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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Κηλεηήξηα δχλακε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ  παξέρεη ην θξάηνο ζηα 

κέιε ηεο θνηλσλίαο απνηεινχλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηνί εθηεινχλ 

ηα θαζήθνληά ηνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Κη αθνχ ζηνλ ππξήλα ηεο απνζηνιήο ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο βξίζθεηαη ε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαινχ, ζηελ θαξδηά ηεο απνζηνιήο ησλ 

δεκφζησλ ππαιιήισλ βξίζθεηαη ε δίθαηε θαη θηιηθή εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ. 

Δίλαη, σζηφζν, γεγνλφο φηη δηαηππψλνληαη ζπρλά παξάπνλα απφ ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη 

απφ δηάθνξνπο θνξείο, γηα ηελ εμππεξέηεζε πνπ ηπγράλνπλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη 

παξαδεθηφ φηη νθείινπκε θαη πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε γηα αλαζηξνθή απηήο ηεο εηθφλαο. Η 

ζπκπεξηθνξά ελφο δεκφζηνπ ππαιιήινπ θαη εηδηθφηεξα ζε κηα ππεξεζία πξψηεο γξακκήο, 

επηθξίλεηαη θαη θαηαθξίλεηαη απφ ηνπο πνιίηεο θαζεκεξηλά. Πξέπεη φκσο πξηλ κπνχκε ζηελ 

δηαδηθαζία θξίζεσλ λα αλαινγηζηνχκε απφ ηη επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά απηή ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή. Ο θάζε εξγαδφκελνο απνηειεί κηα αλζξψπηλε κνλαδηθή νληφηεηα κε αηνκηθά θαη 

πξνζσπηθά γλσξίζκαηα πνπ αληηδξνχλ ζηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην εθάζηνηε 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Η εηζαγσγή ηνπ Οδεγνχ πκπεξηθνξάο θαη Γενληνινγίαο ησλ Γεκφζησλ Τπαιιήισλ πνπ 

θαηαξηίζηεθε απφ ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπίηξνπν Γηνίθεζεο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζηνρεχεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη, εηδηθφηεξα, γηα βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ελίζρπζε ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο 

θαη ηεο δηαθάλεηαο ζην δεκφζην ηνκέα. 

Σν «αληηθείκελν» ινηπφλ απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ 

θαη γεληθφηεξα ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη εζσηεξηθνί θαη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη θαηά πφζν θάζε δεκφζηνο ππάιιεινο, ζε φπνηα 

βαζκίδα ηεο ηεξαξρίαο θαη αλ βξίζθεηαη, είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη θαη λα θαζνδεγεζεί απφ ηνπο 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αξρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπ εξγαζίαο. 

Η παξνπζίαζε ηεο πεξηιακβάλεη επηά (7) θεθάιαηα: 

ην πξψην θεθάιαην, επηρεηξνχκε λα νξίζνπκε ηελ επηθνηλσλία ζε έλα νξγαληζκφ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κέζα ζε έλα δεκφζην νξγαληζκφ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ηνπο ζθνπνχο, ηα 

κέζα θαη ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο αλαιχνληαο ηελ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ επηθνηλσλία, ηελ απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ θαη ηελ νξηδφληηα επηθνηλσλία. Αλαθεξφκαζηε ζηηο κνξθέο θαη ηα είδε ηεο 

επηθνηλσλίαο αιιά θαη ζηελ εζσηεξηθή θαη ζηελ εμσηεξηθή επηθνηλσλία ηνπ νξγαληζκνχ 
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ην δεχηεξν θεθάιαην, πξνζπαζνχκε λα νξίζνπκε ηελ νξγαλσζηαθή αιιά θαη ηελ 

αλζξψπηλε γεληθφηεξα ζπκπεξηθνξά θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Δπίζεο παξνπζηάδνπκε ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κέζα ζε έλα νξγαληζκφ, ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη πσο απηή 

επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά. 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο, αλαιχνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ φπσο, 

αηνκηθά γλσξίζκαηα, αμίεο, ζηάζεηο, αληίιεςε, πξνζσπηθφηεηα πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαθεξφκαζηε ζηνλ νδεγφο νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θαη 

ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

ην πέκπην θεθάιαην, γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) θαη παξνπζηάδνπκε ηνλ ξφιν, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Καη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίπησζε Κέληξνπ Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε εξεπλά καο. 

ην έθην θεθάιαην, παξαηίζεηαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Πεξηγξάθεηαη: ν ζθνπφο, ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο (κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ, είδνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θ.α.), ηα 

απνηειέζκαηα θαη ε αμηνιφγεζε ηεο έξεπλαο.  

Η εξγαζία ηειεηψλεη κε ην έβδνκν θεθάιαην, ζην νπνίν γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε 

πξνηάζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Οη πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ 

κέξνπο πξνήιζαλ απφ ειιεληθέο θαη μέλεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, αιιά θαη απφ πιεζψξα 

ειεθηξνληθψλ άξζξσλ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο φκσο ζπλεηζθνξέο ζηελ κειέηε κνπ γηα ηελ νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ήηαλ ην ζχγγξακκα ηνπ Λεσλίδα . Υπηήξε, (2013) «Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά-

Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο», ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

πεξηγξαθή-εμήγεζε-εξκελεία-πξφβιεςε θαη έιεγρν ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο θαη 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ αλζξψπσλ ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Μέζα απφ ην αλαγλσζηηθφ απηφ ηαμίδη πξνζπαζήζακε λα δηαγλψζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηη 

επεξεάδεη ηελ εξγαζηαθή καο ζπκπεξηθνξά κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. 

Έλα δεχηεξν ελδηαθέξνλ ζχγγξακκα πνπ θάλεθε πνιχ ρξήζηκν γηα ηε ζπγγξαθή απηήο 

ηεο εξγαζίαο ήηαλ ησλ Βαθφια Μ – Νηθνιάνπ Ι. (2012), «Οξγαλσζηαθή Φπρνινγία & 

πκπεξηθνξά». Η κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, κέζα απφ πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη 

παξαδείγκαηα, καο δίδαμε πφζν απαξαίηεηε είλαη γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ αθνχ είλαη 

πιένλ ζαθέο φηη απηφ πνπ ηνλ θάλεη βηψζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπ. Μέζα απφ ηελ θηινζνθία ηνπ θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ πξνζέγγηζε γηα ην ζέκα κπνξέζακε 



 7 

λα θαηαλνήζνπκε δηάθνξα νξγαλσζηαθά θαηλφκελα, φπσο ε επηθνηλσλία, ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε, ε νξγαλσζηαθή αιιαγή/θνπιηνχξα, ηα ζηεξεφηππα θιπ.  

Σν ίδην ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην βηβιίν ησλ S. Robbins - T. Judge., (2011), “Οργανωςιακή 

ςυμπεριφορά, Βαςικέσ έννοιεσ και ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ” από τισ Εκδόςεισ Κριτικι, φπνπ νη 

ζπγγξαθείο κε ηδηαίηεξα πεξηεθηηθφ ηξφπν δίλνπλ απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζηα πιαίζηα ελφο νξγαληζκνχ θαη καο ηνλίδνπλ πσο ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν ε αιιαγή λννηξνπίαο είλαη αλακθίβνια ν πιένλ θηιφδνμνο ζηφρνο. 

Σέινο, ζεκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηζηφηνπνπ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ 

ΟΑΔΓ. Μέζα απφ απηφλ παξαζέζακε ηελ δαηδαιψδε ηκεκαηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη 

ηα αληηθείκελα απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Έηζη κφλν ζα κπνξέζεη ν αλαγλψζηεο λα 

θαηαλνήζεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απηνχ 

ηνπ νξγαληζκνχ, εηδηθφηεξα φηαλ απηή έρεη αληίθηππν ζε έλα ηαιαηπσξεκέλν θαη επαίζζεην 

θνκκάηη πιεζπζκνχ ηεο θνηλσλίαο καο. 

 

Η εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ κνπ 

ζην ηκήκα Νεπηαγσγώλ ηεο Παηδαγσγηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Οινθιεξώλνληαο ην ηαμίδη απηό ηεο κάζεζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε 

όινπο ηνπο ζπληαμηδηώηεο κνπ νη νπνίνη κε εκπηζηεύζεθαλ, κε ζηήξημαλ, κε ελζάξξπλαλ θαη κε 

βνήζεζαλ.  

Πξώηνλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ, Κα 

Τξηαληάξε Σσηεξία – Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, πνπ πξόζθεξε πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη ζσζηή 

θαζνδήγεζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνλήκαηνο, αιιά θαη ηα ππόινηπα δύν κέιε ηεο 

ηξηκεινύο επηηξνπήο κνπ, Κα Μηραήι Γόκλα - Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα θαη Κν Λαδαξίδε 

Θεκηζηνθιή - Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. 

Δθηόο από ηνλ πξνζσπηθό ρξόλν θαη πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαια, κε βνήζεζε ηδηαίηεξα θαη ε 

νηθνγέλεηά κνπ, θπξίσο κε ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαηαλόεζε πνπ έδεημε, αιιά θαη  ηελ εξεκία πνπ κνπ 

παξείρε.  

Καη ηέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, πνπ ζπκκεηείραλ 

πξόζπκα ζηελ έξεπλα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο. 

 

Λέμεηο - Κιεηδηά:  Δπηθνηλσλία, Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά, Οδεγφο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο, 

Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ, Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
  

 

[1] ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

1.1 Οξηζκφο ηεο επηθνηλσλίαο  

 Η επηθνηλσλία είλαη κηα έλλνηα πνιχπινθε θαη ζχλζεηε πνπ δελ εμαληιείηαη κε έλαλ απιφ 

νξηζκφ. Μπνξνχκε εληνχηνηο λα ηελ νξίζνπκε σο ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ηνπ αηφκνπ 

πνπ κεηαδίδεη ην κήλπκα (πνκπνχ) κέζσ ελφο θαλαιηνχ θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ην δέρεηαη (δέθηε). 

 

Δπηθνηλσλία  =  Πνκπφο          Μήλπκα             Μέζν              Γέθηεο 

 

 Η επηθνηλσλία φκσο δελ έρεη ρξεζηκφηεηα εάλ ην κήλπκα απιά κεηαδνζεί. εκαληηθή δελ 

είλαη κφλν ε κεηάδνζε αιιά θαη ε θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο. Δίλαη ινηπφλ κηα δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (Βαθφια-Νηθνιάνπ, 2012). 

 Δίλαη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Γειαδή ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη ηθαλνπνηνχλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο θπζηθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο. Μέζα απφ απηήλ πξνζπαζνχκε λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο ζέζεηο θαη ηελ αληίιεςε ησλ άιισλ αλζξψπσλ, λα επεξεάζνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο δηθέο καο αλάγθεο ή επηζπκίεο, λα αμηνινγήζνπκε 

ηε ζπκπεξηθνξάο καο πάλσ ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, αιιά θαη λα πξνβνχκε ζε ελέξγεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ καο ζρέζεσλ (Πηπεξφπνπινο, 1996). 

 Μηα νκάδα ή επξχηεξα έλαο νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο επηθνηλσλία, ρσξίο 

δειαδή ηε κεηαβίβαζε κελπκάησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Μεηαδίδνληαο κελχκαηα απφ έλα 

πξφζσπν ζε έλα άιιν κπνξνχκε λα δηαβηβάζνπκε πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο (Robbins -  Judge, 

2011). 

 

1.2 Η επηθνηλσλία ζηνπο νξγαληζκνχο 

  Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία απνηειεί έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα θάζε άλζξσπν θαη 

γεληθφηεξα γηα θάζε ρψξν εξγαζίαο ν νπνίνο δηέπεηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ πλεχκα. 

Σφζν κεηαμχ νκάδσλ φζν θαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αθξηβή θαη ζαθήο 

πιεξνθφξεζε πξνο φια ηα κέιε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηπγράλεηαη ην πνηνη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη πσο ηηο πιεξνθνξίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο, ε πνζφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ λα κελ είλαη ππεξβνιηθή θαη ειιηπήο (Πηπεξφπνπινο,1996). 

 Η κεηαβίβαζε θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, απφςεσλ θαη ηδεψλ, είηε κε ηνλ γξαπηφ είηε 

κε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ 
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(Λνχηαο, 2012). Θεσξείηαη πξσηεχνπζα ιεηηνπξγία ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ γηαηί 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαη δηεπθφιπλζε ηεο ζπλνρήο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζεο (Φαλαξηψηεο, 1981). 

 Η επηθνηλσλία φκσο δελ επεξεάδεη κφλν ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ελφο 

νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο, φπσο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη 

ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηελ ππνθίλεζε,  ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θ.α.  (Βαθφια-Νηθνιάνπ, 2012) . 

 Οξγαληζκνί πνπ έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνλ παξάγνληα «άλζξσπν», πξέπεη λα δίλνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ηεο εζσηεξηθήο φζν θαη ηεο εμσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο, δηφηη απηή είλαη πνπ θαζνξίδεη θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ θαη ησλ νκάδσλ 

(Καθνπιίδεο, 2009). 

 

1.2.1 Δζσηεξηθή επηθνηλσλία νξγαληζκνχ (κεηαμχ εξγαδνκέλσλ νξγαληζκνχ) 

 Η εζσηεξηθή επηθνηλσλία αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε θαιή επηθνηλσλία ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνπο εξγαδφκελνπο. ηφρνη ηεο είλαη ε 

αλάπηπμε ηνπ νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ αιιά 

θαη κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δηακφξθσζε θνηλψλ αληηιήςεσλ, ελίζρπζε ηεο 

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θηι. 

 Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ 

γηαηί έηζη αλαπηχζζεηαη ην ζπλαίζζεκα ηεο δέζκεπζεο, εκπηζηνζχλεο θαη αθνκνίσζεο ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Φαλαξηψηεο, 2002). 

 

1.2.2 Δμσηεξηθή επηθνηλσλία (απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνπο πνιίηεο) 

 Λφγσ ησλ απαηηεηηθψλ αλαγθψλ ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο νη πνιίηεο είλαη ζε ζέζε λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επειημία ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Απαηηνχλ λα ελεκεξψλνληαη ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη απηά πνπ ηνπ παξέρνπλ 

φζνλ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ρξήζεηο απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. Η απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηνλ εξγαδφκελν θαη ηνλ πνιίηε ζα επηθέξεη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ απφιπηε εμππεξέηεζή θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε θαη ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ  (Φαλαξηψηεο, 2002). 

 

1.3 Δπηθνηλσλία ζηνλ Γεκφζην Σνκέα 

ε έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ (θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο) πνπ 

θαζεκεξηλά ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο πνιηηψλ (δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ, εζληθψλ, πνιηηηζκηθψλ, 

γισζζηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ) θαη ζηφρνο ηνπ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή 

εμππεξέηεζε απηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερψλ 

ηνπ αιιά θαη ε εθπαίδεπζε σο πξνο ηηο γλψζεηο πνπ απαηηεί ε ζέζε ηνπ.  
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Η επηθνηλσλία πεξηιακβάλεη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ. Η πιεξνθνξία γηα λα κεηαδνζεί απφ 

ηνλ απνζηνιέα ζηνλ απνδέθηε θηιηξάξεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

απηή ηελ κεηάδνζε. Η θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ηα ζπλαηζζήκαηα, ην πεξηβάιινλ, νη 

αληηιήςεηο, νη ζηάζεηο είλαη κεξηθνί απφ απηνχο. Γηα λα επηηχρνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία ππαιιήινπ κε ην θνηλφ ζα πξέπεη ν ππάιιεινο λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο, ηεο παξαηήξεζεο ηεο γιψζζαο ηνπ 

ζψκαηνο, ηεο δηαηήξεζεο ηεο ςπρξαηκίαο, ηεο επγέλεηαο θαη ηεο θαηαλφεζεο εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε (π.ρ. άλεξγνο).  

ηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ν Goleman (1995) 

αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ απφθζεγκα απφ ηνλ Αξηζηνηέιε γηα λα νξίζεη ηελ νπζία ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο:  

«Σο να είζαι οπγιζμένορ είναι εύκολο. Σο να εξοπγιζηείρ όμωρ με ηο ζωζηό άηομο, για ηο 

ζωζηό λόγο, ζηο ζωζηό βαθμό, ηη ζωζηή ζηιγμή, για ηο ζωζηό ζκοπό και με ηο ζωζηό ηπόπο, 

αςηό είναι δύζκολο».      Αξηζηνηέιεο, Ηζηθά Νηθνκάρεηα 

Γηα λα ρεηξηδφκαζηε κε επηηπρία ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο άιινπο είλαη ζεκαληηθφ λα 

έρνπκε επίγλσζε ηφζν ησλ δηθψλ καο ζπλαηζζεκάησλ φζν θαη ησλ άιισλ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε 

άκεζε επηθνηλσλία θαη ν απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, 

προτείνει τισ παρακάτω ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ : 

 Απηεπίγλσζε: Η ηθαλφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηνχκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο. 

 Απηνδηαρείξηζε: Η ηθαλφηεηα λα ειέγρνπκε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ηάζεηο καο. 

 Κνηλσληθή επίγλσζε: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαλννχκε ηε ζπκπεξηθνξά. 

Γηαρείξηζε ζρέζεσλ: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαλννχκε ηα θίλεηξα ησλ άιισλ θαη 

ρεηξηδφκαζηε ηηο ζρέζεηο καο. 

  

 Πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο, ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ν φξνο “ζπλαίζζεκα” έθεξε κία 

αξλεηηθή ρξνηά, θαζψο ε εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ ζε έλα ζηέιερνο ζεσξνχληαλ ζεκάδη 

αδπλακίαο. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα ηζρχεη. Κάζε εξγαδφκελνο, θνπβαιάεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ 

ρψξν ηελ πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ agenda. ηε ζεκεξηλή επνρή ην ζπλαίζζεκα θξίλεηαη 

σο ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξίαο, πνπ αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηφζν φζνλ αθνξά ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο φζν θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. 

Έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο γηα λα ζεσξεζεί απνδνηηθφο ζα πξέπεη λα επηιχεη ηα 

πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη λα παξέρεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο κε ζεβαζκφ θαη αμηνπηζηία ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. 
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1.4 Δίδε επηθνηλσλίαο  

 Τπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά είδε επηθνηλσλίαο α) ε ηππηθή β) ε άηππε γ) ε θάζεηε πνπ 

δηαηξείηαη ζε θαζνδηθή θαη αλνδηθή θαη δ) ε νξηδφληηα 

 

1.4.1 Σππηθή θαη άηππε επηθνηλσλία   

 Σα ηππηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο δεκηνπξγνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά κήθνο ηεο γξακκήο 

εμνπζίαο. Η πιένλ ζπλήζεο θαη ηππηθή επηθνηλσλία είλαη ε πξνο ηα θάησ (θαζνδηθή) . θνπφο ηεο 

είλαη : 

 H θαηαλφεζε θαη πινπνίεζε ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

 Παξνρή νδεγηψλ εθηέιεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ 

 Δλεκέξσζε γηα ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ απφδνζε ππαιιήισλ θαη δηεπζχλζεσλ 

 Παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα δερζνχλ ηελ απνζηνιή θαη ηηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

(Υπηήξεο Λ, 2013) 

 Σν αληίζεην ηεο ηππηθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε άηππε επηθνηλσλία ε νπνία δξα έμσ απφ ηνπο 

ζπλεζηζκέλνπο θαλφλεο ηεο ηππηθήο, ηελ νπνία πνιιέο θνξέο ηελ ππνθαζηζηά γηαηί κπνξεί λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Η «ξάδην αξβχια» είλαη έλα άηππν είδνο επηθνηλσλίαο. Δίλαη ε 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη εμειίζζεηαη θαη 

θάζεηα θαη νξηδφληηα. Η κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ «ξάδην αξβχια» έρεη ραξαθηεξηζηεί 

σο κεηαθνξά θαθφθεκσλ ζρνιίσλ θαη πξνζέζεσλ. ηελ πξάμε φκσο κπνξεί λα απνδεηρζεί πην 

πξαγκαηηθή, πην νπζηαζηηθή θαη πην απνηειεζκαηηθή (Υπηήξεο Λ, 2013). 

 

1.4.2 Κάζεηε επηθνηλσλία 

 Γηα ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ, ε κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ θαη ε θαηαλφεζή ηνπο 

πξέπεη δηελεξγείηαη πξνο ηα θάησ, πξνο ηα πάλσ θαη νξηδφληηα. 

 Η θάζεηε επηθνηλσλία ππνδηαηξείηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο, απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 

(θαζνδηθή) θαη από θάησ πξνο ηα επάλσ (αλνδηθή). 

 Η επηθνηλσλία πνπ δηελεξγείηαη απφ έλα αλψηεξν επίπεδν κηαο νκάδαο ή νξγαληζκνχ ζε έλα 

ρακειφηεξν είλαη ε επηθνηλσλία απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Απηφ ην είδνο επηθνηλσλίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηνπο δηεπζπληέο-πξντζηάκελνπο γηα λα αλαθνηλψζνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ, λα δψζνπλ νδεγίεο θαη ηξφπνπο επίιπζε πξνβιεκάησλ. Η απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ επηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθή ή θαηά πξφζσπν, γξαπηή ή ειεθηξνληθή (Robbins - 

Judge, 2011). 

 Μεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο επηθνηλσλίαο είλαη ε κνλφδξνκε θχζε ηεο 

γηαηί πνιινί πξντζηάκελνη ελεκεξψλνπλ ηνπο ππαιιήινπο ρσξίο λα επηδεηνχλ αλαηξνθνδφηεζε. 
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Καζψο επίζεο θαη ν θίλδπλνο αιινίσζεο θαη παξακφξθσζεο ηνπ κελχκαηνο εμαηηίαο ησλ πνιιψλ 

ηκεκάησλ ελφο νξγαληζκνχ (Υπηήξεο, 2013). 

 Η απφ θάησ πξνο ηα πάλσ επηθνηλσλία δηελεξγείηαη απφ έλα θαηψηεξν επίπεδν κηαο νκάδαο 

ζε έλα αλψηεξν. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πθηζηακέλνπο γηα λα πξνζθέξνπλ αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνπο πςειφηεξα ηζηακέλνπο, λα ηνπο ελεκεξψζνπλ γηα ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη κε βάζε 

ηνπο ζηφρνπο θαη λα εθζέζνπλ ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο. Οη 

πξντζηάκελνη κπνξνχλ κέζσ απηήο ηεο επηθνηλσλίαο λα πάξνπλ ηδέεο φζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο 

βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ (Robbins - Judge, 2011). 

 Σα κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε έιιεηςε ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

κέζσλ αιιά θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πθηζηακέλσλ απέλαληη ζηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο 

γηα ηελ εχξεζε ηξφπσλ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Υπηήξεο Λ, 2013). 

 

1.4.3 Οξηδφληηα επηθνηλσλία 

 Οξηδόληηα επηθνηλσλία ππάξρεη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο εξγαζίαο θαη ηνπ ίδηνπ 

επηπέδνπ. Μπνξεί λα είλαη άηππε γηα λα παξαθάκςνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηελ ηεξαξρία θαη λα 

επηζπεχζνπλ ηελ αλάιεςε δξάζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν δελ είλαη ρξνλνβφξα, δηεπθνιχλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο. Δπηιχεη άκεζα ηα νκαδηθά πξνβιήκαηα θαη βειηηψλεη ηελ 

ζπλεξγαηηθφηεηα  ησλ κειψλ κε απνηέιεζκα λα είλαη επεξγεηηθή θαη απνδνηηθή (Υπηήξεο, 2013). 

 Σν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη φηη παξαθάκπηνληαο θαη παξαβιέπνληαο ηελ ηππηθή ηεξαξρία 

ππάξρεη θίλδπλνο λα δεκηνπξγήζεη ζπγθξνχζεηο κε ηα αλψηεξα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ (Robbins 

- Judge, 2011). 

 

1.4.4 Αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επηθνηλσλία  

 Βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ελφο νξγαληζκνχ είλαη ε βειηίσζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο ζε αηνκηθφ επίπεδν. Έλαο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ είλαη 

λα βειηηψζνπκε ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε. Έλα άηνκν πνπ αθνχεη απηφ πνπ ζέιεη λα αθνχζεη, 

πηάλεηαη απφ ιέμεηο γηα λα αξρίζεη ηνλ αληίινγν θαη δελ αθηεξψλεη αξθεηή πξνζνρή, είλαη έλαο 

θαθφο αθξναηήο. Αληίζεηα έλαο θαιφο αθξναηήο ζα θάλεη πξνζπάζεηα λα αθνχζεη νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία, επηζπκεηή ή αλεπηζχκεηε, πεξηκέλεη λα θαηαλνήζεη νιφθιεξν ην κήλπκα 

αθηεξψλνληαο ρξφλν, πξνζπαζεί λα επηθεληξσζεί ζηνλ νκηιεηή ρσξίο αληηπεξηζπαζκνχο 

(Βαθφια-Νηθνιάνπ, 2012). 

Κάζε νξγάλσζε απνηειείηαη απφ ηκήκαηα-νκάδεο. Η ζπλνρή, ε νξηνζέηεζε, ε νκαδηθή 

ζπλέπεηα, ε εκπηζηνζχλε είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηηπρεκέλεο νκάδαο. ηελ 

ηήξεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νθείιεηαη 

ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ζε γεληθφηεξν επίπεδν ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ.  Η 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νκάδαο έρεη δπν θαηεπζχλζεηο: Η πξψηε 
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ζρεηίδεηαη αλάινγα κε ηελ επηθνηλσληαθή δνκή, ηε δηακφξθσζε δειαδή ησλ θαλαιηψλ 

επηθνηλσλίαο θαη ε δεχηεξε κε ηνπο ξφινπο ηνπο νπνίνπο επηηεινχλ ηα δηάθνξα κέιε ηεο νκάδαο 

εληφο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο (Λνχηαο, 2002). 

 

 1.5 Μέζα επηθνηλσλίαο ζηνπο νξγαληζκνχο  

 Όπσο πξναλαθέξακε ε επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο, κεηάδνζεο, εξκελείαο 

θαη αμηνπνίεζεο κελπκάησλ/πιεξνθνξηψλ. Η επηινγή ηνπ ζσζηνχ ηξφπνπ κεηάδνζεο ηνπ 

κελχκαηνο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ε θχζε ηνπ κελχκαηνο, ην θνηλφ, ν ζθνπφο 

ηνπ κελχκαηνο θ.α. (Βαθφια - Νηθνιάνπ, 2012). 

 Οη αλάγθεο θαη νη εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ ηείλνπλ λα ρξσκαηίδνπλ απηά πνπ βιέπνπλ θαη 

αθνχλ. Μελχκαηα πνπ δελ είλαη επηζπκεηά απσζνχληαη θαη άιια κεγαινπνηνχληαη, 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην ηίπνηα ή δηαζηξεβιψλνληαη απφ ηελ πξσηνγελή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα 

(Υπηήξεο, 2013). 

 Οη πξνθνξηθέο, γξαπηέο θαη κε ιεθηηθέο κνξθέο επηθνηλσλίαο ή κέζα επηθνηλσλίαο έρνπλ 

ηνπο δηθνχο ηνπο κνλαδηθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο (Robbins - Judge, 2011). 

 

1.5.1 Γξαπηφο ιφγνο  

Η γξαπηή επηθνηλσλία απνηειεί ηελ έληππε κνξθή επηθνηλσλίαο κε ηελ νπνία κεηαθέξεηαη 

ην κήλπκα απφ ηνλ πνκπφ ηνπ κελχκαηνο ζηνλ δέθηε. Οη γξαπηέο επηθνηλσλίεο πεξηιακβάλνπλ ηα 

ππνκλήκαηα, ηηο επηζηνιέο, ηα θαμ, ηα e-mails, ηελ απνζηνιή άκεζσλ κελπκάησλ, ηα 

νξγαλσζηαθά έληππα, ηηο αλαθνηλψζεηο. Έλα γξαπηφ κήλπκα εθφζνλ ηππσζεί κπνξεί θαη λα 

εμαθξηβσζεί θαη λα δηαθπιαρηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη 

πην κειεηεκέλν, πην ινγηθφ θαη πην ζαθέο. Σαπηφρξνλα φκσο κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξν θαη 

δπζιεηηνπξγηθφ ιφγσ ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ κπνξεί λα επηδέρεηαη (Robbins -  Judge, 2011). 

 

1.5.2 Πξνθνξηθφο ιφγνο  

 Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία είλαη ε πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία, νη νκηιίεο, νη νκαδηθέο 

ζπδεηήζεηο θαη είλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο κεηάδνζεο ελφο κελχκαηνο (Βαθφια - Νηθνιάνπ, 

2012). Κχξην πιενλέθηεκά ηεο είλαη ε ηαρχηεηα θαη ε θίλδπλν φκσο ηελ έιιεηςε επηβεβαίσζεο 

ηνπ ιεθζέληνο κελχκαηνο αιιά θαη ηελ παξεξκελεία ή δηαζηξέβισζεο απηνχ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ απνζηνιέα αιιά θαη ην πιήζνο ησλ δεθηψλ (Robbins -  Judge, 2011). 

 

1.5.3 Με ιεθηηθή επηθνηλσλία 

 Παξάιιεια κε ηελ γξαπηή θαη ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία ππάξρεη θαη κηα πνηθηιία κε 

ιεθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά καο. Με ηελ κεηαβίβαζε ελφο κελχκαηνο 

ζπγρξφλσο κεηαδίδνπκε θαη έλα κε ιεθηηθφ κήλπκα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, 
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ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ρεηξνλνκίεο, ζηάζε ζψκαηνο, ηφλνο θσλήο θαη ληχζηκν. Δίλαη ε 

ιεγφκελε «γιψζζα ηνπ ζψκαηνο». Σα κελχκαηα πνπ απηή κεηαδίδεη είλαη (1) ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν καο αξέζεη θάπνηνο θαη καο ελδηαθέξνπλ νη απφςεηο ηνπ θαη (2) ην θχξνο πνπ ζεσξνχλ φηη 

δηαζέηνπλ ν πνκπφο θαη ν δέθηεο (Robbins - Judge, 2011). 

 Η κε ιεθηηθή επηθνηλσλία είλαη πην απηφκαηε θαη ειέγρεηαη κε δπζθνιία γηαηί δελ 

αθνινπζεί απζηεξνχο θαλφλεο, φπσο ε γξαπηή επηθνηλσλία πνπ ππαθνχεη ζε θαλφλεο 

γξακκαηηθήο (Βαθφια - Νηθνιάνπ, 2012).  Γη’ απηφ ηνλ ιφγν πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί κε ηα 

κε ιεθηηθά κελχκαηα ψζηε απηά λα κελ παξεξκελεπζνχλ ή αμηνινγεζνχλ ππέξκεηξν θαη 

απνηειέζνπλ έηζη εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία (Υπηήξεο, 2013). 
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 [2] ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 

 2.1 Οξηζκφο ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

Γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο 

πξέπεη πξψηα λα νξίζνπκε ηη είλαη νξγάλσζε. Έλαο απφ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο νξηζκνχο είλαη ε 

ζπληνληζκέλε έλσζε δξαζηεξηνηήησλ δηαθφξσλ αηφκσλ ηα νπνία κε ηα θαηάιιεια κέζα-

εξγαιεία έρνπλ νξίζεη σο ζθνπφ ηνπο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπ. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε πσο ηα ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο νξγάλσζεο είλαη νη άλζξσπνη, νη ζηφρνη θαη ε δνκή ηεο (Υπξήξεο, 2013). 

 Η Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά (Organizational Behavior) έξρεηαη ινηπφλ λα κειεηήζεη 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζε κηα νξγάλσζε δηφηη 

ζπκπεξηθνξά δελ έρνπλ νη ίδηνη νη νξγαληζκνί αιιά κφλν νη άλζξσπνη πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Η 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά έρεη πνιχπινθεο πηπρέο πνπ δελ είλαη νχηε ηπραίεο, νχηε πξνβιέςηκεο. 

ηφρνο ηεο Οξγαλσζηαθήο πκπεξηθνξάο είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε πξφβιεςε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο (Robbins -  Judge, 2011). 

 

2.2 Δμσηεξηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο νξγαλσζηαθήο  ζπκπεξηθνξάο 

Οη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ κέζα ζηνπο 

νξγαληζκνχο νθείινληαη ζην εμσηεξηθό θαη εζσηεξηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ν ίδηνο ν νξγαληζκφο. 

Σν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ην γεληθό (ή επξχηεξν) θαη ην άκεζν (ή 

ζπγθεθξηκέλν). Σν γεληθό πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο 

ζπλζήθεο (πνπ έκκεζα επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ). Σν άκεζν πεξηβάιινλ, πνπ πεξηιακβάλεη 

άηνκα, νκάδεο θαη νξγαληζκνχο πνπ άκεζα επεξεάδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, αιιά δελ 

απνηεινχλ κέξνο απηνχ (Υπηήξεο, 2013). 

 

2.3 Δζσηεξηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

Αλαθέξακε πσο ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ελφο νξγαληζκνχ είλαη νη άλζξσπνη, νη ζηφρνη ηνπ 

θαη ε δνκή ηνπ. Οη άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ πιαηζηψλνπλ ηε δνκή ελφο νξγαληζκνχ θαη απηνί 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θηινζνθία ηνπ. Σν εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ απνηειείηαη 

απφ έλα αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά (Υπηήξεο, 2013) : 

 Η αλψηαηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ 

 Οη ζηφρνη θαη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ 

 Η ηνπνζεζία ηνπ 

 Ο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ 
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 Σν κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

 Η ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε 

 Η ηζηνξηθή ηνπ πνξεία 

 Ο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

 Οη εξγαδφκελνη ηνπ 

 Σα πάγηα θαη πιηθά αγαζά ηνπ 

 Οη θπζηθέο ζπλζήθεο κέζα ζε απηφλ 

 Σν γφεηξν θαη ε αμία ηνπ. 
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   ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ            

   

 

 

 

ΥΗΜΑ 1 

Δμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηνπο 

νξγαληζκνχο. 

ΠΗΓΉ: R E. Coffey , Behavior in Organizations 

 

 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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2.4 Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο νξγαλσζηαθέο ζπκπεξηθνξέο 

 

Θεηηθέο νξγαλσζηαθέο ζπκπεξηθνξέο 

1) Δξγαζηαθή Γέζκεπζε (Work Engagement).  

 Έλαο νξγαληζκφο ζα επηζπκνχζε λα είλαη επαλδξσκέλνο κε άηνκα πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ 

πςειά επίπεδα ελεξγεηηθφηεηαο, αθνζησκέλα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, απφιπηα ζπγθεληξσκέλα ζην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ, ρσξίο λα είλαη εξγαζηαθά εμνπζελσκέλα θαη εμαξηεκέλα απφ 

απηήλ. Η εξγαζηαθή δέζκεπζε απαξηίδεηαη απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο θαη κέζα απφ απηήλ ν 

εξγαδφκελνο βηψλεη ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ρσξίο λα είλαη workaholic (Βαθφια – Νηθνιάνπ, 2012). 

2) Φπρνινγηθφ Κεθάιαην (Psychological Capital).  

    Σν ςπρνινγηθφ θεθάιαην νξίδεηαη σο ε αηνκηθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη: α) απφ πςειά επίπεδα απηεπάξθεηαο (self-efficacy) θαη απηφ-πεπνίζεζεο, β) 

απφ πςειά επίπεδα αηζηνδνμίαο (optimism), γ) απφ πςειά επίπεδα ειπίδαο (hope) θαη δ) απφ 

πςειά επίπεδα αλζεθηηθφηεηαο (resilience) (Βαθφια – Νηθνιάνπ, 2012). 

3) Δπεκεξία ζην ρψξν εξγαζίαο.  

Όηαλ κηιάκε γηα «επεκεξία» ελλννχκε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηελ θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ κέζα ζε απηφ. Όηαλ ην 

πεξηβάιινλ απηφ, κέζα απφ ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα πξνζσπηθή αλέιημε ην άηνκν απμάλεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ εξγαζηαθή ηνπ επίδνζε (Βαθφια - Νηθνιάνπ, 2012). 

Αξλεηηθέο νξγαλσζηαθέο ζπκπεξηθνξέο 

 Έθηνο φκσο απφ ηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, κέζα ζε έλα ρψξν εξγαζίαο, ππάξρνπλ θαη 

θαηλφκελα αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ επεξεάδεηαη ην θιίκα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ησλ κειψλ ηεο. Μεξηθά απφ απηά είλαη : 

Δθθνβηζκφο (Bullying). Δίλαη ε ηάζε ελφο αλζξψπνπ ή νκάδαο αλζξψπσλ λα ρξεζηκνπνηεί 

ζπλερή επηζεηηθή ή αδηθαηνιφγεηε ζπκπεξηθνξά ελάληηα ζε έλαλ ζπλάδειθν, φρη εμαηηίαο θάπνηαο 

πξνζσπηθήο ζχγθξνπζεο ή ζπκθεξφλησλ αιιά κε ζθνπφ λα απνπξνζαλαηνιίζεη ην ζηφρν ηεο 

επίζεζεο θαη λα ηνλ ππνηάμεη ή λα ειέγμεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Γεπηεξεχσλ ζθνπφο είλαη λα 

εθθνβίζεη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη λα είλαη πην δεθηηθφ ζε φζα δηαηάδεη ν εξγαζηαθφο 

δπλάζηεο. πλήζσο ζε έλα νξγαληζκφ πνπ ππάξρεη έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

έιιεηςε εγεζίαο θαη εξγαζηαθέο ζπγθξνχζεηο ηα πνζνζηά εκθάληζεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη 

πςειά γηαηί ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηελ εκθάληζή ηνπ. Ο 
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εθθνβηζκφο έρεη σο ζπλέπεηεο ηε ρακειή εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, θαθή ςπρηθή πγεία, ηάζεηο γηα 

απνρψξεζε απφ ηνλ νξγαληζκφ, πςειά επίπεδα άγρνπο, πςειφ πνζνζηφ αδηθαηνιφγεησλ 

απνπζηψλ, κεησκέλε απνδνηηθφηεηα θαη ελ ηέιεη απνρψξεζε. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν γηα ηνλ νξγαληζκφ (Βαθφια - Νηθνιάνπ, 2012). 

εμνπαιηθή Παξελφριεζε. εμνπαιηθή παξελφριεζε είλαη θάζε αλεπηζχκεηε 

πξάμε/ζπκπεξηθνξά ζεμνπαιηθήο θχζεο απφ ηνλ απνδέθηε ηεο, πνπ κπνξεί λα είλαη έλα απιφ 

γεγνλφο, ζπνξαδηθά γεγνλφηα ή κηα ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία. Η παξελφριεζε πεξηιακβάλεη κηα 

ππαξθηή άληζε ζπζρέηηζε δχλακεο, θαη πξφθεηηαη γηα κηα πξάμε επίδεημεο θαη επηβνιήο ηζρχνο. 

Όηαλ απηφ ζπκβαίλεη κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ ρψξν, ζπλήζσο απφ ζηειέρε πνπ θαηέρνπλ ζέζε 

ηζρχνο πξνο πθηζηακέλνπο ηνπο, δεκηνπξγείηαη κηα θαηάζηαζε δπζθνξίαο γηα ην ζχκα, πνπ ζίγεη 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ ππφζηαζε θαη αμηνπξέπεηα θαη θάλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή δχζθνιε. Σα 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν εθθνβηζκφο, νη απεηιέο θαη νη ςπρνινγηθέο πηέζεηο. Κη απηφ ην 

θαηλφκελν έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή ηεο 

κεησκέλεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο εξγαζηαθή αλαζθάιεηαο, ησλ πςειψλ πνζνζηψλ απνπζηψλ θ.α. 

(Βαθφια - Νηθνιάνπ, 2012). 

Απνπζίεο, αξγνπνξίεο θαη απνρσξήζεηο. Η έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο, ε έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο, νη ζπρλέο εξγαζηαθέο ζπγθξνχζεηο, νη άζρεκεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, είλαη κεξηθέο 

απφ ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ έλα εξγαδφκελν λα απνπζηάδεη θαη λα αξγνπνξεί ζπρλά ζηελ εξγαζία 

ηνπ. Σν θαηλφκελν απηφ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα έλαλ νξγαληζκφ γηαηί δηαηαξάζζεηαη ε 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ, κε άκεζν απνδέθηε, εηδηθά ζε ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο θνηλνχ, ηνλ πνιίηε 

(Βαθφια - Νηθνιάνπ, 2012).  

2.5 Αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

Όπσο πξναλαθέξακε νη νξγαληζκνί απνηεινχληαη απφ νκάδεο αηφκσλ πνπ έρνπλ θνηλνχο  

ζηφρνπο θαη ζθνπνχο κε απνηέιεζκα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ. Ο εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα κάζεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη άξηζηεο ζρέζεηο κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ θαη ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ κέζα θαη έμσ απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα κάζεη λα 

πξνζαξκφδεηαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη λ’ αλαπηχζζεη φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ γηα πεξηζζφηεξε απφδνζε.  

«Η αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ», είλαη έλα θνηλσληθφ 

θαηλφκελν δπλακηθφ, πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην, απνηειεί κηα ζχλζεζε θνηλσληθψλ επηζηεκψλ 

φπσο ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, θαη ηεο αλζξσπνινγίαο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

(Μπνπξαληάο, 2015).  
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Κάζε άηνκν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ απνηειεί κηα κνλάδα κε ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ησλ αηφκσλ είλαη ε εμσηεξίθεπζε ηεο 

ζπλνιηθήο επίδξαζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ ζρεηίδνληαη (α) κε ην ίδην ην άηνκν 

(αλάγθεο, ζηφρνη, αμίεο αληίιεςε θιπ), (β) ην πεξηβάιινλ ηνπ (π.ρ. νηθνγέλεηα , νκάδεο αλαθνξάο 

,θνηλσληθή ηάμε, θιπ) θαη (γ) κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ζηφρνη 

επηρείξεζεο , δνκή , ξφινη, θιπ.) (Υπηήξεο, 2013). 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά  

Σν πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί έλαο άλζξσπνο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν εμαξηάηαη απφ ην ίδην 

ην άηνκν. χκθσλα κε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε ηα εμήο (Υπηήξεο, 2013) : 

Η κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηεξαξρεί ηηο αλάγθεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ν θαζέλαο. Σν ζίγνπξν είλαη πσο απφ ηηο αλάγθεο απηέο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow, νη πην ηζρπξέο είλαη ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο αζθάιεηαο 

θαη αθνινπζνχλ νη θνηλσληθέο, ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπξαγκάησζεο. Οη αλάγθεο φκσο 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ αλζξψπνπ, ηεο εμάζθεζεο θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κε ην πεξηβάιινλ κεηαβάιινληαη. 

Η αληακνηβή χζηεξα απφ κία επαγγεικαηηθή επηηπρία αιιά θαη ε ζηελαρψξηα χζηεξα απφ 

κία απνηπρία επίζεο επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά. (ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ επηηπρηώλ θαη 

απνηπρηώλ) 

Οπνηαδήπνηε αιιαγή θαη επηβνιή λέσλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία 

ηεο ζπκπεξηθνξάο γη’ απηφ φινη επηδεηνχκε κηα ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα ζηνλ εξγαζηαθφ καο 

ρψξν. (ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο νκνηνζηαηηθήο) 

ε αληίζεζε κε ηα δψα νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα ελεξγνχλ κε βάζε ηε 

ινγηθή. Παξ’ φια απηά ε ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ ζηεξίδεηαη πάληα ζηνλ ινγηθφ ηξφπν ζθέςεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ηνπο θαηεπζχλεη θαη ην ζπλαίζζεκά  πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηηο αηζζήζεηο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη επίζεο έλαο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηνλ Sheldon (ζεσξία ηεο δηάπιαζεο) ε 

ηδηνζπγθξαζία, ν ραξαθηήξαο θαη θαη’ επέθηαζε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε. Γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν κε κπτθή δχλακε είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ δχλακε ελψ ν ζσκαηηθά αδχλακνο 

ηχπνο αλζξψπνπ ζα πξνζαξκφζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζε ιηγφηεξν επίπνλεο ελέξγεηεο. 

Έρνπκε ήδε ηνλίζεη ηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα άηνκα ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα θίλεηξα. χκθσλα 
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κε ηε ζεσξία ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο ν άλζξσπνο, αλαπηχζζεη, δεκηνπξγεί θαη πηνζεηεί κία 

ζπκπεξηθνξά θαζνξηζηηθή κέζα ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ρψξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

αλαπηχμεη έλα ηξφπν ζπκπεξηθνξάο παξάιιεια κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

Σαπηφρξνλα βέβαηα ην πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ.  

Έλαο επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, νη 

εκπεηξίεο θαζψο θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπ κέζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ. Η ζεσξία ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο ηνπ Sutermeister πξνζπαζεί λα εμεηάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ο 

Sutermeister ζεσξεί σο παξαγσγηθφηεηα ηελ απφδνζε αλά εξγαηνψξα ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 

πνηφηεηαο. Πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ην θαηλφκελν «άλζξσπνο» ζην ρψξν εξγαζίαο, ηνπο 

παξάγνληεο πνπ παίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν θαη ηηο απνξξένπζεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ ζην ρψξν απηφ. 

 

4.3  Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη πσο επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

 Έλα απφ ηα θαηλφκελα ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη θαη ε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε, ε νπνία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Spector (2000), «επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη αγαπνύλ ή δελ αγαπνύλ ηε δνπιεηά ηνπο ή απιά ην πώο αηζζάλνληαη γηα ηελ εξγαζία ηνπο 

θαη γηα ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ». Η επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε έρεη ζεσξεηηθά ζπζρεηηζηεί κε ηα 

θίλεηξα, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηεο εξγαζίαο. Ο παξαπάλσ νξηζκφο καο δείρλεη πσο ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε αθνξά ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εξγαζία φπσο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε 

ακνηβή, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε, ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ε 

θχζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηηο ζηάζεηο απηέο ν θάζε εξγαδφκελνο κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο (Spector, 2000).  

Έθηνο απφ ηηο ζηάζεηο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε παίδεη θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ.  Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζεηηθέο απην-

αμηνινγήζεηο – απηνί δειαδή πνπ πηζηεχνπλ ζηελ αμία ηνπο θαη ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο είλαη 

πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δνπιεηά ηνπο απφ φζνπο έρνπλ αξλεηηθέο απην-αμηνινγήζεηο. Όζνη 

έρνπλ αξλεηηθέο απην-αμηνινγήζεηο ζέηνπλ ιηγφηεξν θηιφδνμνπο ζηφρνπο θαη είλαη πην πηζαλφλ λα 

ηα παξαηήζνπλ φηαλ αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ ζηάζηκνη ρσξίο 

επαγγεικαηηθή εμέιημε (Robbins - Judge., 2011). 

Ο Locke (1990) ηνλίδεη πσο νη ελδηαθέξνπζεο δνπιεηέο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε, 

πνηθηιία, αλεμαξηεζία θαη έιεγρν ηθαλνπνηνχλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο. Η 

αιιειεμάξηεζε, ε αλαηξνθνδφηεζε, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε. Όπσο επίζεο θαη ε 

επηβξάβεπζε γηα κηα επηηπρία, νη επλντθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε δηαζθάιηζε ηεο κνληκφηεηαο ηεο 
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ζέζεο, ε ελίζρπζε ηεο πξσηνβνπιίαο, ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

ξφισλ (Κάληαο 1998). 

 

Τα απνηειέζκαηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 

 

 Όηαλ έλαο ππάιιεινο δελ αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ απηφ έρεη 

αληίθηππν θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη φρη κφλν. Σίζεληαη 

δεηήκαηα α) εξγαζηαθήο επίδνζεο, β) νξγαλσζηαθήο ηζαγέλεηαο, γ) ζπζηεκαηηθήο απνρήο απφ 

θαζήθνληα, δ) θηλεηηθφηεηαο, ε) παξεθθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο θαη ζη) πνηφηεηα παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ( (Robbins – Judge, 2011). 

Α) Πεξλψληαο απφ ην αηνκηθφ επίπεδν ζην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ ε ζρέζε 

ηθαλνπνίεζεο-επίδνζεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε. Απηφ εμεγείηαη γηαηί ε ηθαλνπνίεζε δελ 

είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγηθφηεηα αιιά αληίζεηα ε επηηπρήο επίδνζε νδεγεί ζηελ 

ηθαλνπνίεζε. Καη εηδηθφηεξα φηαλ ε παξαγσγηθφηεηα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

πξνλνκίσλ (πξναγσγή, αχμεζε κηζζνχ θ.α.), ε ηθαλνπνίεζε απμάλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν. 

Δπίζεο ε ζέζε θαη ε θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο επεξεάδνπλ ηε απφδνζε. ε 

εξγαδφκελνπο πνπ θαηέρνπλ αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο θαη ε εξγαζία ηνπο παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ, πξνθιήζεηο θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ε ζχλδεζε παξαγσγηθφηεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο είλαη ηζρπξή (Κάληαο, 1998).  

Β) ηε ζπλέρεηα, ε ηθαλνπνίεζε επηδξά ζην αίζζεκα αθνζίσζεο (νξγαλσζηαθή 

ηζαγέλεηα) ελφο εξγαδνκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Οη εξγαζηαθά ηθαλνπνηεκέλνη 

ππάιιεινη εθθξάδνληαη ζεηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπο ππεξβαίλνληαο ηα θαζήθνληά ηνπο, γηαηί 

ζέινπλ λα αληαπνδψζνπλ ηηο ζεηηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Όζνη αηζζάλνληαη πσο έρνπλ ζηεξηρηεί απφ 

ηνλ νξγαληζκφ θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο επηδεηθλχνπλ βνεζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ελψ αληίζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ζρέζεσλ νη δπζαξέζθεηα είλαη έληνλε 

θαη απηφ έρεη αληίθηππν ζηνλ νξγαληζκφ (Robbins - Judge., 2011).  

Γ) ρεηηθά κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηνλ αξηζκφ 

απνπζηψλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη πεξηνξηζκέλε. Αξρηθά φκσο λα ηνλίζνπκε πσο ην δήηεκα 

απηφ είλαη πνιχπινθν γηαηί επεξεάδνπλ πνιινί παξάγνληεο ηελ ελ ιφγσ ζρέζε. Σα αίηηα ησλ 

απνπζηψλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο,  θαζψο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

νξγαληζκψλ πνπ επηθξαηεί κηα κεγαιχηεξε αλνρή θαη κηα «θνπιηνχξα απνπζηψλ», πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηνπο ππαιιήινπο λα πάξνπλ άδεηα, ελψ ζε άιινπο ρψξνπο νη απνπζίεο 

απνδνθηκάδνληαη έληνλα, θαη θαηά ζπλέπεηα, απνθεχγνληαη (Robbins - Judge., 2011).  

Γ) ην δήηεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη θηλεηηθφηεηαο ππεηζέξρνληαη κηα ζεηξά απφ 

κεηαβιεηέο. Αξρηθά επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ν παξάγνληαο « δήηεζε - πξνζθνξά εξγαζίαο». 

ε πεξηφδνπο ρακειήο αλεξγίαο έλαο εξγαδφκελνο επεξεάδεηαη απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο. 
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Θα απαηηήζεη θαιχηεξε ακνηβή, βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο ή αθφκα θαη δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν εξγαζίαο. Αληίζεηα, ζε πεξηφδνπο κεγάιεο χθεζεο, ν εξγαδφκελνο είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα παξακείλεη ζε κηα εξγαζία πνπ δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, ιφγσ αδπλακίαο επηινγψλ. . Έλαο άιινο 

παξάγνληαο είλαη ε ειηθία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία 

θαη θαη’ επέθηαζε ε εκπεηξία ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη δεζκεπκέλνο ζηνλ νξγαληζκφ, γηαηί 

πηζηεχεη φηη είλαη δχζθνιν λα μαλαβξεί εξγαζία ζε παξφκνηα ζέζε κε αλάινγεο απνιαβέο 

(Robbins - Judge., 2011). 

Δ) Η έιιεηςε εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο πξνβιέπνπλ κηα ζεηξά απφ εξγαζηαθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη έλα ζχλνιν αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο 

νλνκάδνληαη παξεθθιίλνπζεο (ή αληηπαξαγσγηθέο) θαη δελ είλαη εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ δελ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ δνπιεηά ηνπο ζα βξνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο γηα ηελ 

απνθχγνπλ (π.ρ λα ζεξθάξνπλ ζην δηαδίθηπν γηα πξνζσπηθή ηνπο ρξήζε θαη δηαζθέδαζε) ή ζηελ 

θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ λα παξαηηεζεί (Robbins - Judge., 2011). 

Σ) ρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ε 

ζχλδεζε είλαη ηζρπξή, εηδηθά ζε θνξείο εμππεξέηεζεο θνηλνχ. Αλ νη ππάιιεινη πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε πνιίηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο απηφ έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην θνηλφ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. Γη’ απηφ νξγαληζκνί κε ηθαλνπνηεκέλνπο εξγαζηαθά ππαιιήινπο ηείλνπλ 

λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί θαη βηψζηκνη απφ φηη εθείλνη κε ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνπο 

(Robbins - Judge., 2011). 

Κιείλνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο φιεο νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο επεξεάδνληαη θαη 

απφ άιινπο παξάγνληεο θαζψο θάζε άηνκν έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο. Παξ’ φια απηά θαηαιήγνπκε πσο ην επίπεδν ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπκπεξηθνξά καο θαη ε δπζαξέζθεηα ηεο 

κεηαθέξεηαη θαη εθηφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη κεηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ 

ζπλνιηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
  

 

[3] ΑΣΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

3.1 Αηνκηθά Γλσξίζκαηα 

 Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ φζν 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. ε επίπεδν 

επηθνηλσλίαο νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο θαη πξνζσπηθφηεηεο δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα 

απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ κελχκαηνο κε απνηέιεζκα ε επηθνηλσλία λα θαζίζηαηαη 

αλαπνηειεζκαηηθή (Βαθφια-Νηθνιάνπ, 2012). 

 χκθσλα κε ηνλ Υπηήξε (2013) νη θαηεγνξίεο ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ηξείο: 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ θχιν, ειηθία), ηα ραξαθηεξηζηηθά επάξθεηαο (π.ρ. θιίζεηο, 

ηθαλφηεηεο-δεμηφηεηεο) θαη ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (αμίεο, ζηάζεηο, πξνζσπηθφηεηα). 

 Όηαλ κηιάκε γηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελλννχκε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηε θπιή. 

Πξφθεηηαη γηα κεηαβιεηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην άηνκν. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «επάξθεηαο» είλαη κεηαβιεηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε 

εξγαζηαθή δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο «θιίζεηο» πνπ 

κπνξεί λα έρεη έλα άηνκν ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κπνξεί λα καζαίλεη θάηη. Δλψ 

«δπλαηφηεηεο» είλαη νη ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη κηα εξγαζία. 

Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ «επάξθεηα» ζε πλεπκαηηθή, ε νπνία εθθξάδεη ην κέγεζνο ηεο 

επθπΐαο θαη ησλ πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ αλζξψπσλ, θαη ζηελ θηλεηηθή θαη θπζηθή ε νπνία 

εθθξάδεη ηελ ζηαηηθή θαη ηελ κπτθή πξνζπάζεηα πνπ κπνξεί λα θαηαβάιεη θαλείο (Υπηήξεο, 

2013). 

 

3.2 Αμίεο 

 Οη αμίεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία πνπ δίλεη έλα άηνκν ζε άιια άηνκα, γεγνλφηα, ηδέεο, 

θαηαζηάζεηο. Αληαλαθινχλ κηα αίζζεζε ηνπ ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο, ηη είλαη δίθαην θαη ηη 

άδηθν. Γηα θάζε άηνκν ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία, θάπνηα πηζηεχσ ηνπ πνπ ζεσξεί ζπνπδαία ζηε 

δσή ηνπ. Γη’ απηφλ απνηεινχλ ζηαζεξέο θαη κφληκεο αμίεο θαη κπνξεί λα είλαη εζηθέο, πιηθέο, 

αηζζεκαηηθέο θιπ. (Γηαλλνπιέαο, 1998). 

Δπηπιένλ, νη αμίεο δεκηνπξγνχλ έλα ζχζηεκα θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα ηελ θιίκαθα αμηψλ, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ην ζηελφ 

νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Οη αμίεο είλαη έλα πξντφλ πνπ 

παξάγεηαη κε ηε κάζεζε θαη ηελ εκπεηξία κέζα ζην θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ θάζε αηφκνπ. Καη 

επεηδή ε εκπεηξίεο πνπ βηψλεη ν θαζέλαο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αηνκηθά ηνπ 
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ επίζεο είλαη δηαθνξεηηθά πξνθχπηνπλ θαη δηαθνξεηηθέο αμίεο (Υπηήξεο, 

2013). 

Οη αμίεο είλαη πεπνηζήζεηο πνπ δηαθξίλνληαη ηφζν κε βάζε ην πεξηερφκελν φζν θαη κε 

βάζε ηελ έληαζή ηνπο. Με βάζε ηηο αμίεο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζηάζεηο θαη ηα θίλεηξα 

ησλ ζπλαλζξψπσλ καο αιιά παξάιιεια λα επεξεάζνπλ  ηηο αληηιήςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο 

(Robbins - Judge, 2011). 

 

3.3 ηάζεηο 

 Έλα άιιν ςπρνινγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ είλαη νη ζηάζεηο. Η ζηάζε ελφο αηφκνπ 

απέλαληη ζε κηα θαηάζηαζε, ζε έλα αληηθείκελν ή ζε έλαλ άλζξσπν ζπλίζηαηαη ζηε βαζηθή 

δηάζεζε ηνπ αηφκνπ σο πξνο ην αληηθείκελν, ην δήηεκα ή ηνλ άλζξσπν. Η ζηάζε κπνξεί λα είλαη 

ζεηηθή, αξλεηηθή ή νπδέηεξε. Οη ζηάζεηο δελ είλαη θάηη εκθαλέο αιιά ζπκπεξαίλνληαη απφ ηα 

ιφγηα θαη ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ. Τπάξρεη άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζηάζε θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ. 

«Η αιιαγή ζηάζεσλ, γηα λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά, ρξεηάδεηαη πνιιά ρξόληα. Αληηζέησο ε αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο αιιάδεη ηηο ζηάζεηο ζε κεξηθέο εβδνκάδεο» (Υπηήξεο, 2013). 

 χκθσλα κε ηνπο Robbins & Judge (2011) νη ζηάζεηο ζρεκαηίδνληαη γηα ην θνηλσληθφ θαη 

εξγαζηαθφ καο πεξηβάιινλ, γηα έλλνηεο, θαηαζηάζεηο ή γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο. Δπεηδή φκσο, 

φπσο πξναλαθέξακε ν θαζέλαο έρεη ηα δηθά ηνπ μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κπνξεί 

λα ζρεκαηίζεη θαη λα επηδείμεη θάπνηεο ζηάζεηο πην έληνλα απφ θάπνηνπο άιινπο.  

 ε πξνζσπηθφ επίπεδν, νη εξεπλεηέο έρνπλ θαηαιήμεη φηη νη ζηάζεηο έρνπλ ηξεηο 

ζπληζηψζεο. Σε γλσζηαθή ζπληζηψζα πνπ εθθξάδεη κηα πεξηγξαθή ή κηα πεπνίζεζε γηα ην πψο 

έρνπλ ηα πξάγκαηα θαη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ην πην θξίζηκν θνκκάηη κηαο ζηάζεο. Σε 

ζπκηθή ζπληζηψζα (ή αιιηψο ζπκηθφ) πνπ είλαη ην ζπλαίζζεκα ή ην αηζζεκαηηθφ ηκήκα κηαο 

ζηάζεο θαη ηελ ζπκπεξηθνξηθή ζπληζηψζα πνπ πεξηγξάθεη ηελ πξφζεζε καο λα ζπκπεξηθεξζνχκε 

κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν απέλαληη ζε θάπνηνλ ή θάηη. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή κπνξνχκε 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο (Robbins - 

Judge, 2011). 

ε επίπεδν επίζεο εξγαζηαθφ, νη ππάιιεινη έρνπλ πνιιψλ εηδψλ ζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο σο πξνο ηελ εξγαζία. απηέο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ νη ππάιιεινη γηα ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Οη ζηάζεηο 

απηέο δηαθξίλνληαη σο :  

Δξγαζηαθή Ιθαλνπνίεζε. Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη ηα ζεηηθά αηζζήκαηα πνπ έρεη ν 

εξγαδφκελνο γηα ηελ δνπιεηά ηνπ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ κηα αμηνιφγεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο.  
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Σαχηηζε κε ηελ εξγαζία. Όηαλ έλαο εξγαδφκελνο είλαη πξαγκαηηθά ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην 

αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη λνηάδεηαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θαη ηελ απηαμία ηνπ κέζα 

απφ απηήλ ηφηε ηαπηίδεηαη ςπρνινγηθά.  

Οξγαλσζηαθή Γέζκεπζε. Όηαλ νη πξνζσπηθνί ζηφρνη θαη νη πξνζδνθίεο έλαο ππαιιήινπ 

ηαπηίδνληαη κε απηέο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ηφηε δεζκεχεηαη νξγαλσζηαθά (Robbins - 

Judge, 2011). 

 

3.4 Αληίιεςε 

Όηη ζπκβαίλεη γχξσ καο ν θαζέλαο απφ εκάο ην αληηιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κε 

έλα δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν θαη φρη φπσο πξαγκαηηθά είλαη. Σα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αληίιεςεο επεξεάδνληαη θαηά πνιχ απφ ην πψο θαη ην ηη θαηαγξάθεη ν θαζέλαο ζην λνεηηθφ ηνπ 

ράξηε.  Αθφκα θαη αλ δπν άηνκα έρνπλ ηελ ίδηα εκπεηξία, νη λνεηηθέο ηνπ θαηαγξαθέο δελ είλαη 

ηαπηφζεκεο, νη ηδέεο-απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ δηαθέξνπλ γη’ απηφ θαη ε αληίιεςε είλαη κνλαδηθή 

(Γηαλλνπιέαο, 1998). 

χκθσλα κε ηνλ Γηαλλνπιέα (1998) κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ αληίιεςε σο «ηε 

δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη κε ηε ιήςε ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο από ηηο αηζζήζεηο θαη 

θαηαιήγεη ζηελ θαηαλόεζε θαη εξκελεία ηνπ από ηνλ εγθέθαιν. Σε απηή ηε δηαδηθαζία ζπκπξάηηνπλ 

ε θξίζε θαη ε κλήκε ηνπ αηόκνπ».  

 Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη ν Υπηήξεο (2013) φηη αθφκα θαη αλ δχν άηνκα κπνξεί λα 

παξαηεξνχλ ηελ ίδηα πξαγκαηηθφηεηα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηελ 

εξκελεχνπλ, ηελ θαηαλννχλ θαη ηελ αληηιακβάλνληαη, ν νπνίνο φκσο ηειείσο δηαθνξεηηθφο γηα 

ηνλ θαζέλα. Ο θφζκνο καο είλαη γεκάηνο απφ εξεζίζκαηα ηα νπνία κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αληίιεςεο θαη εξκελείαο ηνπο κπνξνχκε λα ηα νκαδνπνηήζνπκε θαη λα ηα νξγαλψζνπκε.  

 Καηά ηνπο Robbins & Judge (2011) ε ζπκπεξηθνξά καο επεξεάδεηαη απφ ηελ αληίιεςε 

καο κέζα απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο. Η πξψηε θαηεγνξία  

ζρεηίδεηαη κε ηα πξνζσπηθά καο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζηάζεηο καο, ηα ελδηαθέξνληα καο, ηα 

θίλεηξα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο καο. Η δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζηφρσλ πνπ γίλνληαη αληηθείκελν παξαηήξεζεο θαη επνκέλσο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

αληίιεςεο ζχκθσλα κε ηνλ μερσξηζηφ γλσζηηθφ ράξηε ηνπ θαζελφο. Καη ε ηξίηε θαηεγνξία 

αθνξά ην πιαίζην, ηελ θαηάζηαζε κέζα ζηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ε αληίιεςε θαη ε  ρξνληθή 

ζηηγκή. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο  θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη φινη νη άλζξσπνη δελ 

έρνπλ ην ίδην επίπεδν αληίιεςεο (Βαθφια – Νηθνιάνπ,2012). 
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 3.5 Πξνζσπηθφηεηα 

Όηαλ νη ςπρνιφγνη αλαθέξνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ελλννχλ κηα δπλακηθή έλλνηα πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε νιφθιεξνπ ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ελφο 

αλζξψπνπ. Σν ζχλνιν ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο έλα άηνκν αληηδξά ζηνπο άιινπο θαη 

αιιειεπηδξά κε απηνχο, ηηο ςπρηθέο δηαζέζεηο, ηηο ηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ (Υπηήξεο, 2013). 

 Έλα εληππσζηαθφ κνληέιν έξεπλαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη απηφ ησλ Πέληε Μεγάισλ 

Παξαγφλησλ (Five-Factor Model of Personality ή Big-Five).  Καζέλα απφ ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κνληέινπ απηνχ έρνπλ απνδείμεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη πσο απηά ηελ επεξεάδνπλ: 

 

 Δμσζηξέθεηα (Extraversion). Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο, θαη πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε 

εγθαξδηφηεηα, ε θνηλσληθφηεηα, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. Σα άηνκα απηά έρνπλ κεγαιχηεξε θνηλσληθή θπξηαξρία θαη εγεηηθέο ηάζεηο, 

εηδηθά ζε επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ πςειφ βαζκφ δηαπξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο. Δίλαη 

άηνκα δξαζηήξηα, εθδεισηηθά, κε ελζνπζηαζκφ, πςειή απηνπεπνίζεζε, φξεμε λα 

αλαθαιχπηνπλ θαη λα γλσξίδνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα θαη ζπλήζσο είλαη επηπρηζκέλα κε 

ηελ εξγαζία ηνπο. Σν κεηνλέθηεκα ηεο εμσζηξέθεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν είλαη φηη νη εμσζηξεθείο άλζξσπνη είλαη πην παξνξκεηηθνί θαη είλαη 

πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ κηα ξηςνθίλδπλε ζπκπεξηθνξά. 

 Νεπξσηηζκφο (Neuroticism). Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξίδεηαη ην άγρνο, 

ηελ αλαζθάιεηα, ηηο θνβίεο, ηε ζιίςε θαη ηελ απαηζηνδνμία. Δίλαη άηνκα επαίζζεηα θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά, ράλνπλ εχθνια ηελ ςπρξαηκία ηνπο ιφγσ ηεο ηάζεο ηνπο λα βηψλνπλ 

έληνλα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σν αληίζεην ηνπ λεπξσηηζκνχ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηαζεξφηεηα (emotional stability), θαη πεξηγξάθεη αλζξψπνπο νη νπνίνη αηζζάλνληαη 

αζθαιείο, είλαη ήξεκνη θαη ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη αηζηφδνμα ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπο θαη βηψλνπλ ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Έρνπλ πςειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο αιιά θαη απφ ηε δσή γεληθφηεξα.  

 Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία (Openness to Experience). Ο παξάγνληαο απηφο 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπ αηφκνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

λέεο πξνθιήζεηο θαη εκπεηξίεο θαη εηδηθφηεξα ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ 

θαηλνηνκία. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κία αλεμαξηεζία ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, βαξηέηαη ηε 

κνλνηνλία θαη ηε ζηαζεξφηεηα. Σα άηνκα απηά είλαη πην πηζαλφλ λα θαηέρνπλ εγεηηθέο 

ζέζεηο θαη κπνξνχλ λα αληαπεμέξρνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα ζε κηα 

νπνηαδήπνηε νξγαλσζηαθή αιιαγή.  
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 Πξνζήλεηα (Agreeableness). Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ "πνηφηεηα" ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ζέιεη λα έρεη έλαο άλζξσπνο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζηνλ 

ζπλάλζξσπν. Σα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηξηνθξνζχλε, ππνρσξεηηθφηεηα θαη 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο, κεγάιε ζέιεζε γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο γχξσ ηνπο θαη 

έρνπλ κηθξέο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. Δκπηζηεχνληαη 

εχθνια ηνπο άιινπο, απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο, είλαη ελδνηηθνί θαη θνκθνξκηζηέο. Σν 

κεηνλέθηεκα ηεο πξνζήλεηαο είλαη φηη ζρεηίδεηαη κε ρακειά επίπεδα επαγγεικαηηθήο 

επηηπρίαο γηαηί ηα πξνζελή άηνκα πξνζπαζνχλ πάξα πνιχ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο άιινπο 

θαη ζην παηρλίδη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο δελ ππεξαζπίδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 Δπζπλεηδεζία ή πλέπεηα (Conscientiousness). Με ηνλ παξάγνληα απηφ αμηνινγείηαη ε 

ζπλέπεηα, ε επζπλεηδεζία, ε θηινδνμία, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε θαιή νξγάλσζε ηνπ 

αηφκνπ. Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ 

απηνέιεγρν θαη ηάμε ζηε δσή ηνπο. 

Δπηζπκνχλ ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ, έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ζπλήζσο ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ 

κε ζπζηεκαηηθή εξγαζία. Αλαπηχζζνπλ πςειά επίπεδα θαηάξηηζε θαη θαη’ επέθηαζε 

πςειφηεξα επίπεδα εξγαζηαθήο επίδνζεο. Σν γεγνλφο φκσο φηη είλαη ηφζν ζπγθξνηεκέλνη, 

νξγαλσκέλνη θαη επηθεληξσκέλνη ζηελ πςειή επίδνζή ηνπο, ηνπο εκπνδίδεη λα κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε κηα αιιαγή ηνπ νξγαληζκνχ (Βαθφια - 

Νηθνιάνπ, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
  

 

[4] ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ 

 

4.1 Οδεγφο νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

Οη ζρέζεηο δηνίθεζεο-πνιηηψλ ξπζκίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο λνκηθνχο θαλφλεο πνπ 

πξαγκαηψλνπλ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Χζηφζν, ε πνηφηεηα ησλ 

ζρέζεσλ απηψλ δελ εμαληιείηαη ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ δηθαίνπ αιιά 

πεξηιακβάλεη θαη ηελ εκπεηξία ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

ππεξεζηψλ. ’ απηήλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηαπξνζσπηθή επαθή, ε εθπιήξσζε αιιά θαη ν 

ηξφπνο εθπιήξσζεο- ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

ε αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηε ζρέζε δηνίθεζεο πνιηηψλ, ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη ζε 

επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηαηππψλνληαη θψδηθεο ή νδεγνί πνπ εμεηδηθεχνπλ ηηο νθεηιφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πξνδηαγξαθέο δξάζεο. ηνρεχνπλ λα παξάζρνπλ έλα εχρξεζην θαη επζχλνπην 

εξγαιείν δηακφξθσζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηαγξάθνληαο ηη 

αλακέλεηαη απφ απηνχο ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 

Η πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπλδέεηαη επζέσο κε ηε γεληθφηεξε ζηάζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο φζν θαη κε ηε 

γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ έλαληη ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο. Απαηηείηαη 

έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε αληηκεηψπηζε ηνπ πνιίηε απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη 

θνηλή ζπλείδεζε ελψ νη παξεκβάζεηο θαη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

επηθξίλνληαη θαη δελ γίλνληαη ζησπεξά απνδεθηά. ηελ θαηεχζπλζε απηή επηζπκεί λα ζπκβάιεη 

απηφο ν Οδεγφο. 

Ο παξψλ Οδεγφο ππεξεηεί ηξεηο ζηφρνπο: α) πξνζδηνξίδεη ην θιίκα πνπ πξέπεη λα 

επηθξαηεί ζηε δεκφζηα ππεξεζία, β) δηαηππψλεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζαθείο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη γ) ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νθείιεη λα ηνπο αληηκεησπίδεη ε δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο θαη γηα ηα βαζηθά 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ην λφκν θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο, 

αιιά θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπο (www.ydmed.gov.gr,  www.synigoros.gr). 

 

 

 

 

 

«Οι δημόζιοι ςπάλληλοι είναι εκηελεζηέρ ηηρ 

θέληζηρ ηος κπάηοςρ και ςπηπεηούν ηο λαό· 

οθείλοςν πίζηη ζηο ύνηαγμα και αθοζίωζη 

ζηην Παηπίδα». 

Άπθπο 103 παπ. 1 ςνηάγμαηορ 

http://www.ydmed.gov.gr/
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Ο δεκφζηνο ππάιιεινο εθηφο απφ θξαηηθφο ιεηηνπξγφο παξακέλεη θαη πνιίηεο. Οθείιεη 

ινηπφλ λα ζπκπεξηθέξεηαη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ζα απαηηνχζε λα ζπκπεξηθέξνληαη νη άιινη ζηνλ ίδην θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε εππξέπεηα θαη ζεβαζκφ, επαγγεικαηηζκφ, αληδηνηέιεηα θαη αθεξαηφηεηα. 

 Δππξέπεηα θαη ζεβαζκφο 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πάληνηε θαηά ηξφπν πνπ λα θαζίζηαηαη 

άμηνο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ. Πξέπεη λα ηεξεί, ζε θάζε πεξίζηαζε, ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

θαιήο ζπκπεξηθνξάο αλεμαξηήησο ηεο ςπρηθήο ηνπ δηάζεζεο. [Σύληαγκα άξζξν 103 παξ. 1 θαη Ν. 

3528/2007 άξζξν 27 παξ. 1 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)] 

• Να έρεη επηκειεκέλε θαη εππξεπή εκθάληζε.  

• Να ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα θαη θνζκηφηεηα . 

• Να απεπζχλεηαη ζηνπο πνιίηεο ζηνλ πιεζπληηθφ. 

[Ν. 3868/2010 άξζξν 17 (ΦΔΚ 129 Α) θαη ΥΑ Γ.Π.νηθ.104720/2010 (ΦΔΚ 1315/Β/25-8-2010)] 

• Να εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο θαηά ην σξάξην πνπ έρεη νξίζεη ε ππεξεζία ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο, αθηεξψλνληαο εμνινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ην ρξφλν 

εξγαζίαο ηνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ, θαη παξακέλνληαο θαη πέξα ηνπ ηζρχνληνο ρξφλνπ εξγαζίαο, 

εθφζνλ έθηαθηεο θαη εμαηξεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο επηβάιινπλ ηνχην.  

[ Ν. 3528/2007 άξζξν 29 θαη πεξ. θδ, παξ.1, άξζξν 107 ηνπ Ν.3528/2007 όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν.4057/2012) ΥΑ ΓΙΑΓΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΔΚ Β 1659)] 

• Γελ θάλεη εμσυπεξεζηαθή ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηνπ. 

• Γελ επηηξέπεηαη ε αθξφαζε κνπζηθήο εθηφο αλ πξνέξρεηαη απφ θεληξηθφ ερεηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ππεξεζίαο. 

• Γελ επηηξέπεηαη λα δηαθφπηεη γηα πξνζσπηθέο ηνπ ππνζέζεηο ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο 

πνπ ζπλαιιάζζεηαη. Αλ σζηφζν, πξνθχςεη ιφγνο ηφζν ζνβαξφο, ψζηε λα επηβάιιεηαη ε δηαθνπή 

ηεο ζπλνκηιίαο, ν δεκφζηνο ππάιιεινο νθείιεη λα δεηήζεη ζπγγλψκε απφ ηνλ πνιίηε θαη λα 

παξαθαιέζεη άιινλ ζπλάδειθφ ηνπ λα ζπλερίζεη ηε ζπλαιιαγή. 

[ Ν. 3528/2007, παξ.2, άξζξν 27 θαη πεξ. θζ, παξ.1, άξζξν 107 ηνπ Ν.3528/2007 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν.4057/2012] 
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• Απαληά ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο, δειψλεη ην φλνκά ηνπ θαη αληηκεησπίδεη κε επγέλεηα θαη 

πξνζπκία ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ απεπζχλνληαη. Δάλ είλαη αλαξκφδηνο, δηεπθνιχλεη ηνλ πνιίηε λα 

εληνπίζεη ηνλ αξηζκφ θιήζεο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αξκνδίνπ. Δάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, 

θξνληίδεη λα παξαπέκςεη ηνλ πνιίηε ζε θάπνηα ππεξεζία πιεξνθφξεζεο θνηλνχ. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 27 παξ. 2 (YΚ, ΦΔΚ 26 A), πεξ. ηβ, παξ.1, άξζξν 107 ηνπ Ν.3528/2007 όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν.4057/2012, ΓΙΣΚΠΟ/Φ.18/νηθ.15584/10-7-2006] 

• Όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε πνιίηε δχζηξνπν ή ηδηαηηέξσο εξηζηηθφ, νθείιεη λα ηνλ αληηκεησπίδεη 

κε ςπρξαηκία θαη θαηαλφεζε, απνθεχγνληαο ηηο εληάζεηο ή ηνπο δηαπιεθηηζκνχο. Αθφκε θαη αλ ν 

πνιίηεο ηνλ πξνζβάιεη, ν δεκφζηνο ππάιιεινο νθείιεη λα δηαηεξήζεη ηνλ απηνέιεγρφ ηνπ θαη, 

εθφζνλ ρξεηαζζεί, λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο 

θαηάζηαζεο. 

• Γελ εθδειψλεη νχηε θαη δηαδίδεη ηηο πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

[Σύληαγκα άξζξν 29 παξ. 3, Ν. 1735/1987 άξζξν 18 παξ. 2 (ΦΔΚ 195 Α)] 

• Γελ επεξεάδεηαη θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηνλ πνιίηε, απφ ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ηε θπιή, 

ηε γιψζζα, ηελ θαηαγσγή θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

[Σύληαγκα άξζξν 5 παξ.2 θαη Ν. 3528/2007 άξζξν 27 παξ. 3 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)] 

 Δπαγγεικαηηζκφο 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο νθείιεη λα έρεη άξηζηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ. 

• Πξνζπαζεί, κε ηξφπν απιφ θαη θαηαλνεηφ, λα εμεγεί ζηνπο πνιίηεο ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή 

ηνπο θαη λα ηνπο θαζνδεγεί ζσζηά. 

• Απνθεχγεη λα ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλνπηηθά ή αζαθή δεδνκέλα. 

• Πξνζπαζεί λα είλαη φζν ην δπλαηφ εμππεξεηηθφο θαη λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη 

κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα, απνθεχγνληαο ηε ρξήζε λνκηθψλ ή δχζθνια 

θαηαλνεηψλ φξσλ θαη ηεθκεξηψλνληαο πάληνηε ηηο απφςεηο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε άξλεζε 

παξνρήο πιεξνθφξεζεο θαη ε αλαγξαθή κάιηζηα ζε ζπξίδεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηεο θξάζεο 

«Γελ δίδνληαη πιεξνθνξίεο» έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

[Δγθύθιηνο ΓΙΣΚΠΟ /Φ.18/νηθ.6190/12-3-2012 (ΑΓΑ : Β44ΥΦ-ΦΗ0), «Γηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο»] 
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• Οθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ πνιίηε γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπ, ηηο 

αξρέο ελψπηνλ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ απηά λα αζθεζνχλ, θαη ηηο πξνζεζκίεο άζθεζήο ηνπο. 

• Αλ κηα ππφζεζε είλαη πεξίπινθε θαη δελ κπνξεί λα ηε δηεθπεξαηψζεη ή λα παξάζρεη ηηο 

δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο πξνθνξηθά, πξνηείλεη ζηνλ πνιίηε λα ππνβάιεη γξαπηψο 

ην αίηεκά ηνπ πξνο ηελ ππεξεζία  

• Σεξεί ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα 

γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, εγθχνπο, κεηέξεο κε κηθξά παηδηά, ειηθησκέλνπο θ.ιπ. 

• Αληηκεησπίδεη κε δηαθξηηηθφηεηα θαη επαηζζεζία ηνπο πνιίηεο, ηδηαίηεξα φηαλ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε πέλζνπο, ζχγρπζεο, ςπρηθνχ θινληζκνχ ή φηαλ αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο 

νκάδεο (π.ρ. άλεξγνη, ειηθησκέλνη ή αλαιθάβεηνη). 

• Δπηδεηθλχεη ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ εμππεξεηεί αιινδαπνχο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

κηινχλ θαιά ειιεληθά. Πξνζπαζεί λα γίλεη θαηαλνεηφο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, θαη αλ ρξεηαζηεί, 

δεηά ηε ζπλδξνκή ζπλαδέιθσλ ηνπ. 

• Γηεπθνιχλεη ηνπο πνιίηεο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα 

ηνπ αιιά θαη κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

• Γηεπθνιχλεη ηνπο πνιίηεο αληιψληαο ν ίδηνο απφ ην δηαδίθηπν ηηο θξίζηκεο ή δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο, ή ηνπο θαζνδεγεί ψζηε λα ηηο αλαδεηήζνπλ κφλνη ηνπο. 

• Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εμππεξεηεί ηνλ πνιίηε, απνθεχγνληαο φκσο ηελ άζθνπε 

ή ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ πιηθνχ. 

• Γηαηεξεί ζε εκθαλέο ζεκείν ζην γξαθείν ηνπ εηδηθή πηλαθίδα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην 

νλνκαηεπψλπκν θαη ε ππεξεζηαθή ηνπ ηδηφηεηα. 

[Δγθύθιηνο ΓΙΣΚΠΟ/Φ.18/νηθ.15584/10-7-2006] 

• Δλδηαθέξεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, αλαγλσξίδεη ηπρφλ ιάζε θαη θξνληίδεη λα 

κελ ηα επαλαιάβεη ζην κέιινλ. Όηαλ δηαπηζηψζεη φηη κε πξάμε ή παξάιεηςή ηνπ έζημε θάπνην 

δηθαίσκα πνιίηε, νθείιεη ακέζσο λα δεηήζεη ζπγγλψκε θαη λα πξνβεί ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα 

γηα λα επαλνξζψζεη. 

• ε πεξίπησζε απψιεηαο θαθέινπ πνπ αθνξά ππφζεζε πνιίηε νθείιεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επαλαζχζηαζή ηνπ.  

[Ν.3242/2004 (άξζξν 6 παξ. 5) θαη Π.Γ. 114/2005 (ΦΔΚ 165 Α΄)] 
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• Δίλαη απφιπηα ζπλεπήο ζηηο δεζκεχζεηο πξνο ηνπο πνιίηεο. Αλ έρεη δεζκεπζεί λα απνζηείιεη 

γξαπηή απάληεζε (εληφο πξνζεζκίαο ζπληνκφηεξεο απφ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΓΓ), ή 

λα επηθνηλσλήζεη ηειεθσληθά ή λα δερζεί ηνλ πνιίηε ζηελ ππεξεζία, νθείιεη, κε θάζε ηξφπν, λα 

αληαπνθξηζεί ζ’ απηήλ ηε δέζκεπζε. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγθαίξσο 

ηνλ πνιίηε. 

[Ν. 2690/1999 άξζξν 4 (ΚΓΓ, ΦΔΚ 45 Α, Ν. 3242/2004 άξζξν 6 (ΦΔΚ 102 Α)] 

 πκπεξηθνξά θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ 

Η άιιε πιεπξά ηεο δξάζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, φηαλ απηή δελ ηνπο θέξλεη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο, αιιά αθνξά 

γεληθφηεξα ην ρεηξηζκφ ππνζέζεψλ ηνπο (φπσο απαληήζεηο ζε αηηήζεηο πιεξνθνξηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, έθδνζε πάζεο θχζεσο απνθάζεσλ 

θ.ιπ.). ηελ πεξίπησζε απηή, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

Σήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο 

• Ο ππάιιεινο ελεξγεί ζχκθσλα κε ην δίθαην θαη εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

χληαγκα, ην Δπξσπατθφ δίθαην θαη ηηο λνκνζεηηθέο πξάμεηο. Οη απνθάζεηο ηνπ πξέπεη πάληνηε λα 

έρνπλ λνκηθή βάζε θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ . 

• Οη εγθχθιηεο νδεγίεο δελ απνηεινχλ θαλφλεο δηθαίνπ. ε θακία πεξίπησζε, δελ κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ λφκν ή λα ηνλ θαηαξγήζνπλ αθνχ πεξηέρνπλ νδεγίεο ή δηεπθξηλίζεηο. Η 

κειέηε ηνπο είλαη ρξήζηκε, πάληνηε φκσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

• Ο δεκφζηνο ππάιιεινο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ γξακκαηηθή εξκελεία ηνπ λφκνπ θαη εθαξκνγή 

ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, αιιά ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε πνπ πξνθχπηεη 

θαη απφ ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ θαη ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βνπιήο θαζψο 

θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 

• Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ηεξεί ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη δελ πεξηνξίδεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. 

• Η δηαθξηηηθή επρέξεηα απνηειεί κέξνο ηεο λφκηκεο δξάζεο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Όηαλ ν 

λφκνο ή νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο επηηξέπνπλ ή παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην δεκφζην ππάιιειν λα 

επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ λνκίκσλ ιχζεσλ, πνπ δελ βιάπηνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, απηφο 

νθείιεη λα επηιέμεη ηελ επηεηθέζηεξε, γηα ηνλ πνιίηε, ιχζε. 

• Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ λφκσλ, ν ππάιιεινο εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο φπσο 

ε αλαγθαηφηεηα, ε αλαινγηθφηεηα, ε απιφηεηα θαη ζαθήλεηα ηνπ λφκνπ, ε δηαθάλεηα, ε 
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δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο, ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε δεκνθξαηηθή 

λνκηκνπνίεζε θαη νη ινηπέο αξρέο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4028/2012 (Α΄/34). 

• Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, 

ελεκεξψλνληαο ηελ ππεξεζία ηνπ γη’ απηέο θαη πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο θαη κέηξα 

πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπο. 

[Σύληαγκα άξζξα 94 παξ.4 θαη 95 παξ.5, ΠΓ 61/2004 (ΦΔΚ 54 Α)] 

Αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε ακεξνιεςία, αλεπεξέαζηνο απφ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο εμσυπεξεζηαθέο παξεκβάζεηο. 

[Ν.3528/2007, άξζξν 107 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν.4057/2012 (ΦΔΚ 54 

Α) θαη Ν.2690/1999 άξζξν 7, (ΚΓΓ, ΦΔΚ 102 Α)] 

• Ο δεκφζηνο ππάιιεινο θαηά ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ θάζε πνιίηε πξέπεη λα 

παξέρεη ζην δηνηθνχκελν θαη’ ειάρηζην, ηελ εγγχεζε ακεξφιεπηεο θαη αληηθεηκεληθήο θξίζεο, 

δει. θξίζεο απαιιαγκέλεο απφ νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνθαηάιεςε . 

• Ο δεκφζηνο ππάιιεινο απνθεχγεη λα ζπλάπηεη ζηελέο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε πξφζσπα ησλ 

νπνίσλ νπζηψδε ζπκθέξνληα ρεηξίδεηαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. θβ όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ 

Ν.4057/2012 (ΦΔΚ 54 Α), απόθαζε ΓΔθ ΑΘ 93/2009] 

• Η θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή ή νηθνλνκηθή ζέζε ησλ πνιηηψλ δελ πξέπεη λα αζθεί επηξξνή ζηε 

ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ησλ ππνζέζεσλ ή ζηελ νπζία ηνπ ρεηξηζκνχ απηψλ. 

• Ο δεκφζηνο ππάιιεινο απέρεη ή δεηά λα εμαηξεζεί απφ ην ρεηξηζκφ ππφζεζεο φηαλ: 

α) ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληφο ηνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, β) είλαη 

ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, θαη’ επζείαλ κελ γξακκή απεξηνξίζησο εθ 

πιαγίνπ δε έσο θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ, κε θάπνηνλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ή γ) έρεη ηδηαίηεξε 

ζρέζε θηιίαο ή ερζξφηεηαο κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο . 

• Όηαλ θξίλεη φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνο πνπ επηβάιιεη ηελ απνρή ηνπ, ην δειψλεη 

ακέζσο ζηελ πξντζηακέλε αξρή ή ηνλ πξνεδξεχνληα ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη απέρεη απφ 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα κέρξη λα ππάξμεη ζρεηηθή απφθαζε. 

[Ν. 2690/1999 άξζξν 7 παξ. 3 (ΚΓΓ, ΦΔΚ 102 Α) θαη Ν. 3528/2007 άξζξν 36 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)] 
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• Λακβάλεη ππφςε θαη αμηνινγεί κε αληηθεηκεληθφηεηα φια ηα ζηνηρεία ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

ρεηξίδεηαη, ψζηε λα θαηαιήγεη ζε νξζέο απνθάζεηο. 

• Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ . Ο 

ππάιιεινο νθείιεη λα γλσξίδεη φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπλεπή εθαξκνγή 

ησλ πνιηηηθψλ, είηε ζπκθσλεί, είηε δηαθσλεί κε ηηο πνιηηηθέο απηέο. [Σύληαγκα άξζξν 29 παξ. 3] 

 Αληδηνηέιεηα θαη αθεξαηφηεηα 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο θαιιηεξγεί, κε θάζε ηξφπν, ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ 

θαη απνθεχγεη θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ εληηκφηεηα, ηελ 

πξνζήισζε ζην θαζήθνλ ή ηελ εζηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, απνθεχγεη 

θάζε πξάμε πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ππφλνηεο φηη παξαβηάδεη ην λφκν ή ηηο εζηθέο 

αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπ. 

[Σύληαγκα άξζξν 103 παξ. 1 θαη Ν. 3528/2007 άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. δ, ηδ θαη θα, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν.4057/2012 (ΦΔΚ 54 Α),] 

• Δίλαη έληηκνο θαη δελ απνδέρεηαη, άκεζα ή έκκεζα, νπνηνδήπνηε δψξν (πξνζθνξά αληηθεηκέλνπ 

ή ππεξεζίαο κε ρξεκαηηθή αμία, δάλεην, έθπησζε, δηεπθφιπλζε, δηαζθέδαζε, θηινμελία, ηαμίδη, 

ζηέγαζε θαη δηαηξνθή ζε ρακειή ηηκή, θαζψο θαη εθπαίδεπζε) γηα ππφζεζε πνπ ν ίδηνο ρεηξίδεηαη, 

είηε πξνέξρεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε είηε απφ ηξίην. Δάλ ν ίδηνο ή θάπνηνο απφ ηνπο 

ζηελνχο ζπγγελείο ηνπ γίλεη απνδέθηεο δψξνπ, νθείιεη, αθνχ ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ ππεξεζία 

ηνπ, λα ην επηζηξέςεη ακέζσο ή λα πιεξψζεη ηελ αγνξαία αμία ηνπ. [Ν.3528/2007 άξζξν 107 παξ. 

1 πεξ. δ όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν.4057/2012] 

• Γελ ρξεζηκνπνηεί ην αμίσκά ηνπ γηα λα απνθνκίζεη πξνζσπηθά νθέιε ή γηα λα επλνήζεη θάπνην 

πξντφλ, ππεξεζία ή επηρείξεζε θαη γεληθά ην ηδησηηθφ ζπκθέξνλ ηξίησλ, νχηε επηηξέπεη ζε 

ζπγγελείο ή θίινπο ηνπ λα επηθαιεζζνχλ άκεζα ή έκκεζα ηελ ηδηφηεηά ηνπ γηα λα πξνσζήζνπλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. ηδ όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ 

Ν.4057/2012, Ν. 2690/1999 άξζξν 7 παξ. 2 (ΚΓΓ ΦΔΚ 45 Α)] 

• Γελ πηνζεηεί αλαμηνπξεπή ή αλάξκνζηε ή αλάμηα γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξά εληφο ή εθηφο 

ππεξεζίαο. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. ε όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν. 

4057/2012] 
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Τπεπζπλφηεηα 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο νθείιεη λα επηδεηθλχεη ππεπζπλφηεηα θαη λα ππνζηεξίδεη θαη αηηηνινγεί ηηο 

απνθάζεηο θαη ελέξγεηέο ηνπ. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 25 παξ. 1 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)] 

• Ο δεκφζηνο ππάιιεινο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη λα 

κεξηκλά γηα ηελ ελφηεηα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Η επίθιεζε αιιαγψλ ζην πξνζσπηθφ ή ζηελ 

εγεζία ηεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα πξνβάιιεηαη σο ιφγνο γηα ηε κε δηεθπεξαίσζε ή ηελ 

θαζπζηέξεζε δηεθπεξαίσζεο κηαο ππφζεζεο πνιίηε. 

• Όηαλ πεξηέιζεη ζε ππάιιειν αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, γηα ηελ νπνία δελ είλαη αξκφδηα ε 

ππεξεζία ηνπ, θξνληίδεη γηα ηελ εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο δηαβίβαζή ηεο ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία θαη ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

[Ν. 2690/1999 άξζξν 4 (ΚΓΓ, ΦΔΚ 102 Α)] 

 Ιζφηεηα 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο ζέβεηαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη αληηκεησπίδεη ηνπο επξηζθφκελνπο 

ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηνλ ίδην ηξφπν, απνθεχγνληαο θάζε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί αζέκηηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 27 παξ. 3 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)] 

• Ο ππάιιεινο θαηά ην ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, ησλ 

ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Δάλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαρείξηζεο, ν ππάιιεινο 

δηαζθαιίδεη φηη απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππφζεζεο. 

[Ν. 1735/1987 άξζξν 18 παξ. 1 (ΦΔΚ 195 Α) θαη Ν.3528/2007 άξζξν 107παξ. 1 πεξ. δ 

όπσοηξνπνπνηήζεθε από ην Ν.4057/2012] 

• Ο δεκφζηνο ππάιιεινο δελ πξνβάιιεη γξαθεηνθξαηηθά ή άιια πξνζθφκκαηα ζε βάξνο 

πξνζψπσλ (π.ρ. θαζπζηέξεζε ρεηξηζκνχ ππνζέζεσλ), εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο, ή ηεο θπιεηηθήο ή 

εζληθήο θαηαγσγήο ηνπο, ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πνιηηηθψλ ή θηινζνθηθψλ πεπνηζήζεσλ, ηεο 

αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο. 

 [Σύληαγκα άξζξα 4 παξ. 2 θαη 5 παξ. 2, Ν. 3304/2005 (ΦΔΚ 16 Α), Ν. 1735/1987 άξζξν 18 παξ. 1 

(ΦΔΚ 195 Α)] 
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 Αλαινγηθφηεηα 

• Ο ππάιιεινο εμαζθαιίδεη φηη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη αλάινγα πξνο ηνλ επηδησθφκελν 

ζηφρν. Φξνληίδεη ηα κέηξα λα είλαη αλαγθαία, πξφζθνξα θαη αλάινγα ηνπ επηδησθφκελνπ ζηφρνπ. 

Απνθεχγεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ή ηελ επηβνιή επαρζψλ κέηξσλ, φηαλ απηά είλαη 

δπζαλάινγα πξνο ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπκθέξνληνο πνπ εμππεξεηείηαη, δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ. 

[Σύληαγκα άξζξν 25 παξ. 1] 

Δρεκχζεηα – εκπηζηεπηηθφηεηα - απφξξεην 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο δελ ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο σο απφξξεηα, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ηελ 

θνηλή πείξα θαη ινγηθή γηα γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζέζεο 

ηνπ, θαη δελ επηηξέπεη ηελ αζέκηηε ρξήζε ηνπο γηα λα εμππεξεηεζεί νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ, 

δεκφζην ή ηδησηηθφ. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 26, Ν. 3528/2007, άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. ε, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν. 4057/2012 θαη ΠΚ άξζξν 252] 

• Ο δεκφζηνο ππάιιεινο θξνληίδεη λα δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ρεηξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσλίαο. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 26 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)] 

• Γε δεκνζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ησλ πνιηηψλ (ή 

άιια επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα), ηηο νπνίεο θαηέρεη ιφγσ ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ ζέζεο. 

[Ν. 2690/1999 άξζξν 5 παξ. 3 (ΚΓΓ, ΦΔΚ 102 Α) θαη Ν. 2472/1997 (ΦΔΚ 50 Α)] 

• Όηαλ θάπνηνο πνιίηεο δεηά πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ηνπ απνξξήηνπ, ν 

ππάιιεινο νθείιεη λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ θαζψο θαη λα παξαπέκπεη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

• Παξέρεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ [Ν.3979/2011 

(ΦΔΚ Α 138), άξζξν 7 παξάγξ.1] 

 Γηαθάλεηα ηεο ππεξεζηαθήο δξάζεο 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ θαηά ηξφπν πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηελ θξηηηθή θαη ην λφκηκν έιεγρν, ρσξίο λα απαηηεί απφ ηνλ 
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πνιίηε λα ζεκειηψζεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ. Κάζε πνιίηεο κπνξεί λα ιακβάλεη γλψζε, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ λφκνπ, ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ησλ ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ, πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, θαη είλαη ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή ηνπ ε 

νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. 

[Ν. 2690/1999 άξζξν 5 (ΚΓΓ, ΦΔΚ 102 Α), Ν. 1599/1986 άξζξν 16 (ΦΔΚ 75 Α)] 

• Οη ππεξεζίεο θαη θαη’ επέθηαζε νη ππάιιεινη έρνπλ ππνρξέσζε αλάξηεζεο ησλ λφκσλ, ησλ 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ελ γέλεη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 

Γηαδίθηπν, κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ επαίζζεηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη απνξξήησλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη ε 

έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ε δηαθάλεηα θαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο 

θπβεξλεηηθήο θαη δηνηθεηηθήο δξάζεο  

• Μεξηκλά γηα ηελ ακειιεηί, δειαδή ηάρηζηε θαη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, αλάξηεζε17 ζην 

δηαδίθηπν ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ θαη γηα ην ιφγν φηη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ, ε 

αλάξηεζε ζπληζηά πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

[Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α)] 

• Γηακνξθψλεη ηελ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία θαη ελ γέλεη ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, θαηά ηξφπν, ψζηε απηέο λα είλαη θηιηθέο πξνο 

ηνλ ρξήζηε, λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα εληζρχνπλ ηελ ηζφηεηα σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο πξφζβαζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ ή αηφκσλ θαη ηδίσο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

[Ν.3979/2011 (ΦΔΚ Α 138), άξζξν 4, παξ. 7] 

Απνηειεζκαηηθφηεηα – απνδνηηθφηεηα – πνηφηεηα 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο θξνληίδεη γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πνηφηεηά ηεο. Δθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ γξήγνξα, απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, ρσξίο λα 

επηθαιείηαη ηερληθέο δπζθνιίεο θαη δηάθνξεο ζθνπηκφηεηεο. Καηαβάιιεη εηιηθξηλή πξνζπάζεηα θαη 

εξγάδεηαη κε δήιν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ. 

[ΥΑ ΓΙΑΓΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΔΚ 1659 Β)] 

• Αμηνπνηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο Τπεξεζίαο θαη κεξηκλά γηα ηελ 

αλεχξεζε ηνπ πιένλ νηθνλνκηθνχ θαη απνδνηηθνχ ηξφπνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

[Ν. 3230/2004 άξζξα 1-9 (ΦΔΚ 44 Α)] 
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• Μεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, εθαξκφδνληαο 

ηηο δηαηάμεηο πξνο απνθπγή πεξηηηψλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. [Ν. 3230/2004 άξζξα 1-9 

(ΦΔΚ 44 Α)] 

• Οθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ θαηά ην δπλαηφ 

ηαρχηεξε θαη κε πνηνηηθφηεξνπο φξνπο εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

[Ν. 3528/2007, άξζξν 117, παξ.4 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ Ν.4057/2012] 

• Καηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο ακέζσο, δει. θαηά ηελ πξψηε 

πξνζέιεπζή ηνπο ζηελ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε ηαιαηπσξία κηαο δεχηεξεο 

επίζθεςεο, εθφζνλ ε θχζε ηνπ αηηήκαηνο ην επηηξέπεη. 

[Δγθύθιηνο ΓΙΣΚΠΟ /Φ.18/νηθ.6190/12-3-2012 (ΑΓΑ: Β44ΥΦ-ΦΗ0), «Γηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο»] 

• Ο ππάιιεινο νθείιεη λα γλσξίδεη άξηηα φρη κφλν ην αληηθείκελφ ηνπ αιιά θαη ηα γεληθφηεξα 

αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ηνπ. 

• Ο ππάιιεινο νθείιεη λα παξέρεη φζν ην δπλαηφ άξηηα πιεξνθφξεζε ζηνπο δηνηθνχκελνπο. Η 

ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ απνξξέεη απφ ηε γεληθφηεξε ππνρξέσζε εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ θαζψο θαη απφ ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Ιδηαίηεξα ζε ηνκείο πνπ θπξηαξρεί ε 

πνιπλνκία, ε λνκνινγία έρεη δερηεί ηελ ππνρξέσζε ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο λα ελεκεξψλνπλ 

ηνπο δηνηθνχκελνπο γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

[Ν. 3528/2007 άξζξν 107 παξ. 1 πεξ. ηβ όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ 

Ν.4057/2012, ΣηΔ 2414/1985, ΣηΔ 4384/1985, ΣηΔ 3359/1986, ΣηΔ 2902/1989, ΣηΔ 1306/1990, 

ΣηΔ3694/1991, ΣηΔ 59/1993, ΣηΔ 2167/1993, ΣηΔ 2892/1993 θ.ιπ.] 

• Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη δηαξθψο γηα ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη εθείλνπ ηνπ θνηλνηηθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ. 

• Ο ππάιιεινο νθείιεη λα γλσξίδεη ηφζν ηα δηθαηψκαηα φζν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηά 

πξνδηαγξάθνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λνκνινγία. 

• Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ ππεξεζία ηνπ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγεί ε χπαξμε αζαθψλ, ειιηπψλ, αληηθαηηθψλ, ή πεξίπινθσλ θαη παξσρεκέλσλ ξπζκίζεσλ 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
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• Ο ππάιιεινο νθείιεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

[Ν.3528/2007, άξζξν 117, παξ. 4 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν δεύηεξν ηνπ 

Ν.4057/2012] 

 χκθσλα κε ηνλ νδεγφ φκσο ππάξρνπλ θαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη πνιίηεο πξνο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. χκθσλα κε απηνχο ν 

πνιίηεο νθείιεη : 

• Να ππαθνχεη ζην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη λα ελεξγεί ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο απηνχο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

• Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θαζ’ χιελ αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπ 

θαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο ππαιιήινπο κε ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

δηεπθξηλίζεσλ.  

• Να κελ πξνβαίλεη ζε ςεπδείο δειψζεηο ή ζηελ ππνβνιή παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηνγξαθεκέλσλ 

εγγξάθσλ ή ζηνηρείσλ. 

• Να απνδεηθλχεη ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία κέζα. 

• Να ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα θαη ζεβαζκφ πξνο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

• Να κελ θάλεη ρξήζε επηξξνψλ ή πηέζεσλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη λα κελ πξνζπαζεί λα ηνπο 

δειεάζεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο σζήζεη ζε παξαβίαζε ησλ λφκσλ θαη ησλ 

θαλφλσλ θαη γεληθφηεξα ζε παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

• Να κελ ζπγθαιχπηεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο. 

• Να κελ ζπκβάιιεη, κε πξάμεηο ή κε παξαιείςεηο ηνπ, ζηε δηαθζνξά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

ζηε δηαζπάζηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. 

• Να ζέβεηαη ηε δεκφζηα πεξηνπζία θαη λα πξνβαίλεη ζε ιεινγηζκέλε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

• Να απνθεχγεη ηελ θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαησκάησλ ηνπ (π.ρ. ππνβνιή αφξηζησλ ή 

επαλαιακβαλφκελσλ αηηεκάησλ), ψζηε λα ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζή 

ηνπ.• Να ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ κε 

αλαπεξίεο θαη γεληθφηεξα εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ, δείρλνληαο ηελ πξέπνπζα θαηαλφεζε. 
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4.2 Πνηφηεηα δεκφζησλ ππεξεζηψλ  

Πξηλ αλαιχζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξέπεη πξψηα λα νξίζνπκε ηη 

είλαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Γελ αληηιακβαλφκαζηε φινη ηνλ ίδην ηξφπν ηνλ φξν “δεκφζηεο ππεξεζίεο”.  Πξφθεηηαη γηα 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ή ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη “ππέξ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο”;  Τπάξρνπλ πνιπάξηζκνη νξηζκνί πνπ πξνζπαζνχλ 

λα εξκελεχζνπλ ηελ έλλνηα απηή. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(www.europa.eu) νη νξηζκνί πνπ δίλνληαη γηα ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο είλαη δχν: 

ελίνηε ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκφ παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο, ελψ άιινηε αλαθέξεηαη ζηελ απνζηνιή 

θνηλήο σθέιεηαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ νξγαληζκφ απηφ. 

χκθσλα κε ηνλ Γνχλαξε (2003), «ε ππεξεζία απνηειεί ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίδεη έλαο 

θαηαλαισηήο σο απνηέιεζκα: α) ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη εθείλνο πνπ 

παξέρεη ηελ ππεξεζία, β) ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ λα επηηπγράλεη θαη λα δηαηεξεί ζπγθεθξηκέλα πξόηππα 

(standards) θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ απηώλ θαη γ) ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν 

ηθαλνπνηνύληαη νη πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία πνπ ήιπηδε όηη ζα 

απνθνκίζεη πξνηνύ απνθαζίζεη λα εκπιαθεί ζε κία ζρέζε ζπλαιιαγήο (απνδνρή ηνπ θόζηνπο 

απνθόκηζεο ηεο ππεξεζίαο έρνληαο σο πξνζδνθία ην όθεινο ηεο απνιαβήο ηεο ππεξεζίαο) κε ηνλ 

παξνρέα ηεο ππεξεζίαο». 

Δθφζνλ ζε πξψην ζηάδην δψζακε έλαλ ηππηθφ νξηζκφ γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

κπνξνχκε ηψξα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.  

 «Πνηφηεηα», κηα έλλνηα πνιπζχλζεηε πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ζπδήηεζε ζε 

δηάθνξεο έξεπλεο παγθνζκίσο θαζψο ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηε κέηξεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο. 

Πνιχ δχζθνιν λα ηελ απνθηήζνπκε, αιιά φινη καο ηελ αλαδεηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

 ρεηηθά κε ηελ έλλνηα  ηεο πνηφηεηαο ν Υπηήξεο (1996) ηελ πξνζδηφξηζε σο : α) 

πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, β) ηειεηφηεηα ζηελ πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ πειάηε, γ) θάζε εξγαδφκελνο λα είλαη πξντζηάκελνο – ειεγθηήο ηνπ εαπηνχ ηνπ, δ) ε 

αληίιεςε ηνπ πειάηε φηη ε ππεξεζία πνπ ιακβάλεη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ κε βάζε ηα 

πξφηππά ηνπ θαη ηελ ηηκή ηεο ππεξεζίαο, ε) ν πην ζχγρξνλνο, ελδεδεηγκέλνο, επέιηθηνο θαη 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο.  

Έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο ζηηο κέξεο καο γηα λα είλαη βηψζηκνο θαη λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ γηα πνηφηεηα ππεξεζηψλ πξέπεη 

Φακὲ λ δὴ  ηὸ λ ἄ ξρνληα ηὸ λ ζπνπδαῖ νλ 

ἀ γαζὸ λ εἶ λαη θαὶ  θξόληκνλ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ 
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κε θάζε ηξφπν λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο κε πξαθηηθέο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ζα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο. Μεξηθέο απφ απηέο αλαιχνπκε παξαθάησ (Ρσζζίδεο, 2014). 

 Έλαο νξγαληζκφο είλαη έλα ζχζηεκα εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Οη εηζξνέο απνηεινχληαη απφ 

ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ δηαζέηεη. Απηνχο ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο δηνρεηεχεη 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, νη νπνίνη πθίζηαληαη κηα επεμεξγαζία θαη εμέξρνληαη ζαλ εθξνέο, 

δειαδή ζαλ ππεξεζίεο. Έλαο απφ ηνπο ζπληειεζηέο απηνχο είλαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ, ηνπ 

νπνίνπ ε ζπκκεηνρή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ παξαγσγηθή απηή δηαδηθαζία. 

 Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λα κηιάκε γηα παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ έλα δελ ζηαζνχκε 

ζηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα πνπ είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο. Γελ κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ηελ 

πνηφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ εάλ δελ είλαη «πνηνηηθνί νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη» ζ’ απηφλ. 

«Πνηνηηθφο εξγαδφκελνο» είλαη απηφο ν νπνίνο έρεη επηιερζεί γηα ην ήζνο ηνπ, ηηο γλψζεηο, ηηο 

ηθαλφηεηεο, ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζε άιιεο κνλάδεο ζηηο νπνίεο έρεη εξγαζηεί.  

Γλσξίδεη λα αθνχεη, πξνζπαζεί λα καζαίλεη θαη λα αληηιακβάλεηαη, πηζηεχεη ζηελ αμία ηεο 

νκαδηθήο εξγαζίαο (value of teamwork) θαη ζεσξεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ, κεηαμχ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο.  

Η επηθνηλσλία θαη ε ζπκκεηνρηθφηεηα απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ. Η ζπλεξγαζία φισλ ησλ ηκεκάησλ 

ζπλεηζθέξεη πνιχ ζεκαληηθά, αθνχ ηα ηκήκαηα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ θαη 

φρη ζηελ επίηεπμε ησλ άκεζσλ ζηφρσλ. Πξέπεη λα ππάξρεη θαιή θαη ζσζηή επηθνηλσλία κεηαμχ 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο πνπ είλαη θνηλά απνδεθηέο. ηελ πεξίπησζε δε 

πνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ θαη ηηο αληίζηνηρεο απνιαβέο ηφηε ηνπο δίλεηαη έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ 

θίλεηξν ψζηε λα εξγαζηνχλ πην απνδνηηθά θαη κε ηδηαίηεξν δήιν γηα ην απψηεξν ζθνπφ.  

Δπίθεληξν ηεο θάζε πξνζπάζεηαο πνπ θάλεη ν θάζε νξγαληζκφο πξέπεη λα είλαη ν πνιίηεο. 

Ο ζηφρνο ηεο απφιπηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ, εθθξάδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα πξνζθέξεη ν 

νξγαληζκφο ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ζέισ ηνπ. Να δηαζέηεη κεραληζκνχο κέζα απφ 

ηνπο νπνίνπο ζα δηαγλψζεη, ζα πξνζδηνξίζεη θαη ζα πξνάγεη ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε. Σν δεκφζην 

ζπκθέξνλ εμππεξεηείηαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ κηα θνηλσλίαο θαη φρη 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, θάηη πνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν αγλνείηαη δηφηη ε αηνκηθφηεηά καο δελ καο 

επηηξέπεη λα δνχκε κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Γηα απηφ πνηφηεηα ζηελ ππεξεζία 

ηνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη απφ ην πην κηθξφ φξγαλν ηνπ δεκνζίνπ (ελφο θιεηήξα ππεξεζίαο έσο 

κεγαιχηεξνπ εληεηαγκέλνπ νξγάλνπ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία (Κνληήο, 2001). 

Η δχζκνξθε ζρεδίαζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, νη πνιπάξηζκε ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ν λνκηθηζκφο, ε έιιεηςε κεζνδνινγίαο δηνίθεζεο, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο 

θαη ε πνιηηηθνπνίεζε είλαη κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο θξίζεο πνπ ε κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε πξνθαιεί ηελ ηφζν ζεκαληηθή παζνινγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο 
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νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη γηα ζπλερή έιεγρν ηφζν ησλ ηερληθψλ φζν θαη ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ γηα λα απνθεπρζεί ε δπλαηφηεηα εθηξνθήο θαη εμάπισζεο απηήο ηεο 

θξίζεο θαη λα εθπιεξσζεί ν ζηφρνο ηνπ πνπ είλαη ε ζπλερήο εμέιημή ηνπ ζηηο ζπλερφκελα 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ (Μαθξπδεκήηξεο, 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
  

 

[5] ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

(ΟΑΔΓ) 

 

5.1 Οξηζκφο-Ρφινο-Ιζηνξηθή εμέιημε-ηφρνη-Γξαζηεξηφηεηεο  

Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  

θνπφο ηνπ ΟΑΔΓ είλαη ε εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηελ ελίζρπζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ αζθάιηζε θαηά ηεο αλεξγίαο, ηελ πξνψζεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ 

πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηνχ, ηε 

ρνξήγεζε παξνρψλ γηα ζηεγαζηηθή πξνζηαζία απηνχ θαη ηε ζπλδξνκή ζηε ζπιινγηθή νξγάλσζε 

θαη δξάζε ηνπ, ελ φςεη ηεο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ ηνπ επηπέδνπ.  Δπίζεο, ζπκκεηέρεη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ θαη δχλαηαη λα πινπνηεί θαη λα 

ζπκκεηέρεη, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζε πξνγξάκκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην εζληθφ πξφγξακκα 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

Πξφδξνκε δνκή ηνπ ΟΑΔΓ απνηέιεζαλ ηα πξψηα Γξαθεία Δπξέζεσο Δξγαζίαο (Γ.Δ.Δ), 

πνπ ηδξχζεθαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1922. Χζηφζν, δελ δηέπνληαλ απφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο νχηε δηέζεηαλ εμαζθαιηζκέλνπο πφξνπο. 

Σν 1955 ζπζηήλεηαη κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα (Ν.Γ.) 2961/54, ν Οξγαληζκφο Απαζρνιήζεσο 

θαη Αζθαιίζεσο Αλεξγίαο (ΟΑΑΑ) σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ππάγεηαη ζην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο. 

Σν 1969, ν ΟΑΑΑ αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ λενζχζηαην Οξγαληζκφ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ 

Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), κε ην Ν.Γ. 212/69. ηνλ λενπαγή ηφηε Οξγαληζκφ ιεηηνχξγεζαλ λέα 

Γξαθεία Δξγαζίαο, ζηε βάζε θαηλνηφκσλ γηα ηελ επνρή πξνδηαγξαθψλ (Β.Γ. 405/18.06.71). 
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Σν 1996, κε ηνλ λ.2434/96, νξίζηεθε ν ΟΑΔΓ σο Δζληθφο Φνξέαο Απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ε λέα 

ηξηκεξνχο εθπξνζψπεζεο ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ (θξάηνο θαη θνηλσληθνί 

εηαίξνη). 

Σν 2001, ν ΟΑΔΓ έιαβε ηε ζχγρξνλε κνξθή ηνπ (λ. 2956/2001) θαη ζχζηεζε ηα Κέληξα 

Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο σο λέεο θαηλνηφκεο Τπεξεζίεο ζε αληηθαηάζηαζε ησλ Γξαθείσλ 

Δξγαζίαο. 

Οη αλψλπκεο εηαηξείεο Παξαηεξεηήξην Απαζρφιεζεο Δξεπλεηηθή–Πιεξνθνξηθή Α.Δ. (Π.Α.Δ.Π.) 

θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Α.Δ. ηδξχζεθαλ κε ην αξ. 9 ηνπ Ν.2956/2001 θαη αξ. 22 ηνπ 

Ν.3586/2007απνζπφκελεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, νη νπνίεο θαηαξγήζεθαλ απφ 1.9.2011 κε ην αξ.88 ηνπ 

Ν.3996 θαη ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκν ΝΠΙΓ. 

Σν 2003, γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΠΑ δεκηνπξγήζεθε ε Δηδηθή 

Τπεξεζία ΚΠΑ, κε θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηε ινγηθή ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηδησηηθήο νηθνλνκίαο (λ. 3144/2003). 

Σν 2006, ηα ΚΠΑ κεηνλνκάζηεθαλ ζε ΚΠΑ2 (λ. 3518/2006), ψζηε λα κεηεμειηρζνχλ ζε one-stop 

shops (ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηηο επηδνκαηηθέο 

πνιηηηθέο). 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθαξκνγήο αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ 2007-2013 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ, νη ππεξεζίεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ πνπ εκπιέθνληαη ζρεηηθά, έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ISO 9001:2008. 

Σν 2011, ε Δηδηθή Τπεξεζία ΚΠΑ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο Γηθηχνπ Τπεξεζηψλ Απαζρφιεζεο, ζην πιαίζην ηεο κεηαηξνπήο ησλ ΚΠΑ2 ζε 

ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο κίαο ζηάζεο (λ. 3996/2011). 

Σν 2013 κε ην Ν.4144 ν Ο.Α.Δ.Γ. θαζίζηαηαη θαζνιηθφο δηάδνρνο θαη ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαξγεζέλησλ απφ 14.2.2012 κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 4046/2012, φπσο ηζρχεη, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηηο επσλπκίεο 

Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Δζηίαο (Ο.Δ.Δ.) θαη Οξγαληζκφο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.). 
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Οη Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ δηαθξίλνληαη απφ: 

 ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία (Γηνίθεζε), 

 ηηο επηά (7) Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο, 

 ην δίθηπν ησλ εθαηφλ δεθανθηψ (118) Κέληξσλ Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο 

(ΚΠΑ2), 

 ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο [51 Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (ΔΠΑ.) Μαζεηείαο, 23 ρνιψλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΚ), 2 Πεηξακαηηθέο ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(Π..Δ.Κ.), 29 Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ), 6 Κέληξσλ 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Κ),  2 ρνιψλ ΚΔΚ - ΑΜΔΑ θαη 30 

Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΓΓΔΔ)]. 

 κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο (λ. 4046/12), πεξηήιζε ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ΟΑΔΓ ε ιεηηνπξγία ησλ είθνζη πέληε (25) Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ 

ηνπ ηέσο Οξγαληζκνχ νη νπνίνη πξνζαξηήζεθαλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο σο κε 

απηνηειή γξαθεία. 
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5.2 ΚΔΝΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (ΚΠΑ2) 

Οη ππεξεζίεο απαζρφιεζεο θαη νη ππεξεζίαο αζθάιηζεο πνπ δηαηεξνχζε ν ΟΑΔΓ θαηά 

ηφπνπο ζπλελψζεθαλ ζηα Κέληξα Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ2), ψζηε λα κεηεμειηρζνχλ 

ζε ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο (one-stop shops). Σα Κ.Π.Α.2 ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Σκήκαηνο θαη 

απνηεινχλ κηα νξγαλσηηθή θαηλνηνκία, κε ηελ νπνία αλαβαζκίδεηαη ε εμππεξέηεζε ηνπ αλέξγνπ 

θαη ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη γηα 

ηελ αζθάιηζε, ζε εληαία ζεκεία εμππεξέηεζεο κηαο ζηάζεο. Με ηηο λέεο εληαίεο ππεξεζίεο, ν 

Ο.Α.Δ.Γ. εμππεξεηεί απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ηαρχηεξα ηνλ πνιίηε, θαζψο παξέρεη ζηνλ ίδην 

ρψξν ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ : 

 Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε, ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνπνζέηεζε ζε ζέζε απαζρφιεζεο 

(ζχδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο) 

 Παξνρή επηδνκάησλ θαη άιισλ παξνρψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (παζεηηθέο πνιηηηθέο) 

 Δθαξκνγή θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο. 

Η ιεηηνπξγία ησλ ΚΠΑ2 επνπηεχεηαη θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ Γηθηχνπ ΚΠΑ. 

Οη θαηεγνξίεο πνιηηψλ/θνξέσλ ζηηο νπνίεο απεπζπλφκαζηε είλαη: 

 Άλεξγνη 

 Δξγνδφηεο/Δπηρεηξήζεηο 

 Φπζηθά πξφζσπα/Δξγαδφκελνη 

 Πάξνρνη 

 Κιαδηθνί Φνξείο/Κνηλσληθνί Δηαίξνη/´& Β΄ βαζκνχ θ.α. 

 Δθπαηδεπφκελνη 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν
  

 

[6] ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 θνπφο έξεπλαο  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη γεληθφηεξα 

ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά κέζα ζε έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη θαηά πφζν θάζε δεκφζηνο ππάιιεινο, ζε φπνηα βαζκίδα ηεο 

ηεξαξρίαο θαη αλ βξίζθεηαη, είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη θαη λα θαζνδεγεζεί απφ ηνπο θαλφλεο -

ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αξρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπ εξγαζίαο. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα λα γίλεη ε έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν θνξέα ηνπ δεκνζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηα ΚΠΑ, πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη σο εξγαδφκελε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, εθηφο απφ 

ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ζπιιέμνπκε 

δεδνκέλα πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε πην γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα. Δηδηθά ζε κηα ππεξεζία 

πέληε ηαρπηήησλ, πνιπδαίδαιε θαη πξψηεο γξακκήο. 

 

 

6.2 Γεηγκαηνιεςία θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

 

Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ απηή ηεο δηαλνκήο εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηψλ 

εξσηήζεσλ ζηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ελφο ΚΠΑ (Κέληξνπ Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο) ηνπ 

νξγαληζκνχ ΟΑΔΓ. Δίλαη εμάιινπ κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα σο εξγαιείν 

έξεπλαο.  

Γηαλεκήζεθαλ 60 εξσηεκαηνιφγηα θαη απαληήζεθαλ ηα 50. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ρνξεγήζεθε κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ ηνπο (email). Ο ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη δφζεθε ην απαξαίηεην ρξνληθφ 

πεξηζψξην. Η δπζθνιία πνπ αληηκεησπίζηεθε ήηαλ ζηνπο ππαιιήινπο πξψηεο γξακκήο 

(εμππεξέηεζε θνηλνχ). 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη πξνηνχ γίλεη ε άληιεζε ησλ 

πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο, πξνεγήζεθε πηινηηθφο έιεγρνο κε ηε ζπκκεηνρή δέθα 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Έπεηηα, ε αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο MANOVA φπσο επίζεο θαη ε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Η παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην δηάζηεκα ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 

2017.  
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6.3 Γηακφξθσζε εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 8 ζειίδεο θαη είλαη ρσξηζκέλν ζε 

ηξία κέξε.  

ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηλφηαλ αλαθνξά ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 

ππήξραλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη ηνλίδνληαλ ε αλσλπκία ηνπ. 

Σν πξψην κέξνο πεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε δεκνγξαθηθνχο – θνηλσληθνχο 

παξάγνληεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν θαη ηα έηε πξνυπεξεζίαο. ην δεχηεξν θαη ζην ηξίην κέξνο νη εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ ην 

θαζεαπηφ ζέκα ηεο έξεπλάο καο.  

πλνιηθά ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 22 εξσηήζεηο. Απφ ηηο 22 εξσηήζεηο, νη 

πέληε πξψηεο φπσο αλαθέξακε, αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ απαληά: θχιιν, 

ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζπνπδέο θαη ρξφληα ππεξεζίαο. Οη ππφινηπεο δηεξεπλνχλ ην 

ζέκα καο ζε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα (κέζνδνο Likert - θαζφινπ, ειάρηζηα, κέηξηα, αξθεηά, πνιχ 

θαη Γηαθσλψ απφιπηα, Γηαθσλψ, Οχηε δηαθσλψ/νχηε ζπκθσλά, πκθσλψ, πκθσλά απφιπηα) 

γηα λα απνηππψζνπκε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. 

 

6.4 Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε επξεκάησλ 

 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

(MANOVA), θαζψο ε κέζνδνο απηή επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε πνιιψλ εμαξηεκέλσλ θαη 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ζπλζήθε πνπ ηζρχεη ζηελ παξνχζα έξεπλα. H MANOVA 

πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο ζηηο δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ ζε έλα πνιπκεηαβιεηφ επίπεδν, 

εμεηάδνληαο ηελ επίδξαζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο πάλσ ζην γξακκηθφ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ηαπηφρξνλα θαη επαλαιακβάλεη ηνπο ειέγρνπο ζε κνλνκεηαβιεηφ 

επίπεδν (Between Subjects Effects), φπνπ εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

επεξεάδεη θαζεκηά εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρσξηζηά.  

 Απφ ηνπο δείθηεο θεληξηθήο ηάζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηνχληαη ν Μέζνο 

Όξνο (Mean) ε δηάκεζνο (Median) θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή (Mode). O κέζνο φξνο καο δίλεη κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε 

απηνχο. Η δηάκεζνο καο δίλεη ηελ θεληξηθφηεξε ηηκή ηεο θαηαλνκήο θαη ε επηθξαηνχζα ηηκή, ηελ 

ηηκή κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα , δειαδή ηελ άπνςε πνπ εθπξνζσπνχλ νη πεξηζζφηεξνη 

εξγαδφκελνη απέλαληη ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 
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Γεκογραθηθά ζηοητεία 

Φύλο 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλδρας 16 32 32,7 32,7 

 Γσλαίθα 33 66 67,3 100 

 Total 49 98 100  

Missing System 1 2   

Total  50 100   

Ηλικία 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

30 έως 34 

εηώλ 2 4 4,1 4,1 

 

35 έως 39 

εηώλ 9 18 18,4 22,4 

 

40 έως 49 

εηώλ 26 52 53,1 75,5 

 50 θαη άλω 12 24 24,5 100 

 Total 49 98 100  

Missing System 1 2   

Total  50 100   
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Οικογενειακή καηάζηαζη 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έγγακος/ε 35 70 71,4 71,4 

 Άγακος/ε 12 24 24,5 95,9 

 Άιιο 2 4 4,1 100 

 Total 49 98 100  

Missing System 1 2   

Total  50 100   

Μορθωηικό επίπεδο/ εκπαίδεσζη 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Γεσηεροβάζκηα 

εθπαίδεσζε 5 10 10,2 10,2 

 ΑΔΙ/ΤΔΙ 31 62 63,3 73,5 

 

Μεηαπηστηαθή 

επαθαίδεσζε 13 26 26,5 100 

 Total 49 98 100  

Missing System 1 2   

Total  50 100   
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Έηη προϋπηρεζίας (ως σπάλληλος ζηο δημόζιο ηομέα) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-4 έηε 2 4 4,2 4,2 

 5-8 έηε 1 2 2,1 6,3 

 9-12 έηε 17 34 35,4 41,7 

 13-16 έηε 6 12 12,5 54,2 

 16 θαη άλω 22 44 45,8 100 

 Total 48 96 100  

Missing System 2 4   

Total  50 100   
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Μέρος Β 

1. Παράγοληες ζτεηηθοί κε ηελ επηθοηλωλία ζηολ οργαληζκό ζηολ 

οποίο εργάδεζηε. 

 

Παράγοντασ 1 Η μεταβίβαςθ πλθροφοριϊν μεταξφ εργαηομζνων που ανικουν ςε διαφορετικά 
κλιμάκια του οργανιςμοφ, πραγματοποιείται εφκολα. 

Παράγοντασ 2 Η διοίκθςθ ζχει κακορίςει κανάλια επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε οι υφιςτάμενοι να 
εκφράηουν τισ ιδζεσ και τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με τθν εργαςία τουσ, τισ απόψεισ 
τουσ και τθν πολιτικι του οργανιςμοφ. 

Παράγοντασ 3 Πραγματοποιοφνται ςυχνά ςυνομιλίεσ και ζγγραφεσ προςωπικζσ εντολζσ, 
μεταξφομοβάκμιων ςτελεχϊν του οργανιςμοφ. 

Παράγοντασ 4 Πραγματοποιοφνται ςυχνά τθλεδιαςκζψεισ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
αμφίδρομθ επικοινωνία των ςτελεχϊν του οργανιςμοφ. 

Παράγοντασ 5 Οι αρμοδιότθτεσ/υπευκυνότθτεσ κάκε κζςθσ, είναι ςαφϊσ κακοριςμζνεσ, 
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 Παράγοντασ 1 Παράγοντασ 2 Παράγοντασ 3 Παράγοντασ 4 Παράγον

τασ 5 

Mean 2,65 2,82 2,94 1,88 2,55 

Median 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

Mode 2 3 3 1 2 

Std. Deviation

  

0,948 1,149 1,126 0,949 1,022 

Variance 0,898 1,320 1,267 0,901 1,044 
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Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη δηαθσλνχλ ζην φηη ε κεηαβίβαζε 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά θιηκάθηα ηνπ νξγαληζκνχ, 

πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια (46,9%) θαη ζην φηη νη αξκνδηφηεηεο/ππεπζπλφηεηεο θάζε ζέζεο, είλαη 

ζαθψο θαζνξηζκέλεο (38,8%). Γηαθσλνχλ απφιπηα ζην φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά 

ηειεδηαζθέςεηο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ησλ ζηειερψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ (40,8%), σζηφζν δελ εθθέξνπλ άπνςε ζην φηη ε δηνίθεζε έρεη θαζνξίζεη θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε νη πθηζηάκελνη λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ (28,6%) θαη ζην φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά ζπλνκηιίεο θαη έγγξαθεο πξνζσπηθέο εληνιέο, κεηαμχ νκνβάζκησλ 

ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ (30,6%). 

 

Χζηφζν, είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο 

δηαθνξεηηθψλ θιηκαθίσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηθνηλσλία 

ηνπο κε ηα νκνβάζκηα ζηειέρε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
Κακόλου Λίγο Μζτρια Πολφ 

Πάρα 
πολφ 

Συνολικά πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ 
είςτε, από τθν επικοινωνία ςασ, με 
τουσ εργαηομζνουσ διαφορετικϊν 
κλιμακίων εντόσ του οργανιςμοφ; 

6,1% 24,5% 57,1% 10,2% 2,0% 

Συνολικά πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ 
είςτε, από τθν επικοινωνία ςασ με τα 

ομοβάκμια ςτελζχθ; 
4,1% 10,2% 32,7% 42,9% 10,2% 
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ρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη, απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπο, κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο δηαθνξεηηθψλ θιηκαθίσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο “Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε” (F=5.972 Sig.=0.013) 

θαη “Μνξθσηηθφ επίπεδν” (F=7.883 Sig.=0.005) θαζψο θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ (F=9.235 

Sig.=0.009) 

 

ρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη, απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπο, κε ηα 

νκνβάζκηα ζηειέρε δελ παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 
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2. Παράγοληες ζτεηηθοί κε ηοσς ζσλαδέιθοσς ζας. 

 

Παράγοντασ 1 Μπορϊ να βαςιςτϊ ςτουσ ςυναδζλφουσ μου 

Παράγοντασ 2 Η επικοινωνία και θ ςυνεννόθςθ με τουσ ςυναδζλφουσ μου είναι ικανοποιθτικι 

Παράγοντασ 3 Υπάρχει ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ςυναδζλφων μου 

Παράγοντασ 4 Η ςυμπεριφορά των ςυναδζλφων μου προσ εμζνα είναι ικανοποιθτικι 
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 Παράγοντασ 1 Παράγοντασ 2 Παράγοντασ 3 Παράγοντασ 4 

Mean 3,61 3,57 3,35 3,88 

Median 4 4 3 4 

Mode 4 4 4 4 

Std. Deviation  ,759 ,707 ,969 ,726 

Variance ,576 ,500 ,940 ,526 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ ζην φηη κπνξνχλ λα 

βαζηζηνχλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο (51,0%), ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή (57,1%), ππάξρεη αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο (38,8%) θαη πσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο πξνο ηνπο ίδηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

(63,3%). 

 

Χζηφζν, είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ. 



 59 

 

 

ρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη, απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο δελ παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

3. Παράγοληες ζτεηηθοί κε ηο δηοηθεηηθό προζωπηθό. 

 

 

Παράγοντασ 1 Ο/Η προϊςτάμενόσ/θ μου είναι αρκετά ικανόσ ςτθ δουλειά του/τθσ 

Παράγοντασ 2 Η ςυμπεριφορά από τον προϊςτάμενό μου είναι ικανοποιθτικι 

Παράγοντασ 3 
Οι ςτόχοι που κατά διαςτιματα κζτει  θ διοίκθςθ του οργανιςμοφ δεν είναι ςαφείσ 
και ρεαλιςτικοί 
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 Παράγοντασ 1 Παράγοντασ 2 Παράγοντασ 3 

Mean 2,94 3,31 4,00 

Median 3 3 4 

Mode 3 4 5 

Std. Deviation  ,988 1,045 1,118 

Variance ,975 1,092 1,250 

 



 61 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ απφιπηα ζην φηη νη 

ζηφρνη πνπ θαηά δηαζηήκαηα ζέηεη ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη ζαθείο θαη ξεαιηζηηθνί 

(40,8%) θαη ζπκθσλνχλ ζην φηη ε ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

(36,7%). Γελ ζπκθσλνχλ, νχηε δηαθσλνχλ ζην φηη ν πξντζηάκελφο ηνπο είλαη αξθεηά ηθαλφο ζηε 

δνπιεηά ηνπ (40,8%). 

 

Χζηφζν, είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πξντζηάκελσλ ηνπο, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

ρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη, απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

πξντζηάκελσλ ηνπο δελ παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 
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4. Παράγοληες ζτεηηθοί κε ηο περηετόκελο εργαζίας. 

 

Παράγοντασ 1 Η εργαςία μου με κάνει να αιςκάνομαι χριςιμοσ ςτθν κοινωνία 

Παράγοντασ 2 Είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ από τα προνόμια που μου προςφζρει θ εργαςία μου 

Παράγοντασ 3 Όταν κάνω τθν δουλειά μου ςωςτά, αποκομίηω τθν αναγνϊριςθ που κα ζπρεπε 

Παράγοντασ 4 
Όταν το περιεχόμενο τθσ εργαςίασ μου δεν με ικανοποιεί μειϊνεται και θ 
αποδοτικότθτά μου 
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 Παράγοντασ 1 Παράγοντασ 2 Παράγοντασ 3 Παράγοντασ 4 

Mean 3,80 3,45 2,90 3,59 

Median 4 4 3 4 

Mode 4 4 3 4 

Std. Deviation

  
,841 ,959 1,026 ,977 

Variance ,707 ,919 1,052 ,955 

 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ ζην φηη ε εξγαζία 

ηνπο ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη ρξήζηκνη ζηελ θνηλσλία (55,1%), είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα 

πξνλφκηα πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο (51,0%) θαη ζην φηη φηαλ ην πεξηερφκελν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο δελ ηνπο ηθαλνπνηεί, κεηψλεηαη θαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο (38,8%). Γελ ζπκθσλνχλ, 

νχηε δηαθσλνχλ ζην φηη φηαλ θάλνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο ζσζηά, απνθνκίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε πνπ 

ζα έπξεπε (38,8%). 

 

Χζηφζν, είλαη κέηξηα πξνο πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. 
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ρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη, απφ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο 

παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ κεηαβιεηή “Έηε πξνυπεξεζίαο” 

(F=4.589 Sig.=0.019) θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ κεηαβιεηψλ “Ηιηθία” κε “Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε” (F=7.533 Sig.=0.006) θαη “Ηιηθία” κε “Μνξθσηηθφ επίπεδν” (F=7.385 Sig.=0.017) 
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5. Παράγοληες ζτεηηθοί κε ηο θόρηο εργαζίας.  

 

Παράγοντασ 1 Δουλεφω με εντατικοφσ ρυκμοφσ για να ανταποκρικϊ ςτα κακικοντά μου 

Παράγοντασ 2 Ο φόρτοσ εργαςίασ μου επθρεάηει αρνθτικά τθν απόδοςι μου 

Παράγοντασ 3 
Πρζπει να δουλεφω περιςςότερο για τθν επίτευξθ των ςτόχων του τμιματοσ 
εξαιτίασ τθσ ανικανότθτασ κάποιων ςυναδζλφων μου. 
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 Παράγοντασ 1 Παράγοντασ 2 Παράγοντασ 3 

Mean 3,96 3,45 3,58 

Median 4 4 4 

Mode 4 4 3 

Std. Deviation  ,611 ,980 1,088 

Variance ,373 ,961 1,184 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ ζην φηη δνπιεχνπλ κε 

εληαηηθνχο ξπζκνχο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο (69,4%), ν θφξηνο εξγαζίαο ηνπο 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απφδνζή ηνπο (40,8%) θαη ζην φηη πξέπεη λα δνπιεχνπλ πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο εμαηηίαο ηεο αληθαλφηεηαο θάπνησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. 

(27,1%, δ=4). 

 

Χζηφζν, είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 
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ρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη, απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπο δελ 

παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ. 
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6. Ποηόηεηα σπερεζηώλ. 

 

Παράγοντασ 1 
Οι εργαηόμενοι είναι επαρκϊσ καταρτιςμζνοι ζτςι ϊςτε να προςφζρουν 
υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου 

Παράγοντασ 2 Ο εκςυγχρονιςμόσ των μζςων κα βελτίωνε τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν 

Παράγοντασ 3 
Κατά τθν γνϊμθ ςασ θ ικανοποίθςθ των πελατϊν από τθν ποιότθτα των 
υπθρεςιϊν είναι υψθλι 
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 Παράγοντασ 1 Παράγοντασ 2 Παράγοντασ 3 

Mean 2,34 4,20 2,84 

Median 2 4 3 

Mode 3 4 3 

Std. Deviation  ,823 ,756 ,817 

Variance ,678 ,571 ,668 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ ζην φηη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ κέζσλ ζα βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ (52,0%). Χζηφζν δελ 

ζπκθσλνχλ, νχηε δηαθσλνχλ κε ην φηη νη εξγαδφκελνη είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη έηζη ψζηε λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ (44%) θαη κε ην φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη πςειή (50,0%). 

 

Χζηφζν, είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. 
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ρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη, απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ δελ παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 
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7. Από ηη πηζηεύεηε όηη επερεάδεηαη ε ζσκπερηθορά ζας; 

 

1. Ζλλειψθ επικοινωνίασ με ςυναδζλφουσ 

2. Ζλλειψθ επικοινωνίασ με προϊςταμζνουσ 

3. Ζλλειψθ επικοινωνίασ με πολίτεσ 

4. Φόρτοσ εργαςίασ 

5. Ζλλειψθ ςτακερότθτασ κζςθσ/αντικειμζνου 

 

 Ζλλειψθ επικοινωνίασ με 

ςυναδζλφουσ 

Ζλλειψθ επικοινωνίασ 

με προϊςταμζνουσ 

Ζλλειψθ επικοινωνίασ 

με πολίτεσ 

 

Φόρτοσ εργαςίασ 

 

Ζλλειψθ 

ςτακερότθτασ 

κζςθσ/αντικειμζνου 

Mean 3,20 3,46 2,90 3,48 3,36 

Median 3 4 3 4 3 

Mode 3 4 3 5 5 

Std. 

Deviation

  

1,125 1,216 1,182 1,374 1,306 

Variance 1,265 1,478 1,398 1,887 1,704 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη θαηά θχξην ιφγν ε 

έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ζέζεο/αληηθεηκέλνπ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο. Έπεηαη ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο 

κε πξντζηακέλνπο θαη ηέινο ε ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε 

πνιίηεο θαη ζπλαδέιθνπο. 
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Μέρος Γ 

 

 

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, παξαηεξνχκε πσο νη εξγαδφκελνη έρνπλ κέηξηα πξνο θαιή 

γλψζε ηνπ νδεγνχ ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 

ρεηηθά κε ην αλ γλσξίδνπλ, νη εξγαδφκελνη, ηνλ νδεγφ νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δελ 

παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ. 
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1. Παράγοληες ζτεηηθοί κε ηε ζσκπερηθορά θαη ηης σποτρεώζεης 

ζας, θαηά ηελ άκεζε προζωπηθή ή κέζω ηειεθώλοσ επηθοηλωλία 

κε ηοσς ποιίηες. 

Παράγοντασ 1 
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιακϊν ςασ κακθκόντων, πρζπει να ςυμπεριφζρεςτε 
με ευγζνεια και κοςμιότθτα 

Παράγοντασ 2 Πρζπει να απευκφνεςτε ςτουσ πολίτεσ ςτον πλθκυντικό 

Παράγοντασ 3 
Πρζπει να παραμζνετε πζραν του ιςχφοντοσ ωραρίου που ζχει οριςτεί από τθσ 
υπθρεςία ςασ, εφόςον ζκτακτεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ το επιβάλλουν. 

Παράγοντασ 4 Δεν πρζπει να κάνετε εξωχπθρεςιακι χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ςασ. 

Παράγοντασ 5 
Δεν πρζπει να διακόπτετε για προςωπικζσ ςασ υποκζςεισ, τθν επικοινωνία με τουσ 
πολίτεσ που πραγματοποιείτε ςυναλλαγζσ. 

Παράγοντασ 6 
Δεν πρζπει να εκδθλϊνετε και να διαδίδετε πολιτικζσ, κρθςκευτικζσ και 
φιλοςοφικζσ πεποικιςεισ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων ςασ. 

Παράγοντασ 7 
Η άςκθςθ τθσ κάκε ςυναλλαγισ με τον πολίτθ, δεν πρζπει να επθρεάηεται από το 
φφλο, τθν εκνικότθτα, τθ γλϊςςα, τθν καταγωγι και άλλεσ πεποικιςεισ των 
ςυναλλαςςομζνων 

Παράγοντασ 8 
Πρζπει να αποφεφγετε κάκε πράξθ  θ οποία κα μποροφςε να μειϊςει τθν 
προςωπικότθτα ι τθν επαγγελματικι υπόςταςθ των ατόμων, με τα οποία 
πραγματοποιείτε ςυναλλαγζσ. 

Παράγοντασ 9 
Οφείλετε να τθρείτε τθ ςειρά προτεραιότθτασ κατά τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν 
και να λαμβάνετε μζριμνα για τα άτομα με αναπθρίεσ, εγκφουσ, θλικιωμζνουσ 
κ.λ.π. 

Παράγοντασ 10 
Οφείλετε να επιδεικνφετε ιδιαίτερθ προςοχι κατά τθν εξυπθρζτθςθ αλλοδαπϊν, 
ϊςτε να γίνετε κατανοθτόσ με οποιονδιποτε τρόπο. 

Παράγοντασ 11 
Πρζπει να διευκολφνετε τουσ πολίτεσ ςχετικά με τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ, 
αντλϊντασ πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο ι να τουσ κακοδθγείτε ϊςτε να τισ 
αναηθτιςουν μόνοι τουσ. 

Παράγοντασ 12 
Πρζπει να διατθρείτε ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο γραφείο ςασ, ειδικι πινακίδα όπου 
αναγράφεται το ονοματεπϊνυμό ςασ και θ υπθρεςιακι ςασ ιδιότθτα. 

Παράγοντασ 13 
Σε περίπτωςθ απϊλειασ υπόκεςθσ πολίτθ, οφείλετε να προβείτε ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ για επαναςφςταςι του. 
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Παράγοντασ 14 
Οφείλετε να ανταποκρικείτε ςε οποιαδιποτε δζςμευςθ προσ τουσ πολίτεσ , ενϊ 
εάν δεν είναι δυνατό, πρζπει να τουσ ενθμερϊςετε εγκαίρωσ. 

 

 

 

 

 Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 Π10 Π11 Π12 Π13 Π14 

Mean 4,66 4,46 3,36 3,76 4,20 4,42 4,54 4,60 4,7 4,30 4,30 4,22 4,44 4,30 

Median 5 5 3,5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4,5 4 

Mode 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 

SD ,479 ,676 1,045 1,061 1,088 ,835 ,734 ,495 ,434 ,647 ,614 ,764 ,611 ,735 

Var. ,229 ,458 1,092 1,125 1,184 ,698 ,539 ,245 ,189 ,418 ,378 ,583 ,374 ,541 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηνπο 

παξάγνληεο 1,2,5,6,7,8,9,13 θαη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπ παξάγνληεο 4,10,11,12,14. Γελ ππάξρεη 

ζαθήο εηθφλα γηα ηνλ παξάγνληα 3 αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ. 
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Χζηφζν ζπκθσλνχλ πνιχ κε ηηο παξαπάλσ ππνδείμεηο ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 

 

ρεηηθά κε ην πφζν ζπκθσλνχλ είλαη νη εξγαδφκελνη κε ηηο παξαπάλσ ππνδείμεηο ππνρξεψζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξάο, παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ κεηαβιεηή 

“Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε” (F=5,149 Sig.=0.021). 
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2. Παράγοληες ζτεηηθοί κε ηε ζσκπερηθορά ζας θαηά ηολ τεηρηζκό 

σποζέζεωλ ηωλ ποιηηώλ, όηαλ δελ σπάρτεη άκεζε επηθοηλωλία κε 

ηοσς ποιίηες. 

 

 

Παράγοντασ 1 
Τα κακικοντά ςασ πρζπει να εκτελοφνται με αμερολθψία, χωρίσ 
εξωυπθρεςιακζσ παρεμβάςεισ. 

Παράγοντασ 2 
Πρζπει να καλλιεργείτε με κάκε τρόπο, το αίςκθμα τθσ εμπιςτοςφνθσ των 
πολιτϊν και να αποφεφγετε κάκε ενζργεια που κα μποροφςε να κζςει ςε 
αμφιςβιτθςθ τθν εντιμότθτα ι τθν θκικι ςασ ακεραιότθτα. 

Παράγοντασ 3 
Πρζπει να επιδεικνφετε υπευκυνότθτα και να υποςτθρίηετε και να αιτιολογείτε 
τισ αποφάςεισ και ενζργειζσ ςασ. 

Παράγοντασ 4 
Πρζπει να αντιμετωπίηετε τουσ ευριςκόμενουσ ςτθν ίδια κατάςταςθ με τον ίδιο 
τρόπο, αποφεφγοντασ κάκε ενζργεια θ οποία μπορεί να χαρακτθριςτεί ακζμιτθ 
διακριτικι μεταχείριςθ. 

Παράγοντασ 5 
Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται πλθροφορίεσ για κζματα που χαρακτθρίηονται 
από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ απόρρθτα. 

Παράγοντασ 6 
Πρζπει να αςκείτε τα κακικοντά ςασ με τρόπο ο οποίοσ διευκολφνει τθν 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν, τον κοινωνικό διάλογο, τθν κριτικι και τον νόμιμο 
ζλεγχο, χωρίσ να απαιτείτε από αυτόν να κεμελιϊςει ειδικό ζννομο ςυμφζρον. 

Παράγοντασ 7 
Πρζπει να εκτελείτε τα κακικοντά ςασ γριγορα, αποτελεςματικά και 
αποδοτικά, χωρίσ να επικαλείςτε τεχνικζσ δυςκολίεσ και  ςκοπιμότθτεσ. 
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 Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 

Mean 4,50 4,70 4,64 4,56 4,56 4,32 4,04 

Median 5 5 5 5 5 4 4 

Mode 5 5 5 5 5 5 4 

SD ,647 ,505 ,485 ,577 ,611 ,741 ,903 

Variance ,418 ,255 ,235 ,333 ,374 ,549 ,815 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαίλεηαη πσο νη εξγαδφκελνη ζπκθσλνχλ απφιπηα ζε φινπο 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 

Χζηφζν ζπκθσλνχλ πνιχ κε ηηο παξαπάλσ ππνδείμεηο ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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ρεηηθά κε ην πφζν ζπκθσλνχλ είλαη νη εξγαδφκελνη κε ηηο παξαπάλσ ππνδείμεηο ππνρξεψζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξάο, παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

“Φχιν” (F=5,365 Sig.=0.036) θαη “Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε” (F=3,756 Sig.=0.049) 
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 Θεωρείτε πωσ θ εφαρμογι των 
υποδείξεων αυτϊν ςτον οργανιςμό που 
εργάηεςτε, κα επθρζαηε κετικά τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιακϊν ςασ 
κακθκόντων; 

Θεωρείτε πωσ οι υποδείξεισ αυτζσ 
μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο ακζραιο 
ςτον οργανιςμό ςτον οποίο εργάηεςτε; 

Mean 3,78 3,10 

Median 4,00 3,00 

Mode 4 3 

Std. 

Deviation

  

0,872 1,035 

Variance 0,761 1,071 

 

 

Οη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ πσο ε εθαξκνγή ησλ ππνδείμεσλ απηψλ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ 

εξγάδνληαη, ζα επεξέαδε ζεηηθά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ αιιά δελ είλαη 

ζίγνπξνη γηα ην αλ νη ππνδείμεηο απηέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην αθέξαην. 
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ρεηηθά κε ην πφζν πηζηεχνπλ νη εξγαδφκελνη πσο ε εθαξκνγή ησλ ππνδείμεσλ απηψλ ζηνλ 

νξγαληζκφ πνπ εξγάδνληαη, ζα επεξέαδε ζεηηθά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, 

παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο “Ηιηθία” (F=3,710 

Sig.=0.037), “Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε” (F=4,466 Sig.=0.032) θαη “Έηε πξνυπεξεζίαο” (F=5,762 

Sig.=0.009) θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ κεηαβιεηψλ “Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε” θαη “Έηε 

πξνυπεξεζίαο” (F=12,252 Sig.=0.004) 

 

ρεηηθά κε ην αλ πηζηεχνπλ νη εξγαδφκελνη πσο νη ππνδείμεηο απηέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην 

αθέξαην ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη, παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε κεηαβιεηή “Φχιν” (F=5,614 Sig.=0.033). 
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Οη ιόγοη ποσ δελ κπορεί λα εθαρκοζηεί ο οδεγός ορζής 

ζσκπερηθοράς είλαη: 

1. Ζλλειψθ επικοινωνίασ 

2. Ανάλθψθ πολλϊν και διαφορετικϊν κακθκόντων από τον εργαηόμενο 

3. Συνεχόμενων οργανωτικϊν αλλαγϊν 

4. Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ 

 

 

 

ρεηηθά κε ην γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχνπλ νη εξγαδφκελνη πσο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν 

νδεγφο νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δελ παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ν
  

 

[7] ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

7.1 Πξνηάζεηο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ (ζηφρνη - κέζνδνη) 

 

Η δεκφζηα δηνίθεζε θαιείηαη ζηηο κέξεο καο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, λα πξνζαξκνζηεί ζε 

έλα εμαηξεηηθά κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, εμ αηηίαο ησλ εθηεηακέλσλ αιιαγψλ 

ζηελ κνξθή ηεο εξγαζίαο, αλαδηαηάζζνληαη ηαρχηαηα νη ζρέζεηο εληφο ησλ παξαγσγηθψλ 

νξγαληζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δεκνζίσλ. Οη ζπιινγηθέο αλάγθεο εμειίζζνληαη 

θαζψο επίζεο θαη έλα λέν είδνο θνηλνχ, πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνπ θαη απαηηεηηθνχ 

δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά. Βαζηθή παξάκεηξνο ησλ αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ είλαη ε πηεζηηθή 

αλάγθε ηεο ζχγρξνλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα θαηαζηεί επέιηθηε, εππξνζάξκνζηε θαη 

θαηλνηφκνο, ηθαλή λα ρξεζηκνπνηεί κε απνηειεζκαηηθφηεηα πέξαλ ησλ εξγαιείσλ ηεο ηππηθήο 

λνκηκφηεηαο, πνζνηηθέο κεζφδνπο δηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηερληθψλ ζηνρνζεζίαο, 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Η εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζίζηαηαη, ζπλεπψο, εμαηξεηηθά δσηηθφο 

παξάγνληαο ηθαλνπνηεηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ θαη γεληθφηεξα επηηπρνχο δηαθπβέξλεζεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε ινηπφλ επηηπρίαο είλαη 

ηα άξηηα εθπαηδεπκέλα θαη θαηαξηηζκέλα άηνκα πνπ σζνχληαη απφ θίλεηξα, φπσο ε ειεχζεξε 

έθθξαζε ησλ απφςεσλ, ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, νη εζηθέο θαη πιηθέο απνιαβέο 

θ.ά. 

 Μηα πνηνηηθή δηνίθεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγξάςεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαηαιήγεη λα είλαη επηηπρεκέλν φηαλ έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη 

θαζνξηζηεί νη καζεζηαθνί ζηφρνη, δειαδή νη ηθαλφηεηεο πνπ πεξηκέλνπκε λα έρνπλ νη 

εθπαηδεπφκελνη κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη εθπαίδεπζεο, 

απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο είλαη (Υαηδεπαληειή, 1999)  : 

1. Η δηάιεμε.  

2. Σν ζεκηλάξην.  

3. Η κειέηε πεξηπηψζεσλ.  

4. Η επίδεημε.  

5. H ζπδήηεζε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε πξνζνκνίσζε, νη νκάδεο εξγαζίαο θ.ά. 

ηε πεξίπησζε ησλ Κέληξσλ Πξνψζεζεο Απαζρφιεζεο (ΚΠΑ) πνπ εξεπλνχκε, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζα έπαηδε ε κέζνδνο : Σν παίμηκν ξφισλ. Οη εθπαηδεπφκελνη ππνδχνληαη ξφινπο 

ζρεηηθνχο κε ηα θαζήθνληα ηνπο θαη σζνχληαη αθελφο λα αθνκνηψζνπλ θάπνηεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη αθεηέξνπ λα πηνζεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα κέζνδν 



 84 

πνπ θαηνξζψλεη λα εμνηθεηψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ηνπο. Αθφκε, κε 

ηε κέζνδν απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αιιαγή ζηάζεο ηνπ εξγαδφκελνπ- έλα θαηά θαλφλα 

δχζθνιν δεηνχκελν. Απαηηείηαη, φκσο, απζηεξή πεηζαξρία απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη ηθαλή 

θαζνδήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εηζεγεηή. 

Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο- ειιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κέζσ θαηάιιεισλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπλεδξίσλ, 

ζεκηλαξίσλ θαη εξγαζηεξίσλ θαηάξηηζεο κέζα απφ ηα νπνία ε δηνίθεζε ζα αλαπηχμεη ηηο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα φπσο νη ηερληθέο ιήςεο απνθάζεσλ, 

αληηκεηψπηζε ζπγθξνχζεσλ θαη επίιπζε δηακάρεο, εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, νκαδηθή εξγαζία, 

ζπλερήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θιπ.. Απηφ, ζηε ζπλέρεηα, ζα δηεπθνιχλεη ηνπο ππαιιήινπο 

λα αληηιεθζνχλ ηελ ζεκαζία, ηελ αμία, ηελ ζπκβνιή θαη ηελ επίδξαζε ηεο απφθηεζεο λέσλ 

γλψζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

κειινληηθά ζε εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξε επζχλε θαη πξσηνβνπιία θαη ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ έξγνπ ηνπο (Oakland & Oakland, 2001). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ λένπ 

κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΑΔΓ, ν νξγαληζκφο έρεη αλαδείμεη ζε ζεκαληηθφ παξάγνληα ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επαλεθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη ηνπ λα απνθηήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηα λέα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα 

θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν αιιαγψλ ζηνλ λέν απηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Η αλάδεημε ηνπ λένπ νξάκαηνο ηνπ ΟΑΔΓ, θαζψο θαη ε δηάρπζε γλψζεο κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ, ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμή ηνπο αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζεσξείηαη κέξνο ηεο επξχηεξεο 

ζηξαηεγηθήο «νξγαλσζηαθήο κάζεζεο». 

Έρεη γίλεη πξφζθαηα αλάιπζε ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ΚΠΑ κε πξνζδηνξηζκφ θαζεθφλησλ 

θαη αλαγλψξηζεο ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξφθεηηαη λα 

δηελεξγεζεί έξεπλα κε αληηθείκελν ηελ αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, 

πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ εξγαζηψλ ησλ ππαιιήισλ 

ησλ ΚΠΑ.  

Όπνηα θαη λα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, ζε θάζε πεξίπησζε ην 

δεηνχκελν είλαη ε ζπκβαηφηεηα θαη ε ζχγθιηζε ησλ αηνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ. Η αηνκηθή ζηαδηνδξνκία θαη ε ππεξεζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα απαηηείηαη φρη 

κφλν λα ζπλδπάδνληαη αιιά θαη λα αιιεινηξνθνδνηνχληαη. Η επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε δελ 

είλαη αζθαιψο απιφο εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ αιιά ε βειηίσζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο, θαη κέζσ απηήο, ε αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ. Σα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο πξέπεη ζπλεπψο λα μεθηλνχλ απφ ηελ ππεξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

επηζηξέθνπλ ζ’ απηήλ.  
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Η ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δέρεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο ησλ αηνκηθψλ 

επηδηψμεσλ κε ηηο νξγαλσζηαθέο ζηνρεχζεηο είλαη ν πιένλ πξφζθνξνο ζπλδπαζκφο γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ελφο παξαγσγηθνχ νξγαληζκνχ. Θα πξέπεη δειαδή λα αλαδεηνχληαη 

ηξφπνη ψζηε ηα επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηαθά ελδηαθέξνληα θαη νη ζηφρνη ζηαδηνδξνκίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ λα ζπλάδνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Έηζη, απφ πιεπξάο εθπαίδεπζεο νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ 

νξγαλσζηαθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη απφ αληίζηνηρεο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

7.2 Αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ (ζθνπφο - ζηνηρεία - δπζθνιίεο) 

  

Έλαο νξγαληζκφο γηα λα ζεσξείηαη επηηπρεκέλνο πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθηηκά 

ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηελ εθκεηαιιεπηεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία ε νπνία ζπλαληά δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή 

ηεο έσο θαη ζήκεξα. Μηιάκε γηα ηελ Αμηνιόγεζε Πξνζσπηθνύ κέζα απφ ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη 

ε αμία ησλ δηαθφξσλ αηφκσλ, ζε ζχγθξηζε κε νξηζκέλα πξφηππα, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο. ηελ πξάμε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία ε δηνίθεζε πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ην πφζν θαιά αληαπνθξίλεηαη έλαο ππάιιεινο ζηελ 

εξγαζία ηνπ θαη πφζν θαιχηεξνο ή ρεηξφηεξνο είλαη ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηεο ίδηαο εξγαζηαθήο 

νκάδαο. 

Η πην επίζεκε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη ε εηήζηα θαζνξηζκέλε επηζθφπεζε εξγαζίαο, 

θαηά ηελ νπνία ν πξντζηάκελνο εθηηκά ηελ απνδνηηθφηεηα θάζε εξγαδνκέλνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπγθεθξηκέλα έληππα θαη πξφηππα αμηνιφγεζεο. Η αμηνιφγεζε παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα αλ ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

ρακειή ν νξγαληζκφο κπνξεί λα αλαπηχμεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο (Παπαιεμαλδξή – Μπνπξαληάο, 2003). 

 

Η αμηνιφγεζε ζηνλ Γεκφζην Σνκέα 

 

ηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο ε αμηνιφγεζε απνηειεί κηα ηππηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ έρεη κφλν θφζηνο θαη θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο. Απηή ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά 

ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο βαζκνιφγεζεο κηαο ζεηξάο θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ δεμηφηεηεο, κε 

απνηέιεζκα ηφζν νη αμηνινγεηέο φζν θαη νη αμηνινγνχκελνη λα ηε ζεσξνχλ θαη λα ηελ 

αληηκεησπίδνπλ σο κηα άλεπ ζεκαζίαο γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία.  

Η αμηνιφγεζε είλαη έλα εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο ηνπ νπνίνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

νθείιεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ. 
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Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ησλ 

κεζφδσλ εθηίκεζεο-κέηξεζεο απηψλ, ε ηθαλφηεηα ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, ε ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ αηηηψλ απφθιηζεο κεηαμχ επηζπκεηψλ θαη 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ επηδφζεσλ θαη εληνπηζκνχ ησλ αζζελψλ ζεκείσλ-αδπλακηψλ θαη ηέινο ε 

ηθαλφηεηα θαζνδήγεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ αμηνινγνχκελσλ γηα βειηίσζε αδπλακηψλ. 

  ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη ην ζχζηεκα απηφ λα είλαη ζπγθεθξηκέλν 

θαη λα γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απνδεθηφ απφ φινπο, λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

θάζε νξγαληζκνχ, λα είλαη απνδνηηθφ κε ηελ έλλνηα φηη ε ζρέζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαρείξηζήο ηνπ 

κε ηα νθέιε ηνπ λα είλαη επηζπκεηή. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο απφ φια ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

είλαη αμηφπηζην θαη φζν γίλεηαη αληηθεηκεληθφ (Παπαιεμαλδξή – Μπνπξαληάο, 2003). 

  

Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο  

 
Σα ζηνηρεία ηα νπνία ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαηαηάζζνληαη ζηηο πην θάησ εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο: 

α. Πξνζσπηθά ζηνηρεία ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη:  

•  ε πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε,  

•  ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν,  

•  ε εκπεηξία, 

•  ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

•  ε πξφνδνο ηνπ ππαιιήινπ εληφο ηεο ππεξεζίαο 

β.  ηνηρεία ζπκβνιήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ παξαγσγή, ήηνη:  

• ε πνηφηεηα εξγαζίαο,  

• νη θζνξέο θαη νη ζπαηάιεο πνπ πξνθαινχληαη εμαηηίαο ησλ ππαιιήισλ,  

• νη έπαηλνη, ηα παξάπνλα θαη ηα ιάζε,  

• νη ακνηβέο θαη 

• ηα αηπρήκαηα 

γ. Απνηειέζκαηα εηδηθψλ δνθηκαζηψλ 

• νη θιίζεηο,  

• ηα ελδηαθέξνληα θαη 

• πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Με ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, επηδηψθνπκε ηε δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ην πξνζσπηθφ απφ άπνςε ηθαλνηήησλ, απφδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ζηελ εξγαζία. Σα 

ζηνηρεία απηά, ζπλδπαδφκελα κεηαμχ ηνπο, δηακνξθψλνπλ ηελ γεληθή εηθφλα ηνπ ππαιιήινπ, ν 

νπνίνο κπνξεί λα απνηειέζεη ην πξφηππν, κε ην νπνίν ζπγθξίλεηαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ θαηά 

θαηεγνξίεο (Φαλαξηψηεο,  2002). 
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Σα θχιια αμηνιφγεζεο 

 
Η θξίζεηο ησλ πξντζηακέλσλ γηα ην πξνζσπηθφ, θαηαρσξίδνληαη ζε εηδηθά θχιια 

αμηνιφγεζεο, ηα νπνία είλαη γλσζηά σο θχιια πνηφηεηαο ή εθζέζεηο ππεξεζηαθήο ηθαλφηεηαο. 

ηα θχιια απηά θαηαρσξίδνληαη φινη νη παξάγνληεο νη νπνίνη ζεσξνχληαη απφ ηε δηνίθεζε 

θξίζηκνη γηα ηελ απεηθφληζε ηφζν ηεο ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη ηεο ππεξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

θξηλφκελνπ. Παξαπιεχξσο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ, θαηαρσξίδνληαη νη δηάθνξεο 

δηαβαζκίζεηο, ηηο νπνίεο αθνινπζεί θάζε παξάγνληαο ρσξηζηά. Η πεξηγξαθή ησλ δηαβαζκίζεσλ 

απηψλ γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζκψλ φπσο π.ρ θαθφο, κέηξηνο, 

θαιφο, πνιχ θαιφο, άξηζηνο,   Ή κε ηελ αλαγξαθή εηδηθήο βαζκνινγίαο γηα θάζε έλαλ παξάγνληα.  

 

Γπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 

 

Οη δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εθηφο 

απφ ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα θξίλνπλ αλζξψπνπο- πνπ απνηειεί απφ κφλν ηνπ 

κεηνλέθηεκα - είλαη νη εμήο:  

α. Γπζρέξεηα ζηε ζαθή πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

β. Φπρνινγηθφο επεξεαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο.  

γ. Γπζρέξεηα εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

δ. Αλαθξηβήο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

ε.  Γπζρέξεηα εθηίκεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ αηφκνπ ζηελ νκαδηθή εξγαζία.  

ζη. Αληηζέζεηο ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ, δηφηη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

κεηψλνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο, πάλσ ζηα δεηήκαηα δηνίθεζεο, ησλ απεξγηψλ, ησλ πξναγσγψλ, ησλ 

απνιχζεσλ θ.ιπ.  
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ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλά καο ην δείγκα καο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφ. Γη’ απηφ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα γεληθεχζηκα 

ζπκπεξάζκαηα παξά κφλν γηα δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνζνηηθή καο έξεπλα.  

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα πςειήο αμίαο θνκκάηη ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ επεξεάδεη ηε βησζηκφηεηά ηνπ θαη γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα πξνζερζεί ηδηαίηεξα. Δίλαη 

ππνρξέσζε ησλ αλσηάησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ λα δηακνξθψζνπλ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα δψζνπλ ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.   

ηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πνπ νδεγνχλ ζε έληνλε 

θξηηηθή θαη ακθηζβήηεζε ησλ πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ, ε ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηα 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ζρέζεσλ θξάηνπο – πνιίηε, ηελ ελίζρπζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο θξαηηθήο δξάζεο θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηεο δθμοκρατίασ. 

ην επίθεληξν ηεο πξνζπάζεηαο απηήο βξίζθεηαη ε αμίσζε λα ζεκειησζεί κηα θνπιηνχξα 

επαγγεικαηηζκνχ, εμππεξέηεζεο θαη εκπηζηνζχλεο. Πνπ ζεκαίλεη φηη ν θάζε δεκφζηνο 

ππάιιεινο ζα αληηκεησπίδεη κε επγέλεηα, πξνζνρή θη ελδηαθέξνλ θάζε πξφζσπν πνπ απνηείλεηαη 

γηα δεηήκαηα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. Θα ηνλ ελεκεξψλεη κε απινχο θαη θαηαλνεηνχο φξνπο γηα 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηελ πνξεία εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπ. Θα ρεηξίδεηαη εμαηνκηθεπκέλα ηελ 

πεξίπησζή ηνπ δίλνληαο ζεκαζία ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ή δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη. 

Θα ζέβεηαη ηηο εχινγεο πξνζδνθίεο ηνπ θαη ζα απνθεχγεη ηελ αρξείαζηε ή δπζαλάινγε 

ηαιαηπσξία ηνπ.  

Παξάιιεια, ζα ζηεξίδεηαη ζηε λνκνζεζία, ζα εθαξκφδεη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ζα 

αθνινπζεί ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο θαη δελ ζα ππεξεηεί νπνηνπζδήπνηε μέλνπο πξνο ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ ζθνπνχο. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ, ζα είλαη έηνηκνο λα ειεγρζεί 

γηα απηέο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε αθεξαηφηεηα θαη δηαθάλεηα. Καη ζα κεξηκλά φρη κφλν γηα ηελ 

ηππηθή, αιιά θαη ηελ νπζηαζηηθή νξζφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο πνιίηεο. 

Η νπζηαζηηθή επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ αλάπηπμε 

κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κηαο θνπιηνχξαο θαη ηεο αληίζηνηρεο 

ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζεκειησδψλ εζηθψλ αξρψλ δξάζεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

έλλνκε ηάμε θαη απφ ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ φπσο ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, ηεο αξρήο ηεο επηείθεηαο, ηεο θαιήο πίζηεο θ.ιπ. Όκσο, ζεσξείηαη άθξσο ζεκαληηθφ 

γηα ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε ζέιεζε ησλ ζηειερψλ ηεο γηα κηα έληηκε θαη 

αθέξαηα ζηάζε κε κηα αίζζεζε πςειήο απνζηνιήο. 

 



 89 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλά ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ νξζήο δηνηθεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζε απηνχο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΟΑΔΓ, ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν 

«Σν savoir vivre ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ– κειέηε πεξίπησζεο ΟΑΔΓ».   

 

Παξαθαινχκε νη απαληήζεηο ζαο λα δνζνχλ κε εηιηθξίλεηα. Η ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή 

θαη αλψλπκε θαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιεγνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

εκπηζηεπηηθφ ηξφπν.   

 

ΜΔΡΟ Α/ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

1. Φχιν  

Άλδξαο □ Γπλαίθα □ 

2. Ηιηθία  
 

έσο 24 εηψλ □ 35 έσο 39 εηψλ □ 

    

25 έσο 29 εηψλ  □ 40 έσο 49 εηψλ □ 

    

30 έσο 34 εηψλ □ 50 θαη άλσ □ 

 

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

Έγγακνο/ε □ Άγακνο/ε □ Άιιν □ 

 

4. Μνξθσηηθφ επίπεδν/εθπαίδεπζε 
 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε □ 
Μεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε □ 

 

ΑΔΙ/ΣΔΙ □ 
Γηδαθηνξηθή     

εθπαίδεπζε □ 

 

Άιιν (αλαθέξεηε):   

 

5. Έηε πξνυπεξεζίαο (σο ππάιιεινο ζην δεκφζην ηνκέα) 

 

1-4 έηε  □ 9-12 έηε  □ 16 θαη άλσ  □ 

5-8 έηε □ 13-16 έηε □ 
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Β ΜΔΡΟ 

 

1. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηελ επηθνηλσλία ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε  

 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ/ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Η κεηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά θιηκάθηα ηνπ νξγαληζκνχ, 

πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια.  

□ □ □ □ □ 

 

Η δηνίθεζε έρεη θαζνξίζεη θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε νη πθηζηάκελνη 

λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο, ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

□ □ □ □ □ 

 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ  

επηθνηλσλία κεηαμχ ηκεκάησλ θαη 

νκνβάζκησλ ζηειερψλ.  

□ □ □ □ □ 

 

Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά ζπλνκηιίεο 

θαη έγγξαθεο πξνζσπηθέο εληνιέο, 

κεηαμχ νκνβάζκησλ ζηειερψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

□ □ □ □ □ 

 

Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά 

ηειεδηαζθέςεηο, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία ησλ ζηειερψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

□ □ □ □ □ 

 

Οη αξκνδηφηεηεο/ππεπζπλφηεηεο θάζε 

ζέζεο, είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο,  
□ □ □ □ □ 

 

2. πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε, απφ ηελ επηθνηλσλία ζαο, κε ηνπο εξγαδνκέλνπο 

δηαθνξεηηθψλ θιηκαθίσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ; 

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

 

3. πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε, απφ ηελ επηθνηλσλία ζαο κε ηα νκνβάζκηα ζηειέρε;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 
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4. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο  

 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ/ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Μπνξψ λα βαζηζηψ ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ 

 
□ □ □ □ □ 

Η επηθνηλσλία θαη ε ζπλελλφεζε κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή 

 

□ □ □ □ □ 

Τπάξρεη αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ 

 
□ □ □ □ □ 

Η ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ 

πξνο εκέλα είλαη ηθαλνπνηεηηθή □ □ □ □ □ 

 

5. πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ζαο;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

 

6. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ  

 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ/ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Ο/Η πξντζηάκελφο/ε κνπ είλαη αξθεηά 

ηθαλφο ζηε δνπιεηά ηνπ/ηεο 

 
□ □ □ □ □ 

Η ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ πξντζηάκελφ 

κνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

 
□ □ □ □ □ 

Οη ζηφρνη πνπ θαηά δηαζηήκαηα ζέηεη  ε 

δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη 

ζαθείο θαη ξεαιηζηηθνί 
□ □ □ □ □ 

      

 

7. πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξντζηακέλσλ ζαο;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

    

  8. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ην πεξηερφκελν εξγαζίαο  

 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ/ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Η εξγαζία κνπ κε θάλεη λα αηζζάλνκαη 

ρξήζηκνο ζηελ θνηλσλία 

 

□ □ □ □ □ 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηα πξν-

λφκηα πνπ κνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία 

κνπ 

□ □ □ □ □ 
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Όηαλ θάλσ ηελ δνπιεηά κνπ ζσζηά, 

απνθνκίδσ ηελ αλαγλψξηζε πνπ ζα 

έπξεπε 

 

□ □ □ □ □ 

Όηαλ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο κνπ 

δελ κε ηθαλνπνηεί κεηψλεηαη θαη ε 

απνδνηηθφηεηά κνπ 

□ □ □ □ □ 

      

9. πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ζαο;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

 

10. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ην θφξην εξγαζίαο  

 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ/ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Γνπιεχσ κε εληαηηθνχο ξπζκνχο γηα λα 

αληαπνθξηζψ ζηα θαζήθνληά κνπ 

 

□ □ □ □ □ 

Ο θφξηνο εξγαζίαο κνπ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ απφδνζή κνπ 

 

□ □ □ □ □ 

Πξέπεη λα δνπιεχσ πεξηζζφηεξν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο 

εμαηηίαο ηεο αληθαλφηεηαο θάπνησλ 

ζπλαδέιθσλ κνπ. 

□ □ □ □ □ 

 

11. πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ην θφξην  εξγαζίαο ζαο;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

 

12. Πνηφηεηα ππεξεζηψλ  

 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ/ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Οη εξγαδφκελνη είλαη επαξθψο 

θαηαξηηζκέλνη έηζη ψζηε λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πςεινχ 

επηπέδνπ 

 

□ □ □ □ □ 

Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ κέζσλ ζα 

βειηίσλε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

 

□ □ □ □ □ 

 

 

Καηά ηελ γλψκε ζαο ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ είλαη πςειή  

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
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13. πλνιηθά πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε απφ ηε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ εζείο 

    πξνζσπηθά  πξνζθέξεηε; 

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

14. Απφ ηη πηζηεχεηε φηη επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ζαο; (ζπκπιεξψζηε απφ ην 1 εσο ην 5) 

 

Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο  ……                        Φφξηνο εξγαζίαο ……. 

 

Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε πξντζηακέλνπο  ……                     έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο                  

                                                                                                 ζέζεο/αληηθεηκέλνπ ……... 

Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε πνιίηεο  …… 

 

Γ ΜΔΡΟ 

 

15. Γλσξίδεηε ηνλ νδεγφ νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ; 

 

Καζφινπ □  Μέηξηα □  Πνιχ □ 

 

 

16. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζαο, θαηά ηελ άκεζε 

πξνζσπηθή ή κέζσ ηειεθψλνπ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο  

 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ/ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζαο θαζεθφλησλ, πξέπεη λα ζπκπε-

ξηθέξεζηε κε επγέλεηα θαη 

θνζκηφηεηα 

 

□ □ □ □ □ 

Πξέπεη λα απεπζχλεζηε ζηνπο πνιίηεο 

ζηνλ πιεζπληηθφ 

 
□ □ □ □ □ 

Πξέπεη λα παξακέλεηε πέξαλ ηνπ 

ηζρχνληνο σξαξίνπ πνπ έρεη νξηζηεί 

απφ ηεο ππεξεζία ζαο, εθφζνλ 

έθηαθηεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ην 

επηβάιινπλ.   

□ □ □ □ □ 

 

Γελ πξέπεη λα θάλεηε εμσυπεξεζηαθή 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

ζαο. 

□ □ □ □ □ 

 

Γελ πξέπεη λα δηαθφπηεηε γηα 

πξνζσπηθέο ζαο ππνζέζεηο, ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηε ζπλαιιαγέο.  

□ □ □ □ □ 

 

Γελ πξέπεη λα εθδειψλεηε θαη λα 

δηαδίδεηε πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο. 

□ □ □ □ □ 
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Η άζθεζε ηεο θάζε ζπλαιιαγήο κε 

ηνλ πνιίηε, δελ πξέπεη λα 

επεξεάδεηαη απφ ην θχιν, ηελ 

εζληθφηεηα, ηε γιψζζα, ηελ 

θαηαγσγή θαη άιιεο πεπνηζήζεηο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

□ □ □ □ □ 

 

Πξέπεη λα απνθεχγεηε θάζε πξάμε  ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ή ηελ επαγγεικαηηθή 

ππφζηαζε ησλ αηφκσλ, κε ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηείηε ζπλαιιαγέο.  

□ □ □ □ □ 

 

Οθείιεηε λα ηεξείηε ηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη λα 

ιακβάλεηε κέξηκλα γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, έγθπνπο, ειηθησκέλνπο 

θ.ιπ. 

□ □ □ □ □ 

 

Οθείιεηε λα επηδεηθλχεηε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαηά ηελ εμππεξέηεζε 

αιινδαπψλ, ψζηε λα γίλεηε 

θαηαλνεηφο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

□ □ □ □ □ 

 

Πξέπεη λα δηεπθνιχλεηε ηνπο πνιίηεο 

ζρεηηθά κε ηηο δεηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο, αληιψληαο 

πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν ή λα 

ηνπο θαζνδεγείηε ψζηε λα ηηο 

αλαδεηήζνπλ κφλνη ηνπο.  

□ □ □ □ □ 

 

Πξέπεη λα δηαηεξείηε ζε εκθαλέο 

ζεκείν ζην γξαθείν ζαο, εηδηθή 

πηλαθίδα φπνπ αλαγξάθεηαη ην 

νλνκαηεπψλπκφ ζαο θαη ε 

ππεξεζηαθή ζαο ηδηφηεηα. 

□ □ □ □ □ 

 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ππφζεζεο 

πνιίηε, νθείιεηε λα πξνβείηε ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

επαλαζχζηαζή ηνπ. 

□ □ □ □ □ 

 

Οθείιεηε λα αληαπνθξηζείηε ζε 

νπνηαδήπνηε δέζκεπζε πξνο ηνπο 

πνιίηεο , ελψ εάλ δελ είλαη δπλαηφ, 

πξέπεη λα ηνπο ελεκεξψζεηε 

εγθαίξσο. 

□ □ □ □ □ 
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17. πλνιηθά πφζν ζπκθσλείηε κε ηηο παξαπάλσ ππνδείμεηο ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο 

σο πξνο ηνπ πνιίηεο, θαηά ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε απηνχο;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

18. Παξάγνληεο ζρεηηθνί κε ηε ζπκπεξηθνξά ζαο θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ ησλ 

πνιηηψλ, φηαλ δελ ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο 

 

 Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ/ 

νχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

      

Σα θαζήθνληά ζαο πξέπεη λα 

εθηεινχληαη κε ακεξνιεςία, ρσξίο 

εμσππεξεζηαθέο παξεκβάζεηο. 
□ □ □ □ □ 

 

Πξέπεη λα θαιιηεξγείηε κε θάζε 

ηξφπν, ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ πνιηηψλ θαη λα απνθεχγεηε θάζε 

ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη 

ζε ακθηζβήηεζε ηελ εληηκφηεηα ή 

ηελ εζηθή ζαο αθεξαηφηεηα.  

□ □ □ □ □ 

 

Πξέπεη λα επηδεηθλχεηε ππεπζπλφηεηα 

θαη λα ππνζηεξίδεηε θαη λα 

αηηηνινγείηε ηηο απνθάζεηο θαη 

ελέξγεηέο ζαο.  

□ □ □ □ □ 

 

Πξέπεη λα αληηκεησπίδεηε ηνπο 

επξηζθφκελνπο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε 

κε ηνλ ίδην ηξφπν, απνθεχγνληαο 

θάζε ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί αζέκηηε δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε. 

□ □ □ □ □ 

 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο σο απφξξεηα. 

□ □ □ □ □ 

 

Πξέπεη λα αζθείηε ηα θαζήθνληά ζαο 

κε ηξφπν ν νπνίνο δηεπθνιχλεη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηνλ 

θνηλσληθφ δηάινγν, ηελ θξηηηθή θαη 

ηνλ λφκηκν έιεγρν, ρσξίο λα απαηηείηε 

απφ απηφλ λα ζεκειηψζεη εηδηθφ 

έλλνκν ζπκθέξνλ.  

□ □ □ □ □ 

 

Πξέπεη λα εθηειείηε ηα θαζήθνληά 

ζαο γξήγνξα, απνηειεζκαηηθά θαη 

απνδνηηθά, ρσξίο λα επηθαιείζηε 

ηερληθέο δπζθνιίεο θαη  

ζθνπηκφηεηεο. 

□ □ □ □ □ 
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19. πλνιηθά πφζν ζπκθσλείηε κε ηηο ππνδείμεηο, ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο σο πξνο 

ηνπ πνιίηεο, φηαλ δελ ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κε απηνχο;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

20. Θεσξείηε πσο ε εθαξκνγή ησλ ππνδείμεσλ απηψλ ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε, 

ζα ζαο επεξέαδε ζεηηθά φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζαο θαζεθφλησλ ;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

21. Θεσξείηε πσο νη ππνδείμεηο απηέο, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηνλ νδεγφ νξζήο δηνηθεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην αθέξαην ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε;  

 

Καζφινπ □ Λίγν □ Μέηξηα □ Πνιχ □ Πάξα πνιχ □ 

 

22. Πηζηεχεηε φηη ν νδεγφο νξζήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην  

      αθέξαην ιφγσ: 

 

α) Έιιεηςεο επηθνηλσλίαο 

 

β) Αλάιεςεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηνλ εξγαδφκελν 

 

γ) πλερφκελσλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ 

 

δ) Έιιεηςε εθπαίδεπζεο 

 

ε) Όια ηα παξαπάλσ 

 

ΜΔΡΟ Γ 

 

1. ρφιηα/Παξαηεξήζεηο 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
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