επίπεδο των γνώσεων και της εμπειρίας μου προσφέρει ». Ο εργαζόμενος είχε την 
δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 5 δυνατές απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω σύμφωνα με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι 
πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει υψηλή ικανοποίηση: 

 

 
 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι πολύ χαμηλή ικανοποίηση 

νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα 
οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 35-50ετών. Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον 
ιδιωτικό τομέα οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες 
ηλικίας μεταξύ 36-50ετών. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα 
οι άνδρες μεταξύ 25-35ετών και 36-50ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-
50ετών. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 36-50ετών και 
οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 25-
35ετών. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες 
ηλικίας μεταξύ 36-50ετών.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό 

τομέα οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
προϊστάμενοι που έχουν πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ 
στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 11-20 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεσαία 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι 
υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο 
τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια 
προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον δημόσιο τομέα οι 
υπάλληλοι που έχουν πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας.  
 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό 
τομέα οι εργαζόμενοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που είναι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο, τόσο στον 
ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 
Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι λυκείου ενώ 
στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Πολύ υψηλή ικανοποίηση 
νιώθουν στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10 
 

Η δέκατη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «η ιεραρχική δομή του οργανισμού 
/επιχείρησης μου προσφέρει ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 
5 δυνατές απαντήσεις. Τα συνολικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα παρακάτω 
σύμφωνα με τον οποίο από τους 40 ερωτηθέντες οι πλειοψηφία απάντησε ότι νιώθει μεσαία 
ικανοποίηση: 

 

 
 

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι πολύ χαμηλή ικανοποίηση 
νιώθουν στον δημόσιο τομέα οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 25-35ετών και πάνω από 50ετών. 
Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες ηλικίας μεταξύ 
25-35ετών ενώ στον δημόσιο τομέα οι άνδρες ηλικίας από 25-35ετών και 36-50 ετών. 
Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι άνδρες μεταξύ 36-50ετών 
ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες μεταξύ 36-50ετών. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 25-35ετών ενώ στον δημόσιο 
τομέα οι άνδρες ηλικίας πάνω από 50ετών και οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 36-50ετών. Πολύ 
υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 25-35 ετών 
ενώ στον δημόσιο τομέα οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 36-50ετών.  
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Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον δημόσιο 

τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 και πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Χαμηλή 
ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια 
προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας 
και πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10 χρόνια 
προϋπηρεσίας. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα οι υπάλληλοι 
που έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 11-
20 και πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό 
τομέα οι υπάλληλοι που έχουν 0-10χρόνια προϋπηρεσίας ενώ στον δημόσιο τομέα οι 
υπάλληλοι που έχουν 0-10 και πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσίας.  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα πολύ χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν στον δημόσιο 

τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 
Χαμηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο 
τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μεσαία ικανοποίηση νιώθουν 
περισσότερο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υψηλή ικανοποίηση νιώθουν περισσότερο στον ιδιωτικό 
τομέα οι απόφοιτοι λυκείου ενώ στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Πολύ υψηλή ικανοποίηση νιώθουν στον ιδιωτικό τομέα οι απόφοιτοι 
τεχνολογικής εκπαίδευσης ενώ στον δημόσιο τομέα οι απόφοιτοι λυκείου και οι απόφοιτοι 
τεχνολογικής εκπαίδευσης.  
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ )  
 
 Η ανάλυση των απαντήσεων γίνεται σε πέντε πίνακες ανά μεταβλητή –φύλο, ηλικία, 
θέση εργασίας, χρόνια προϋπηρεσίας και επίπεδο εκπαίδευσης –σε συνάρτηση με τον φορέα 
εργασίας-ιδιωτικό και δημόσιο.  
 
 ΕΡΩΤΗΣΗ 1  
 

Η πρώτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν διένυα το 
υπόλοιπο της καριέρας μου στον οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι ». Ο 
εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις  

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 27 απάντησαν θετικά 

ενώ 13 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 67, 5% και 32, 5% 
αντίστοιχα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 27 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 17 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 12 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 10 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 6 στον δημόσιο τομέα. Από τους 13 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 8 ήταν 
άνδρες από τους οποίους ο ένας εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 5 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον 
δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 27 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 13 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 11 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
2 στον δημόσιο τομέα, οι 12 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 13 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 4 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον 
δημόσιο τομέα, οι 6 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και εργάζονταν στον 
δημόσιο τομέα.  
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Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 27 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 23 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 14 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 9 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν προϊστάμενοι από τις οποίες οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 13 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 
11 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 2 ήταν προϊστάμενοι οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 27 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 18 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 13 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα, οι 4 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους 
οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 5 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα. Από τους 13 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 5 είχαν από 0-10 
χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα, οι 4 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 2 εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 4 είχαν πάνω από 20χρόνια 
υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
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Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 27 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 7 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 
στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν 
στον δημόσιο τομέα, οι 11ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους 
οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα και 8 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα. Από τους 13 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά ο ένας ήταν απόφοιτος 
τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 10 ήταν απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
7 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου οι οποίοι εργάζονταν 
στον δημόσιο τομέα.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2  
 

Η δεύτερη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «απολαμβάνω να συζητάω για τον 
οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι με ανθρώπους εκτός εργασίας ». Ο 
εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 20 απάντησαν θετικά 
ενώ οι άλλοι 20 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 50% και 50% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 13 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 7 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 3 στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 12 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 8 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 11 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 8 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 
στον δημόσιο τομέα, οι 8 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα και ο ένας ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 6 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας 
στον δημόσιο τομέα, οι 10 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον 
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ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον δημόσιο τομέα και οι 4 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

  
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 17 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 11 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τις οποίες οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά 
οι 17 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 10 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 14 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 10 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα, οι 3 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους 
οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα και οι 3 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον 
δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 9 είχαν από 0-10 
χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα, οι 5 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 2 εργάζονταν 
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στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα και οι 6 είχαν πάνω από 20χρόνια 
υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 
οι 5 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
ένα στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 7 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από 
τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και 7 ήταν 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
4 στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι δύο ήταν 
απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο άλλος 
στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν 
στον δημόσιο τομέα, οι 14 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους 
οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 10 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας 
στον δημόσιο τομέα.  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3  
 

Η τρίτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «πραγματικά αισθάνομαι ότι τα 
προβλήματα του οργανισμού ή της επιχείρησης είναι και δικά μου ». Ο εργαζόμενος είχε 
την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 
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Συνολικές απαντήσεις 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 21 απάντησαν θετικά 

ενώ 19 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 52, 5% και 47, 5% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 21 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 16 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 5 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 9 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 10 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον 
δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 21 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 
οι 7 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 
στον δημόσιο τομέα, οι 11 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα και οι τρείς ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 10 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 8 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι δύο 
στον δημόσιο τομέα, οι 7 ήταν ηλικίας από 36-50 οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα 
και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 21 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 18 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 11 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τις οποίες ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι δύο στον δημόσιο τομέα. Από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά 
οι 16 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 9 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 21 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 
οι 11 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 8 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα, οι 5 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους 
οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 5 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα. Από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 12 είχαν από 0-10 
χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα, οι 3 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 4 είχαν πάνω από 20χρόνια 
υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 21 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 6 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
δυο στον δημόσιο τομέα, οι 10 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους 
οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα και 5 ήταν 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά ένας ήταν 
απόφοιτος λυκείου ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, 2 ήταν απόφοιτοι 
τεχνολογικής εκπαίδευσης από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
άλλος δημόσιο τομέα, οι 11 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους 
οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και οι 5 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4  
 

Η τέταρτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «αυτός ο οργανισμός ή η επιχείρηση 
σημαίνει πολλά για μένα». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 
δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 
 
Συνολικές απαντήσεις 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 20 απάντησαν θετικά 

και 20 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 50%.  
 

Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 13 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 7 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 4 στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 12 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 8 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα.  
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Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 6 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 
στον δημόσιο τομέα, οι 11 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 11 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον 
δημόσιο τομέα, οι 7 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. 
 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 16 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν 
αρνητικά οι 18 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
9 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 2 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και ο άλλος στον δημόσιο τομέα.  

 
 



 55

Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 9 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 3 στον δημόσιο τομέα, οι 5 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 3 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 6 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 14 είχαν από 0-10 
χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα, οι 3 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 3 είχαν πάνω από 20χρόνια 
υπηρεσίας και εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 
οι 6 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 
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στον δημόσιο τομέα, οι 9 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 
4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα και 5 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά ο ένας ήταν απόφοιτος 
λυκείου και εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 2 ήταν απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης 
από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο άλλος στον δημόσιο τομέα, 
οι 12 ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και οι 5 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους 
οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
 

Η πέμπτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «δεν αισθάνομαι συναισθηματικά δεμένος 
με τον οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να 
επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 
παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 16 απάντησαν θετικά 

ενώ 24 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 40% και 60% 
αντίστοιχα.  

 
 

Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 12 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν γυναίκες από τις οποίες η μία εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
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και οι 3 στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 13 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 8 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 11 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 7 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 
στον δημόσιο τομέα, οι 6 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 10 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας 
στον δημόσιο τομέα, οι 12 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 
οι 13 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 εργαζόμενους που απάντησαν 
αρνητικά οι 21 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 13 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και 
οι 8 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 9 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 4 στον δημόσιο τομέα, οι 3 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο 
ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 4 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 εργαζόμενους 
που απάντησαν αρνητικά οι 14 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 10 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα, οι 5 είχαν από 11-20 χρόνια 
υπηρεσίας από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο 
τομέα και οι 5 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι ένας ήταν απόφοιτος λυκείου ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, ένας ήταν 
απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον δημόσιο τομέα, οι 10 ήταν 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα και 4 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους 
οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 6 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος 
τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 11 ήταν 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
6 στον δημόσιο τομέα και οι 6 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 4 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 
 

Η έκτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «δεν αισθάνομαι σαν μέλος μιας οικογένειας 
στον οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να 
επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 
παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 20 απάντησαν θετικά 

ενώ οι άλλοι 20 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 50% και 50% 
αντίστοιχα.  
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Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 15 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 8 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 5 ήταν γυναίκες από τις οποίες η μία εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 4 στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 10 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 10 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα. 

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 9 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 
στον δημόσιο τομέα, οι 9 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 8 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας 
στον δημόσιο τομέα, οι 9 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα  
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Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 17 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 8 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 9 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν 
αρνητικά οι 17 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 10 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και 
οι 7 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 14 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 8 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα, οι 3 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους 
ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 3 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 εργαζόμενους 
που απάντησαν αρνητικά οι 9 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 7 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα, οι 5 είχαν από 11-20 χρόνια 
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υπηρεσίας από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο 
τομέα και οι 6 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 20 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

ο ένας ήταν απόφοιτος λυκείου ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, ένας ήταν 
απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον δημόσιο τομέα, οι 12 ήταν 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και 6 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους 
οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα. Από τους 20 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 6 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος 
τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 9 ήταν 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
5 στον δημόσιο τομέα και οι 4 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 2 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
 

Η έβδομη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «την περίοδο αυτή η παραμονή μου στον 
οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι είναι θέμα ανάγκης ». Ο εργαζόμενος είχε την 
δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 
 
Συνολικές απαντήσεις 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 16 απάντησαν θετικά 

ενώ 24 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 40% και 60% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 11 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 5 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 14 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 10 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον 
δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 8 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 
στον δημόσιο τομέα, οι 4 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα και οι 4 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 9 
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ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον 
δημόσιο τομέα, οι 14 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον δημόσιο τομέα και ο ένας ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 12 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 εργαζόμενους που απάντησαν 
αρνητικά οι 22 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 12 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και 
οι 10 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 2 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και ο άλλος στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 8 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 2 στον δημόσιο τομέα, ο ένας είχε από 11-20 χρόνια υπηρεσίας ο οποίος στον δημόσιο 
τομέα και οι 7 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 εργαζόμενους που 
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απάντησαν αρνητικά οι 15 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 9 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα, οι 7 είχαν από 11-20 χρόνια 
υπηρεσίας από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο 
τομέα και οι 2 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο 
τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 16 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι ένας ήταν απόφοιτος λυκείου ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, ένας ήταν 
απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 10 ήταν 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και 4 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους 
οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 24 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 6 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος 
τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον δημόσιο τομέα, οι 11 ήταν 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
5 στον δημόσιο τομέα και οι 6 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 3 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 
 

Η όγδοη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να φύγω 
από τον οργανισμό ή την επιχείρηση αυτήν την περίοδο ακόμη και αν το ήθελα». Ο 
εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 
Συνολικές απαντήσεις 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 17 απάντησαν θετικά 

ενώ 23 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 42, 5% και 57, 5% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 9 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 8 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 5 στον δημόσιο τομέα. Από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 16 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 7 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 5 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
ένας στον δημόσιο τομέα, οι 10 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 3 εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
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εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 12 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα, οι 8 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και εργάζονταν στον 
δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 14 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν 
αρνητικά οι 20 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 12 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και 
οι 8 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 8 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 2 στον δημόσιο τομέα, οι 3 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν 
στον δημόσιο τομέα και οι 6 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας 
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εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα. Από τους 23 εργαζόμενους 
που απάντησαν αρνητικά οι 15 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 9 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα, οι 5 είχαν από 11-20 χρόνια 
υπηρεσίας από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο 
τομέα και οι 3 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο 
τομέα 
 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 4 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 3 οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και ο ένας στον δημόσιο τομέα, οι 11 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από 
τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και 2 ήταν 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου οι οποίοι εργάζονταν δημόσιο τομέα. Από τους 23 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 3 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 2 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα, 2 ήταν απόφοιτοι 
τεχνολογικής εκπαίδευσης από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
άλλος στον δημόσιο τομέα, οι 10 ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 5 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα και οι 8 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9  
 

Η ένατη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «ένας από τους λόγους που δεν φεύγω από 
τον οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι είναι ότι δεν έχω άλλες εναλλακτικές 
προτάσεις ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές 
απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 
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Συνολικές απαντήσεις 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 17 απάντησαν θετικά 

ενώ 23 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 42, 5% και 57, 5% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 12 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 5 ήταν γυναίκες οι οποίες εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 
23 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 13 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 7 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 10 ήταν γυναίκες από 
τις οποίες οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 
οι 6 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 
στον δημόσιο τομέα, οι 8 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 11 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι δύο 
στον δημόσιο τομέα, οι 10 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι άλλοι 5 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 15 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 9 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 2 ήταν προϊστάμενοι οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από 
τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 19 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 
12 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν προϊστάμενοι 
από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  
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Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 8 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 3 στον δημόσιο τομέα, οι 4 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο 
ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα και οι 5 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 23 εργαζόμενους 
που απάντησαν αρνητικά οι 15 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 10 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα, οι 4 είχαν από 11-20 χρόνια 
υπηρεσίας από τους οποίους 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο 
τομέα και οι 4 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι ένας ήταν απόφοιτος λυκείου ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 13 ήταν 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 9 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους 
οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 23 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 6 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα, οι 2 ήταν απόφοιτοι 
τεχνολογικής εκπαίδευσης από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
άλλος στον δημόσιο, οι 8 ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 5 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα και οι 7 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 10 
 

Η δέκατη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «θα ήταν οικονομικά ασύμφορο να φύγω 
από τον οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα 
να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους 
πίνακες παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 

 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 23 απάντησαν θετικά 

ενώ 17 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 57, 5% και 42, 5% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 14 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 9 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 7 στον δημόσιο τομέα. Από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 11 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 6 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και η μια στον 
δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 10 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 
στον δημόσιο τομέα, οι 10 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 7 
ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας 
στον δημόσιο τομέα, οι 8 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 19 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 12 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 
15 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 11 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 2 ήταν προϊστάμενοι οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 14 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα, οι 3 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα και οι 6 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 17 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 9 
είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και 
οι 3 στον δημόσιο τομέα, οι 5 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 4 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα και οι 3 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον 
δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 23 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

ένας ήταν απόφοιτος λυκείου ο οποίος εργάζονταν στον δημόσιο τομέα, οι 16 ήταν 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 9 στον δημόσιο τομέα και 6 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους 
οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα. Από τους 17 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 6 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 5 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα, οι 2 ήταν απόφοιτοι 
τεχνολογικής εκπαίδευσης από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
άλλος στον δημόσιο τομέα, οι 5 ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 2 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα και οι 4 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας 
στον δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 11 
 

Η ενδέκατη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «αν μου γίνει πρόταση για μια καλύτερη 
δουλειά θα αισθανθώ ότι δεν είναι σωστό να φύγω από τον οργανισμό ή την επιχείρηση 
που εργάζομαι ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές 
απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 9 απάντησαν θετικά 

ενώ 31 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 22, 5% και 77, 5% 
αντίστοιχα.  
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Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 5 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 31 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 20 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 10 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 10 στον δημόσιο 
τομέα ενώ οι 11 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 
στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 2 ήταν ηλικίας από 25-35 οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 4 ήταν ηλικίας από 
36-50 από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα 
και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 31 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 15 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 11 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα, οι 14 ήταν ηλικίας από 36-50 
από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 10 στον δημόσιο τομέα και οι 2 
ήταν ηλικίας άνω των 50 και εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
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Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 7 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 2 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και ο άλλος στον δημόσιο τομέα. Από τους 31 εργαζόμενους που απάντησαν 
αρνητικά οι 27 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 14 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και 
οι 13 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 3 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, ο ένας είχε 
από 11-20 χρόνια υπηρεσίας ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 είχαν πάνω 
από 20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 
στον δημόσιο τομέα. Από τους 31 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 20 είχαν από 0-
10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 12 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον 
δημόσιο τομέα, οι 7 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 3 εργάζονταν 
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στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα και οι 4 είχαν πάνω από 20χρόνια 
υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 4 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
ένας στον δημόσιο τομέα, οι 5 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους 
οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα. Από τους 31 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 3 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 2 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα, οι 2 ήταν απόφοιτοι 
τεχνολογικής εκπαίδευσης από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
άλλος στον δημόσιο, οι 16 ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 7 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 9 στον δημόσιο τομέα και οι 10 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 12 
 

Η δωδέκατη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «πιστεύω ότι στις μέρες μας οι 
άνθρωποι μετακινούνται πολύ συχνά από εργασία σε εργασία ». Ο εργαζόμενος είχε την 
δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 32 απάντησαν θετικά 

ενώ 8 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 80% και 20% 
αντίστοιχα.  

  
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 32 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 18 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 10 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 14 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 7 στον δημόσιο τομέα. Από τους 8 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 7 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα 
ενώ μια ήταν γυναίκα η οποία εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 32 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 14 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 11 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
3 στον δημόσιο τομέα, οι 15 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 9 στον δημόσιο τομέα και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 8 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 3 
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ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας 
στον δημόσιο τομέα, οι 3 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 32 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 27 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 15 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 12 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 5 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 3 στον δημόσιο τομέα. Από τους 8 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 7 
ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα ενώ ο ένας ήταν προϊστάμενος ο οποίος εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 32 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 17 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 12 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα, οι 8 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους 
οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα και οι 7 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον 
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δημόσιο τομέα. Από τους 8 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 6 είχαν από 0-10 
χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα, και οι 2 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον 
δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 

 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 32 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 7 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 
στον δημόσιο τομέα, οι 2 ήταν απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης από τους οποίους ο 
ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο άλλος στον δημόσιο τομέα, οι 14 ήταν απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
8 στον δημόσιο τομέα και οι 9 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 5 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα. Από τους 8 εργαζόμενους που 
απάντησαν αρνητικά οι 7 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 
3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα, και ο ένας ήταν κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου ο οποίος εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 13 
 

Η δέκατη τρίτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «ένας από τους κύριους λόγους που 
συνεχίζω να εργάζομαι στον ίδιο οργανισμό ή την επιχείρηση είναι ότι πιστεύω ότι η 
αφοσίωση είναι πολύ σημαντική αξία και επομένως νιώθω ηθική υποχρέωση να 
παραμείνω ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές 
απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 14 απάντησαν θετικά 

ενώ 26 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 35% και 65% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 14 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 10 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 4 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 26 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 15 ήταν 
άνδρες από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 9 στον δημόσιο τομέα 
ενώ οι 11 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον 
δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 14 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 5 ήταν ηλικίας από 25-35 οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 6 ήταν ηλικίας από 
36-50 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα 
και οι 3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 26 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 12 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 8 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα, οι 12 ήταν ηλικίας από 36-50 
από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 9 στον δημόσιο τομέα και οι 2 
ήταν ηλικίας άνω των 50 και εργάζονταν στον δημόσιο τομέα  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 14 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 11 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 8 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 26 εργαζόμενους που απάντησαν 
αρνητικά οι 23 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 10 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και 
οι 13 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  
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Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 14 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 6 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 3 είχαν 
από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
ένας στον δημόσιο τομέα και οι 5 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο 
ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα. Από τους 26 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 17 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους 
οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον δημόσιο τομέα, οι 5 είχαν από 
11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 3 στον 
δημόσιο τομέα και οι 4 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον 
δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 14 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 
οι 5 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
ένας στον δημόσιο τομέα, οι 6 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους 
οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα και 3 ήταν 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα. Από τους 26 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 2 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους ο 
ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο άλλος στον δημόσιο τομέα, οι 2 ήταν απόφοιτοι 
τεχνολογικής εκπαίδευσης από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
άλλος στον δημόσιο τομέα, οι 15 ήταν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 7 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον δημόσιο τομέα και οι 7 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον 
δημόσιο τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 14 
 

Η δέκατη τέταρτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «υπάρχουν πράγματα στην ζωή 
που πρέπει να κάνεις είτε σου αρέσουν είτε όχι ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να 
επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες 
παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 31 απάντησαν θετικά 

ενώ 9 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 77, 5% και 22, 5% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 31 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 18 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 12 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 13 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 8 στον δημόσιο τομέα. Από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 7 ήταν 
άνδρες οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα ενώ οι 2 ήταν γυναίκες οι οποίες 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 31 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 9 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 
στον δημόσιο τομέα, οι 17 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 11 στον δημόσιο τομέα και οι 5 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 8 
ήταν ηλικίας από 25-35 οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, και ο ένας ήταν ηλικίας 
από 36-50 ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 31 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 25 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 9 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 16 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 6 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους οι 2 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
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τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα. Από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά και 
οι 9 ήταν υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 31 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 15 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 8 στον δημόσιο τομέα, οι 7 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους 
οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον δημόσιο τομέα και οι 9 είχαν πάνω από 
20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον 
δημόσιο τομέα. Από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 8 είχαν από 0-10 
χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, ο ένας είχε από 11-20 χρόνια 
υπηρεσίας και εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα.  

 
 

Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 31 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 5 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 
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στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν 
στον δημόσιο τομέα, οι 19 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους 
οι 7 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 12 στον δημόσιο τομέα και 6 ήταν κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 
στον δημόσιο τομέα. Από τους 9 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά ο 2 ήταν απόφοιτοι 
λυκείου που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, ο ένας ήταν απόφοιτος τεχνολογικής 
εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 2 ήταν πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα.  
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 15 
 

Η δέκατη πέμπτη ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής «δεν νομίζω ότι το να θέλεις να 
γίνεις ο άνθρωπος του οργανισμού ή της επιχείρησης είναι πολύ λογικό και συμφέρον στις 
μέρες μας ». Ο εργαζόμενος είχε την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 2 δυνατές 
απαντήσεις. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες παρακάτω: 

 
Συνολικές απαντήσεις 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 40 ερωτηθέντες 19 απάντησαν θετικά 

ενώ 21 απάντησαν αρνητικά, το οποίο εκφρασμένο σε ποσοστά είναι 47, 5% και 52, 5% 
αντίστοιχα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και φύλλο 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 11 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 8 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 8 ήταν γυναίκες από τις οποίες oι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
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και οι άλλες 4 στον δημόσιο τομέα. Από τους 21 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 
14 ήταν άνδρες από τους οποίους οι 10 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 στον 
δημόσιο τομέα ενώ οι 7 ήταν γυναίκες από τις οποίες οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα 
και οι 4 στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και ηλικία 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 8 ήταν ηλικίας από 25-35 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 4 
στον δημόσιο τομέα, οι 9 ήταν ηλικίας από 36-50 από τους οποίους οι 3 εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα και οι 2 ήταν ηλικίας άνω των 50 και 
εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 21 εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 9 
ήταν ηλικίας από 25-35 οι οποίοι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 9 ήταν ηλικίας από 36-
50 από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα και οι 
3 ήταν ηλικίας άνω των 50 και εργάζονταν στον δημόσιο τομέα.  
 
Απαντήσεις κατά φορέα και θέση εργασίας 
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 16 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 6 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 10 στον 
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δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον 
ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα. Από τους 21 εργαζόμενους που απάντησαν 
αρνητικά οι 18 ήταν υπάλληλοι από τους οποίους οι 12 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και 
οι 6 στον δημόσιο τομέα ενώ οι 3 ήταν προϊστάμενοι από τους οποίους ο ένας εργάζονταν 
στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα.  

 
Απαντήσεις κατά φορέα και χρόνια υπηρεσίας  
 

 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 

οι 10 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τομέα και οι 6 στον δημόσιο τομέα, οι 6 είχαν από 11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους 
οι 3 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι άλλοι 3 στον δημόσιο τομέα και οι 3 είχαν πάνω 
από 20χρόνια υπηρεσίας οι οποίοι εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 21 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 13 είχαν από 0-10 χρόνια υπηρεσίας από τους 
οποίους οι 11 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 2 στον δημόσιο τομέα, οι 2 είχαν από 
11-20 χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
άλλος στον δημόσιο τομέα και οι 6 είχαν πάνω από 20χρόνια υπηρεσίας από τους οποίους ο 
ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 5 στον δημόσιο τομέα. 
 
Απαντήσεις κατά φορέα και επίπεδο εκπαίδευσης 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα από τους 19 εργαζόμενους που απάντησαν θετικά 
οι 2 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους ο ένας εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο 
άλλος στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 12 ήταν απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από 
τους οποίους οι 5 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 7 στον δημόσιο τομέα και 4 ήταν 
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και εργάζονταν στον δημόσιο τομέα. Από τους 21 
εργαζόμενους που απάντησαν αρνητικά οι 5 ήταν απόφοιτοι λυκείου από τους οποίους οι 4 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα, ένας ήταν απόφοιτος 
τεχνολογικής εκπαίδευσης ο οποίος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα, οι 9 ήταν 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από τους οποίους οι 4 εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 
5 στον δημόσιο τομέα και οι 6 ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από τους οποίους οι 5 
εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και ο ένας στον δημόσιο τομέα.  
 
Περιορισμοί της έρευνας  
 

    Η παραπάνω έρευνα έχει κάποιους περιορισμούς. Ο πρώτος περιορισμός είναι ότι το 
δείγμα της έρευνας είναι μικρό, γεγονός το οποίο με την σειρά του περιορίζει την γενίκευση 
των αποτελεσμάτων. Ένας δεύτερος περιορισμός είναι η χρήση αποκλειστικά 
ερωτηματολογίων για την συλλογή των στοιχείων. Η χρήση ίσως και κάποιων συνεντεύξεων 
θα μπορούσε να αποσπάσει από τους εργαζόμενους και να προσδώσει μια πιο 
ολοκληρωμένη αντίληψη και επεξήγηση της συμπεριφοράς τους.  

   Η εν λόγω εργασία μπορεί να χαρακτηριστεί ως προπαρασκευαστική, έχοντας ως 
απώτερο σκοπό την διενέργεια μιας περαιτέρω έρευνας η οποία θα ξεπερνά τους παραπάνω 
περιορισμούς και η οποία θα ερευνά την επίδραση κάθε παράγοντα που προσδιορίζει τις 
έννοιες της αφοσίωσης και της ικανοποίησης από την εργασία σε σχέση με κάθε μια 
μεταβλητή.  
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Συμπεράσματα 
 
 Από την έρευνα που διενεργήθηκε με την εμπειρική μέθοδο της συμπλήρωσης 
ερωτηματολογίων προκύπτουν ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα.  
 Όλες οι μεταβλητές-φύλο, τομέας εργασίας, ηλικία, θέση, χρόνια υπηρεσίας και 
επίπεδο μόρφωσης- που χρησιμοποιήθηκαν διαδραματίζουν έναν ξεχωριστό αλλά και 
ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο τόσο στο αίσθημα της ικανοποίησης από την εργασία όσο και 
στην αφοσίωση που νιώθουν οι εργαζόμενοι.  
   

Παρακάτω αναφέρουμε συμπερασματικά τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας που 
προηγήθηκε: 
 

• Υψηλότερη ικανοποίηση νιώθουν οι άνδρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, 
είναι ηλικίας μεταξύ 25-35 ετών, έχουν 0-10 χρόνια προϋπηρεσίας, εργάζονται ως 
απλοί υπάλληλοι και είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  
 

Το παραπάνω συμπέρασμα δικαιολογείται πιθανόν αν αναλογιστούμε ότι οι 
άνδρες αυτής της ηλικίας έχουν μόλις αρχίσει να εργάζονται μετά την αποφοίτηση 
τους και την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Βρίσκονται στην 
πρώτη εφαρμογή του αντικειμένου του οποίου σπούδασαν. Αυτό δεν αναιρείται ούτε 
επηρεάζεται από την θέση τους στην ιεραρχία. Επισημαίνεται ότι η κορύφωση του 
δείγματος αφορούσε τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος 
αδιαμφισβήτητα προσφέρει την αίσθηση των μεγάλων προοπτικών σε κάθε 
αντικείμενο εργασίας.  

 
• Χαμηλότερη ικανοποίηση νιώθουν οι άνδρες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα, 

είναι ηλικίας 35-50 ετών, έχουν 10-20 χρόνια προϋπηρεσίας, εργάζονται ως απλοί 
υπάλληλοι και είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά και κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου.  

  
Η στασιμότητα της εξέλιξης, η αναξιοκρατία και η ανισότητα της 

οικονομικής μεταχείρισης σε σχέση με τους επιστήμονες του ιδιωτικού τομέα 
οδηγούν τους άνδρες της παραπάνω κατηγορίας να εμφανίζουν την χαμηλότερη 
ικανοποίηση. Δεν έχουν όμως τάσεις φυγής λόγω της ασφάλειας που τους παρέχει ο 
δημόσιος τομέας.  
 

• Οι εργαζόμενοι που διακατέχονται από το αίσθημα της αφοσίωσης είναι οι άνδρες 
που εργάζονται στον δημόσιο τομέα, είναι ηλικίας πάνω από 50ετών, έχουν πάνω 
από 20 χρόνια προϋπηρεσίας, εργάζονται ως απλοί υπάλληλοι και είναι απόφοιτοι 
λυκείου αλλά και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

 
Η παραμονή επί μακρόν σε ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας, η γνώση κάθε 

πιθανής πτυχής του και η αίσθηση ότι είναι η μοναδική εργασία την οποία δύναται να 
επιτελέσουν επιμελώς και με ακρίβεια οδηγούν τους άνδρες, που εργάζονται στον 
δημόσιο τομέα, στην τελευταία τους δεκαετία πριν την σύνταξη να εμφανίζουν τον 
μεγαλύτερο βαθμό αφοσίωσης.  

 
• Οι εργαζόμενοι που διακατέχονται λιγότερο από το αίσθημα της αφοσίωσης είναι οι 

άνδρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, είναι ηλικίας 35-50 ετών, έχουν 11-20 
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χρόνια προϋπηρεσίας, εργάζονται ως απλοί υπάλληλοι και είναι απόφοιτοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

 
Τα πολλά χρόνια προϋπηρεσίας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

οι πολύ υψηλές απαιτήσεις απόδοσης και συχνά η μη ανταποκρινόμενη στα χρόνια 
προϋπηρεσίας μισθολογική ανέλιξη είναι οι πιθανές αιτίες που σταδιακά μειώνουν το 
αίσθημα της αφοσίωσης των εργαζομένων. Επιπρόσθετα η αβεβαιότητα της 
μελλοντικής παραμονής στην εργασία δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να 
αισθανθούν το αντικείμενο τους ως μέρος του εαυτού τους, στο οποίο μελλοντικά θα 
μπορούσαν να προσδώσουν και προσωπικά τους χαρακτηριστικά ή διαφορετικά να 
προσθέσουν την προσωπικής τους πινελιά.  

 
   Συνοψίζοντας δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην απουσία των 

γυναικών από τις ακραίες διαβαθμίσεις τόσο της ικανοποίησης από την εργασία όσο 
και της αφοσίωσης σε αυτήν, φαινόμενο το οποίο εξηγείται ίσως από τις πολλαπλές, 
πέραν της εργασίας απαιτήσεις της κοινωνίας στις οποίες καλούνται να 
ανταποκριθούν οι γυναίκες. Οι ίσως βαθύτερες αναζητήσεις και φιλοδοξίες τους στον 
εργασιακό χώρο παραγκωνίζονται από την αναγκαιότητα ικανοποίησης των 
υπόλοιπων ρόλων τους.  

 
Προτάσεις  
 

Λαμβάνοντας υπ’όψιν την ανάλυση της έρευνας που έγινε παραπάνω καθώς και τις 

απαντήσεις, μέσω των ερωτηματολογίων, ίσως θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε σε κάποιες 

από αυτές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να προσπαθήσουμε να κάνουμε 

κάποιες σκέψεις για τυχόν προοπτικές βελτίωσης. 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις σχετικά με το σύστημα προαγωγών και τις προοπτικές 

εξέλιξης που εμπεριέχονται και ορίζουν μεταξύ άλλων την έννοια της ικανοποίησης από την 

εργασία, η πλειοψηφία των εργαζομένων απάντησε ότι εισπράττει χαμηλή ικανοποίηση. Οι 

εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα εμφανίζονται λιγότερο ικανοποιημένοι από αυτούς του 

ιδιωτικού τομέα, και ειδικότερα οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακών τίτλων. 

Επειδή το σύστημα των προαγωγών καθώς και οι προοπτικές εξέλιξης συνδέονται 

άρρηκτα με την ικανοποίηση που ο εργαζόμενος εισπράττει και κατ’ επέκτασιν με την 

παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του θα πρέπει οι διοικήσεις των οργανισμών 

να υιοθετήσουν ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα τόσο αξιολόγησης όσο και αμοιβών, με 

το οποίο οι εργαζόμενοι θα νιώθουν άξια, ισότιμα και ανταγωνιστικά μέλη. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν οι διοικήσεις προσωπικού να 
υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο της «εσωτερικής συγκριτικής 
αξιολόγησης» (Benchmarking),  ένα εργαλείο ποιότητας με στόχο την συνεχή βελτίωση των 
διαδικασιών διοίκησης στις επιχειρήσεις. Η γνώση μέσα από την σύγκριση θα αποτελέσει το 
βασικότερο εργαλείο με το οποίο κάθε οργανισμός θα εντοπίζει τους καλύτερους 
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εργαζόμενους που πληρούν τα κριτήρια τόσο για τις προαγωγές όσο και για τις ευκαιρίες 
εξέλιξης και ανάπτυξης.  
 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις σχετικά με την αίσθηση του «συναισθηματικά δεμένου» 

εργαζόμενου με τον οργανισμό ή την επιχείρηση που είναι δείκτης της αφοσίωσης που 

επιδεικνύει, η πλειοψηφία των εργαζόμενων απάντησε αρνητικά. Οι εργαζόμενοι στον 

ιδιωτικό τομέα εμφανίζονται λιγότερο συναισθηματικά δεμένοι και ειδικότερα οι απλοί 

υπάλληλοι. Οι εικασίες για τις τυχόν αιτίες, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο με 

τα συμπεράσματα, είναι η ανασφάλεια-απειλή που νιώθουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 

επίπεδο της χαμηλής μισθολογικής κλίμακας στο οποίο βρίσκονται. 

Κύριο μέλημα των διοικήσεων προσωπικού των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι να 

ενισχύσουν με οικονομικά κίνητρα τους υπαλλήλους αυτούς, τοποθετώντας τους ίσως σε 

θέσεις μάρκετινγκ και πωλήσεων, προσφέροντάς τους, για παράδειγμα, ποσοστά επί των 

πωλήσεων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακές στρατηγικές μάνατζμεντ, 

όπως το μοίρασμα των κερδών.  

Επιπλέον η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη είναι μέθοδοι που ενθαρρύνουν και 

αυξάνουν την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων. Η ανάθεση, επίσης, ευθυνών και 

πρωτοβουλιών είναι μια πρακτική που συμβάλει στην αύξηση της αφοσίωσης αφού 

επιτρέπει στους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που 

έχουν και έτσι να νιώσουν ικανά και χρήσιμα μέλη της επιχείρησης. 

 Αναμφισβήτητα η ικανοποίηση από την εργασία καθώς και η αφοσίωση του 

εργαζόμενου συνδέονται με την διαχρονική βιωσιμότητα και ανάπτυξη των οργανισμών ή 

των επιχειρήσεων. Για αυτό πέραν των παραπάνω: 

  Σε επίπεδο συνθηκών εργασίας μπορούν οι διοικήσεις των οργανισμών να δείχνουν 

σεβασμό στον διττό ρόλο των εργαζόμενων, τόσο ως ξεχωριστές μονάδες όσο και ως γονείς, 

με επιπρόσθετες παροχές, όπως ευελιξία ωραρίου, άδειες, δομές για την φύλαξη των παιδιών 

καθώς και άριστες συνθήκες μέσα στον εργασιακό χώρο.  

Eπιπρόσθετα υπάρχει επιτακτική ανάγκη για συνεχή ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση –

εκπαίδευση προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να εναλλάσσουν καθήκοντα και 

αρμοδιότητες και να νιώθουν ικανά και άξια μέλη του οργανισμού.  

  Τέλος η παρουσία εργασιακών /οργανωτικών ψυχολόγων στις επιχειρήσεις και στους 

οργανισμούς έχει αναδειχθεί στις μέρες μας ως μια αυξανόμενη ανάγκη για την ομαλή 

λειτουργία της εκάστοτε οργανωτικής δομής και του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι 

οργανισμοί αλλά και η εργοδοσία έχουν υποχρέωση να στηρίζουν ηθικά και να φέρονται με 

υπευθυνότητα και συνέπεια στους εργαζόμενους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
Το ερωτηματολόγιο που θα σας παρακαλέσουμε να συμπληρώσετε είναι 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ανώνυμο και τα αποτελέσματά του θα ενσωματωθούν στην 
ακαδημαϊκή μας διατριβή. Χωρίζεται σε δυο μέρη, το πρώτο αφορά την ικανοποίηση 
από την εργασία και το δεύτερο το αίσθημα της αφοσίωσης στην εργασία.  
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας 
 
Φύλο  Άνδρας  Γυναίκα  
 
Τομέας εργασίας  Ιδιωτικός  Δημόσιος  
 
Ηλικία 25-35  36-50  50 & άνω 
 
Θέση  υπάλληλος  προϊστάμενος  
  
  διευθυντής  
 
Χρόνια υπηρεσίας  0-10 11-20  πάνω από 20  
 
Επίπεδο μόρφωσης  
 
 απόφοιτος λυκείου  
 απόφοιτος Α. Τ. Ε. Ι  
 απόφοιτος Α. Ε. Ι.  
 κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
 (Παρακαλώ σημειώστε με ένα Χ την επιλογή σας. Η διαβάθμιση των απαντήσεών 
σας έχει φθίνουσα σημασία, δηλαδή η «υψηλή ικανοποίηση» παίρνει βαθμό 5 και η 
«χαμηλή ικανοποίηση» παίρνει βαθμό 1. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή σας 
βαθμολογείται με 4, 3, 2. )  
 
1. η επικοινωνία και διάχυση πληροφοριών στον οργανισμό ή την 
επιχείρηση που εργάζομαι μου προξενούν: 
 
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση  
 
2. οι διαπροσωπικές σχέσεις μου προξενούν:  
 
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση  
 
3. η φύση της εργασίας που κάνω μου προσφέρει:  
 
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση  
 
4. ο βαθμός υποκίνησής μου στο χώρο της εργασίας μου προσφέρει:  
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 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση  
 
5. το σύστημα των προαγωγών καθώς και οι ευκαιρίες για εξέλιξη είναι 
τέτοιες ώστε να εισπράττω 
 
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση  
 
6. το επίπεδο της ασφάλειας εργασίας μου προσφέρει 
 
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση  
 
7. ο βαθμός της εμπλοκής- επιτήρησης των προϊσταμένων μου δημιουργεί 
 
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση 
 
8.   οι μέθοδοι αντιμετώπισης των δυσχερειών μου προσφέρουν 
 
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση  
 
9.  το επίπεδο των αμοιβών σε συνάρτηση με το επίπεδο των γνώσεων και 
της εμπειρίας μου προσφέρει 
 
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση 
 
10.  Η ιεραρχική δομή του οργανισμού /επιχείρησης μου προσφέρει  
  
 υψηλή ικανοποίηση  χαμηλή ικανοποίηση 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
 
 (Η παρακάτω κλίμακα εκφράζει το κατά πόσο οι προτάσεις αυτές εκφράζουν ή όχι 
τον ερωτηθέντα )  
 
 Σας παρακαλούμε να σημειώσετε αυτό που σας εκφράζει γράφοντας ένα Χ στη θέση 
ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
 
1. θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν διένυα το υπόλοιπο της καριέρας μου στον 
οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι 
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
2. απολαμβάνω να συζητάω για τον οργανισμό ή την επιχείρηση που 
εργάζομαι με ανθρώπους εκτός εργασίας 
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
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3. πραγματικά αισθάνομαι ότι τα προβλήματα του οργανισμού ή της 
επιχείρησης είναι και δικά μου 
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
4. αυτός ο οργανισμός ή η επιχείρηση σημαίνει πολλά για μένα  
  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
  
5. δεν αισθάνομαι συναισθηματικά δεμένος με τον οργανισμό ή την 
επιχείρηση που εργάζομαι  
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
6. δεν αισθάνομαι σαν «μέλος μιας οικογενείας» στον οργανισμό ή την 
επιχείρηση που εργάζομαι 
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
7.  την περίοδο αυτή η παραμονή μου στον οργανισμό ή την επιχείρηση που 
εργάζομαι είναι θέμα ανάγκης 
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
8.  θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να φύγω από τον οργανισμό ή την 
επιχείρηση αυτήν την περίοδο ακόμη και αν το ήθελα πολύ 
  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
 
9.  ένας από τους λόγους που δεν φεύγω από τον οργανισμό ή την επιχείρηση 
που εργάζομαι είναι ότι δεν έχω άλλες εναλλακτικές προτάσεις  
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
10.  θα ήταν οικονομικά ασύμφορο να φύγω από τον οργανισμό ή την 
επιχείρηση που εργάζομαι  
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
11.  αν μου γίνει πρόταση για μια καλύτερη δουλειά θα αισθανθώ ότι δεν είναι 
σωστό να φύγω από τον οργανισμό ή την επιχείρηση που εργάζομαι 
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
12.  πιστεύω ότι στις μέρες μας οι άνθρωποι μετακινούνται πολύ συχνά από 
εργασία σε εργασία 
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
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13.  ένας από τους κύριους λόγους που συνεχίζω να εργάζομαι στον ίδιο 
οργανισμό ή την επιχείρηση είναι ότι πιστεύω ότι η αφοσίωση είναι πολύ 
σημαντική αξία και επομένως νιώθω ηθική υποχρέωση να παραμείνω  
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
14.  υπάρχουν πράγματα στην ζωή που πρέπει να κάνεις είτε σου αρέσουν είτε 
όχι 
 
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
15.  δεν νομίζω ότι το να θέλεις να γίνεις «ο άνθρωπος του οργανισμού ή της 
επιχείρησης» είναι πολύ λογικό και συμφέρον στις μέρες μας  
  
 ΝΑΙ  ΟΧΙ   
 
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


