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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ ζχγρξνλσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, θαζνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ν βαζκφο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο. Δάλ, νη δεκνηηθνί ππάιιεινη δελ παξαθηλεζνχλ θαηάιιεια, ηφηε 

ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα νη δήκνη λα κελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην έξγν 

ηνπο. Οπφηε, ε παξαθίλεζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα κε 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ηδίσο ζην πιαίζην πνπ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηελ εξγαζηαθή παξαθίλεζε 

ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο. Δπηρεηξεί λα εληνπίζεη θαη λα 

εξκελεχζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αμία, θαζψο θαη λα δηεξεπλήζεη 

ην ξφιν ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνπο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξνεγήζεθε ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ησλ ελλνηψλ 

ηεο παξαθίλεζεο θαη αθνινχζεζε εκπεηξηθή κειέηε ζην Γήκν Φιψξηλαο. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 79 κφληκνη ππάιιεινη (68% ηνπ ζπλφινπ) κέζν ηεο ζπκπιήξσζεο 

αλψλπκνπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

εληνπίζηεθαλ παξάγνληεο πνπ δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ 

παξαθηλεηηθή ηνπο δχλακε. Με απμεκέλε δχλακε ζην λα παξαθηλνχλ δηαθξίζεθαλ 

έληεθα  παξάγνληεο θαη κε ρακειή παξαθηλεηηθή δχλακε ηξεηο. Ζ κειέηε θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπκκεηέρνληεο παξαθηλνχληαη ηφζν απφ ελδνγελή, φζν θαη 

απφ εμσγελή θίλεηξα ζηα νπνία απνδίδνπλ παξφκνηα βαξχηεηα. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην εχξεκα, πσο φια ηα θίλεηξα κε ρακειή παξαθηλεηηθή δχλακε είλαη 

εμσγελή. ηελ παξνχζα κειέηε θαηαγξάθεθαλ δηαθνξέο ζηελ παξαθηλεηηθή ηζρχ πνπ 

αζθνχλ ηα θίλεηξα ζηηο εμεηαδφκελεο δεκνγξαθηθέο νκάδεο. Γειαδή, νη παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε θαη πξνυπεξεζία. 

 

Λέμεηο - Κιεηδηά: παξαθίλεζε, παξαθίλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο, Γεκφζηνο Σνκέαο, Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δεκνηηθνί 

ππάιιεινη, Γήκνο Φιψξηλαο. 
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Employee’s motivation in Primary Local Government (municipality). 
Case study: Municipality of Florina. 

 
Ioannis Th. Anagnostopoulos 

 
ABSTRACT 

 
In Greece, goal achievement for modern Primary Local Government is highly 

dependent on employee performance. If municipal employees are not properly 

motivated, the possibility of achieving organizational goals is low. Thus, the subject of 

employee motivation is of specific interest, especially in the terms of understanding 

how motivating parameters function. The current thesis explores public service 

motivation and was designed using the Municipality of Florina’s employees as a 

study case. The thesis approached the topic, theoretically with a literature review, 

followed by an empirical study. The sample size of the study was consisted of 79 

employees (68% of overall population), who participated in anonymity by completing 

a structured questionnaire. From analysis of the collected data, motivation factor 

impact levels were revealed. From the sum of factors studied, eleven were highly 

motivating and three were low motivators. The study concludes that the Municipality 

of Florina’s employees consider extrinsic and intrinsic motivation factors as being of 

equal importance. Low motivating factors were extrinsic. The current study also 

revealed that depending on employee demographic characteristics, factors were 

found to differentiate in motivational impact. Thus, the impact level factors have on 

Municipality of Florina’s employees is associated with demographic characteristics 

such as sex, age, level of education and work experience. 

 

Keywords: motivation, public service motivation, motivation factors, public sector, 

local government, municipal employees, Municipality of Florina. 

  



 «Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνχ. Αλάιπζε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο»  

Ιωάννης Θ. Αναγνωστόπουλος Σελίδα 8 
 

 

Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ 
ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ........................................................................................................................................ 5 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ............................................................................................................................................. 6 

ABSTRACT ............................................................................................................................................. 7 

ΔΗΑΓΧΓΖ .............................................................................................................................................11 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ. ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ, ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ...................................................13 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Ζ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ............................................................................13 

1.1. Ζ Έλλνηα ηεο Παξαθίλεζεο ................................................................................................... 13 

1.2. Ο Οξηζκφο ηεο Παξαθίλεζεο ................................................................................................ 14 

1.2.1. Δξγαζηαθή Παξαθίλεζε ...................................................................................................... 15 

1.3. Ζ Γηαδηθαζία ηεο Παξαθίλεζεο ............................................................................................. 16 

1.4. Ζ Γηαηήξεζε ηεο Παξαθίλεζεο ............................................................................................. 17 

1.5. Ζ εκαζία ηεο Παξαθίλεζεο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο ......................................................... 17 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΣΑΜΟΗΒΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΗΝΖΣΡΧΝ .....................................................19 

2.1. Αληακνηβέο ............................................................................................................................... 19 

2.1.1. Δμσηεξηθέο Αληακνηβέο ....................................................................................................... 19 

2.1.2. Δζσηεξηθέο Αληακνηβέο ...................................................................................................... 20 

2.2. Οξηζκφο θαη εκαζία ησλ Κηλήηξσλ .................................................................................... 20 

2.2.1. Καηεγνξίεο ησλ Κηλήηξσλ .................................................................................................. 21 

2.3. πζηήκαηα Κηλήηξσλ .............................................................................................................. 23 

2.4. Παξάγνληεο πνπ Δλζαξξχλνπλ ηελ Παξαθίλεζε ............................................................... 24 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΘΔΧΡΗΔ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ .......................................................................................27 

3.1. Θεσξίεο Πεξηερνκέλνπ ........................................................................................................... 27 

3.1.1. Ζ Θεσξία ηεο Ηεξάξρεζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Αλαγθψλ (A. Maslow - 1943) .............. 28 

3.1.2. Ζ Θεσξία Τγηεηλήο – Παξαθίλεζεο ή Γχν Παξαγφλησλ (F. Herzberg - 1959) ........... 31 

3.1.3. Ζ Θεσξία ησλ Αλαγθψλ Ύπαξμεο - Κνηλσληθψλ ρέζεσλ θαη .................................... 32 

Αλάπηπμεο ή E.R.G. (C. Alderfer - 1969) .................................................................................... 32 

3.1.4. Ζ Θεσξία ησλ Δπηηεπγκάησλ ή ησλ Δπίθηεησλ Αλαγθψλ (D. McClelland - 1961) ... 34 

3.2. Θεσξίεο Γηαδηθαζηψλ ............................................................................................................. 35 

3.2.1. Ζ Θεσξία ηεο Πξνζδνθίαο (V. Vroom - 1964) ................................................................ 35 

3.2.2. Ζ Θεσξία ηεο Γηθαηνζχλεο ή ηεο Ηζφηεηαο (J.S. Adams - 1963) ................................. 37 

3.2.3. Σν Τπφδεηγκα ηεο Πξνζδνθίαο (L. Porter θαη E. Lawler - 1968) .................................. 38 

3.2.4.  Ζ Θεσξία ηνπ Καζνξηζκνχ ηνπ ηφρνπ (E. Locke - 1968) ........................................... 39 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ. ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ .....................................................................................40 



 «Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνχ. Αλάιπζε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο»  

Ιωάννης Θ. Αναγνωστόπουλος Σελίδα 9 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: Ο ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ – ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 40 

4.1. Ζ Έλλνηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ............................................................................................. 40 

4.1.1. Ζ Ηδηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Τπαιιήινπ ............................................................................... 40 

4.2. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ..................................................................... 41 

4.2.1. Ηζηνξηθή εμέιημε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο .......................................... 41 

4.2.2. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνχ ............................................................. 42 

4.2.2.1. Γήκνο Φιψξηλαο .............................................................................................................. 43 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Ζ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ............................................................44 

5.1. Ο Οξηζκφο γηα ηελ Παξαθίλεζε ζην Γεκφζην Σνκέα ........................................................ 44 

5.2. Ζ Θεσξία γηα ηελ Παξαθίλεζε ζην Γεκφζην Σνκέα .......................................................... 44 

5.3. Ζ Αλαγθαηφηεηα ηεο Παξαθίλεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα .................................................... 46 

5.4. Μειέηεο γηα ηελ Παξαθίλεζε ζην Διιεληθφ Γεκφζην Σνκέα ............................................ 47 

5.4.1. Μειέηεο γηα ηελ Παξαθίλεζε ζηνπο Διιεληθνχο Ο.Σ.Α. ................................................. 47 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ...............................................................................49 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Ζ ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ............................................................49 

6.1. Αληηθείκελν Μειέηεο ηεο Έξεπλαο ........................................................................................ 49 

6.2. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο .................................................................................................... 49 

6.2.1. Σν Γείγκα ηεο Έξεπλαο ....................................................................................................... 49 

6.2.2. Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν ........................................................................................................... 50 

6.3. Γηεμαγσγή ηεο Έξεπλαο ......................................................................................................... 51 

6.4. Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ θαη Απνηειέζκαηα ...................................................................... 52 

6.4.1. Γεκνγξαθηθά Γεδνκέλα ...................................................................................................... 52 

6.4.2. Αλάιπζε Παξαγφλησλ Παξαθίλεζεο ................................................................................ 53 

6.4.2.1.  Αλάιπζε Παξαγφλησλ Παξαθίλεζεο αλά Φχιν ......................................................... 54 

6.4.2.2.  Αλάιπζε Παξαγφλησλ Παξαθίλεζεο αλά Ζιηθία ....................................................... 54 

6.4.2.3.  Αλάιπζε Παξαγφλησλ Παξαθίλεζεο αλά Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο ........................... 55 

6.4.2.4.  Αλάιπζε Παξαγφλησλ Παξαθίλεζεο χκθσλα κε ηα Έηε Πξνυπεξεζίαο ............ 56 

6.5. πκπεξάζκαηα ........................................................................................................................ 56 

6.5.1. Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο παξαθίλεζεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ ........................... 60 

6.6.Δξεπλεηηθνί Πεξηνξηζκνί ......................................................................................................... 60 

6.7. Πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο ........................................................................................... 61 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ....................................................................................................................................63 

I. Ξελφγισζζε ................................................................................................................................. 63 

II. Διιελφγισζζε ........................................................................................................................... 68 



 «Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνχ. Αλάιπζε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο»  

Ιωάννης Θ. Αναγνωστόπουλος Σελίδα 10 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ .......................................................................................................................................72 

Η. Δξσηεκαηνιφγην έξεπλαο ................................................................................................................73 

II. Πίλαθεο ..............................................................................................................................................76 

Πίλαθαο 1. Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηεο έξεπλαο .............................................................. 76 

Πίλαθαο 2. Σα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο .................................................................. 77 

Πίλαθαο 3. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν φξν ζην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο .......................................................................................................................................... 78 

Πίλαθαο 4. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν φξν γηα θάζε θχιν ηνπ 

δείγκαηνο .......................................................................................................................................... 79 

Πίλαθαο 5. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν φξν γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα 

ηνπ δείγκαηνο ................................................................................................................................... 80 

Πίλαθαο 6. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν φξν γηα θάζε επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο ........................................................................................................... 81 

Πίλαθαο 7. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν φξν γηα θάζε νκάδα 

πξνυπεξεζίαο ηνπ δείγκαηνο ....................................................................................................... 83 

ΗΗΗ. πληνκνγξαθίεο ..............................................................................................................................84 

 
  



 «Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνχ. Αλάιπζε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο»  

Ιωάννης Θ. Αναγνωστόπουλος Σελίδα 11 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηελ  Διιάδα ν δεκφζηνο ηνκέαο ζεσξείηαη δπζθίλεηνο, κε θπξίαξρα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ηα πςειά επίπεδα γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ηελ θαθνδηνίθεζε (Ρσζζίδεο, Αζπξίδεο, Καηζίκαξδνο, & Μπνχαο, 2015). Ζ 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, απνηειεί επί ζεηξά εηψλ θεληξηθφ δηνηθεηηθφ δήηεκα, κε 

ηελ δηνίθεζε λα δείρλεη σο επίθεληξν ηνπ πξνβιήκαηνο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ νη ππάιιεινη, απιά δελ απνδίδνπλ φζν ζα έπξεπε. 

ηελ ζχγρξνλε δηνίθεζε, πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ ππαιιήισλ, είλαη ε εξγαζηαθή παξαθίλεζε κέζσ δηαθφξσλ θηλήηξσλ. Απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε αληηθείκελν ηελ παξαθίλεζε έρνπλ παξαρζεί αξθεηέο 

ζεσξίεο, πνπ πξνζπαζνχλ λα ηελ εξκελεχζνπλ θαη λα ππνδείμνπλ ηξφπνπο 

εθαξκνγήο ζηελ δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ. Γεληθά, παξαδεθηφ είλαη πσο ε φιε 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη απφ νξηζκέλα θίλεηξα, ηα φπνηα έιθνπλ ηελ 

θαηαγσγή ηνπο απφ ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, πνπ αλά πάζα ζηηγκή δεκηνπξγνχληαη. 

Χο κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ε παξαθίλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (public service 

motivation - PSM) αθνξά ζηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα 

παξαθηλεζνχλ νη ππάιιεινη θαη λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα ζε κηα δεκφζηα 

ππεξεζία. Οπφηε, ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαθηλεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ ρψξα καο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ ζχγρξνλσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, επίζεο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ν βαζκφο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο. Οη δήκνη ηεο ρψξαο, ζηα πιαίζηα ηνπ «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

(Νφκνο 3852/2010) έρνπλ επηθνξηηζηεί κε εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, πνιιέο απφ ηηο δξάζεηο ηνπο λα έρνπλ 

άκεζα επαθή κε ηνλ πνιίηε θαη λα θαζίζηαληαη αλαγθαίεο. Δάλ, νη δεκνηηθνί 

ππάιιεινη δελ παξαθηλεζνχλ θαηάιιεια, ηφηε ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα νη δήκνη 

λα κελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην έξγν ηνπο. Ζ γλψζε θαη εθαξκνγή απφ ηελ 

δηνίθεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ παξαθηλνχλ ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, είλαη 

ινγηθφ πσο ζα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζεηηθφ 

πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ δήκνπ. Χο ζπκπέξαζκα, πξνθχπηεη πσο γηα ηελ 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη απφδνζε ησλ ππαιιήισλ, θαζνξηζηηθφο είλαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν παξαθηλνχληαη. Οη νξζέο πξαθηηθέο παξαθίλεζεο είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν, 

φηη ζα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηνπο δήκνπο.  
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Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξεί λα εληνπίζεη θαη λα εξκελεχζεη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο ππαιιήινπο ελφο δήκνπ. Ζ πξνζέγγηζε ζην 

ζέκα είλαη ηφζν ζεσξεηηθή φζν θαη εκπεηξηθή, ζηελ εκπεηξηθή κειέηε ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κειέηε πεξίπησζεο ν Γήκνο Φιψξηλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δνκή ηεο 

δηπισκαηηθή εξγαζία αθνινπζεί ηελ εμήο ζεηξά: 

 Πξψην Μέξνο, κε ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαθίλεζεο. 

Αλαιχεηαη ε έλλνηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο θαζψο θαη νη αληακνηβέο 

θαη ηα ζπζηήκαηα θηλήηξσλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο ζεσξίεο 

ηεο παξαθίλεζεο. 

 Γεχηεξν Μέξνο, ζρεηηθά κε ην Γεκφζην Σνκέα, ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηε παξαθίλεζε 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 Σξίην Μέξνο, κε ηελ παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Γηαηππψλεηαη ην αληηθείκελν κειέηεο θαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη 

παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. 

 Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη, κε ηελ παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο θαη ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ. ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ, ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ 

1.1. Η Έλλνηα ηεο Παξαθίλεζεο 

Απνηειεί θνηλή παξαδνρή ην γεγνλφο, φηη ε παξαθίλεζε είλαη κεηαμχ ησλ 

πιένλ γλσζηψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηε κειέηε θαη θαηαλφεζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, ηφζν ζε επίπεδν αηφκσλ φζν θαη ζε επίπεδν νκάδσλ. 

Χο έλλνηα, είλαη πνιπζχλζεηε θαη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο κειέηεο 

θαη έξεπλαο γηα επηζηήκνλεο απφ δηάθνξνπο ηνκείο. Καζψο, πξνζπαζψληαο λα 

ελζσκαηψζνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έλλνηα, ζπλέβαιαλ ζηελ νπζηαζηηθή 

πξνζπάζεηα  γηα ηελ αλάπηπμε κηαο βαζηθήο ζεσξίαο γηα ηελ παξαθίλεζε, (Selden & 

Brewer, 2000). ηα Διιεληθά, δελ ππάξρεη θνηλή νξνινγία θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ν 

φξνο «παξαθίλεζε», φζν θαη ν φξνο «ππνθίλεζε» σο  κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ 

«motivation», ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε «movere» πνπ ζεκαίλεη 

«θηλψ». ηελ Διιεληθή γιψζζα, σο παξαθίλεζε νξίδεηαη ε ελέξγεηα ηνπ ξήκαηνο 

παξαθηλψ. Παξαθηλψ ζεκαίλεη ελζαξξχλσ, παξνηξχλσ θάπνηνλ λα θάλεη θάηη. 

Δπηπιένλ σο ππνθίλεζε, νξίδεηαη ε ελέξγεηα ηνπ ξήκαηνο ππνθηλψ, αθνχ ππνθηλψ 

κεηαμχ άιισλ ζεκαίλεη πξνθαιψ θάηη αξλεηηθφ κε θξπθφ ή χπνπιν ηξφπν, 

ππνδαπιίδσ (Εαθείξε & ζπλ., 2014). Δπεηδή, ε ιέμε «ππνθίλεζε» κπνξεί λα 

εκπεξηέρεη θαη κία αξλεηηθή ζεκαζία θαη λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ αξλεηηθή πιεπξά ηεο 

θαζνδήγεζεο αηφκσλ πξνο ηδηνηειείο θαη επηθίλδπλνπο ζηφρνπο, δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ «motivation» ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ε ιέμε «παξαθίλεζε». 

Ζ παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ, δελ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο κφλν ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο. Οη απαξρέο ηεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηα αξραία ρξφληα, 

πνπ νη Έιιελεο θηιφζνθνη εζηίαζαλ ζηελ έλλνηα ηεο «εδνλήο» σο κία βαζηθή 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Οη πξψηεο ζχγρξνλεο ζεσξίεο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ παξαθίλεζε, ππνζηεξίδνπλ πσο ηα άηνκα 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη γεληθά θαηεπζχλνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο έηζη, ψζηε λα απμήζνπλ 

ηελ επραξίζηεζε θαη λα κεηψζνπλ ηνλ πφλν ηνπο (Steers, Mowday, & Shapiro, 2004). 

Δίλαη θπζηθφ λα αθνινπζήζνπλ κειέηεο κε αληηθείκελν ηελ έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο, 

κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά εκπεηξηθά κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθελίζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαδηθαζία απηήο. Μέζα 

απφ ηα κνληέια πνπ αλαπηχρζεθαλ, ζπρλά ν φξνο παξαθίλεζε ζεσξείηαη 

ηαπηφζεκνο ή ζηελά ζπγγεληθφο ησλ ιέμεσλ ζέιεζε, επηζπκία, θίλεηξν, ζηφρνο. ηελ 
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πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε φκσο, ε παξαθίλεζε απνηειεί κηα βαζηθή ςπρνινγηθή 

δηαδηθαζία, πνπ σο απνηέιεζκα έρεη ηνλ επεξεαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αλζξψπνπ (Μπνπξαληάο, 2002). 

 

1.2. Ο Οξηζκόο ηεο Παξαθίλεζεο 

Δάλ επηρεηξνχζακε λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο παξαθίλεζεο, ε έξεπλά καο ζα 

βξηζθφηαλ ζε κεγάιε ζχγρπζε, θαζψο είλαη ζρεηηθά δχζθνιν λα δνζεί έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ηελ ππφ κειέηε έλλνηα. Δλδεηθηηθά, ην 1964, ν Αtkinson 

νξίδεη ηελ παξαθίλεζε σο κία «επηξξνή» θαη ζπγθεθξηκέλα σο ηελ ζχγρξνλε ή άκεζε 

επηξξνή ζηελ θαηεχζπλζε, ζην ζζέλνο θαη ζηελ επηκνλή πξνο κία πξάμε. Απφ 

κεηαγελέζηεξνπο εξεπλεηέο ε παξαθίλεζε ζα νξηζηεί σο «δηαδηθαζία». Γηα 

παξάδεηγκα νη Maehr θαη Braskamp (1986) ζα ζεσξήζνπλ ηελ παξαθίλεζε σο κία 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ ηνπο πφξνπο πνπ θαηέρνπλ, φπσο 

ρξφλν, ηαιέλην θαη ελέξγεηα φπσο απηνί επηζπκνχλ, ελψ ν Kreitner (2012) σο κία 

εζσηεξηθή δηαδηθαζία ε νπνία πξνζδίδεη ζηε ζπκπεξηθνξά έλα ζθνπφ. Καηά ηελ 

Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ (2001) ε παξαθίλεζε είλαη «ε ζπλαηζζεκαηηθή εθείλε θαηάζηαζε 

ε νπνία θηλεί ή παξαθηλεί έλα άηνκν λα ελεξγήζεη θαηά νξηζκέλν ηξφπν». Ζ 

πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί έρνπλ θνηλφ, φηη ζπζρεηίδνπλ ηελ 

παξαθίλεζε κε γεγνλφηα ή παξάγνληεο πνπ ελεξγνπνηνχλ, θαηεπζχλνπλ θαη 

δηαηεξνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ (Steers, Mowday, 

& Shapiro, 2004). 

Δπηπξνζζέησο, ε παξαθίλεζε πεξηγξάθεη ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο ή ηα 

θίλεηξα κέζα ζηα άηνκα. Δίλαη ε δηαδηθαζία πνπ σζεί ηα άηνκα λα δξάζνπλ κε ηέηνην 

ηξφπν πνπ πηζηεχνπλ φηη  ζα νδεγήζεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Γειαδή, 

ην θίλεηξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμεη ηηο ζπκπεξηθνξέο, είλαη κηα δχλακε πνπ 

κπνξεί λα θάλεη έλα άηνκν λα δνπιέςεη πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Οη Robbins 

θαη Judge  (2017) ζεσξνχλ ηε παξαθίλεζε σο ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ εμεγνχλ ηελ έληαζε, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ επηκνλή ησλ 

πξνζπαζεηψλ ελφο αηφκνπ γηα ηελ θαηάθηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Γεληθά, ε 

παξαθίλεζε αλαθέξεηαη ζηε δχλακε πνπ πξνθαιεί ηνπο αλζξψπνπο λα δξάζνπλ θαη 

λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα έηζη, ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηηο αηνκηθέο 

ηνπο αλάγθεο ή λα πεηχρνπλ επηζπκεηνχο ζηφρνπο, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο αλαγθψλ (αξκαληψηεο, 2000). 
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1.2.1. Δξγαζηαθή Παξαθίλεζε 

Ζ παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ, απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα 

ηεο δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ, επεηδή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Χο έλλνηα ε εξγαζηαθή παξαθίλεζε 

αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ απαξαίηεηε δηάζεζε ζηνπο ππαιιήινπο λα εξγαζηνχλ δπλακηθά ή 

λα δηαηεξήζεη ηε δηάζεζε θαη πξνζπκία ηνπο γηα εξγαζία ζε πςειά επίπεδα 

(Newstrom, 2015; Υπηήξεο, 2017). Οη ππάιιεινη ζπκπεξηθέξνληαη ζεηηθά ή αξλεηηθά, 

επεηδή αληαπνθξίλνληαη ζε δηάθνξεο αλάγθεο πνπ ηνπο παξαθηλνχλ θαη νη νπνίεο 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, φρη κφλν απφ άηνκν ζε άηνκν, αιιά δηαρξνληθά θαη ζην ίδην ην 

άηνκν (Υπηήξεο, 2017). Γειαδή, ε παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ είλαη εθείλε ε 

δχλακε, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη ηνπο σζεί λα ελεξγήζνπλ κε ελζνπζηαζκφ θαη επηκνλή έηζη ψζηε λα 

πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν νξγαληζκφο. Δπνκέλσο, ηα ηξία ζηνηρεία πνπ 

νξίδνπλ ηελ παξαθίλεζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη ε πξνζπάζεηα, νη 

νξγαλσζηαθνί ζηφρνη θαη νη αηνκηθέο αλάγθεο (Robbins & Judge, 2017). 

Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή παξαθίλεζε, 

πξνέξρνληαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα θαη απφ ην γεληθφ πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ. Κάζε 

άηνκν έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, πξνζδνθίεο, εκπεηξίεο θαη θπζηθέο ηθαλφηεηεο γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηπέδνπ απφδνζεο. Οη αμίεο, ηα θίλεηξα, αηνκηθά 

ζηνηρεία, φπσο ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα, θαηέρνπλ ζεκαληηθή 

ζέζε ζηελ παξαθίλεζε ηνπ ππαιιήινπ. Δπηπξφζζεηα, ε παξαθίλεζε ησλ 

ππαιιήισλ επεξεάδεηαη απφ ην γεληθφ πιαίζην ηεο νξγάλσζεο ζηελ νπνία 

εξγάδνληαη. Οη δνκέο, νη πφξνη, νη δηαδηθαζίεο, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ε πνιηηηθή 

δηνίθεζεο, ε παξνρή ππνζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο, ε απηνλνκία θαη ε εμνπζηνδφηεζε 

επζχλεο, ε επηθνηλσλία θαη ε αλαηξνθνδφηεζε, φια ηα παξαπάλσ επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο, ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηηο πηζαλφηεηεο 

ηαχηηζεο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ (Franco, Bennett, & Kanfer, 2002). 

Ζ παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε, ψζηε νη 

ππάιιεινη λα θάλνπλ κε ζέιεζε απηφ πνπ ηνπο αλαηίζεηαη. Όζνη παξαθηλνχληαη, 

παξνπζηάδνπλ εληζρπκέλε πξνζπάζεηα θαη απηνπεπνίζεζε, ληψζνπλ πεξηζζφηεξν 

αθνζησκέλνη ζηελ εξγαζία ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα επηηχρνπλ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Δπηπιένλ, νη ππάιιεινη απηνί είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εξγάδνληαη. Αληίζεηα, νη κε 
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παξαθηλνχκελνη ηείλνπλ λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, 

έρνπλ ρακειή απφδνζε θαη ζπλήζσο δελ πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Παξάιιεια, πνιιέο θνξέο νη ππάιιεινη απηνί είλαη κε ζπλεξγάζηκνη θαη 

αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο (Brooks, 2009). 

 

1.3. Η Γηαδηθαζία ηεο Παξαθίλεζεο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο είλαη έλα πνιχπινθν θαηλφκελν, θαηά ην νπνίν 

είλαη ζεκαληηθή ε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ αλαγθψλ, ησλ θηλήηξσλ, ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζηφρσλ (Luthans, 2012). Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπο εθθξάδεηαη απινπνηεκέλα ζην επφκελν ζρήκα: 

 

 

ρήκα 1: Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο (πεγή: Μπνπξαληάο, 2002). 

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζρήκα, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη αλάγθεο, ηα θίλεηξα θαη νη 

ζηφρνη, απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο. ηελ αξρή, 

ην άηνκν απνθηά αλάγθεο, νη νπνίεο παξάγνπλ ηα θίλεηξα θαη απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ επίηεπμήο 

ηνπο. 

Ζ ζπκπεξηθνξά θαη γεληθφηεξα ε δξάζε ελφο αηφκνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ζ αλάγθε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζπλεηδεηή ή 

ππνζπλείδεηε, παξάγεη ην θίλεηξν, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο, ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνπο ζηφρνπο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ επηθέξεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη θαηά επέθηαζε εμάιεηςε, κείσζε ή αχμεζε ηνπ 

θηλήηξνπ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηα ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη επηηπρεκέλε, ηφηε ην 
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άηνκν ιακβάλεη αληακνηβή φπνπ ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε ηνπ, θαη επηβεβαηψλεη ζην 

άηνκν φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη ε θαηάιιειε θαη φηη γηα λα πεηχρεη αλάινγα 

απνηειέζκαηα ζην κέιινλ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα δξα κε απηφ ηνλ ηξφπν (Daft, 

2014). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ πνηθίινπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη ηξνπνπνηνχληαη θαη ε ηεξαξρηθή ηνπο δνκή κεηαβάιιεηαη 

ζεκαληηθά κέζα ζην ρξφλν θαη ην πεξηβάιινλ (Μπνπξαληάο, 2002). 

 

1.4. Η Γηαηήξεζε ηεο Παξαθίλεζεο 

Μηα νξγάλσζε πνπ ζα θαηαθέξεη κε ηελ παξαθίλεζε λα πεηχρεη κηα αξρηθά 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηεο, ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εζηηάζεη 

ηνπιάρηζηνλ ζην λα δηαηεξήζεη ηε ζπκπεξηθνξά απηή. Χο γλσζηφ ν ππάιιεινο 

ηθαλνπνηείηαη απφ ηα ζεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα, αιιά ζπγρξφλσο απμάλεηε θαη ην 

επίπεδν ησλ θηινδνμηψλ ηνπ θαη ζθέπηεηαη φηη, εθφζνλ πέηπρε έλα ζηφρν, γηαηί λα κε 

επηδηψμεη θαη έλαλ άιιν αλψηεξν. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, φηαλ έρνπλ ηελ 

επθαηξία ηείλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ φιε ηελ θιίκαθα ησλ αλαγθψλ ηνπο, ε νπνία είλαη 

ζεσξεηηθά απεξηφξηζηε, γηαηί ζρεδφλ πνηέ δελ ηθαλνπνηείηαη πιήξσο. Με άιια ιφγηα, 

ηα άηνκα κεηαηνπίδνπλ φιν θαη ςειφηεξα ην επίπεδν ησλ θηινδνμηψλ ηνπο θαη έηζη 

εμεγείηαη, γηαηί νξηζκέλα άηνκα παξακέλνπλ παξαθηλνχκελα θαηά φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο (Εαβιαλφο,1999). Ζ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ αζθεί ζεηηθή επίδξαζε, ηφζν ζην επίπεδν ηθαλνπνηήζεσο ησλ 

αηφκσλ φζν θαη ζην επίπεδν ησλ θηινδνμηψλ ηνπο. Όζν φκσο ε ηθαλνπνίεζε 

απμάλεη, ηφζν κεηψλεηαη ε παξαθίλεζε, ελψ φζν απμάλνπλ νη θηινδνμίεο, ηφζν 

απμάλεη θαη ε παξαθίλεζε. Παξφια απηά, νη ππάιιεινη πνπ ελδερφκελνο έρνπλ 

ηθαλνπνηήζεη ηηο θηινδνμίεο ηνπο δελ παχνπλ λα παξαθηλνχληαη θαη λα απνδίδνπλ, 

γηαηί γηα λα παξακείλνπλ ζην επίπεδν φπνπ έθηαζαλ, πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ην ίδην απνδνηηθά φπσο θαη πξηλ φηαλ επεδίσθαλ ην ζηφρν 

(Εαβιαλφο,1999). Οπφηε, ε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπλερείο, ηδίσο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο νξγάλσζεο πνπ έρνπλ πεηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο, γηαηί είλαη πηζαλφ λα παχζνπλ λα παξαθηλνχληαη. 

 

1.5. Η εκαζία ηεο Παξαθίλεζεο γηα ηνπο Οξγαληζκνύο 

χκθσλα κε ηνλ Linder (1998), ε παξαθίλεζε θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη νη παξαθηλεκέλνη ππάιιεινη 

είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί. Πξσηνπφξνο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 
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παξαθίλεζεο γηα ηελ εξγαζία ππήξμε ν Maier (1946), o νπνίνο φξηζε ηε ζρεζηαθή 

ηζφηεηα: 

 

Απόδνζε ζηελ Δξγαζία = Ιθαλόηεηεο Δξγαδνκέλνπ Υ Παξαθίλεζε Δξγαδόκελνπ 

 

Απηή ε ηζφηεηα, εμεγεί πεξηεθηηθά ην ιφγν πνπ ε κειέηε ηεο παξαθίλεζεο απνηειεί 

βαζηθφ αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο βηνκεραληθήο θαη 

νξγαλσζηαθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (Latham, 2012). 

Δπίζεο, εμεγεί γηαηί ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο παξαθίλεζεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ κειέηε θαη άιισλ πεδίσλ ηεο δηνίθεζεο, φπσο ε εγεζία, ε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ε δηνίθεζε αιιαγψλ. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο παξαθίλεζεο είλαη 

φηη βειηηψλεη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ησλ ππάιιεισλ, εληζρχεη ηελ πίζηε θαη ηελ 

αθνζίσζή ηνπο θαη σζεί ζην λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Franco, Bennett, & Kanfer, 2002). Δπίζεο, νη 

παξαθηλεκέλνη ππάιιεινη είλαη πην απηφλνκνη, ειεχζεξνη θαη απηφ-ειεγρφκελνη έλαληη 

ησλ ιηγφηεξν ή κε παξαθηλεκέλσλ (Ryan & Deci, 2000, Thomas, 2009). Γεληθά, ε 

απφδνζε είλαη κε ηθαλνπνηεηηθή ή αθφκα θαη θαθή αλ νη ππάιιεινη δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη επηπρηζκέλνη. Δπνκέλσο, ε δπζαξέζθεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

νδεγεί ζε ρακειή παξαγσγηθφηεηα. Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζηνπο ζχγρξνλνπο 

νξγαληζκνχο, είλαη λα αμηνινγήζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΣΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΡΧΝ 

2.1. Αληακνηβέο 

Καηά θαηξνχο δελ είλαη ιίγεο νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηνπο 

εξεπλεηέο, γηα λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο αληακνηβήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αληακνηβή ζεσξείηαη κηα αλάγθε πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζεί, ελψ 

παξάιιεια βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη παξαθηλεί θαη νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά κε πξνζδνθία θάπνηα επηζπκεηή αληακνηβή. Ο ηχπνο ηεο  αληακνηβήο 

κπνξεί λα είλαη είηε ελδνγελήο, είηε εμσγελήο. Ζ εζσηεξηθή αληακνηβή παξάγεηαη 

κέζα απφ ην άηνκν, φπσο ην λα ληψζεη θαιά γηα κηα επίηεπμε, δειαδή πξφθεηηαη γηα 

ηελ εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεη απφ κφλνο ηνπ. Ζ εμσηεξηθή αληακνηβή 

ζπλήζσο παξέρεηαη απφ ηξίηα άηνκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ εξγνδφηε. Με βάζε 

ηελ θαηεγνξία ησλ αληακνηβψλ ραξαθηεξίδεηαη θαη ε παξαθίλεζε ζε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή (Thomas, 2009). Ζ επηζπκεηή αληακνηβή πνπ ζα ιάβεη ην άηνκν σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, επηβεβαηψλεη φηη ε αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ζα 

νδεγήζεη ζε αλάινγα απνηειέζκαηα θαη ζην κέιινλ (Daft, 2014). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, νη αληακνηβέο είλαη νηηδήπνηε  

πξνζθέξεηαη ζηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ ζε αληάιιαγκα γηα ηελ εξγαζία ηνπο ή 

γεληθφηεξα γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο (Υαηδεπαληειή, 1999). Οη αληακνηβέο πνπ 

πξνζδνθνχλ νη ππάιιεινη φηαλ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε έλα νξγαληζκφ, 

απνηεινχλ θηλεηήξην δχλακε ηεο απνδνηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη επεξεάδνπλ 

άκεζα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο, θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηηο πεξαηηέξσ πξνζπάζεηέο 

ηνπο (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2010). Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ πσο γηα λα εμαζθαιίζεη 

έλαο νξγαληζκφο ηε ζέιεζε ησλ ππαιιήισλ λα πξνζθέξνπλ κε φιεο ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ, πξέπεη λα παξέρεη ζε απηνχο ηα θαηάιιεια 

θίλεηξα αμηνπνηψληαο θάζε θνξά ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο παξαθίλεζεο 

(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2016). 

 

2.1.1. Δμωηεξηθέο Αληακνηβέο 

Οη εμσηεξηθέο αληακνηβέο παξέρνληαη απφ ηε δηνίθεζε, γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

φηη ε εξγαζία γίλεηαη ζσζηά θαη φηη αθνινπζνχληαη φινη νη θαηάιιεινη θαλφλεο 

(Thomas, 2009). Απηέο αθνξνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο αληακνηβέο, ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη νηθνλνκηθέο 

αληακνηβέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε άκεζεο θαη έκκεζεο. ηηο άκεζεο, 

φπνπ ε αληακνηβή είλαη ην ρξήκα, ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα παξάδεηγκα ν κηζζφο, ε 
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ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη άιια αληίζηνηρα. ηηο έκκεζεο, αλήθνπλ άιινπ είδνπο 

νηθνλνκηθέο αληακνηβέο, φπσο δηάθνξα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, ε πγεηνλνκηθή 

αζθάιηζε, ν ρξφλνο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ν ρξφλνο θαλνληθήο άδεηαο, ε δπλαηφηεηα 

γηα εθπαίδεπζε θαη άιια (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997). Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

είλαη ν ρψξνο φπνπ εξγάδεηαη θάζε άηνκν. Ο ρψξνο απηφο, επεξεάδεη άκεζα ηελ 

ςπρνινγηθή δηάζεζε θαη επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ θπζηθή επίδνζε ηνπ ππαιιήινπ 

(Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2010). Τπάξρνπλ άηνκα πνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 

κηα επράξηζηε εξγαζηαθή αηκφζθαηξα, δηαηίζεληαη λα εξγαζηνχλ κε ρακειφηεξεο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο, ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή 

γηα ηνπο ππαιιήινπο. Ζ δπλακηθή ηεο αληακνηβήο απηήο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη ε απφδνζή ηνπ δεκηνπξγεί εξγαζηαθή αζθάιεηα 

(Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2010). 

 

2.1.2. Δζωηεξηθέο Αληακνηβέο 

Οη εζσηεξηθέο αληακνηβέο είλαη απηέο πνπ έρνπλ νη ίδηεο αμία θαη 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην άηνκν απηφ θαζεαπηφ. Καηά ηελ Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε 

(2012) νη εζσηεξηθέο αληακνηβέο, ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο, ηηο αμίεο ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηηο ηδέεο πνπ δηαζέηεη έλα άηνκν. Οη εζσηεξηθέο αληακνηβέο δξαζηεξηνπνηνχλ 

θάζε άλζξσπν κέζα απφ ηελ απφιαπζε, ην ελδηαθέξνλ, ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ 

αίζζεζε ππεξεθάλεηαο φηαλ εθηειεί άξηζηα ην έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη (Thomas, 

2009). Γεληθά, φζν πεξηζζφηεξν ην άηνκν εμαζθαιίδεηαη απφ νηθνλνκηθή άπνςε, 

ηφζν κεηψλεηαη ε αμία ησλ εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ θαη αξρίδεη ε επηδίσμε ησλ 

εζσηεξηθψλ αληακνηβψλ. Όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε απνδνρή, ε θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή, ε απηνεθηίκεζε, ε πξνζσπηθή επηηπρία θαη ε εμέιημε. Οπζηαζηηθά, 

αλάινγα κε ηνλ ππάιιειν θαη ην ρξφλν, θάζε αληακνηβή απνθηά δηαθνξεηηθή 

δηάζηαζε θαη φζν πην ζσζηά εθηηκήζεη ν νξγαληζκφο ηε δηάζηαζε ηεο, ηφζν πην 

θαηάιιειε πνιηηηθή ζα εθαξκφζεη αλά πεξίπησζε (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997; 

Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2010). 

 

2.2. Οξηζκόο θαη εκαζία ηωλ Κηλήηξωλ 

Σν θίλεηξν είλαη κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ θάζε 

αηφκνπ. Σα θίλεηξα αθνξνχλ ηνπο δπλακηθνχο παξάγνληεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη 

νπνίνη πξνζθέξνπλ ελέξγεηα απαξαίηεηε γηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ή λα σζήζνπλ 

θάπνην άηνκν ζηελ έλαξμε ή ηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο ζπκπεξηθνξάο (Μπνπξαληάο, 
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2002; Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 2012). Οπζηαζηηθά είλαη ε δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ, ψζηε έλα άηνκν λα επηζπκεί λα πξάμεη θάηη απφ κφλνο ηνπ, 

ρσξίο λα ηνπ ην επηβάιινπλ. Δηδηθφηεξα, ηα θίλεηξα απνηεινχλ κηα εζσηεξηθή 

δχλακε, πνπ θαηεπζχλεη ην άηνκν ζηε δξάζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Χο θίλεηξν, ζηε δηνίθεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, 

ζεσξνχληαη φια φζα παξαθηλνχλ ηνπο ππαιιήινπο θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί.  

Σα θίλεηξα ζεσξνχληαη θαη αληακνηβέο, νη νπνίεο παξέρνληαη γηα λα 

αλαγλσξηζηεί κηα εξγαζία πνπ έγηλε απφ ηνλ ππάιιειν ζην παξειζφλ ή πνπ ζα γίλεη 

ζην κέιινλ. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο παξνρήο θηλήηξσλ ζε έλα νξγαληζκφ, είλαη φηη 

νδεγεί ζε επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

απφδνζε. ηελ θαηεγνξία ησλ θηλήηξσλ ππάξρνπλ θαη ηα αληηθίλεηξα ή αξλεηηθά 

θίλεηξα, φπσο είλαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ε κείσζε κηζζνχ. Όηαλ ηα θίλεηξα είλαη 

ζεηηθά απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηαλ είλαη αξλεηηθά θαη ινγηθά απμάλνπλ ηελ 

απφδνζε. Όηαλ φκσο ηα θίλεηξα είλαη αξλεηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πνηλή, ε 

επίπιεμε θαη ν θφβνο ηφηε κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη κείσζε ηεο απφδνζε. Γηα απηφ 

ην ιφγσ, ηα αξλεηηθά θίλεηξα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο ζπκκφξθσζεο 

ησλ ππαιιήισλ κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ε δηνίθεζε 

θαηαλνψληαο ηνλ κεραληζκφ παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ, απνθηά ηελ δπλαηφηεηα 

λα εμσηεξηθεχζεη κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ θηλήηξσλ, ηε κέγηζηε απφδνζή ηνπο, 

πξνο φθεινο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Υπηήξεο, 2017). 

 

2.2.1. Καηεγνξίεο ηωλ Κηλήηξωλ  

Σν θίλεηξν απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαθίλεζεο. Οπζηαζηηθά, κέζσ ησλ αλαγθψλ, ηα θίλεηξα θαζνδεγνχλ ην άηνκν γηα 

ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Σα θίλεηξα κπνξνχλ γεληθά λα δηαθξηζνχλ ζε ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο πξνδηαζέζεηο γηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ αμία 

γηα ην ίδην ην άηνκν. Γειαδή, φηαλ ε αμία είλαη ζεηηθή γηα ην άηνκν απηφ, ζα νδεγεζεί 

ζε πξάμεηο ψζηε λα ηελ επηηχρεη. Αληίζεηα φηαλ ε αμία είλαη αξλεηηθή, ην άηνκν ζα 

θάλεη φηη κπνξεί γηα λα ηελ απνθχγεη (Κσζηαξίδνπ – Δπθιείδε, 2012). 

Έλαο ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο ησλ θηλήηξσλ είλαη απηφο ζε εμσγελή ή 

ελδνγελή. Σα εμσγελή θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ ην κηζζφ, ηα δηάθνξα επηδφκαηα, ηηο 

πξναγσγέο, ηε ζηαζεξή εξγαζία, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο 
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πξντζηακέλνπο, ηηο ζπλζήθεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ηελ αζθάιεηα, ηελ θνηλσληθή 

ζέζε θαη άιια ζρεηηθά, επίζεο ην θίλεηξν λα απνθχγεη θάπνηνο ηελ ηηκσξία, ηελ 

απφιπζε ή ηε κεηάζεζε (Luthans, 2012). Σα εμσγελή θίλεηξα, ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηα γηα λα πξνζειθχζνπλ άηνκα ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη γηα λα ηνπο 

θξαηήζνπλ ζηελ εξγαζία. Δπίζεο, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εκπλεχζνπλ ηνπο 

ήδε ππάξρνλ ππαιιήινπο (Luthans, 2012). Σα ελδνγελή θίλεηξα παξάγνληαη 

εζσηεξηθά, θαζνξίδνληαη θαη ζπληεξνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο (Calder 

& Staw, 1975). Δίλαη θίλεηξα πνπ νη ππάιιεινη ζπλδένπλ κε ηελ ίδηα ηνπο ηελ 

εξγαζία θαη πεξηιακβάλνπλ αλάγθεο φπσο γηα δεκηνπξγηθή εξγαζία θαη παξαγσγή 

ζεκαληηθνχ έξγνπ, γηα εθηίκεζε θαη αλαγλψξηζε ηεο δνπιεηάο, γηα επίηεπμε ζηφρσλ, 

γηα ζπλαηζζήκαηα επηηπρίαο, αληαγσληζκνχ θαη άιια ζρεηηθά. Γηάθνξεο κειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ, φηη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ δεκηνπξγηθή 

απφδνζε ζηελ εξγαζία, θπξίσο ζην δεκφζην ηνκέα, είλαη νη ελδνγελείο (Buelens & 

Van den Broeck, 2007; Crewson, 1997; Perry & Wise, 1990; Perry, Mesch, & 

Paarlberg, 2006). 

Δηδηθφηεξα, ηα θίλεηξα θαηαηάζζνληαη θαη δηαθξίλνληαη ζε πξσηνγελή, ζε 

γεληθά, ζε δεπηεξνγελή, ζε ρξεκαηηθά θαη κε ρξεκαηηθά θίλεηξα, ζε εζηθά θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο: 

 Σα πξσηνγελή θίλεηξα βξίζθνληαη ζην ππνζπλείδεην ηνπ αλζξψπνπ θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηηο νπνίεο δελ ειέγρεη, φπσο είλαη ν θφβνο, 

ε πείλα, ε δίςα  θαη άιια (Luthans, 2012). 

 Σα γεληθά θίλεηξα είλαη έκθπηα. πλδένληαη κε ηελ θχζε ηνπ αλζξψπνπ, ρσξίο  

λα αθνξνχλ ηηο βηνινγηθέο ηνπ αλάγθεο. Σέηνηα θίλεηξα, είλαη γηα παξάδεηγκα 

ην θίλεηξν ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο αγάπεο θαη άιια 

(Luthans, 2012). 

 Σα δεπηεξνγελή θίλεηξα, ηα απνθηάεη ν άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ θαη ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα 

θίλεηξα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο επηηπρίαο, ηνπ θχξνπο θαη ηεο εμνπζίαο. 

Σα δεπηεξνγελή θίλεηξα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ, κε 

ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη ην άηνκν ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. Ζ δηάθξηζε σο 

δεπηεξνγελή θίλεηξα δελ ππνλνεί, φηη έξρνληαη πάληα κεηά απφ ηα πξσηνγελή 

(Luthans, 2012). 

 Σα ρξεκαηηθά θαη κε ρξεκαηηθά θίλεηξα είλαη κηα γεληθφηεξε δηάθξηζε 

θηλήηξσλ, πνπ ν νξγαληζκφο αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηνπ ππαιιήινπ θαη ηνλ 
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επηβξαβεχεη αλάινγα. ηα ρξεκαηηθά θίλεηξα, αλήθεη γηα παξάδεηγκα ε 

ζχλδεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ κε ηηο αληακνηβέο ηνπ ή θαη ηα θέξδε 

ηνπ νξγαληζκνχ (Μπνπξαληάο, 2002). ηα κε ρξεκαηηθά θίλεηξα, ζα 

κπνξνχζε λα θαηαηαρζεί ν ζεβαζκφο πνπ λα επηδεηθλχεηαη απφ ηε δηνίθεζε 

θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο, σο πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν (Latham & 

Ernst, 2006).  

 Με ηα εζηθά θίλεηξα, ν θάζε ππάιιεινο αμηνινγεί ηελ εξγαζία ηνπ κε 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν, απνθαζίδεη γηα δηάθνξα ζέκαηα, έηζη δεκηνπξγείηαη έλα 

πγηέο εξγαζηαθφ θιίκα. 

 Σα θίλεηξα ηνπ πεξηβάιινληνο αθνξνχλ ηελ χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν θαηάιιεινο θσηηζκφο θαη 

ζέξκαλζε, δειαδή ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δελ απνζπνχλ ηελ 

πξνζνρή ησλ ππαιιήισλ θαη δελ επεξεάζνπλ ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ 

απφδνζή ηνπο (Υνιέβαο, 1995). 

 

2.3. πζηήκαηα Κηλήηξωλ 

Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θηλήηξσλ παξέρεη κηα ζεηηθή εηθφλα πξνο ηνλ 

ππάιιειν. Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θηλήηξσλ βαζίδνληαλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πιηθψλ αλαγθψλ, φπσο ηελ θιηκάθσζε ηεο ρξεκαηηθήο ακνηβήο, 

παξαβιέπνληαο ηηο ςπρηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ππαιιήινπ. Έλα εμειηγκέλν 

ζχζηεκα θηλήηξσλ, είλαη έλα ζπληνληζκέλν ζχλνιν απφ ζεηηθά ζηνηρεία, πνπ 

πξνζειθχεη ηνλ ππάιιειν γηα παξαγσγηθή εξγαζία. Βαζίδεηαη ζε θνηλσληθέο αξρέο, 

ζε αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πξαθηηθή ησλ νξγαληζκψλ θαη ζε εζηθέο αξρέο ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο ζεκηηέο επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ (Εεπγαξίδεο & ηακαηηάδεο, 1997). Σα 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα ελφο ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ είλαη φηη:  

 Καζνξίδεη κηα άκεζε θαη ζαθή ζρέζε κεηαμχ απφδνζεο θαη πιεξσκήο.  

 Γεκηνπξγεί κηα θνπιηνχξα ππαιιήισλ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε δξάζε θαη 

ηα απνηειέζκαηα.  

 Δλζαξξχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία θαη ζπκπεξηθνξά.  

 Πξνζειθχεη άηνκα ηθαλά θαη κε δηάζεζε λα επηηχρνπλ θαη λα δηαθξηζνχλ.  

 Βνεζάεη ζηελ παξακνλή άμησλ θαη ηθαλψλ ππαιιήισλ, πνπ αηζζάλνληαη φηη 

αληακείβνληαη γηα φζα πξαγκαηηθά επηηπγράλνπλ.  

 Βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο.  
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Σα ζπζηήκαηα θηλήηξσλ δελ νδεγνχλ πάληνηε ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, αλ ηα θίλεηξα δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

ππαιιήισλ θαη αλ ε δηνίθεζε δελ έρεη δψζεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ. Γηα λα επηηχρεη έλα ζχζηεκα 

θηλήηξσλ, ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 Να είλαη απιφ. Οη θαλφλεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθείο, ιηηνί θαη θαηαλνεηνί.  

 Σν χςνο ησλ θηλήηξσλ λα κε ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην ή ζπκπιεξσκαηηθφ 

κηαο ρακειήο βαζηθήο ακνηβήο.  

 Οη επηδησθφκελνη ζηφρνη λα είλαη ζαθείο θαη επηηεχμηκνη. Κάζε ππάιιεινο 

βάζηκα λα πξνζδνθεί, φηη κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 Σν χςνο ηεο πιεξσκήο λα είλαη ζρεηηθά πςειφ, ψζηε λα κελ ζεσξείηαη απφ 

ηνπο ππαιιήινπο φηη δελ αληακείβεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο.  

 Σα θίλεηξα λα ρνξεγνχληαη ζε ηαθηή βάζε.  

 Σα πξνζδνθψκελα νθέιε θαη ην αλακελφκελν θφζηνο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκα, ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα 

ηνλ θάζε ππάιιειν.  

 Να ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε νη αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ, αλάινγα κε ηελ 

ειηθία, ηε βαζκίδα, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη ην θχιν (Υπηήξεο, 2018). 

  

2.4. Παξάγνληεο πνπ Δλζαξξύλνπλ ηελ Παξαθίλεζε 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα εξγαζίαο, νη ππάιιεινη κπνξνχλ λα 

παξαθηλεζνχλ ηφζν απφ ελδνγελείο, φζν θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο. Οπνίνη ζα 

εθπιεξψζνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επηηπρία, ηελ αληακνηβή θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε (Locke & Latham, 2004; Manolopoulos, 2008a). Οη ελδνγελείο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο είλαη πξνθαλείο, φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ έκθπησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπο, 

παξά πξνο ησλ πιηθψλ αληακνηβψλ. Σα άηνκα αζρνινχληαη αθφκε κε 

δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο εμσηεξηθέο πιηθέο αληακνηβέο ή πεξηνξηζκνχο, αιιά γηα ηελ 

επραξίζηεζε πνπ ελππάξρεη ζε απηέο (Ryan & Deci, 2000). Αληίζεηα, νη εμσγελείο 

παξάγνληεο εκθαλίδνληαη, φηαλ νη ππάιιεινη είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο έκκεζα θαη θπξίσο κέζσ ηεο ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο (Osterloh, 
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Frost, & Frey, 2002). Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ 

παξαθίλεζε είλαη αλά θαηεγνξία:  

 Μηζζνινγηθνί παξάγνληεο. 

εκαληηθή επηξξνή πξνο ηα άηνκα είλαη νη απνδνρέο ηνπο, γηα ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο. Οη απνδνρέο εθηφο απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ, κπνξνχλ επίζεο λα 

πεξηιάβνπλ ππεξσξίεο θαη δηάθνξα ηχπνπ επηδφκαηα. Δπίδνκα είλαη θάζε 

επηπιένλ πιεξσκή πνπ δίλεηαη ζηνπο ππαιιήινπο, εθηφο απφ ην κηζζφ ηνπο. 

 Με κηζζνινγηθνί παξάγνληεο. 

Οη άλζξσπνη δελ επηιέγνπλ πάληα ηελ πςειφηεξα ακεηβφκελε εξγαζία πνπ ηνπο 

πξνζθέξεηαη. Λακβάλνπλ ππφςε θαη κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ ζηνπο 

νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία, ν ηχπνο 

ηεο εξγαζίαο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη άδεηεο, ε αζθάιεηα ηεο απαζρφιεζεο, ε 

πγεηνλνκηθή αζθάιηζε, ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, νη πξννπηηθέο 

ζηαδηνδξνκίαο, ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο θαη ε ζέζε. Οη ππάιιεινη επηδεηνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο. Δπηζπκνχλ ηελ επαθή κε άιινπο 

αλζξψπνπο, ηελ αληαιιαγή ζθέςεσλ θαη απφςεσλ, λα δίλνπλ θαη λα δέρνληαη 

βνήζεηα. Νηψζνπλ ηελ αλάγθε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ζέινπλ λα αηζζάλνληαη κέιε 

κηαο νκάδαο. Γηα θάπνηα άηνκα είλαη ζεκαληηθφ λα ηνπο εθηηκνχλ νη ζπλεξγάηεο 

ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηνπο, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθά ε δχλακε θαη ην θχξνο πνπ απνθηνχλ. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα παξαθίλεζεο. Σν αξλεηηθφ εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ ςπρνινγία ησλ ππαιιήισλ, κε 

απνηέιεζκα ηε κεησκέλε απφδνζή ηνπο. Οη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ 

ζε επράξηζηα πεξηβάιινληα, κε θηιηθνχο ζπλαδέιθνπο θαη ζπρλά δηαιείκκαηα. 

Μεξηθνί νξγαληζκνί πξνζθέξνπλ ζηνπο ππαιιήινπο ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ 

κε επέιηθην ή θαη κεησκέλν σξάξην. Ζ εγγχεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ε απνπζία 

ηνπ θφβνπ ηεο απφιπζεο, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνπο 

ππαιιήινπο. Δπίζεο, νη άλζξσπνη ζπλήζσο παξαθηλνχληαη κε ην ελδερφκελν 

πξναγσγήο θαη ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ ζε κηα ελδηαθέξνπζα ζέζε. 

Ζ εθηέιεζε κηαο ζεκαληηθήο θαη ελδηαθέξνπζαο εξγαζίαο θαη ην αίζζεκα ηεο 

πξνζθνξάο ζηελ θνηλσλία, ζε ζπλδπαζκφ κε δίθαηεο απνδνρέο, ίζσο είλαη νη πην 

νπζηαζηηθνί παξάγνληεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ παξαθίλεζε. Αθφκα, αλ κηα εξγαζία 

νδεγεί ηα άηνκα ζην λα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλά, απηά αλ δελ πηζηεχνπλ ζηελ 

αμία ηεο εξγαζίαο, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιία ζην λα ηελ απνιαχζνπλ 
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πξαγκαηηθά. Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη νη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη αλαδεηνχλ ην 

ζθνπφ θαη ηε ζεκαζία ζηελ εξγαζία ηνπο (Luthans, 2012). Γειαδή, αλ έλαο 

νξγαληζκφο ζέιεηο λα ππνθηλήζεη ηα άηνκα λα θάλνπλ ζσζηά κηα δνπιεηά, ηφηε 

πξέπεη λα ηνπο δψζεη κηα θαιή δνπιεηά λα θάλνπλ (Kohn, 1993). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΔΧΡΙΔ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ 

Ζ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο παξαθίλεζεο, εμειίρηεθε θαηά ηνλ 

πξνεγνχκελν αηψλα κε ηελ δηελέξγεηα κειεηψλ θαη ηελ δηαηχπσζε ζεσξηψλ. Αξρηθά 

ήηαλ απνδεθηφ, πσο ην βαζηθφ θξηηήξην δηακφξθσζεο ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

ήηαλ ε παξνρή δηάθνξσλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, φπσο ν κηζζφο (Taylor, 1911). Με 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ε παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ σο ην βαζηθφ θξηηήξην 

ακθηζβεηήζεθε, νπφηε έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη άιισλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ έξεπλεο πνπ αλέδεημαλ, φηη ε 

παξνρή θνηλσληθψλ θηλήηξσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη επράξηζηεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ζπλαπνηεινχλ παξάγνληεο θαζνξηζκνχ ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο παξαθίλεζεο ζπλερίδεη λα ελδηαθέξεη ηνπο επηζηήκνλεο 

έσο ηηο εκέξεο καο. Καζψο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ. Κάπνηεο 

απφ ηηο ζεσξίεο εζηηάδνπλ ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη νη αλζξψπηλεο 

αλάγθεο, νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο (Pinder, 2008). Δλψ άιιεο, δίλνπλ έκθαζε ζε 

παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο (Wright, 

2001). Οη κειεηεηέο, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηη είλαη απηφ πνπ 

παξαθηλεί ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο νη νξγαληζκνί θαη ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο γηα πςειφηεξε απφδνζε. Οη 

δηαηππσκέλεο ζεσξίεο δηαθξίλνληαη ζε δχν μερσξηζηέο θαηεγνξίεο: ηηο ζεσξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε θχζε ηεο παξαθίλεζεο, απνθαινχληαη ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ θαη ηηο 

ζεσξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο (Μπνπξαληάο, 2002; Υπηήξεο, 

2017). 

 

3.1. Θεωξίεο Πεξηερνκέλνπ 

Οη ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ εξεπλνχλ ηη πξαγκαηηθά παξαθηλεί ηα άηνκα. ηελ 

θαηεγνξία απηή  πεξηιακβάλνληαη ζεσξίεο, φπσο ησλ Α. Maslow, F. Herzberg, C. 

Alderfer, D. McClelland, νη νπνίεο εμεηάδνπλ πνηεο αλάγθεο έρνπλ νη άλζξσπνη, πσο 

απηέο ηεξαξρνχληαη θαη κε πνην ηξφπν πξνζπαζνχλ λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. Οη 

παξαπάλσ ζεσξίεο απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο παξαθίλεζεο. Δηδηθφηεξα, κειεηνχλ ηη παξαθηλεί νπζηαζηηθά ηα άηνκα, δειαδή 

κειεηνχλ ηα θίλεηξα πνπ θαζνξίδνπλ κηα ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο. Σν αδχλακν ζηνηρείν ησλ ζεσξηψλ πεξηερνκέλνπ, είλαη φηη 

δελ αλαιχνπλ επαξθψο ηνπο παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηα άηνκα ζην εξγαζηαθφ 
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ηνπο πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηνχζηεο ζηε 

δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

 

3.1.1. Η Θεωξία ηεο Ιεξάξρεζεο ηωλ Αλζξώπηλωλ Αλαγθώλ (A. Maslow - 1943) 

Ζ ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, δηαηππψζεθε απφ ηνλ 

ςπρνιφγν Abraham Maslow (1943) θαη απνηειεί κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ζεσξίεο 

εμέηαζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Βαζηθή παξαδνρή πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε ε ζεσξία, είλαη φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη κε βάζε ηηο 

αλάγθεο πνπ ηα άηνκα θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ. χκθσλα κε απηή, νη άλζξσπνη 

εξγάδνληαη ή αλαπηχζζνπλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα, έηζη ψζηε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Ο Maslow θαηάηαμε ηηο αλάγθεο ηεξαξρηθά ζε κία 

θιίκαθα πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδνπλ 

ππνζπλείδεηα νη άλζξσπνη ζε θάζε κία απφ απηέο. Ζ ηεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

αλαγθψλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζε κηα ππξακίδα, γλσζηή σο «Ππξακίδα ησλ 

Αλζξψπηλσλ Αλαγθψλ». Όπνπ ζηε βάζε ηεο βξίζθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο, φπσο είλαη νη βηνινγηθέο θαη ζηελ θνξπθή ηεο νη αλάγθεο 

απηνπξαγκάησζεο (Burton, 2012; Μπνπξαληάο, 2002; Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 

2007). Σα πέληε επίπεδα αλαγθψλ ζηελ ππξακίδα ηνπ Maslow είλαη: 

 Φπζηνινγηθέο - Βηνινγηθέο. Πεξηιακβάλνπλ ηηο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ σο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

νμπγφλν, λεξφ, ηξνθή, πγεία, έλδπζε  θαη απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο ππξακίδαο. 

Δίλαη νη πξψηεο αλάγθεο πνπ πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ν άλζξσπνο, θαζψο 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Αλ νη βαζηθέο αλάγθεο επηβίσζεο ελφο 

αηφκνπ δελ έρνπλ εμαζθαιηζζεί έζησ ζε έλα ειάρηζην επίπεδν, ηφηε δχζθνια 

πξνρσξά πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ησλ άιισλ επηπέδσλ ηεο 

ππξακίδαο. 

 Αζθάιεηαο – ηγνπξηάο. Αλαθέξνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο ηνπ αλζξψπνπ. Σέηνηεο  

είλαη ε εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ε παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε 

αίζζεζε πξνζηαζίαο, ε χπαξμε ειεπζεξίαο θαη άιιεο ζρεηηθέο. Ο άλζξσπνο 

έρεη αλάγθε λα αηζζάλεηαη αζθαιήο κέζα ζην πεξηβάιινλ ην νπνίν δεη θαη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ην κεηαβάιινπλ. 

 Κνηλσληθέο. ην επίπεδν απηφ ν άλζξσπνο παξαθηλείηαη λα θαιχςεη ηηο 

θνηλσληθέο ηνπ αλάγθεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ σο 
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κέινπο θνηλσληθήο νκάδαο, φπσο θνηλσληθέο ζρέζεηο, θηιία, ζηνξγή, αγάπε, 

απνδνρή θαη ζπλεξγαζία. 

 Δθηίκεζεο -  Αλαγλψξηζεο. πρλά απνθαινχληαη εγσηζηηθέο θαη αλαθέξνληαη 

ζηηο αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ, σο νληφηεηα 

ζεκαληηθή θαη απνδεθηή απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ αλάγθεο, φπσο είλαη ν ζεβαζκφο, ε εθηίκεζε απφ ηξίηνπο, ε 

αλαγλψξηζε, ε δχλακε, ην θχξνο, ε θήκε αθφκε θαη πξνζσπηθά αηζζήκαηα 

εθπιήξσζεο θαη απηνεθηίκεζεο. 

 Οινθιήξσζεο – Απηνπξαγκάησζεο. Αλαθέξνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ επηδίσμε ηνπ αλζξψπνπ, ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη θηινδνμίεο ηνπ. Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ αλάγθεο ςπρνινγηθήο θχζεσο, φπσο είλαη νη επθαηξίεο 

εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο, ε απηνλνκία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε αλάιεςε 

επζπλψλ θαη ε αλάπηπμε εζηθήο. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλψηεξε θαηεγνξία 

αλαγθψλ, δειαδή ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο (Μπνπξαληάο, 2002; Υπηήξεο, 

2017). 

 

ρήκα 2: Ηεξάξρεζε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ θαηά ηνλ Maslow 

(πεγή: Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2007). 
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Ο Maslow ππνζηήξημε φηη νη αλάγθεο ζρεκαηίδνπλ κία ηεξαξρία απμαλφκελεο 

ζεκαζίαο απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ. Οη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

πξψηα ηηο θπζηνινγηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ππφινηπεο κε ηε ζεηξά 

πνπ εκθαλίδνληαη. Έλα επίπεδν αλαγθψλ, ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν φηαλ έρεη 

ηθαλνπνηεζεί ην πξνεγνχκελν επίπεδν αλαγθψλ. Γειαδή, θάζε αλάγθε ζην θαηψηεξν 

επίπεδν ιεηηνπξγεί σο πξνηεξαηφηεηα, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 

αλψηεξν επίπεδν ηεξαξρίαο. Έηζη, ε δχλακε ηεο θάζε αλάγθεο θαζνξίδεηαη φρη κφλν 

απφ ηε ζέζε ηεο ζηελ ηεξαξρία, αιιά θαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν απηή έρεη 

ηθαλνπνηεζεί. Ο Maslow ππνζηήξημε φηη ν βαζκφο παξαθηλεηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

επηπέδσλ αλαγθψλ, κεηαβάιιεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη αθνινπζεί ηελ ςπρνινγηθή 

εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ. Θεσξεί, φηη έλα άηνκν κπνξεί λα αλεβαίλεη ή λα θαηεβαίλεη ηα 

δηάθνξα επίπεδα αλαγθψλ θαη αλ ζε έλα κεηαγελέζηεξν ζεκείν ηνπ ρξφλνπ απεηιεζεί 

έλα ρακειφηεξν επίπεδν αλαγθψλ, ηφηε απηφ ζα μαλαγίλεη θπξίαξρν θαη ζα απνθηήζεη 

ζεκαληηθή ζέζε ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα θηλήηξσλ ηνπ αηφκνπ (Σδσξηδάθεο & 

Σδσξηδάθε, 2007). Ο Maslow πηζηεχεη πσο πνηέ δελ θαιχπηεηαη ε αλάγθε γηα 

απηνπξαγκάησζε. Οη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα γίλνληαη θαιχηεξνη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηαιέληα ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ψζηε λα νδεγεζνχλ 

ηειηθά ζην επίπεδν ηεο απηνπξαγκάησζεο (Burton, 2012). Τπνζηήξημε πσο φηαλ κηα 

αλάγθε ζηακαηήζεη λα ηθαλνπνηείηαη, ηφηε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη πάιη θίλεηξν 

ζπκπεξηθνξάο (Maslow, 1998). Δπνκέλσο, θακηά αλάγθε δε ζηακαηά λα ππάξρεη, 

απιά ράλεη ηελ παξαθηλεηηθή ηεο δχλακε γηα φζν δηάζηεκα ηθαλνπνηείηαη (Υπηήξεο, 

2017; Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2013).  

Ζ ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ ππέζηεη πνιιέο θξηηηθέο, 

παξφηη ν Maslow δελ ηελ αλάπηπμε γηα λα εθαξκνζηεί ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Χο 

ζεσξία εμαθνινπζεί λα θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθή ζέζε, ηδίσο γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνηίκεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Έρεη βνεζήζεη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ λα 

εξκελεπηεί ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, έρεη επεξεάζεη θαηά πνιχ ηα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ζηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθίλεζεο (Μάξθνβηηο & Μνλαζηεξίδνπ, 

2011; Nohria, Groysberg, & Lee, 2008) θαη ζεσξείηε σο ε βαζηθή ζεσξία θηλήηξσλ 

πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρηεθαλ κεηαγελέζηεξνη κειεηεηέο (Herzberg, Mausner, & 

Snyderman, 1959; Alderfer, 1969). 
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3.1.2. Η Θεωξία Τγηεηλήο – Παξαθίλεζεο ή Γύν Παξαγόληωλ (F. Herzberg - 

1959) 

Ο Frederick Herzberg αλέπηπμε ην 1959 ηε ζεσξία πγηεηλήο – παξαθίλεζεο 

(Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959), ε νπνία είλαη κία επέθηαζε ηεο ζεσξίαο 

ηνπ Maslow (1943). Καηά ηε ζεσξία ηνπ Herzberg, νη άλζξσπνη έρνπλ δχν 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αλαγθψλ πνπ νπζηαζηηθά είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Θεσξεί φηη απηφ πνπ θέξλεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ζηνπο ππαιιήινπο, 

είλαη ην αληίζεην απφ απηφ πνπ πξνθαιεί ηε δπζαξέζθεηα. Οη παξάγνληεο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ θαη νη παξάγνληεο πνπ δπζαξεζηνχλ, κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο, αιιά ιεηηνπξγνχλ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο (Μπνπξαληάο, 2002). Ζ 

ζεσξία ηνπ Herzberg είλαη γλσζηή θαη σο «Γχν Παξαγφλησλ», επεηδή θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηνπο ππάιιεινπο κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, αλήθνπλ νη παξάγνληεο 

πγηεηλήο νη νπνίνη δελ παξαθηλνχλ ηνπο ππαιιήινπο, αιιά ζρεηίδνληαη έληνλα κε ην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο. ηε δεχηεξε θαηεγνξία, αλήθνπλ νη παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο 

θαη παξαθηλνχλ ηνπο ππαιιήινπο λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο (Latham, 2012). 

Οη παξάγνληεο πγηεηλήο είλαη νη παξάγνληεο πνπ νη ππάιιεινη αλακέλνπλ λα 

βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ζηελ εξγαζία ηνπο θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί. Ζ 

χπαξμε ηνπο δελ πξνθαιεί ηελ ηθαλνπνίεζε, αιιά έιιεηςε δπζαξέζθεηαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ππαιιήισλ. Γειαδή, δελ απνηεινχλ νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, 

αιιά έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηή εθηειείηαη, θάηη  πνπ 

πξνζδίδεη ζηνπο παξάγνληεο πγηεηλήο ηελ ηαηξηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηελ πξφιεςε. Χο παξάγνληεο πγηεηλήο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε πνιηηηθή ηνπ 

νξγαληζκνχ, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε ακνηβή, ε θνηλσληθή 

ζέζε θαη ε ζηγνπξηά  (Υπηήξεο, 2017). 

Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ή ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο. Ζ χπαξμή ηνπο θάλεη ηνπο 

ππαιιήινπο λα έρνπλ ηε δηάζεζε λα απνδψζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν. Γειαδή, 

ελεξγνχλ σο θίλεηξα, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ παξαθίλεζε γηα 

αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο. Χζηφζν, ε απνπζία ηνπο νδεγεί ζε 

κία θαηάζηαζε νπδεηεξφηεηαο, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δεκηνπξγνχληαη αηζζήκαηα 

δπζαξέζθεηαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο είλαη ε χπαξμε ησλ παξαγφλησλ πγηεηλήο. Γεδνκέλνπ φηη δελ είλαη 
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δπλαηφλ λα ππάξμεη δπζαξέζθεηα θαη ηαπηφρξνλα παξαθίλεζε (Μπνπξαληάο, 2002). 

Χο παξάγνληεο παξαθίλεζεο, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εθείλνη πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ 

αίζζεζε ηνπ επηηεχγκαηνο, ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο πνπ 

κπνξεί λα ληψζεη ην άηνκν ζε κηα δνπιεηά πνπ πξνζθέξεη πξφθιεζε θαη επθαηξία ή 

πξννπηηθή (Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2007).   

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Herzberg κε ηε ζεσξία ηνπ Maslow, 

δηαπηζηψλεηε ε χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπο. Ο Maslow αλαθέξεηαη ζηηο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ν Herzberg αζρνιείηαη κε ηα θίλεηξα ηθαλνπνίεζεο απηψλ 

ησλ αλαγθψλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη παξάγνληεο πγηεηλήο ηνπ 

Herzberg κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ κε ηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο ηνπ 

Maslow, ελψ νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

αλψηεξσλ επηπέδσλ ηεο ππξακίδαο. Όπσο αζθήζεθαλ θξηηηθέο ζηε ζεσξία ηνπ 

Maslow, έηζη θαη ε ζεσξεία ηνπ Herzberg δέρζεθε επίζεο θξηηηθή (Brooks, 2009; 

Robbins & Judge, 2017; Steers, Porter, & Bigley, 1996). Χο απάληεζε ζηηο δηάθνξεο 

θξηηηθέο, ν Herzberg (1968) επαλαδηαηχπσζε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζεσξίαο ηνπ, ε 

νπνία επίκελε ζηελ άπνςή ηνπ. Γειαδή, φηη ε δχλακε πνπ νδεγεί θάπνηνλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ κέζα ηνπ, δεκηνπξγείηαη  κε ελδνγελείο παξάγνληεο θαη 

φρη εμσγελείο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε θαη ζηελ έλλνηα εκπινπηηζκφο ηεο εξγαζίαο. Γηα 

λα είλαη κία εξγαζία ελδηαθέξνπζα, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην 

πεξηερφκελν ηεο, ζηελ αλαγλψξηζε, ζηελ ππεπζπλφηεηα πνπ πεγάδεη απφ απηήλ, 

αιιά θαη ζηηο δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε ησλ αηφκσλ (Herzberg, 1968). 

 

3.1.3. Η Θεωξία ηωλ Αλαγθώλ Ύπαξμεο - Κνηλωληθώλ ρέζεωλ θαη  

Αλάπηπμεο ή E.R.G. (C. Alderfer - 1969) 

Ο Clayton Alderfer (1969) αλαζεψξεζε ηελ ζεσξία ηεο ηεξάξρεζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ηνπ Maslow (1943) θαη αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ αλαγθψλ 

χπαξμεο – θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη αλάπηπμεο. ηελ  ζεσξία ηνπ, γλσζηή θαη σο 

E.R.G. απφ ηα αξρηθά ησλ αληίζηνηρσλ αγγιηθψλ ιέμεσλ (Existence, Relatedness, 

Growth). Δπίζεο, Alderfer κείσζε ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ απφ 

πέληε ζε ηξεηο: 

 Ύπαξμεο (Existence). Πεξηιακβάλεη αλάγθεο αληίζηνηρεο κε ηηο θπζηνινγηθέο 

αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο ηνπ Maslow. 
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 Κνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Relatedness). Πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο γηα αλάπηπμε 

αλζξψπηλσλ δεζκψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηηο 

αλάγθεο εθηίκεζεο ηνπ Maslow.  

 Αλάπηπμεο (Growth). Πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ γηα πξνζσπηθή 

εμέιημε θαη αλάπηπμε θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο αλάγθεο απηνπξαγκάησζεο ηνπ 

Maslow.  

Με ηε ζεσξία ηνπ ν Alderfer πξνζπάζεζε λα ζπκπιεξψζεη νξηζκέλεο 

αδπλακίεο ηεο ζεσξία ηνπ Maslow. Ο Maslow, αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη 

άλζξσπνη σο θνηλσληθά φληα. Δλψ, ν Alderfer ζηελ ζεσξία ηνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, δελ θαηαηάζζεη ηηο 

αλάγθεο ζε ηεξαξρηθή θιίκαθα, απιά ηηο ρσξίδεη ζε θαηεγνξίεο θαη επηζεκαίλεη πσο 

απηέο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζε θάζε ζηηγκή, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν. Πξνηείλεη φηη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, είλαη δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ηαπηφρξνλα. Παξάιιεια, 

δελ είλαη αλαγθαίν γηα έλα άηνκν λα ηθαλνπνηήζεη πξψηα ηηο αλάγθεο ελφο επηπέδνπ, 

πξηλ επηδηψμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ αλψηεξνπ επηπέδνπ (Brooks, 2009; 

Υπηήξεο, 2017). Δπίζεο ππνζηεξίδεη, ζε αληίζεζε κε ηνλ Maslow, φηη νη αλάγθεο πνπ 

έρνπλ ήδε ηθαλνπνηεζεί δελ ράλνπλ ηελ ππνθηλεηηθή ηνπο ηζρχ. Αθφκε, ηζρπξίδεηαη φηη 

φηαλ ην άηνκν δηαπηζηψζεη ηελ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο κηαο αλάγθεο, ηφηε είλαη 

δπλαηφ λα ζηξαθεί πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε άιισλ αλαγθψλ (Μπνπξαληάο, 2002). 

Απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Alderfer κε ηε ζεσξία ηνπ Maslow, κπνξεί 

λα απνηππσζεί φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο θαη κε ηε ζεσξία ηνπ Herzberg. Ζ 

αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ζεσξίαο ηνπ Maslow, ηνπ Herzberg θαη ηνπ Alderfer 

παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 

 

ρήκα 3: ρέζε κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ Herzberg - Maslow – Alderfer 

(πεγή: Μπνπξαληάο, 2002). 
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3.1.4. Η Θεωξία ηωλ Δπηηεπγκάηωλ ή ηωλ Δπίθηεηωλ Αλαγθώλ (D. McClelland - 

1961) 

Ο David McClelland (1961) αλέπηπμε ηε ζεσξία ησλ επηηεπγκάησλ. Ζ νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή, φηη ηα άηνκα ελεξγνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

έληνλε ηελ επηζπκία γηα επηηπρία. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ McClelland ε 

παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ νξηζκέλεο βαζηθέο αλάγθεο, 

αλάινγεο κε απηέο ηνπ Maslow (1943). Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηνλ Maslow, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη νη αλάγθεο είλαη έκθπηεο θαη ίδηεο, ν McClelland ππνζηεξίδεη φηη απηέο 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ αηφκσλ,  ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, δειαδή νη αλάγθεο είλαη επίθηεηεο. Καηά ηελ ζεσξία ηνπ, 

εθηφο απφ ην θίλεηξν ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ θαη γεληθφηεξα ηεο επηηπρίαο, ηα 

άηνκα παξαθηλνχληαη παξάιιεια, απφ θνηλσληθά θίλεηξα θαη απφ θίλεηξα ηζρχνο 

(Daft, 2014; Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2010). χκθσλα κε ηνλ McClelland, νη πην 

ζεκαληηθέο επίθηεηεο αλάγθεο είλαη: 

 Γηα επίηεπγκα. Δίλαη ε επηζπκία πνπ έρνπλ θάπνηα άηνκα λα ζέηνπλ δχζθνινπο 

ζηφρνπο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηνπο επηηχρνπλ, λα αλαιακβάλνπλ αθέξαηα 

ηελ επζχλε ησλ έξγσλ ηνπο θαη λα εξγάδνληαη ζθιεξά, ψζηε λα μεπεξάζνπλ 

ηνπο άιινπο. πλήζσο, νη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ απηήλ ηελ αλάγθε 

αλαιακβάλνπλ αξκνδηφηεηεο κέζεο δπζθνιίαο, θαζψο δελ επηζπκνχλ ην ξίζθν 

ηεο απνηπρίαο (Robbins & Judge, 2017; Steers, Mowday, & Shapiro, 2004). 

 Γηα ζρέζεηο. Δίλαη ε επηζπκία πνπ έρνπλ ηα άηνκα λα αλήθνπλ ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο, λα δηαηεξνχλ θνηλσληθέο ζρέζεηο, λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο, επαθέο θαη 

ζπλεξγαζίεο θαη λα απνθεχγνπλ ζπγθξνχζεηο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ηάζε 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο, δελ έρνπλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα γηα 

ηα θαζήθνληα θαη ηελ απφδνζή ηνπο. Αθνχ, επηδηψθνπλ ηελ απνδνρή, ηνλ 

ζεβαζκφ θαη ηελ νηθεηφηεηα. 

 Γηα θχξνο θαη εμνπζία. Ζ αλάγθε γηα δχλακε, πεξηγξάθεη ηελ επηζπκία γηα 

άζθεζε επηξξνήο θαη ειέγρνπ πξνο ηνπο άιινπο. Σα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη 

ηελ αλάγθε απηή, επηδηψθνπλ ζπλήζσο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα αζθήζνπλ εμνπζία ζε άιια άηνκα. Ζ ηάζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο 

απηήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα επίηεπμε ζηφρσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε πςειή απφδνζε θαη ηδηαίηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ νξγαληζκφ 

(Μπνπξαληάο, 2002).  
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Ζ ζεσξία ησλ επίθηεησλ αλαγθψλ ηνπ McClelland δέρηεθε θξηηηθή, αλ θαη είρε 

θαιχηεξε εξεπλεηηθή επαιήζεπζε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο πξψηκεο ζεσξίεο 

παξαθίλεζεο. Ζ θξηηηθή ηεο ζεσξίαο, έγθεηηαη ζην φηη ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο 

ακθηζβεηεί φηη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ είλαη επίθηεηεο θαη φηη ηξνπνπνηνχληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Γεληθά, ε ζπλεηζθνξά ηνπ McClelland ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

παξαγφλησλ παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζία είλαη κεγάιε, σζηφζν ε ζεσξία ηνπ δελ είρε 

κεγάιε πξαθηηθή εθαξκνγή (Robbins & Judge, 2017). 

 

3.2. Θεωξίεο Γηαδηθαζηώλ 

Οη ζεσξίεο ησλ δηαδηθαζηψλ δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία παξαθίλεζεο ησλ 

αηφκσλ, εμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαθίλεζε, θαζψο θαη ηηο 

ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη 

ζεσξίεο ησλ V. Vroom, J. Adams, W. Porter θαη E. Lawler θαζψο θαη ε ζεσξία ηνπ Δ. 

Locke. Οη παξαπάλσ ζεσξίεο, αζρνινχληαη κε ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο 

αλζξψπηλεο δξάζεο θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ελεξγνπνηείηαη θαη θαηεπζχλεηαη 

ε ζπκπεξηθνξά (Steers, Porter, & Bigley, 1996). Με ηηο ζεσξίεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαδείρζεθε κία λέα πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ θαη 

ζεκεηψζεθε κεγάιε πξφνδνο ζηελ αλάπηπμε ζεσξηψλ αλαθνξηθά κε ηηο αηηίεο ησλ 

θηλήηξσλ εξγαζίαο (Steers, Mowday, & Shapiro, 2004). 

 

3.2.1. Η Θεωξία ηεο Πξνζδνθίαο (V. Vroom - 1964) 

Ζ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Victor Vroom (1964) θαη 

επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλα άηνκν επηιέγεη κία 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε. Ζ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο δελ πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηα 

θίλεηξα πνπ παξαθηλνχλ ηνπο ππαιιήινπο, αιιά ηνλ ηξφπν πνπ νη ππάιιεινη 

παξαθηλνχληαη. Δηδηθφηεξα, ν Vroom ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζπκία ησλ αηφκσλ λα 

πξνβνχλ ζε κία ελέξγεηα εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο:  

 ηελ αμία πνπ έρεη γηα ηα άηνκα, θάζε έλα απφ ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο 

ελέξγεηαο 

 ηελ αληίιεςή ηνπο, γηα ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα λα 

νδεγήζεη ζε έλα νξηζκέλν απνηέιεζκα   

 ηελ πξνζδνθία ηνπο, φηη θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα ζα εθηειεζηεί επηηπρψο ε 

ελέξγεηα.  
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ην ρψξν ηεο εξγαζίαο ε παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ επέξρεηαη εθφζνλ νη ίδηνη 

ληψζνπλ φηη: 

 κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπο ζα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπο 

 αλ απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ζα αληακεηθζνχλ  

 επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ αληακνηβή πνπ πξνζθέξεηαη, γηα ηελ αχμεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο (Vroom, 1964). 

Ζ ζεσξία ησλ πξνζδνθηψλ αλαθέξεη επίζεο, πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη μεθάζαξε 

θαη εκθαλήο ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνζπάζεηαο, ηεο απφδνζεο θαη ηεο αληακνηβήο. 

Γηφηη, ππνηίζεηαη φηη νη ππάιιεινη ελεξγνχλ νξζνινγηθά θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ππνινγίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. Οπφηε επηιέγνπλ εθείλεο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα νδεγήζνπλ ζε πην αληαπνδνηηθά απνηειέζκαηα 

(Luthans, 2012; Steers, Mowday, & Shapiro, 2004). 

Σν ππφδεηγκα ηεο ζεσξίαο ηεο πξνζδνθίαο εθθξάδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

Παξαθίλεζε = Πξνζδνθία x Βαζκόο πξνηίκεζεο 

 

Όπνπ: 

 ε πξνζδνθία, αλαθέξεηαη ζηε πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη λα επηηεπρζεί έλα 

απνηέιεζκα, χζηεξα απφ κηα θαζνξηζκέλε ελέξγεηα. Οη ηηκέο ηεο πηζαλφηεηαο 

είλαη κεηαμχ 0 θαη 1.  

 ν βαζκφο πξνηίκεζεο, αλαθέξεηαη ζην πφζν ηα άηνκα επηζπκνχλ λα 

επηηχρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Σν απνηέιεζκα ζεσξείηαη  

ζεκαληηθφ κε ζεηηθφ βαζκφ πξνηίκεζεο, αδηάθνξν φηαλ ηζνχηαη κε κεδέλ θαη 

κε ζεκαληηθφ κε αξλεηηθφ βαζκφ (Luthans, 2012). 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεσξίαο ηνπ Vroom, είλαη φηη απνδέρεηαη πσο δελ 

παξαθηλνχληαη φινη νη ππάιιεινη απφ ηα ίδηα θίλεηξα θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Κάζε 

ππάιιεινο έρεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο θαη θίλεηξα, ζηεξίδεηαη ζηελ θνηλή 

ινγηθή ηνπ, ζπλδέεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ κε ηελ απφδνζε θαη ηελ επίδνζε ηνπ κε ηελ 

αληακνηβή. Ζ ζεσξία ηεο πξνζδνθίαο είλαη έηζη ζρεδηαζκέλε, ψζηε λα βνεζήζεη ηα 

ζηειέρε δηνίθεζεο λα εθηηκήζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

παξαθίλεζεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ 

ή λα απνζαξξχλνπλ ηνπο ππαιιήινπο. Έρεη φκσο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο, γηαηί είλαη 
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κηα πεξίπινθε ζεσξία, κε πνιιέο κεηαβιεηέο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε είλαη 

δχζθνιε (Μπνπξαληάο, 2002; Υπηήξεο, 2017; Luthans, 2012). 

 

3.2.2. Η Θεωξία ηεο Γηθαηνζύλεο ή ηεο Ιζόηεηαο (J.S. Adams - 1963) 

Ο  John Stacey  Adams (1963) αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο,  

ζηεξίρηεθε ζηελ αξρή ηεο δίθαηεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ 

δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ. ηε ζεσξία ηνπ Adams, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

είλαη νη αληακνηβέο. Με βάζε ηεο ινγηθήο πσο απφ απηέο θαζνξίδεηαη, ην πφζν ζα 

πξνζπαζήζνπλ νη ππάιιεινη λα επηηχρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. χκθσλα 

κε ηελ ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο, ηα άηνκα ζπγθξίλνπλ απηά πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ. Γειαδή ηηο εηζξνέο ηνπο κέζσ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο, κε απηά πνπ 

ιακβάλνπλ πνπ είλαη νη εθξνέο. Γηα παξάδεηγκα, σο εηζξνέο ησλ ππαιιήισλ 

ζεσξνχληαη ε πξνζπάζεηα, νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ελψ σο εθξνέο νη ακνηβέο, 

πξναγσγέο, επηπιένλ παξνρέο θαη νη έπαηλνη. Δίλαη απνδεθηφ φηη νη ππάιιεινη 

επηζπκνχλ ηελ ίζε θαη δίθαηε κεηαρείξηζε, ζπγθξίλνπλ ηε δηθή ηνπο ζρέζε 

πξνζθνξψλ θαη απνιαβψλ κε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο άιισλ εληφο, αιιά θαη εθηφο 

ηνπ νξγαληζκνχ. Απφ ηε ζχγθξηζε, ηα άηνκα κπνξνχλ λα αηζζαλζνχλ δηθαηνζχλε, 

φηαλ φζα πξνζθέξνπλ είλαη αλάινγα ησλ φζσλ ιακβάλνπλ, ή αδηθία φηαλ 

αηζζάλνληαη φηη πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα ιακβάλνπλ. Ζ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζα εμαξηάηαη απφ ην πφζν δίθαηε ή φρη ζα αηζζάλνληαη ηελ 

αληακνηβή ηνπο. Οπφηε ε ζεσξία ηεο δηθαηνζχλεο ή ηεο ηζφηεηαο φπσο αιιηψο 

απνθαιείηε, δείρλεη φηη νη πεπνηζήζεηο, νη αληηιήςεηο, θαη νη ζπκπεξηθνξέο έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηελ παξαθίλεζε. Γηφηη, νη άλζξσπνη παξαθηλνχληαη απφ ηελ επηζπκία λα 

έρνπλ ίζε κεηαρείξηζε κε άιια άηνκα ζηελ εξγαζία ηνπο (Brooks, 2009; 

Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2016; Υπηήξεο, 2017). 

Ζ ζεσξία ηνπ Adams ζπλέβαιε ζηελ επηζήκαλζε ηεο εξγαζηαθήο δηθαηνζχλεο 

θαη πσο απηή ελεξγεί ζεηηθά ζηελ ςπρνινγία ησλ ππαιιήισλ (Υπηήξεο, 2017). Χο 

ζπκπέξαζκα, πξνθχπηεη φηη νη νηθνλνκηθέο ακνηβέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηέο 

σο δίθαηεο, ηφζν σο πξνο ηα φζα πξνζθέξνπλ νη ππάιιεινη, φζν θαη σο πξνο ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηελ ακνηβή ησλ άιισλ εξγαδνκέλσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003; Υπηήξεο, 2017). Πξνβιεκαηηζκνί φκσο 

ππάξρνπλ γηα ηελ γεληθφηεξε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ην πψο απηή κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά (Μπνπξαληάο, 2002). 
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3.2.3. Σν Τπόδεηγκα ηεο Πξνζδνθίαο (L. Porter θαη E. Lawler - 1968) 

Οη Lyman Porter θαη Edward Lawler (1968) εκπινχηηζαλ ηε ζεσξία ηεο 

πξνζδνθίαο ηνπ Vroom (1964) θαη δηαηχπσζαλ ην ππφδεηγκα ηεο πξνζδνθίαο. ην 

ππφδεηγκα ηνπο αλαγλψξηζαλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε άηνκνπ θαη δηεπθξίληζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάινπλ νη ππάιιεινη θαη ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο επίδνζεο. 

Δπίζεο, σο εμέιημε ηεο ζεσξίαο ηνπ Vroom,  ππέζεζαλ φηη ε παξαθίλεζε δελ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ή ηελ απφδνζε, αιιά φηη κάιινλ ππάξρνπλ 

θάπνηεο ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα, φηαλ πξφθεηηαη λα 

απνθαζίζνπλ εάλ ζα βειηηψζνπλ ή φρη ηελ απφδνζή ηνπο. ην ππφδεηγκα ησλ Porter 

θαη Lawler, ε παξαθίλεζε, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε απφδνζε είλαη φιεο μερσξηζηέο 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη ηζρπξηδφηαλ 

πξνγελέζηεξνη κειεηεηέο. 

Σν πην ζεκαληηθφ ζην ππφδεηγκα ηεο πξνζδνθίαο είλαη ηη ζπκβαίλεη κεηά ηελ 

απφδνζε, δειαδή νη αληακνηβέο πνπ αθνινπζνχλ θαη πψο απηέο ζα θαζνξίζνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά (Luthans, 2012). Σν ππφδεηγκα νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο κεηαβιεηέο, ηελ πξνζπάζεηα, ηελ απφδνζε, ηελ αληακνηβή θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε. Απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ ζα επέιζεη ε απφδνζε. ηε ζπλέρεηα 

ε απφδνζε ζα θέξεη ηηο αληακνηβέο πνπ κπνξεί λα είλαη ελδνγελείο ή εμσγελείο. Αλ νη 

αληακνηβέο είλαη νη αλακελφκελεο γηα ηα άηνκα, ηφηε ζα αηζζαλζνχλ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία ηνπο θαη αληίζηξνθα. Σν κέγεζνο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζα αηζζαλζνχλ 

ηα άηνκα ζα επεξεάζεη θαη ηε κειινληηθή αμία πνπ ζα έρνπλ γηα απηνχο νη 

αληακνηβέο. Με βάζε ην ππφδεηγκα ηεο πξνζδνθίαο, ε δηαδηθαζία παξαθίλεζεο 

παξνπζηάδεηαη σο έλα θχθισκα φπνπ αληακνηβέο θαη επίδνζε ζπλδένληαη άξξεθηα, 

θαζψο ε δηαηήξεζε ησλ αληακνηβψλ πξνυπνζέηεη αλάινγε επίδνζε. Αλ φκσο 

απνιεζζεί ε αμηνπηζηία ησλ αηφκσλ ζην ζχζηεκα αληακνηβψλ, ηφηε απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δηαθνπή ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο (Steers, Mowday, & Shapiro, 2004). 

Οπζηαζηηθά ην θχθισκα νινθιεξψλεηαη θαη επαλαιακβάλεηαη, θαζψο ε πξνζπάζεηα 

νδεγεί πξσηαξρηθά ζε απφδνζε, κεηαγελέζηεξα ζε ηθαλνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

επηπξφζζεηε πξνζπάζεηα. 
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3.2.4.  Η Θεωξία ηνπ Καζνξηζκνύ ηνπ ηόρνπ (E. Locke - 1968) 

Ο Edwin Locke (1968) αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ ζηφρνπ φπνπ 

ζεσξεί φηη ν ζηφρνο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο παξαθίλεζεο θαη φρη ε 

αληακνηβή. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Locke, πξνθεηκέλνπ νη ππάιιεινη λα 

παξαθηλεζνχλ πξνο κία απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη λα ηνπο ζέηνληαη 

ειθπζηηθνί ζηφρνη (Υπηήξεο, 2017). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεσξία ηνπ Locke έρεη σο 

πεδίν αλαθνξάο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ηεο απφδνζεο ζε κηα εξγαζία θαη 

αλαιχεη ηνπο παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε. Έλαο ζηφρνο 

γηα λα θηλεηνπνηήζεη πξνο κία απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη: 

 λα είλαη θαζνξηζκέλνο κε ζαθήλεηα θαη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο, 

 λα εκπεξηέρεη κία ζρεηηθή δπζθνιία επίηεπμεο αιιά λα είλαη εθηθηφο έηζη ψζηε 

λα απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο ππαιιήινπο, 

 λα είλαη απνδεθηφο απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη 

 λα παξέρεηαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ εμέιημε ηεο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. 

 λα ππάξρεη αθνζίσζε ζην ζηφρν (Ivancevich, Konopaske, & Matteson, 2013; 

Locke, 1968; Locke & Latham, 2002 & 2004).  

Ζ ζεσξία θαζνξηζκνχ ζηφρσλ εθαξκφδεηαη ζε νξγαληζκνχο κε ηε δηνίθεζε 

κέζσ ζηφρσλ. Ο θαζνξηζκφο ζηφρσλ ζε έλα νξγαληζκφ απμάλεη ηελ παξαθίλεζε ησλ 

ππαιιήισλ δηφηη ηα βνεζάεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο πξνο ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε. Σα άηνκα γλσξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο 

γηα λα ηνπο πεηχρνπλ. Όηαλ νη ππάιιεινη πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο αηζζάλνληαη 

πεξεθάληα θαη ηθαλνπνίεζε κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε παξαθίλεζε θαη ην εζηθφ 

ηνπο (Daft, 2014). Καζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη λα έρεη απνδνρή ν ζηφρνο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο, αθνχ αλ ν ζηφρνο δελ είλαη απνδεθηφο, δελ έρεη ζεκαζία πφζν 

θαηάιιεια ή νξζά είλαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Υπηήξεο, 2017). Ζ 

δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ, θαηά ηνλ Locke, ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε 

ζέζπηζε θαηαλνεηψλ θαη απνδεθηψλ ζηφρσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο, εληζρχνληαο 

παξάιιεια θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακφξθσζή απηψλ (Locke & Latham, 2004). 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ. ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ – ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

4.1. Η Έλλνηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο ηαπηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θξάηνπο, ε ιεηηνπξγία ησλ 

νπνίσλ απνζθνπεί ζηελ πξναγσγή ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο (Φαλαξηψηεο,1999). 

ηελ Διιάδα, ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη πνιπδηάζηαηνο θαη αθνξά ηε Γεληθή 

Κπβέξλεζε, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 

θαη Οξγαληζκνχο (Νφκνο 4270/2014). Ζ Γεληθή Κπβέξλεζε απαξηίδεηαη απφ ηελ 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη ηνπο 

Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Ο ππνηνκέαο Ο.Σ.Α. πεξηιακβάλεη ηνπο 

Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο (Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ) θαη ηηο Πεξηθέξεηεο (Ο.Σ.Α. Β’ Βαζκνχ). 

Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» νη Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο ζπλνιηθά 325 Γήκνπο ηεο ρψξαο (Νφκνο 3852/2010). 

 

4.1.1. Η Ιδηόηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Τπαιιήινπ 

Σν χληαγκα ηεο Διιάδαο (άξζξν 103 παξ.1) νξίδεη φηη ν δεκφζηνο ππάιιεινο 

είλαη ν εθηειεζηήο ηεο ζέιεζεο ηνπ Κξάηνπο θαη ππεξεηεί ην Λαφ, νθείιεη πίζηε ζην 

χληαγκα θαη αθνζίσζε ζηελ Παηξίδα (χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2019). Απηή είλαη ε 

θπξηφηεξε δηάθξηζε ηνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ απφ ηνλ ηδησηηθφ ππάιιειν. Γηφηη, ελψ 

ν πξψηνο εθηειεί ηελ βνχιεζε ηνπ θξάηνπο θαη ππεξεηεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ν 

δεχηεξνο εθηειεί ηελ βνχιεζε ηνπ ηδηψηε θαη ππεξεηεί απηφλ (Σάρνο, 1996). Γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ηζρχνπλ εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα, λφκνο 3528/2007 θαη νη κεηαγελέζηεξεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ππάγνληαη νη πνιηηηθνί δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.  Δλψ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γεκνηηθψλ 

θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, λφκνο 3585/2007 θαη νη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ, ππάγνληαη νη ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ. Οη ππαιιειηθνί θψδηθεο έρνπλ 

σο ζθνπφ, ηελ θαζηέξσζε εληαίσλ θαη νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ 

πξφζιεςε θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ζχκθσλα ηδίσο κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο θαηά ηελ 

εξγαζία ηνπο. 
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4.2. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) 

ηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρεη θαηνρπξσζεί 

ζπληαγκαηηθά (χληαγκα ηεο Διιάδαο, 2019). Ζ Διιάδα αθνινπζεί, κε ηελ θξαηηθή 

ηεο δνκή, ηνλ «λαπνιεφληεην» ηχπν νξγάλσζεο ηεο δηνίθεζεο φπνπ ε δηνίθεζε ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο Ο.Σ.Α. (Υιέπαο, 2014). Οη Ο.Σ.Α. είλαη λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ έρεη ζπζηαζεί ζε κηα 

θαζνξηζκέλε εδαθηθή πεξηθέξεηα θαη ηα δηνηθεηηθά ηνπο φξγαλα πξνθχπηνπλ έπεηηα 

απφ ςεθνθνξία απφ ηνπο δεκφηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εδαθηθήο πεξηθέξεηα. Γειαδή, 

ηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ Ο.Σ.Α. είλαη αηξεηά. 

 

4.2.1. Ιζηνξηθή εμέιημε ηωλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Με ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο, βαζηθή επηδίσμε ήηαλ ε ζπγθξφηεζε ελφο 

θξάηνπο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηε ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απνθέληξσζεο. 

Αξρηθά, ε ειιεληθή επηθξάηεηα ρσξίζηεθε ζε επαξρίεο θαη θνηλφηεηεο, φπνπ νη 

έπαξρνη θαη νη θνηλνηάξρεο δηνξίδνληαλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηεο ρψξαο. Οη 

πξψηνη Ο.Σ.Α. δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ θαζηέξσζε ηεο κνλαξρίαο. Με ην βαζηιηθφ 

δηάηαγκα ηεο 27εο Γεθεκβξίνπ, 1833 (Νφκνο 27.12.1833), ε αξρηθή δηνηθεηηθή 

δηάζξσζε θαηαξγήζεθε θαη εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ε λνκαξρηαθή δηνίθεζε 

φπνπ ε ρψξα δηαηξέζεθε ζε 10 λνκαξρίεο θαη 42 επαξρίεο. Δπίζεο, θαηαξγήζεθαλ νη 

θνηλφηεηεο θαη νη νηθηζκνί πνπ ηηο απάξηηδαλ ζπλελψζεθαλ ζε δήκνπο. Οη δήκνη είραλ 

αξθεηέο αξκνδηφηεηεο, κε θπξηφηεξεο ηελ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε («δεκνηηθά» 

ζρνιεία), ηελ αζηπλφκεπζε θαη ηελ ζηξαηνιφγεζε. Σα δεκνηηθά ζπκβνχιηα 

εθιέγνληαλ απφ ηνπο δεκφηεο, αιιά ν δήκαξρνο επηιεγφηαλ απφ ην λνκάξρε, απφ 

θαηάινγν ππνςεθίσλ πνπ ζπλέηαζζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ο ιαφο ζπκκεηείρε 

κφλν ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, θαη ζπαληφηεξα ζηα λνκαξρηαθά. Γεληθά, ε θπβέξλεζε 

δηαηεξνχζε δηαξθή θαη απζηεξφ έιεγρν ζηα ηνπηθά δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, νη Ο.Σ.Α. ηεο επνρήο ζεσξνχληαη ζαλ βαζκίδεο ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο κε κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ. 

Ζ δεχηεξε θαη ξηδηθφηεξε πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο, έγηλε απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ην 1912 (Νφκνο 

ΓΝΕ΄/1912). Με ην λέν νξγαλσηηθφ ζρήκα, θαηαθεξκαηίζηεθαλ νη πεξηζζφηεξνη δήκνη 

θαη δεκηνπξγήζεθαλ ρηιηάδεο θνηλφηεηεο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα. Δπίζεο, ν 

λφκνο έδηλε πιήξε απηνδηνίθεζε ζηνπο δηαηεξνχκελνπο δήκνπο (αζηηθέο πεξηνρέο ή 
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πξσηεχνπζεο λνκψλ) θαη ζηηο θνηλφηεηεο. Χζηφζν, δελ έγηλε θάηη φκνην κε ηηο 

λνκαξρίεο. Οη πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ήηαλ ζρεηηθά κηθξέο θαη 

ρσξίο πφξνπο θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαηέιεμαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηνπηθά 

παξαξηήκαηα ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ. 

Οη ακέζσο επφκελεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο αιιαγέο ζηνπο Ο.Σ.Α.  άξρηζαλ 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1990. Σν 1994, ππφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, 

θαζηεξψζεθε ε αηξεηή λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε (Νφκνο 2218/1994) φπνπ ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο ησλ λνκαξρηψλ άξρηζαλ λα εθιέγνληαη κε άκεζε ςεθνθνξία θαη ηα λνκηθά 

ηνπο πξφζσπα έγηλαλ δεπηεξνβάζκηνη Ο.Σ.Α.. Σν 1997, ε θπβέξλεζε εκίηε, κε ην 

ζρέδην «Καπνδίζηξηαο» (Νφκνο 2539/1997) ηξνπνπνίεζε ηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ 

πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α. ρσξίο σζηφζν, λα αιιάμεη ην ζεζκηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Ζ 

ζεκεξηλή κνξθή θαη ππφζηαζε ησλ Ο.Σ.Α. πξνέθπςε απφ ην πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» (Νφκνο 3852/2010), ππφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Γεψξγηνπ Παπαλδξένπ, 

κε ην νπνίν ζπλελψζεθαλ εθ λένπ νη πξσηνβάζκηνη Ο.Σ.Α. θαη θαηαξγήζεθαλ - 

αληηθαηαζηήζεθαλ νη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο απφ ηηο πεξηθέξεηεο σο 

δεπηεξνβάζκηνη Ο.Σ.Α.. 

 

4.2.2. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνύ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3852/2010, «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», απνηειεί κηα 

δηνηθεηηθή  κεηαξξχζκηζε πνπ άιιαμε ξηδηθά ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα 

φζνλ αθνξά ηελ θιίκαθα κεγέζνπο, ηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Οη πνιπάξηζκνη 

δήκνη ηεο ρψξαο ζπγρσλεχζεθαλ ζε 325 λέεο κνλάδεο πνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 

κνλάδεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη έρνπλ ηε βαζηθή επζχλε γηα ηηο ηνπηθέο 

ππνζέζεηο (Νφκνο 3852/2010; Υιέπαο, 2014). Ζ επνπηεία ηνπ θξάηνπο πεξηνξίζηεθε 

απνθιεηζηηθά ζε λνκηθή επνπηεία θαη ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ελφηεηαο ηνπ θξάηνπο, ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο δηθαηνζχλεο ζε επίπεδν ρψξαο 

θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. Ζ εζσηεξηθή δνκή ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ δήκνπ θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) πνπ εγθξίλεηε απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην(Υιέπαο, 2014). 

Οη ππάιιεινη ησλ δήκσλ ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ππφθεηληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο  Οη θελέο νξγαληθέο ππαιιειηθέο ζέζεηο ησλ δήκσλ 

θαηαξγήζεθαλ ην 2012, ελψ ην 2013 νη δηνηθήζεηο ησλ δήκσλ έπξεπε λα 
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ζπξξηθλσζνχλ θαηά 30%. Απηφ νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ θαηάξγεζε νξγαληθψλ 

ζέζεσλ. Γεληθά, νη δήκνη δελ κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ ειεχζεξα πξνζσπηθφ. Μηα 

πξφζιεςε είλαη εθηθηή, εθφζνλ νη ζρεηηθέο αηηήζεηο ηνπ δήκνπ εγθξηζνχλ απφ κηα 

επηηξνπή φπνπ ζπκκεηέρνπλ νη Τπνπξγνί Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα λέεο πξνζιήςεηο κνλίκσλ ππαιιήισλ, 

πξνθεξχζζνληαη νη ζέζεηο κέζσ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνχιηνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

(Α..Δ.Π.) αλεμάξηεηεο αξρήο. Απφ ην 2009 δελ ελεθξίζε θακία λέα πξφζιεςε 

κνλίκνπ ππαιιήινπ ζε δήκν. Ζ ηεξάζηηα κείσζε πξνζσπηθνχ, κε ηελ παχζε ησλ 

πξνζιήςεσλ θαη ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε πνιιψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαζψο 

θαη ηηο απνιχζεηο, αλακελφηαλ φηη ζα κπνξνχζε ζε θάπνην βαζκφ λα αληηκεησπηζηεί 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ππεξεζηψλ, κε ηελ 

ειπίδα φηη κέζσ απηνχ ζα επηηεπρζεί κηα νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή πξνζσπηθνχ 

(Υιέπαο, 2014). 

 

4.2.2.1. Γήκνο Φιώξηλαο 

Ο Γήκνο Φιψξηλαο είλαη δήκνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ ζπζηάζεθε ην 2011 κε ην «Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο». Πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ Κάησ 

Κιεηλψλ, Μειίηεο, Πεξάζκαηνο θαη Φιψξηλαο. Ζ έθηαζε ηνπ είλαη 827,62 km2 θαη ν 

πιεζπζκφο ηνπ είλαη πεξίπνπ 32.000 θάηνηθνη. Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ε πφιε ηεο 

Φιψξηλα. Ζ εζσηεξηθή δνκή ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν Ο.Δ.Τ. (Απφθαζε 54436/3389/02.11.2012, 

Φ.Δ.Κ. 3140/Β/27.11.2012) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ο Γήκνο 

Φιψξηλαο, απαζρνιεί πεξίπνπ 120 κφληκνπο ππαιιήινπο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη 

θαηεγνξηψλ θαζψο θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ κε άιινπ είδνπο ζρέζεηο εξγαζίαο. 

  



 «Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνχ. Αλάιπζε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο»  

Ιωάννης Θ. Αναγνωστόπουλος Σελίδα 44 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

5.1. Ο Οξηζκόο γηα ηελ Παξαθίλεζε ζην Γεκόζην Σνκέα 

Ζ παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθή 

δηαδηθαζία, αλάινγα κε ην αλ απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Χο κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, ε παξαθίλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

(public service motivation - PSM) αθνξά ζηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε 

λα παξαθηλεζνχλ νη ππάιιεινη θαη λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα ζε κηα δεκφζηα 

ππεξεζία. Ο πην απνδεθηφο νξηζκφο ηεο παξαθίλεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, είλαη 

απηφο πνπ ηελ νξίδεη σο ηε πξνδηάζεζε ησλ αηφκσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε θίλεηξα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη θπξίσο ή απνθιεηζηηθά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο 

(Perry, 1996; Perry & Wise, 1990). Απηφο ν νξηζκφο δειψλεη, φηη ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα δεκφζηα 

ππεξεζία ή έλαλ νξγαληζκφ. Καηά έλαλ άιιν νξηζκφ, ε παξαθίλεζε ζην δεκφζην 

ηνκέα αλαθέξεηαη ζηε δχλακε πνπ ππνθηλεί θαη σζεί ηνπο ππαιιήινπο λα 

παξνπζηάζνπλ νπζηαζηηθή δεκφζηα ππεξεζία, δειαδή δχλακε πνπ σζεί ηα άηνκα λα 

εθηειέζνπλ ζσζηά ηα δεκφζηα θαζήθνληά ηνπο (Brewer & Selden, 1998). Ζ 

παξαθίλεζε ζην δεκφζην έρεη επίζεο νξηζηεί θαη σο ε γεληθή αιηξνπηζηηθή ψζεζε 

θάπνηνπ λα ππεξεηεί ηα δεκφζηα ελδηαθέξνληα  κηαο θνηλσλίαο, ελφο θξάηνπο, ελφο 

έζλνπο ή ηεο αλζξσπφηεηαο (Rainey & Steinbauer, 1999). 

 

5.2. Η Θεωξία γηα ηελ Παξαθίλεζε ζην Γεκόζην Σνκέα 

Ζ πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο παξαθίλεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, σο κηα 

δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

κε πνιιέο ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο εξγαζίεο λα έρνπλ εμεηάζεη δηαθνξεηηθά 

δεηήκαηα απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ θαηλνκέλνπ (Bozeman & Su, 2015; Perry & 

Vandenabeele, 2015). Βαζηθή δηεξεχλεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ήηαλ ην ηη απνηειεί 

θίλεηξν ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαθίλεζεο, βαζηδφκελνη ζηε πεπνίζεζε φηη ηα θίλεηξα 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα (Crewson, 1997). Πξάγκαηη, ν δεκφζηνο ηνκέαο αλ θαη παξέρεη νξηζκέλα 

ηζρπξά εμσγελή θίλεηξα, νη έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα, πσο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νη ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα. Όπσο, ην αίζζεκα απηνεθπιήξσζεο θαη απηνεθηίκεζεο  θαη ηελ 

επηζπκία λα ππεξεηήζνπλ ηελ θνηλσλία (Houston, 2000). Γειαδή, ηα άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη ζην δεκφζην ην θάλνπλ θπξίσο, ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ηθαλνπνίεζεο πνπ 
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απνιακβάλνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ εξγαζία ζην δεκφζην θαη φρη γηα παξάδεηγκα ιφγσ 

ησλ πςειφηεξσλ κηζζψλ, ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο πνπ 

απηφ πξνζθέξεη (Perry, Hondeghem, & Wise, 2010). χκθσλα κε ηε ζεσξεία ηεο 

παξαθίλεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο εμήο ηξείο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ (Perry & Wise, 1990):  

 Σα νξζνινγηθά θίλεηξα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ ηάζε ηνπ ππαιιήινπ λα 

κεγηζηνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο. Απηφ απνηειεί θίλεηξν γηα ηνπο 

ππαιιήινπο εθείλνπο πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο ηαπηίδεηαη 

κε ην φθεινο ηεο θνηλσλίαο. 

 Σα θίλεηξα πνπ βαζίδνληαη ζε πξφηππα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηελ επηζπκία 

ηνπ ππαιιήινπ λα εμππεξεηήζεη ην θνηλφ φθεινο δειαδή ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. Απηά ηα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ ην θαζήθνλ θαη ηελ πίζηε πξνο ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε γηα εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο.  

 Σα ζπλαηζζεκαηηθά θίλεηξα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ επηζπκία θαη ηε 

ζέιεζε ηνπ ππαιιήινπ λα βνεζήζεη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. πρλά 

αλαθέξεηαη ν φξνο «παηξησηηζκφο ηεο θηιαλζξσπίαο», ν νπνίνο πξνζπαζεί 

λα πεξηγξάςεη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο αθνζίσζεο ζηηο αμίεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη 

ηεο αγάπεο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν, σο έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά 

θίλεηξα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Frederickson & Harts, 1985).  

Αλ θαη νη αλσηέξσ ηξεηο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ θπξηαξρνχλ ζηνλ επεξεαζκφ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δελ κπνξεί λα εηπσζεί φηη απηνί 

αληαπνθξίλνληαη κφλν ζε απηά (Perry & Wise, 1990). Ο Wright (2007) ππνζηεξίδεη φηη 

νη ππάιιεινη πνπ απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ηνκέα παξαθηλνχληαη παξάιιεια θαη 

απφ ηελ επηζπκία λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ηεξαξρηθά ζε 

αλψηεξν επίπεδν, θαζψο ηα θίλεηξα ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν αιηξνπηζηηθά θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, νη δεκφζηνη ππάιιεινη κε 

πςειφ βαζκφ παξαθίλεζεο επηδηψθνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, φπσο είλαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δέζκεπζε θαη ε εζηθή ππνρξέσζε. 

Ζ κειέηε ηεο παξαθίλεζεο ζην δεκφζην ηνκέα ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο 

ζεσξίεο πεξηερνκέλνπ, δειαδή κε ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ 

θίλεηξα γηα ηνπο ππαιιήινπο (Camillery, 2007). Γηα ηελ κέηξεζε ηεο παξαθίλεζεο 

ζην δεκφζην ηνκέα, ν Perry (1996) θαηαζθεχαζε θαη δνθίκαζε κηα θιίκαθα κέηξεζεο 

φπνπ αξρηθά μερψξηζε έμη θίλεηξα πνπ παξαθηλνχλ ηνπο ππαιιήινπο. Αξγφηεξα 
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(Perry 1997), αλαζεψξεζε ηελ θιίκαθα θαη δηάθξηλε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ παξαθίλεζε ηεο δεκφζηαο εμππεξέηεζεο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη: 

 ε πξνζέιθπζε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο 

 ε δέζκεπζε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

 ε ζπκπφληα  

 ε απηνζπζία 

 

5.3. Η Αλαγθαηόηεηα ηεο Παξαθίλεζεο ζην Γεκόζην Σνκέα 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην δεκφζην ηνκέα απφ ηνλ 

ηδησηηθφ, θαζηζηνχλ ηελ παξαθίλεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθε θαη δχζθνιε ππφζεζε. Δηδηθά ζην δεκφζην ηνκέα έρνπλ δηαπηζησζεί 

ρακειά επίπεδα παξαθίλεζεο, ε παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ είλαη αλαγθαία 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ηφζν ε απνδνηηθφηεηα φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. χκθσλα κε κειέηεο (Bourantas & Papalexandris, 1992 

& 1999; Καιιηγά, 2011; Ρσζζίδεο, Αζπξίδεο, Καηζίκαξδνο, & Μπνχαο, 2015) ε 

παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ζην δεκφζην ηνκέα είλαη ρακειή θπξίσο ιφγσ: 

 πςειήο γξαθεηνθξαηίαο. 

 ρακειήο απηφ-παξαθίλεζεο. 

 ρακεινχ βαζκνχ ελζάξξπλζήο απφ ην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 αδπλακίαο ησλ πξντζηακέλσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο παξαθίλεζεο. 

 λννηξνπίαο πνπ θπξηαξρεί ζην δεκφζην. 

 έιιεηςεο θαηάιιεισλ θηλήηξσλ. 

 κε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηηο νηθνλνκηθέο ακνηβέο. 

 κε αλαγλψξηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ππαιιήισλ. 

 ζπλερή πνιηηηθή παξέκβαζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 πεξηερφκελνπ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο. 

Όια ηα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ, ψζηε νη ππάιιεινη λα κελ απνδίδνπλ ζην 

κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη φηαλ απνδίδνπλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα λα κελ είλαη 

ζηαζεξφ θαη ε θαηεχζπλζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο, λα κελ ηαπηίδεηαη πάληα κε ην 

φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ (Καιιηγά, 2011). Απηή, ε γεληθά ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αληηιακβάλεηαη 

σο έλα απφ ηα βαζηθά ηεο πξνβιήκαηα πνπ ε παξαθίλεζε κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεηηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 
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5.4. Μειέηεο γηα ηελ Παξαθίλεζε ζην Διιεληθό Γεκόζην Σνκέα 

Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ζην Διιεληθφ δεκφζην 

ηνκέα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο θαη ελδεηθηηθά σο πην αληηπξνζσπεπηηθέο 

αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο ησλ  Bourantas θαη Papalexandris (1992 & 1999), 

Manolopoulos (2008a & 2008b), Zampetakis θαη Moustakis (2007 & 2010), Καιιηγά 

(2011), Κσληαλά (2011), Μάξθνβηηο θαη Μνλαζηεξίδνπ (2011). χκθσλα κε απηέο, νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο παξαθίλεζεο πνπ νδεγνχλ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο 

ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, είλαη ε εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη νη νηθνλνκηθέο 

αληακνηβέο πνπ πξνζθέξεη ην δεκφζην (Bourantas & Papalexandris, 1992 & 1999). 

Μάιηζηα, ε αλάγθε γηα αζθάιεηα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, είλαη ζπρλφηεξε γηα ηηο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο (Manolopoulos, 2008a). Δπίζεο δηαπηζηψζεθε, 

πσο παξφιν πνπ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο επεξεάδνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ απφ φηη ηα εζσηεξηθά θίλεηξα. Καζψο, ηα 

εζσηεξηθά θίλεηξα απνδείρηεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, κε απμεηηθή ηάζε 

παξαθηλεηηθήο επηξξνήο ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 

επηθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Manolopoulos, 2008a & 2008b; Zampetakis & 

Moustakis, 2007 & 2010). 

 

5.4.1. Μειέηεο γηα ηελ Παξαθίλεζε ζηνπο Διιεληθνύο Ο.Σ.Α. 

Λίγεο είλαη νη έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ 

Διιεληθψλ Ο.Σ.Α.. Αλ θαη ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο (Akrivos & Koutras, 

2009; Chatzopoulou, Vlachvei, & Monovasilis, 2015; Massaras, Sahinidis, & 

Polychronopoulos, 2014) νη πεξηζζφηεξεο είλαη αδεκνζίεπηεο κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

(Διεπζεξίνπ, 2006; Καηζνχπα, 2017; Κνπξεκάδε, 2017; Μπεξεδήκαο, 2017; 

Παπακηραιάθεο, 2012; Πχξδαο, 2017; κπηιή, 2018). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο είλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο θαη έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απφ ηηο κειέηεο απηέο, αλ θαη νξηζκέλεο αλέδεημαλ 

κέηξην βαζκφ παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ (Massaras, Sahinidis, & 

Polychronopoulos, 2014; Κνπξεκάδε, 2017; Παπακηραιάθεο, 2012) νη πιεηνςεθία 

ηνπο  θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, πσο νη ππάιιεινη ησλ Ο.Σ.Α. παξαθηλνχληαη ηφζν 

απφ εζσηεξηθά, φζν θαη απφ εμσηεξηθά θίλεηξα (Chatzopoulou, Vlachvei, & 

Monovasilis, 2015; Καηζνχπα, 2017; Κνπξεκάλε, 2017; Μπεξεδήκαο, 2017; 
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Παπακηραιάθεο, 2012; Πχξδαο, 2017). Κάπνηεο κειέηεο δηαηχπσζαλ 

ζπκπεξαζκαηηθά πσο ηα εζσηεξηθά θίλεηξα θαηείραλ θπξίαξρν ξφιν, έλαληη ησλ 

εμσηεξηθψλ (Massaras, Sahinidis, & Polychronopoulos, 2014; Κνπξεκάδε, 2017). 

Γεληθά απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο, σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

δηαπηζηψζεθαλ: 

 ε επίηεπμε ζηφρσλ. 

 ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 

 νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέξθνπο. 

 ε επζχλε-ππεπζπλφηεηα. 

Αλ ζπγθξηζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πξφζθαησλ εξεπλψλ ζηνπο Ο.Σ.Α., κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην απφ αληίζηνηρεο έξεπλεο 

γηα ην Διιεληθφ δεκφζην (Bourantas & Papalexandris, 1992 & 1999; Manolopoulos, 

2008a & 2008b; Zampetakis & Moustakis, 2007 & 2010), δηαπηζηψλεηαη ρξνληθά κηα 

κεηαβνιή ηεο παξαθηλεηηθήο ζεκαληηθφηεηαο απφ ηα εμσηεξηθά πξνο ηα εζσηεξηθά 

θίλεηξα. Σείλνπλ δειαδή, λα θαηαιήμνπλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα κε δηεζλείο έξεπλεο, 

φηη νη ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα εζσηεξηθά θίλεηξα. 

Όπσο γηα παξάδεηγκα, ε επηζπκία λα ππεξεηήζνπλ ηελ θνηλσλία (Houston, 2000; 

Perry, Hondeghem, & Wise, 2010). 
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΣΟ ΓΗΜΟ ΦΛΧΡΙΝΑ 

6.1. Αληηθείκελν Μειέηεο ηεο Έξεπλαο 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο εκπίπηεη ζηελ γεληθή θαηεγνξία ηεο 

παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ησλ ππαιιήισλ 

Ο.Σ.Α.. Χο αληηθείκελν, ε κειέηε εξεπλά ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξαθηλήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ ζηελ εξγαζία ηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλαιχεη ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο. θνπφο ηεο κειέηεο, 

είλαη αθελφο λα εληνπίζεη θαη λα εξκελεχζεη ηνπο παξαθηλεηηθνχο παξάγνληεο 

αλαδεηθλχνληαο απηνχο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε αμία θαη αθεηέξνπ λα δηεξεπλήζεη ην 

ξφιν ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ ζρέζε ηνπο κε ηνπο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ε κειέηε δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 Τπάξρνπλ παξάγνληεο παξαθίλεζεο, ζηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

θνξέα πνπ πινπνηείηαη ε έξεπλα (Γήκνο Φιψξηλαο);  

 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο, πνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλε παξαθίλεζε ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο;  

 ρεηίδνληαη νη παξάγνληεο παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ 

Φιψξηλαο, κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε θαη 

πξνυπεξεζία); 

 

6.2. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη κηα κειέηε πεξίπησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαιχεη ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο. Χο κεζνδνινγία, επηιέρηεθε ε έξεπλα πεδίνπ κε ηε 

ζπιινγή εξσηεκαηνινγίσλ απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

6.2.1. Σν Γείγκα ηεο Έξεπλαο 

Ο νξγαληζκφο πνπ επηιέρζεθε, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη ν Γήκνο 

Φιψξηλαο. Βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ, ήηαλ πσο είλαη έλαο ηππηθφο 

κηθξνκεζαίνο «Καιιηθξαηηθφο» δήκνο θαη σο ηέηνηνο παξέρεη ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί ε παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο κηθξνκεζαίνπ δήκνπ, είλαη φηη ην κέγεζνο ηνπ επλνεί 
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ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ππαιιήισλ, αηξεηψλ θαη δεκνηψλ. 

Δάλ, κπνξεί σο δήκνο λα ζεσξεζεί αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ, ηφηε 

ίζσο θάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο λα ηείλνπλ πξνο ηζρχ, κε ηε ζρεηηθή 

επηθχιαμε, θαη ζε άιινπο αληίζηνηρνπο δήκνπο ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζηελ επηινγή ηνπ 

Γήκνο Φιψξηλαο ζπλέβαιε θαη ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ κειεηεηή πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ σο ππάιιεινο ηνπ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ηνπο κφληκνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο, πεξίπνπ 120 άηνκα, θάζε ππεξεζίαο θαη φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο αλεμάξηεηα θχινπ θαη ειηθίαο. Με απηή ηε ζχλζεζε ην 

δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη εμαζθαιίδεη ηθαλφ κέγεζνο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ, γηα ηελ εμαγσγή αζθαιή 

ζπκπεξαζκάησλ. Γηα λα απμεζεί ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, 

ε έξεπλα δηελεξγήζεθε κε βάζε ησλ αξρψλ ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο θαη ηεξήζεθε ην 

απφξξεην ηφζν ησλ απαληήζεσλ, φζν θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

6.2.2. Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

χγρξνλεο  έξεπλεο, πνπ εμεηάδνπλ ηελ παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ζην 

δεκφζην ηνκέα έρνπλ δηελεξγεζεί κε ηε κέζνδν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ (Anderfuhren-

Biget, Varone, Giauque, & Ritz, 2010; Kontodimopoulos, Paleologou, & Niakas, 

2009; Manolopoulos, 2008a & 2008b; Vrangbaek, 2009; Wright, 2007). Οπφηε, γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο σο ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθε ε 

ρξήζε ελφο δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Χο θξηηήξηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

νξίζηεθαλ λα είλαη: 

 απιφ θαη ζχληνκν,  

 ζρεδηαζκέλν θαηάιιεια, ηφζν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ, φζν θαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο, 

 λα κπνξεί εχθνια λα ζπκπιεξσζεί απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο 

ππαιιήινπο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ζπληάρζεθε έλα αλψλπκν 

εξσηεκαηνιφγην. Σν νπνίν απνηειείηαη απφ  δχν επηκέξνπο ελφηεηεο, κε εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη απαληήζεηο βάζεη ηεο θιίκαθαο Likert. ηελ αξρή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, παξέρνληαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. χκθσλα κε απηέο, νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ βάδνληαο έλα «Υ» ζηελ απάληεζε πνπ 

ηνπο αληηπξνζσπεχεη. Ζ πξψηε ελφηεηα, αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (θχιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πξνυπεξεζία). ηε δεχηεξε 
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ελφηεηα, ε νπνία έρεη ηίηιν «Ση κε παξαθηλεί ζηελ εξγαζία κνπ;» γίλεηαη ρξήζε 23 

πξνηάζεσλ πνπ αθνξνχλ παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηεο εξγαζίαο (Παξάξηεκα IΗ, 

Πίλαθαο 1). Οη ζπκκεηέρνληεο, θαινχληαη λα επηιέμνπλ ην βαζκφ πνπ ηνπο 

αληηπξνζσπεχεη ζε θάζε πξφηαζε, κέζσ κηαο θιίκαθαο Likert πέληε ζεκείσλ, πνπ «1 

= Αζήκαλην» θαη «5 = Δμαηξεηηθά εκαληηθφ». Ζ δνκή ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο 

βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην «what motivates me?» (Daft, 2014; Porter, 1964), 

φπσο απηφ πξνζεγγίζηεθε θαη δηακνξθψζεθε απφ ηελ Κσληαλά (2011) θαη έγηλε 

ρξήζε θαη απφ ηνλ Πχξδα (2017). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο Κσληαλά (2011) δηακνξθψζεθε εθ λένπ θαη εκπινπηίζηεθε. 

Γηα ηελ δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην δείγκα επηιέρηεθε ε ρξήζε εληχπνπ. 

Σν έληππν εξσηεκαηνιφγην ζεσξήζεθε πην θαηάιιειν, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα 

δηαλεκεζεί ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη παξαθάκπηεη ηπρψλ δπζθνιίεο ρξήζεο 

ςεθηαθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ πηζαλέο αζάθεηεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα αμηνινγεζεί ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζή 

ηνπ, πξηλ απφ ηε δηαλνκή πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε δχν 

ηπραίνπο ππαιιήινπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζπληέιεζε έηζη, ψζηε λα γίλνπλ νη 

απαηηνχκελεο δηνξζψζεηο θαη λα βειηησζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο. Ο πηινηηθφο έιεγρνο έδεημε φηη ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ απιφ, 

θαηαλνεηφ θαη απνδεθηφ απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαη φηη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ θπκαηλφηαλ απφ 4 έσο 8 ιεπηά. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε, φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην επηηξέπεη ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. 

Τπφδεηγκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο κειέηεο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα. 

 

6.3. Γηεμαγωγή ηεο Έξεπλαο 

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019 θαη νινθιεξψζεθε 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020, φπνπ θαηά απηή ηελ πεξίνδν ην κφληκν ππαιιειηθφ 

δπλακηθφ ηνπ δήκνπ ήηαλ 116 άηνκα. Όιε ε έξεπλα έγηλε εληφο ησλ δνκψλ ηνπ 

Γήκνπ Φιψξηλαο θαη θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ. Απφ ηνπο 116 

ππαιιήινπο, ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε πξνο ζπκπιήξσζε δηα δψζεο απφ ηνλ 

ίδην ηνλ κειεηεηή ζε 94 άηνκα. Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιήζνο αηφκσλ, γηαηί ηφζνη ήηαλ δηαζέζηκνη ζηελ εξγαζία ηνπο ηελ δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ε ζεηξά 

δηαλνκήο θαη ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ηπραία. Απφ ηα ζπλνιηθά 94 

εξσηεκαηνιφγηα επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα ηα 93, πνπ σο πιήζνο ην δείγκα 
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απηφ  δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ. ηελ παξνχζα 

έξεπλα δηαπηζηψζεθε κεγάιε πξνζπκία απφ ηνπο ππαιιήινπο λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ρσξίο λα πθίζηαηαη νπνηαδήπνηε εζηθή δέζκεπζε. 

 

6.4. Δπεμεξγαζία Γεδνκέλωλ θαη Απνηειέζκαηα 

Σα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζπγθεληξψζεθαλ φια καδί γηα ηελ 

επεμεξγαζίαο ηνπο.  Αξρηθά, ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηπραία ζεηξά ην έλα κεηά ην άιιν θαη 

αξηζκήζεθαλ θαηά αχμσλ αξηζκφ. πλνιηθά αξηζκήζεθαλ 93 εξσηεκαηνιφγηα. Καηά 

ηελ πξψηε αλάγλσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψζεθε φηη ζε 14 απφ απηά νη 

απαληήζεηο ήηαλ πξφρεηξεο θαη ακεξφιεπηεο κε ζπλέπεηα λα κελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ αιήζεηα, νπφηε θαη αγλνήζεθαλ ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

πλνιηθά θξίζεθαλ έγθπξα, γηα αλάιπζε 79 ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη ε  

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα 

Microsoft Excel 2007. Όια ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθεο πνπ 

παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. 

 

6.4.1. Γεκνγξαθηθά Γεδνκέλα 

Σα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνέξρνληαη απφ ηε πξψηε ελφηεηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο (θχιν, 

ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη πξνυπεξεζία). Απφ ηα 79 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα 

δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Πίλαθαο 2): 

 Οη 51 είλαη άλδξεο θαη νη 28 γπλαίθεο. 

 Γελ ππάξρνπλ άηνκα ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο «έσο 25» θαη «25-35» εηψλ. Ζ 

ειηθία φισλ είλαη άλσ ησλ 35 εηψλ. 

 Αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ (40,51%) λα αλήθεη ζηελ «θαηεγνξία ΓΔ». 

 Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (54,43%) έρνπλ πξνυπεξεζία «11-20» έηε. 

Όζν αθνξά ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, γεληθά δηαπηζηψλεηε φηη ππάξρεη 

πνηθηινκνξθία ζην δείγκα θαη θαηαλνκή ηνπ ζε φια ηα πεδία κε εμαίξεζε ζηελ 

ειηθηαθή θαηαλνκή. Ζ έιιεηςε ζπκκεηερφλησλ ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο «έσο 25» θαη 

«25-35» κπνξεί λα εξκελεπηεί κε ηελ πνιηηηθή πεξηνξηζκψλ ησλ πξνζιήςεσλ πνπ 

άξρηζε λα εθαξκφδεηε ην 2010 (Νφκνο 3833/2010). ηελ θαηάηαμε αλά επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, δηαπηζηψζεθε πνιχ κηθξφ πιήζνο θάηνρσλ δηδαθηνξηθψλ (ηξία άηνκα) 

κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ 
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γηα ηελ νκάδα απηή. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα, ζπγρσλεχηεθαλ ζε κία 

θνηλή νκάδα νη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ε νπνία αλαθέξεηε ζην εμήο 

σο «θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ». 

 

6.4.2. Αλάιπζε Παξαγόληωλ Παξαθίλεζεο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο 23 πξνηάζεηο ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ αθνξά ηνπο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο. Απφ απηά θαη αλεμάξηεηα ησλ δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

ηνπ δείγκαηνο, νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο παξαθίλεζεο κε θζίλνπζα θαηάηαμε 

είλαη νη εμήο (Πίλαθαο 3): 

 Δπθαηξία πνπ κνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία λα βνεζάσ ηνπο ζπλαλζξψπνπο κνπ. 

 Αίζζεζε απηνεθηίκεζεο / ππεξεθάλεηαο γηα ηελ δνπιεηά πνπ θάλσ. 

 Δπράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Να είκαη απνδεθηφο απφ ηνπο άιινπο (ζπλαδέιθνπο, πξντζηακέλνπο). 

 Αίζζεζε αζθάιεηαο θαη κνληκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία. 

 ρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξψ λα αλαπηχμσ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

 Καιφ εξγαζηαθφ θιίκα, ε έιιεηςε άγρνπο θαη ζπλζεθψλ ζπγθξνχζεσλ 

(δηαπιεθηηζκνί, εληάζεηο, δηακάρεο) ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Δπθαηξία γηα αλάπηπμε αλεμάξηεηε ζθέςεο, έθθξαζεο θαη πξάμεο (απηνλνκία / 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ). 

 Γίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ Γηνίθεζε. 

Οη παξαπάλσ ελλέα παξάγνληεο δηαθξίζεθαλ σο νη ζεκαληηθφηεξνη, γηαηί είραλ κέζν 

φξν άλσ ηνπ 4 κε θαιή ζπλνρή. Ηδηαίηεξα, μερψξηζε ε νκνθσλία ηνπ δείγκαηνο σο 

πξνο ηη ζεσξεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα παξαθίλεζεο, δειαδή ηελ επθαηξία πνπ 

ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Δπίζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα θίλεηξα είλαη ηφζν ελδνγελή φζν θαη εμσγελή. 

Χο παξάγνληεο κε ηελ ιηγφηεξε παξαθηλεηηθή δχλακε ζεσξήζεθαλ φζνη είραλ 

κέζν φξν 3 θαη θάησ. Γηαπηζηψζεθε φηη είλαη εμσγελή θαη είλαη νη εμήο ηξεηο: 

 Κνηλσληθή ζέζε / γφεηξν πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή ηεο ζέζεο κνπ. 

 Δπθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε, πξναγσγή. 

 Ηζρχνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. 

Οη ππφινηπνη έληεθα παξάγνληεο παξαθίλεζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κέηξηνη. Οξηζκέλνη φκσο απφ απηνχο δείρλνπλ 
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δπλακηθή θαη ηείλνπλ λα ζεσξεζνχλ σο αξθεηά ζεκαληηθνί φπσο γηα παξάδεηγκα 

απηφο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέαο γλψζεο ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο. 

Γηαπηζηψζεθε πσο νη παξάγνληεο κε ηελ ιηγφηεξε παξαθηλεηηθή δχλακε είλαη απηνί 

κε εμσγελή θίλεηξα. 

 

6.4.2.1.  Αλάιπζε Παξαγόληωλ Παξαθίλεζεο αλά Φύιν 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ αλά θχιν παξαηεξήζεθε 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο (Πίλαθαο 4). Χο νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο, κε κέζν φξν πάλσ απφ 4, δηαθξίζεθαλ έμη ζηνπο 

άλδξεο, ελψ αληίζηνηρα ζηηο γπλαίθεο δηαθξίζεθαλ δέθα. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε, φηη ηα 

θίλεηξα θαη γηα ηα δχν θχια είλαη ηφζν ελδνγελή, φζν θαη εμσγελή. Με θζίλνπζα 

θαηάηαμε νη ηξεηο ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο αλά θχιν είλαη: 

Γηα ηνπο άλδξεο: 

 Δπθαηξία πνπ κνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία λα βνεζάσ ηνπο ζπλαλζξψπνπο κνπ. 

 Αίζζεζε απηνεθηίκεζεο / ππεξεθάλεηαο γηα ηελ δνπιεηά πνπ θάλσ. 

 Δπράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Γηα ηηο γπλαίθεο: 

 Δπθαηξία γηα αλάπηπμε αλεμάξηεηε ζθέςεο, έθθξαζεο θαη πξάμεο (απηνλνκία / 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ). 

 Καιφ εξγαζηαθφ θιίκα, ε έιιεηςε άγρνπο θαη ζπλζεθψλ ζπγθξνχζεσλ 

(δηαπιεθηηζκνί, εληάζεηο, δηακάρεο) ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Αίζζεζε αζθάιεηαο θαη κνληκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία. 

Οη παξάγνληεο κε ηελ ιηγφηεξε παξαθηλεηηθή δχλακε δηαπηζηψζεθαλ θνηλνί ηφζν 

κεηαμχ ηα δχν θχια φζν θαη κε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 3). 

 

6.4.2.2.  Αλάιπζε Παξαγόληωλ Παξαθίλεζεο αλά Ηιηθία 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ αλά ειηθηαθή νκάδα, 

παξαηεξήζεθαλ ηφζν νκνηφηεηεο φζν θαη δηαθνξέο ζηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ 

παξαγφλησλ παξαθίλεζεο (Πίλαθαο 5). Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο, είλαη νη ίδηνη κε απηνχο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 3) κε πνην 

ζεκαληηθφ ηελ επθαηξία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο λα βνεζήζνπλ ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο. ηηο ειηθηαθέο νκάδεο «45 - 54 εηψλ» θαη «55 εηψλ θαη άλσ» , 

δηαπηζηψζεθε ε ζεκαληηθή ζεκαζία, πνπ έρεη ε επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε πνπ 
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απνθνκίδνπλ απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο, ε θαιή πιεξσκή γηα ηελ 

εξγαζία πνπ εθηεινχλ, μερψξηζε σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηελ 

νκάδα «55 εηψλ θαη άλσ». Δλψ ζηηο άιιεο νκάδεο, ραξαθηεξίζηεθε σο κέηξηαο 

ζεκαζίαο θίλεηξν. Οη παξάγνληεο κε ηελ ιηγφηεξε παξαθηλεηηθή δχλακε, 

δηαπηζηψζεθαλ θνηλνί, ηφζν κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, φζν θαη κε ην ζχλνιν ηνπ 

δείγκαηνο (Πίλαθαο 3). 

 

6.4.2.3.  Αλάιπζε Παξαγόληωλ Παξαθίλεζεο αλά Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο 

(Πίλαθαο 6). Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο είλαη νη 

ίδηνη κε απηνχο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 3) δηαπηζηψζεθαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζην πιήζνο φζν θαη ζηελ θαηάηαμε ηνπο αλά νκάδα (Πίλαθαο 

6). πγθεθξηκέλα αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο ην πιήζνο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

παξαγφλησλ παξαθίλεζεο είλαη: 

 έμη γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ, 

 έληεθα γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ, 

 πέληε γηα ηελ θαηεγνξία ΣΔ, 

 επηά γηα ηελ θαηεγνξία ΠΔ θαη 

 νρηψ γηα ηνπο θάηνρνπο κεηαπηπρηαθνχ. 

ηελ θαηεγνξία ΤΔ σο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο παξαθίλεζεο, δηαθξίζεθε ε 

αίζζεζε αζθάιεηαο θαη κνληκφηεηαο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο. Σν θίλεηξν 

απηφ θαηαηάρηεθε δεχηεξν πην ζεκαληηθφ ζηελ θαηεγνξία ΓΔ ελψ ζηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο εκθαλίζηεθε σο κέηξηαο ζεκαζίαο. εκαληηθφ ζχκθσλα κε 

ηελ θαηάηαμε ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ, 

ραξαθηεξίζηεθε ν παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηε κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη 

επηκφξθσζεο ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο. 

ηνπο παξάγνληεο κε ηελ ιηγφηεξε παξαθηλεηηθή δχλακε, δηαπηζηψζεθε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 6). Αλ θαη 

εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο νη θνηλνί κε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 3) 

ρακειήο παξαθηλεηηθήο δχλακεο παξάγνληεο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. ηελ θαηεγνξία ΤΔ ε επάξθεηα πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο δείρλεη λα έρεη ρακειή παξαθηλεηηθή δχλακε, αιιά ππάξρεη 
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ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο κέζα ζηελ νκάδα κε επηθξαηνχζα ηηκή 4. ηελ ίδηα 

θαηεγνξία θαζψο θαη κεηαμχ ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθψλ, ε αλεζπρία κήπσο 

ππνπέζνπλ ζε παξάπησκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αξλεηηθφ θίλεηξν. Δπίζεο 

ζηελ θαηεγνξία ΣΔ ηελ ρακειφηεξε παξαθηλεηηθή δχλακε έρνπλ νη πξφζζεηεο 

ακνηβέο θαη παξνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία πνπ εθηεινχλ. 

 

6.4.2.4.  Αλάιπζε Παξαγόληωλ Παξαθίλεζεο ύκθωλα κε ηα Έηε 

Πξνϋπεξεζίαο 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ αλά έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηελ θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ 

παξαθίλεζεο (Πίλαθαο 7). Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο είλαη νη ίδηνη κε απηνχο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 3) 

δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν ζην πιήζνο φζν θαη ζηελ θαηάηαμε ηνπο αλά 

νκάδα (Πίλαθαο 7). πγθεθξηκέλα αλάινγα κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ην πιήζνο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο είλαη: 

 δέθα γηα ηελ νκάδα κε πξνυπεξεζία έσο 10 έηε, 

 επηά γηα ηελ νκάδα κε πξνυπεξεζία απφ 11 έσο 20 έηε, 

 ηέζζεξα γηα ηελ νκάδα κε πξνυπεξεζία απφ 21 έσο 30 έηε θαη 

 έληεθα γηα ηελ νκάδα κε πξνυπεξεζία 31 έηε θαη άλσ. 

ηηο πξψηεο ηξεηο νκάδεο, σο έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο ραξαθηεξίζηεθε ε επθαηξία πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε εξγαζία λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Αλ θαη ην ίδην θίλεηξν ζπγθαηαιέγεηε αλάκεζα 

ζηα ζεκαληηθφηεξα γηα φζνπο έρνπλ πξνυπεξεζία άλσ απφ 30 έηε, πην ζεκαληηθά 

γηα ηελ νκάδα απηή είλαη ην επράξηζην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο θαζψο θαη ε επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Οη παξάγνληεο κε ηελ ιηγφηεξε παξαθηλεηηθή δχλακε 

δηαπηζηψζεθαλ θνηλνί ηφζν κεηαμχ ησλ νκάδσλ φζν θαη κε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

(Πίλαθαο 3). 

 

6.5. πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα  

ζπκπεξάζκαηα, σο πξνο ηελ εξγαζηαθή παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. Α’ 

Βαζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο. 

Δληνπίζηεθαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα 



 «Ζ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ  ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνχ. Αλάιπζε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο»  

Ιωάννης Θ. Αναγνωστόπουλος Σελίδα 57 
 

κε ηελ παξαθηλεηηθή ηνπο δχλακε. ηελ πξψηε θαηεγνξία παξαγφλησλ 

θαηαηάζζνληαη φζνη έρνπλ απμεκέλε δχλακε λα παξαθηλνχλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο 

νη ζεκαληηθφηεξνη. Οη παξάγνληεο απηνί κε θζίλνπζα θαηάηαμε είλαη νη εμήο έληεθα: 

 Δπθαηξία πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία ηνπο λα βνεζήζνπλ ζπλαλζξψπνπο ηνπο. 

 Αίζζεζε απηνεθηίκεζεο / ππεξεθάλεηαο γηα ηελ δνπιεηά πνπ θάλνπλ. 

 Δπράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Απνδεθηηθφηεηα απφ ηνπο άιινπο (ζπλαδέιθνπο, πξντζηακέλνπο). 

 Αίζζεζε αζθάιεηαο θαη κνληκφηεηαο ηεο εξγαζία. 

 ρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρηνχλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. 

 Καιφ εξγαζηαθφ θιίκα, ε έιιεηςε άγρνπο θαη ζπλζεθψλ ζπγθξνχζεσλ 

(δηαπιεθηηζκνί, εληάζεηο, δηακάρεο) ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Δπθαηξία γηα αλάπηπμε αλεμάξηεηε ζθέςεο, έθθξαζεο θαη πξάμεο (απηνλνκία / 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ). 

 Γίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ Γηνίθεζε. 

 Δπραξίζηεζε / ηθαλνπνίεζε απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 

 Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέαο γλψζεο (επηκφξθσζε) ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο. 

ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε πξνζηέζεθαλ νη ηειεπηαίνη δχν παξάγνληεο γηαηί, αλ θαη 

δελ ραξαθηεξίζηεθαλ σο ηέηνηνη απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 3), είραλ 

ηαθηηθή παξνπζία σο ζεκαληηθνί ζε πνιιέο δεκνγξαθηθέο νκάδεο (Πίλαθεο 4, 5, 6 θαη 

7). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δελ έδεημαλ λα παξαθηλνχληαη ζεηηθά 

πεξηζζφηεξν απφ θάπνηα θαηεγνξία θηλήηξσλ. Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο παξαθηλνχληαη ηφζν απφ ελδνγελή 

φζν θαη απφ εμσγελή θίλεηξα ζηα νπνία απνδίδνπλ παξφκνηα βαξχηεηα. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ ζπκπίπηεη κε ηα επξήκαηα άιισλ πξφζθαησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε 

ηελ παξαθίλεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα, φπνπ έδεημαλ φηη νη 

ππάιιεινη παξαθηλνχληαη απφ κία ζχλζεζε εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ 

(Chatzopoulou, Vlachvei, & Monovasilis, 2015; Κσληαλά, 2011; Μπεξεδήκαο, 2017; 

Παπακηραιάθεο, 2012; Πχξδαο, 2017). Υσξίο λα έρεη απνδεηρηεί ζηαηηζηηθά, ίζσο 

θάπνηα δεκνγξαθηθή νκάδα ζπγθξηηηθά κε άιιε, λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

κία θαηεγνξία θηλήηξσλ. Γηα παξάδεηγκα ε νκάδα κε πξνυπεξεζία 21 – 30 έηε έδεημε 
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ηάζε λα παξαθηλείηαη πεξηζζφηεξν απφ ελδνγελή θίλεηξα (Πίλαθαο 7) ελψ νη 

ππάιιεινη ησλ θαηεγνξηψλ εθπαίδεπζεο ΤΔ θαη ΠΔ απφ εμσγελή (Πίλαθαο 6). 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία παξαγφλησλ θαηαηάζζνληαη φζνη έρνπλ ηελ ιηγφηεξε 

παξαθηλεηηθή δχλακε. Σα θίλεηξα απηά είλαη ηα εμήο ηξία: 

 Κνηλσληθή ζέζε / γφεηξν πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

ηνπο. 

 Δπθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε, πξναγσγή. 

 Ηζρχνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη φια ηα θίλεηξα κε ρακειή παξαθηλεηηθή δχλακε είλαη 

εμσγελή. Δίλαη ίζσο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ην εχξεκα φηη ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ (Νφκνο 4369/2016) απφ άπνςε ηζρχο θαηαηάζζεηαη σο 

ηειεπηαίν απφ ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνγξαθηθέο νκάδεο (Πίλαθεο 4, 5. 6 θαη 7). Δίλαη 

πηζαλφλ νη ππάιιεινη λα αληηιακβάλνληαη ην ηζρχνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπο σο 

αξλεηηθφ θίλεηξν ή αληηθίλεηξν κε αληίζηνηρε επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. ε αληίζηνηρε κειέηε ζην Γεκφζην Σνκέα ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εξσηψκελσλ πίζηεπε φηη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δελ ήηαλ αμηνθξαηηθφ 

(Παπακηραιάθεο, 2012). 

Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο δελ έρνπλ 

ηελ ίδηα επίδξαζε ζε φια ηα άηνκα. ηελ παξνχζα κειέηε θαηαγξάθεθαλ δηαθνξέο 

ζηελ παξαθηλεηηθή ηζρχ πνπ αζθνχλ ηα θίλεηξα ζηηο εμεηαδφκελεο νκάδεο. Γειαδή νη 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο ζρεηίδνληαη κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε θαη πξνυπεξεζία). Απηφ πνπ 

κπνξεί ίζσο λα ππνζηεξηρηεί είλαη φηη ζε θάπνηνπο παξάγνληεο αιιάδεη ε ηζρχο ηνπο 

κε ην ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα θαζψο κεγαιψλνπλ ηα άηνκα ζε ειηθία, θαη παξάιιεια 

απμάλνληαη θαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, δηαθνξνπνηνχληαη κε 

ηα έηε θαη ηα θίλεηξα ηνπο (Πίλαθεο 5 θαη 7). ηνλ Γήκν Φιψξηλαο, ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ ππαιιήισλ άλσ ησλ 55 εηψλ, αίζζεζε δεκηνπξγεί ε απμεκέλε 

ζεκαληηθφηεηα εμσγελή θηλήηξσλ, φπσο ε δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε απφ ηελ 

Γηνίθεζε, ε θαιή ακνηβή θαη ε κε επέκβαζε άιισλ ζηελ δνπιεία ηνπο (Πίλαθαο 5). 

ηελ δεκνγξαθηθή θαηεγνξία πνπ εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο αλά ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, ην εμσγελή θίλεηξν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζπλζήθεο 

ζην ρψξν εξγαζίαο παξνπζηάδεη κηα απμεηηθή ηάζε ζπνπδαηφηεηαο αληίζηνηρε κε ηελ 

αχμεζε ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο (Πίλαθαο 7). ηελ νκάδα ησλ ππαιιήισλ κε 
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πξνυπεξεζία 31 έηε θαη άλσ θαηαιήγεη λα  θαηαηάζζεηε σο ην ζεκαληηθφηεξν 

θίλεηξν.  

Δίλαη αλακελφκελν λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο 

θαη ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αιιάδνπλ κε ην ρξφλν, φπσο ην θχιν 

θαη θαηά κία έλλνηα ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Μειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

Γξεβελά έδεημε φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδεη ηνπο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο (Chatzopoulou, Vlachvei, & Monovasilis, 2015). ηε 

παξνχζα κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη θαη ζηνλ Γήκν Φιψξηλαο ηα παξαθηλεηηθά θίλεηξα 

δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηα άηνκα κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν εθπαίδεπζεο. ηηο θαηεγνξίεο 

ΤΔ θαη ΓΔ ε αίζζεζε αζθάιεηαο θαη κνληκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ην δεκφζην είλαη 

πνιχ ηζρπξφ θίλεηξν ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο πνπ δηαζέηνπλ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ ην ίδην θίλεηξν ραξαθηεξίδεηε σο κεηξίαο ζεκαζίαο 

(Πίλαθαο 6). Αξθεηνί δεκφζηνη ππάιιεινη θαηά ηελ ππαιιειηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία, 

δνζείζαο ηελ επθαηξία, πξνζπαζνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ θαηεγνξία εθπαίδεπζεο 

ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Απηφ είλαη δπλαηφλ κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή κε ηελ πξνζθφκηζε επηπιένλ ηίηισλ. 

Οπφηε, ε αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο εθπαίδεπζεο ελφο ππαιιήινπ, ηδίσο φηαλ 

αλαβαζκίδεηε ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα επηθέξεη αιιαγέο θαη ζηελ ηζρχ ησλ 

παξαθηλεηηθψλ θηλήηξνπ ηνπ αηφκνπ. Γηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ 

θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο αλά θχιν (Πίλαθαο 4). Γηαθνξνπνίεζε 

θαηέγξαςαλ θαη νη κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν 

βαζίζηεθε ε παξνχζα κειέηε (Κσληαλά, 2011; Πχξδαο, 2017). Έρνληαο ππφςε ηελ 

δνκή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ην ξφιν πνπ θαιείηε λα εθπιεξψζεη θάζε θχιν 

κέζα ζε απηή, νη δηαθνξνπνηήζεηο αλά θχιν κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο θάηη 

θπζηνινγηθφ. Γηα ηηο γπλαίθεο είλαη κέγηζηεο ζεκαζίαο λα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

αλεμάξηεηε ζθέςε, έθθξαζε θαη πξάμε, λα δηαζέηνπλ απηνλνκία θαη ηελ δπλαηφηεηα 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ. Σα ελδνγελή απηά θίλεηξα έρνπλ κέηξηα ζεκαζία φκσο γηα 

ηνπο άλδξεο, φπνπ ε αίζζεζε απηνεθηίκεζεο θαη ππεξεθάλεηαο γηα ηελ εξγαζία ηνπο 

θαζψο θαη ε απνδεθηηθφηεηα απφ ηνπο άιινπο είλαη απηά πνπ έρνπλ πνιχ κεγάιε 

ζεκαζία γηα απηνχο. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο, αλ θαη ζεκαληηθνί θαη γηα ηηο 

γπλαίθεο, δελ ραίξνπλ ηελ ίδηα πςειή θαηάηαμε. Δίλαη ελδηαθέξνλ πνπ θαηαγξάθεθαλ 

δηαθνξέο ζηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ θηλήηξσλ ζε επίπεδν ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα 

απνδψζεη ην πσο αληηιακβάλεηαη ην θάζε θχιν ην γεγνλφο φηη εξγάδνληαη ζην Γήκν 

Φιψξηλαο. 
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6.5.1. Πξνηάζεηο γηα βειηίωζε ηεο παξαθίλεζεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνύ 

ε θάζε Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ θηλήηξσλ, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά 

ζηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο. ην πιαίζην απηφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην Γήκν Φιψξηλαο γηα ζρεδηαζκφ δηνηθεηηθψλ 

δξάζεσλ, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ κέζσ ηεο 

εξγαζηαθήο παξαθίλεζεο. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηεη, πσο κηα ηζνξξνπεκέλε 

πξνζέγγηζε πνπ ζα ζπλδπάδεη εμσγελή θαη ελδνγελή θίλεηξα, ζα επηθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ φηη δξάζεηο πνπ ζα επηθεληξψλνληαη κφλν ζε κία θαηεγνξία 

θηλήηξσλ. Ζ ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε νξζή 

εθηίκεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ε ελίζρπζε ελφο ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη νξηζκέλα κφλν απφ ηα βαζηθά βήκαηα πξνο εθαξκνγή. Σν ίδην 

ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρνπλ δξάζεηο πνπ λα εληζρχνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη 

κεηεθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, 

ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ αίζζεζε δηθαίνπ. Γηα παξάδεηγκα ε βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν αχμεζεο ηεο παξαθίλεζεο. Γηαπηζηψλεηαη, 

πξνθεηκέλνπ νη δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ λα σζήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ζε κηα πην 

απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά, φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε θαηάιιειε 

ζχλζεζε εμσγελή θαη ελδνγελή θηλήηξσλ ζην κέιινλ. 

 

6.6.Δξεπλεηηθνί Πεξηνξηζκνί 

Ζ παξνχζα κειέηε ππφθεηηαη ζε εξεπλεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη σο νξζφ 

ζεσξείηαη ππφ ην πξίζκα απηψλ λα εμεηαζηνχλ ηα επξήκαηα ηεο. Αλ θαη δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν λα είλαη άξηην, δηαπηζηψζεθε πσο ζε 

νξηζκέλα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα νη απαληήζεηο ήηαλ πξφρεηξεο θαη 

ακεξφιεπηεο κε ζπλέπεηα λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αιήζεηα, νπφηε θαη 

αγλνήζεθαλ ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα 

γλσξίδνπκε αλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ επεμεξγάζηεθαλ πεξηέρνληαη θάπνηεο 

πξφρεηξεο θαη ακεξφιεπηεο απαληήζεηο. Θεσξήζεθε πσο ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ 

νπνίσλ επεμεξγάζηεθαλ ηα δεδνκέλα, αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αιήζεηα απηψλ πνπ ηα 

ζπκπιήξσζαλ. 
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Ο βαζκφο αληαπφθξηζεο, ζε έθθξαζε πνζνζηνχ ησλ 79 επεμεξγαζκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ επί ην ζχλνιν ησλ 116 κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο 

είλαη 68%. Σν πνζνζηφ θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη απφ απηφ 

αλαδείρηεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ζ εθηίκεζε είλαη πσο 

κεγαιχηεξνο βαζκφο αληαπφθξηζεο δελ ζα δηαθνξνπνηνχζε νπζηαζηηθά ηα 

απνηειέζκαηα. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρεηηθά ηδηαίηεξε ρξνληθή πεξίνδν, δειαδή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ ενξηψλ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα ίζσο επεξέαζε ηελ ζηάζε θάπνησλ 

απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Δμαηηίαο ηνπ ρξνληθνχ 

πεξηνξηζκνχ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο δελ ήηαλ 

δπλαηφλ απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά θάπνηα άιιε, ζρεηηθά πην νπδέηεξε, ρξνληθά 

πεξίνδν. 

Ζ δηνηθεηηθή δνκή θαη γεληθά ν ηξφπνο δηνίθεζεο θάζε δήκνπ δηαθνξνπνηείηαη 

ιφγσ δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ. Απηφ αλαπφθεπθηα επεξεάδεη 

θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαζψο θαη ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, φζν αθνξά ηελ παξαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ, κπνξεί λα εηπσζεί φηη  θάζε 

δήκνο απνηειεί κνλαδηθή πεξίπησζε. Γειαδή ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο λα κελ είλαη εμίζνπ αληηπξνζσπεπηηθά θαη γηα 

άιινπο δήκνπο θαη ζα ήηαλ ιάζνο ε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Σα επξήκαηα 

κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα αίζζεζε γηα ην πνηνη παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ απμεκέλε 

παξαθίλεζε ζηνπο ππαιιήινπο ελφο δήκνπ θαη πσο νη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη 

κε θάπνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 

6.7. Πξνηάζεηο κειινληηθήο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα κειέηε παξήγαγε ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

Γήκνπ Φιψξηλαο. Σα ζπκπεξάζκαηα φκσο ηεο κειέηεο, δελ κπνξνχλε λα 

γεληθεπηνχλ γηα ηνπο άιινπο δήκνπο ηεο ρψξαο. Παξά κφλν, λα δψζνπλ ελδείμεηο γηα 

ην πνηνη παξάγνληεο ίζσο δεκηνπξγνχλ απμεκέλε παξαθίλεζε ζηνπο ππαιιήινπο 

ηνπο. Αληίζηνηρεο κειέηεο ζε άιινπο δήκνπο ηεο ρψξαο, ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ 

ηηο γλψζεηο καο κε πνιιαπιά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

ησλ ππαιιήισλ ζηνπο δήκνπο. ηε ζπλέρεηα ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ επξεκάησλ 

ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, ζα βνεζνχζε ζηελ δηακφξθσζε άπνςεο γηα ην εάλ 
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ππάξρνπλ θνηλά θίλεηξα θαη αληηθίλεηξα θαη πσο ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κηα 

θνηλή κεηαξξπζκηζηηθή δξάζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ. 

Ζ παξνχζα κειέηε παξήγαγε επίζεο ην ζπκπέξαζκα, φηη νη παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία, εθπαίδεπζε θαη πξνυπεξεζία). Δθηελή κειέηε κε 

αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ παξαγφλησλ παξαθίλεζεο θαη 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ειηθία θαη έηε πξνυπεξεζίαο ζα βνεζήζεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πσο αιιάδνπλ ηζρχ ηα θίλεηξα κε ην ρξφλν. Σα ζπκπεξάζκαηα κηαο 

ηέηνηνπ είδνπο έξεπλαο, ζα βνεζήζνπλ ζην λα παξέρνληαη ηα θαηάιιεια θίλεηξα 

ζηνπο ππαιιήινπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, ψζηε λα δηαηεξνχληαη 

απνδνηηθνί. 

Δλδηαθέξνλ ζα είρε κηα έξεπλα πνπ ζα εμέηαδε θίλεηξα πνπ δελ παξέρνληαη 

ζηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή κεζφδσλ παξαθίλεζεο ζηνπο 

δήκνπο κε ηελ πηνζεζία θηλήηξσλ, πνπ εθαξκφδνληαη κε επηηπρία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ζα πξφζθεξε έδαθνο γηα ηελ δηεμαγσγή δηαθφξσλ εξεπλψλ ζρεηηθψλ, κε ηελ 

εξγαζηαθή παξαθίλεζε ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Ι. Δξωηεκαηνιόγην έξεπλαο 

 

II. Πίλαθεο 

 

ΙΙΙ. πληνκνγξαθίεο 
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Ι. Δξωηεκαηνιόγην έξεπλαο 

 
  ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 
 

    ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ 
ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ Ο.Σ.Α. 

 
Αμηφηηκε Κχξηε/Κπξία, 
 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί, αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην δηεμαγσγήο έξεπλαο 
ζρεηηθά κε ηελ παξαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α´ Βαζκνχ 
θαη απεπζχλεηαη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο. 
 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη απζηεξά αλψλπκν θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 
 

Οδεγίεο 
 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αλψλπκε. 
Αθνινπζνχλ θάπνηεο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζέιακε λα απαληήζεηε βάδνληαο έλα 
«Υ» ζηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη. 
 
αο παξαθαινχκε λα ηηο ζπκπιεξψζεηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο ρσξίο λα αθήζεηε θελά. 
Γελ ππάξρεη ζσζηή ή ιαλζαζκέλε απάληεζε. 
 
αο επραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκή ζαο. 
 
Α. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
1.  Φχιν: 
 

Άλδξαο ,  Γπλαίθα  
 
2.  Ζιηθία: 
 

έσο 25 , 25-34 , 35-44 , 45-54 , 55 θαη άλσ  
 
3.  Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 
 

 Καηεγνξία ΤΔ  

 Καηεγνξία ΓΔ  

 Καηεγνξία ΣΔ  

 Καηεγνξία ΠΔ  

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  

 Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ  
 
4.  Έηε πξνυπεξεζίαο ζην Γήκν Φιψξηλαο: 
 

έσο 10 , 11-20 , 21-30 , 31 θαη άλσ  
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Β. ΣΙ ΜΔ ΠΑΡΑΚΙΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ ΜΟΤ; 
 
εκεηψζηε έλα «Υ» δίπια ζηνλ αξηζκφ πνπ ζαο εθπξνζσπεί γηα θάζε πξφηαζε 
φπνπ: 
 

1 = Αζήκαλην 
2 = Λίγν ζεκαληηθό 
3 = Μεηξίωο ζεκαληηθό 
4 = Πνιύ ζεκαληηθό 
5 = Δμαηξεηηθά ζεκαληηθό 

 
1)  ρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξψ λα αλαπηχμσ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ. 

1 2 3 4 5  
 
2)  Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέαο γλψζεο (επηκφξθσζε) ζηo πιαίζηo ηεο 

εξγαζίαο. 
1 2 3 4 5  

 
3)  Καιή πιεξσκή (κηζζφο) γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειψ. 

1 2 3 4 5  
 
4)  Δπθαηξία γηα αλάπηπμε αλεμάξηεηε ζθέςεο, έθθξαζεο θαη πξάμεο (απηνλνκία / 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ). 
1 2 3 4 5  

 
5)  Να είκαη απνδεθηφο απφ ηνπο άιινπο (ζπλαδέιθνπο, πξντζηακέλνπο) 

1 2 3 4 5  
 
6)  Πξφζζεηεο ακνηβέο θαη παξνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία πνπ εθηειψ. 

1 2 3 4 5  
 

7)  Δπθαηξία γηα αλάπηπμε ζηελψλ θηιηθψλ - θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 
1 2 3 4 5  

 
8)  Αίζζεζε απηνεθηίκεζεο / ππεξεθάλεηαο γηα ηελ δνπιεηά πνπ θάλσ. 

1 2 3 4 5  
 
9)  Δπθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε. 

1 2 3 4 5  
 
10)  Αίζζεζε αζθάιεηαο θαη κνληκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία. 

1 2 3 4 5  
 
11)  Δπθαηξία πνπ κνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία λα βνεζάσ ηνπο ζπλαλζξψπνπο κνπ. 

1 2 3 4 5  
 
12)  πλαηζζεκαηηθή επηβξάβεπζε (αλαγλψξηζε / θηινθξφλεζε θαη εθηίκεζε) ηεο 

ζπλεηζθνξάο κνπ. 
1 2 3 4 5  
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13)  Δπραξίζηεζε / ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδσ απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 
κνπ. 

1 2 3 4 5  
 
14)  Κνηλσληθή ζέζε / γφεηξν πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή ηεο ζέζεο κνπ. 

1 2 3 4 5  
 
15)  Γίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ Γηνίθεζε. 

1 2 3 4 5  
 
16)  Ηζρχνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. 

1 2 3 4 5  
 
17)  Αλεζπρία κήπσο ππνπέζσ ζε παξάπησκα. 

1 2 3 4 5  
 
18)  ρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξψ λα αλαπηχμσ κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. 

1 2 3 4 5  
 
19)  Δπράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

1 2 3 4 5  
 
20)  Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. 

1 2 3 4 5  
 
21)  Δπθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε, πξναγσγή. 

1 2 3 4 5  
 
22)  Ζ κε επέκβαζε ζπλαδέιθσλ ή πξντζηακέλσλ ζηελ δνπιεηά κνπ. 

1 2 3 4 5  
 
23)  Καιφ εξγαζηαθφ θιίκα, ε έιιεηςε άγρνπο θαη ζπλζεθψλ ζπγθξνχζεσλ 

(δηαπιεθηηζκνί, εληάζεηο, δηακάρεο) ζην ρψξν εξγαζίαο. 
1 2 3 4 5  
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II. Πίλαθεο 

Πίλαθαο 1. Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηεο έξεπλαο 

ΚΧΓ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΚΗΝΖΣΡΟΤ 

B01 
ρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξψ λα αλαπηχμσ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ. 

Δμσγελή 

B02 
Αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη λέαο γλψζεο (επηκφξθσζε) ζην 

πιαίζην ηεο εξγαζίαο. 

Δλδνγελή 

B03 Καιή πιεξσκή (κηζζφο) γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειψ. Δμσγελή 

B04 
Δπθαηξία γηα αλάπηπμε αλεμάξηεηε ζθέςεο, έθθξαζεο θαη πξάμεο 

(απηνλνκία / δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ). 

Δλδνγελή 

B05 
Να είκαη απνδεθηφο απφ ηνπο άιινπο (ζπλαδέιθνπο, 

πξντζηακέλνπο). 

Δλδνγελή 

B06 
Πξφζζεηεο ακνηβέο θαη παξνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία 

πνπ εθηειψ. 

Δμσγελή 

B07 Δπθαηξία γηα αλάπηπμε ζηελψλ θηιηθψλ - θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Δλδνγελή 

B08 Αίζζεζε απηνεθηίκεζεο / ππεξεθάλεηαο γηα ηελ δνπιεηά πνπ θάλσ. Δλδνγελή 

B09 Δπθαηξίεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε. Δλδνγελή 

B10 Αίζζεζε αζθάιεηαο θαη κνληκφηεηαο πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία. Δμσγελή 

B11 
Δπθαηξία πνπ κνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία λα βνεζάσ ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο κνπ. 

Δλδνγελή 

B12 
πλαηζζεκαηηθή επηβξάβεπζε (αλαγλψξηζε / θηινθξφλεζε θαη 

εθηίκεζε) ηεο ζπλεηζθνξάο κνπ. 

Δλδνγελή 

B13 
Δπραξίζηεζε / ηθαλνπνίεζε πνπ απνθνκίδσ απφ ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο κνπ. 

Δλδνγελή 

B14 
Κνηλσληθή ζέζε / γφεηξν πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηνρή ηεο ζέζεο 

κνπ. 

Δμσγελή 

B15 Γίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ Γηνίθεζε. Δμσγελή 

B16 Ηζρχνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. Δμσγελή 

B17 Αλεζπρία κήπσο ππνπέζσ ζε παξάπησκα. Δμσγελή 

B18 
ρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ κπνξψ λα αλαπηχμσ κε ηε Γηνίθεζε ηνπ 

Γήκνπ. 

Δμσγελή 

B19 Δπράξηζην πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Δμσγελή 

B20 Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Δμσγελή 

B21 Δπθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε, πξναγσγή. Δμσγελή 

B22 Ζ κε επέκβαζε ζπλαδέιθσλ ή πξντζηακέλσλ ζηελ δνπιεηά κνπ. Δμσγελή 

B23 

Καιφ εξγαζηαθφ θιίκα, ε έιιεηςε άγρνπο θαη ζπλζεθψλ 

ζπγθξνχζεσλ (δηαπιεθηηζκνί, εληάζεηο, δηακάρεο) ζην ρψξν 

εξγαζίαο. 

Δμσγελή 
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Πίλαθαο 2. Σα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο έξεπλαο 

ΣΟΙΥΔΙΟ ΠΛΗΘΟ (%) 

ΦΤΛΟ  

 

Άλδξεο 51 (64,56%) 

Γπλαίθεο 28 (35,44%) 

ΗΛΙΚΙΑ  

 

Έσο 25 εηψλ 0 

25 – 34 εηψλ 0 

35 – 44 εηψλ 28 (35,44%) 

45 – 54 εηψλ 32 (40,51%) 

55 εηψλ θαη άλσ 19 (24,05%) 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

 

Καηεγνξία ΤΔ 9 (11,39%) 

Καηεγνξία ΓΔ 32 (40,51%) 

Καηεγνξία ΣΔ 13 (16,46%) 

Καηεγνξία ΠΔ 9 (11,39%) 

Καηεγνξία Μεηαπηπρηαθνχ 13 (16,46%) 

Καηεγνξία Γηδαθηνξηθνχ 3 (3,80%) 

ΔΣΗ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟ  

 

Έσο 10 έηε 14 (17,72%) 

11 – 20 έηε 43 (54,43%) 

21 – 30 έηε 6 (7,59%) 

31 θαη άλσ έηε 16 (20,25%) 
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Πίλαθαο 3. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν όξν ζην ζύλνιν 

ηνπ δείγκαηνο 

Α/Α ΚΧΓ ΜΔΟ ΓΙΑΜΔΟ 

ΔΠΙΚΡΑΣΟΤΑ 

ΣΙΜΗ ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΚΙΝΗΣΡΟΤ 

1 B11 4,44 5 5 0,40 Δλδνγελή 

2 B08 4,22 4 5 0,89 Δλδνγελή 

3 B19 4,16 4 5 0,88 Δμσγελή 

4 B05 4,14 4 5 0,79 Δλδνγελή 

5 B10 4,14 4 5 1,04 Δμσγελή 

6 B01 4,13 4 5 0,86 Δμσγελή 

7 B23 4,13 5 5 1,37 Δμσγελή 

8 B04 4,03 4 4 0,87 Δλδνγελή 

9 B15 4,03 5 5 1,49 Δμσγελή 

10 B13 4,00 4 4 0,79 Δλδνγελή 

11 B02 3,99 4 4 0,96 Δλδνγελή 

12 B03 3,91 4 5 1,13 Δμσγελή 

13 B22 3,67 4 4 1,17 Δμσγελή 

14 B09 3,61 4 4 1,57 Δλδνγελή 

15 B18 3,61 4 4 0,96 Δμσγελή 

16 B12 3,58 4 4 1,04 Δλδνγελή 

17 B07 3,49 4 4 1,05 Δλδνγελή 

18 B20 3,39 4 4 2,04 Δμσγελή 

19 B06 3,37 4 4 1,88 Δμσγελή 

20 B17 3,34 4 4 1,38 Δμσγελή 

21 B14 3,00 3 4 1,31 Δμσγελή 

22 B21 2,92 3 4 1,71 Δμσγελή 

23 B16 2,81 3 3 1,72 Δμσγελή 

 

Παξάγνληεο κε απμεκέλε δχλακε λα παξαθηλνχλ  

Παξάγνληεο κε ρακειή δχλακε λα παξαθηλνχλ



Πίλαθαο 4. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν όξν γηα θάζε 

θύιν ηνπ δείγκαηνο 

Α/Α ΑΝΓΡΔ ΓΔΙΓΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΔ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

ΚΧΓ ΜΔΟ 

(ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ) 

ΓΗΑΜΔΟ 

(ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ 

ΣΗΜΖ) 

ΚΧΓ ΜΔΟ 

(ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ) 

ΓΗΑΜΔΟ 

(ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ 

ΣΗΜΖ) 

1 B11 4,47 (0,37) 5 (5) B04 4,46 (0,48) 5 (5) 

2 B08 4,20 (1,04) 4 (5) B23 4,43 (0,62) 5 (5) 

3 B05 4,18 (0,75) 4 (5) B10 4,39 (0,47) 4,5 (5) 

4 B15 4,06 (1,46) 5 (5) B11 4,39 (0,47) 4,5 (5) 

5 B19 4,06 (1,02) 4 (5) B19 4,36 (0,61) 4,5 (5) 

6 B01 4,02 (0,98) 4 (4) B01 4,32 (0,60) 4 (5) 

7 B10 4,00 (1,32) 4 (5) B02 4,29 (0,66) 4 (4) 

8 B23 3,96 (1,72) 4 (5) B08 4,25 (0,64) 4 (5) 

9 B03 3,88 (1,19) 4 (5) B13 4,25 (0,56) 4 (5) 

10 B13 3,86 (0,88) 4 (4) B05 4,07 (0,88) 4 (5) 

11 B02 3,82 (1,07) 4 (5) B03 3,96 (1,07) 4 (5) 

12 B04 3,78 (0,93) 4 (4) B15 3,96 (1,59) 4 (5) 

13 B22 3,73 (1,20) 4 (4) B20 3,93 (1,62) 4 (5) 

14 B18 3,67 (0,95) 4 (3) B09 3,89 (1,28) 4 (4) 

15 B12 3,63 (1,16) 4 (4) B17 3,68 (1,49) 4 (4) 

16 B07 3,57 (1,05) 4 (3) B22 3,57 (1,14) 4 (4) 

17 B09 3,45 (1,69) 4 (4) B06 3,54 (1,81) 4 (4) 

18 B06 3,27 (1,92) 4 (4) B12 3,50 (0,85) 3,5 (4) 

19 B17 3,16 (1,25) 3 (4) B18 3,50 (1,00) 4 (4) 

20 B20 3,10 (2,05) 3 (4) B07 3,36 (1,05) 3,5 (4) 

21 B14 3,00 (1,48) 3 (4) B21 3,32 (1,86) 4 (4) 

22 B16 2,84 (1,45) 3 (2) B14 3,00 (1,04) 3 (4) 

23 B21 2,71 (1,53) 3 (4) B16 2,75 (2,27) 3 (1) 

 

Παξάγνληεο κε απμεκέλε δχλακε λα παξαθηλνχλ  

Παξάγνληεο κε ρακειή δχλακε λα παξαθηλνχλ



Πίλαθαο 5. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν όξν γηα θάζε 

ειηθηαθή νκάδα ηνπ δείγκαηνο 

Α/Α ΗΛΙΚΙΑ 35 – 44 ΔΣΧΝ ΗΛΙΚΙΑ 45 – 54 ΔΣΧΝ ΗΛΙΚΙΑ 55 ΔΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΧ 

ΚΧΓ Μ (Γ)
*1 

Γ (Δ.Σ.)
*2 ΚΧΓ Μ (Γ)

*1
 Γ (Δ.Σ.)

*2
 ΚΧΓ Μ (Γ)

*1
 Γ (Δ.Σ.)

*2
 

1 
B11 

4,43 

(0,48) 5 (5) 
B11 

4,31 

(0,80) 4,5 (5) 
B15 

4,53 

(0,49) 5 (5) 

2 
B08 

4,29  

(0,66) 4 (5) 
B08 

4,31 

(0,80) 4,5 (5) 
B11 

4,42 

(0,48) 5 (5) 

3 
B05 

4,21 

(0,62) 4 (4) 
B01 

4,22 

(0,82) 4 (4) 
B03 

4,37 

(0,68) 5 (5) 

4 
B01 

4,14 

(0,50) 4 (4) 
B10 

4,22 

(0,69) 4 (5) 
B23 

4,37 

(0,80) 5 (5) 

5 
B02 

4,14 

(0,65) 4 (4) 
B13 

4,22 

(0,69) 4 (5) 
B05 

4,26 

(0,87) 5 (5) 

6 
B10 

4,07 

(1,40) 4 (5) 
B19 

4,19 

(0,67) 4 (5) 
B13 

4,26 

(0,65) 4 (5) 

7 
B19 

4,07 

(1,03) 4 (4) 
B23 

4,09 

(1,57) 5 (5) 
B19 

4,26 

(1,09) 5 (5) 

8 
B04 

4,04 

(0,63) 4 (4) 
B02 

4,03 

(0,74) 4 (4) 
B04 

4,16 

(0,81) 4 (5) 

9 
B23 

4,00 

(1,56) 4 (5) 
B05 

4,00 

(0,90) 4 (5) 
B10 

4,11 

(1,21) 4 (5) 

10 
B15 

3,96 

(1,89) 4,5 (5) 
B04 

3,94 

(1,16) 4 (5) 
B01 

3,95 

(1,50) 4 (5) 

11 
B13 

3,93 

(0,81) 4 (4) 
B15 

3,78 

(1,60) 4 (5) 
B08 

3,95 

(1,39) 4 (5) 

12 
B03 

3,86 

(1,46) 4 (5) 
B09 

3,72 

(1,11) 4 (4) 
B07 

3,79 

(1,62) 4 (5) 

13 
B09 

3,86 

(1,61) 4 (4) 
B12 

3,72 

(1,11) 4 (4) 
B02 

3,68 

(1,78) 4 (5) 

14 
B22 

3,79 

(0,84) 4 (4) 
B03 

3,69 

(1,00) 3,5 (3) 
B22 

3,68 

(1,34) 4 (4) 

15 
B12 

3,68 

(0,67) 4 (4) 
B18 

3,69 

(0,74) 4 (3) 
B17 

3,53 

(1,82) 4 (4) 

16 
B18 

3,68 

(0,97) 4 (4) 
B22 

3,56 

(1,42) 4 (4) 
B06 

3,37 

(2,47) 4 (4) 

17 
B20 

3,43 

(1,81) 4 (4) 
B06 

3,50 

(1,48) 4 (4) 
B18 

3,37 

(1,36) 3 (3) 

18 
B07 

3,39 

(0,91) 3,5 (4) 
B20 

3,44 

(1,87) 4 (4) 
B12 

3,32 

(1,56) 3 (3) 

19 
B17 

3,32 

(1,19) 3 (4) 
B07 

3,41 

(0,83) 3 (3) 
B20 

3,26 

(2,87) 4 (5) 

20 
B06 

3,21 

(2,03) 3,5 (4) 
B17 

3,25 

(1,35) 3,5 (4) 
B09 

3,05 

(2,05) 3 (4) 

21 
B14 

3,21 

(1,21) 3 (4) 
B21 

3,03 

(1,58) 3 (4) 
B16 

3,00 

(2,11) 3 (2) 

22 
B21 

3,18 

(1,56) 3,5 (4) 
B14 

3,00 

(1,10) 3 (4) 
B14 

2,68 

(1,78) 2 (2) 

23 
B16 

2,79 

(1,66) 3 (3) 
B16 

2,72 

(1,63) 2,5 (2) 
B21 

2,37 

(1,91) 2 (1) 

*1 = ΜΔΟ (ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ)                  Παξάγνληεο κε απμεκέλε δχλακε λα παξαθηλνχλ  

*2 = ΓΗΑΜΔΟ (ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ) Παξάγνληεο κε ρακειή δχλακε λα παξαθηλνχλ 



Πίλαθαο 6. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν όξν γηα θάζε επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο 

Α/Α 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΔ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔ ΚΑΣΟΥΟΙ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ 

ΚΧΓ Μ (Γ)
*1 

Γ (Δ.Σ.)
*2 ΚΧΓ Μ (Γ)

*1
 Γ (Δ.Σ.)

*2
 ΚΧΓ Μ (Γ)

*1
 Γ (Δ.Σ.)

*2
 ΚΧΓ Μ (Γ)

*1 
Γ (Δ.Σ.)

*2 ΚΧΓ Μ (Γ)
*1

 Γ (Δ.Σ.)
*2

 

1 
B10 

4,89  

(0,11) 5 (5) 
B11 

4,63 

(0,31) 5 (5) 
B11 

4,38 

(0,26) 4 (4) 
B15 

4,56 

(0,53) 5 (5) 
B08 

4,50 

(0,53) 5 (5) 

2 
B23 

4,56 

(0,53) 5 (5) 
B10 

4,34 

(1,20) 5 (5) 
B01 

4,31 

(0,73) 4 (4) 
B23 

4,44 

(1,03) 5 (5) 
B11 

4,44 

(0,40) 4,5 (5) 

3 
B05 

4,44 

(0,53) 5 (5) 
B05 

4,31 

(0,61) 4 (5) 
B08 

4,23 

(0,53) 4 (4) 
B01 

4,22 

(0,69) 4 (5) 
B02 

4,25 

(0,73) 4 (5) 

4 
B11 

4,33 

(0,50) 4 (5) 
B08 

4,31 

(0,74) 5 (5) 
B04 

4,08 

(0,58) 4 (4) 
B02 

4,22 

(0,69) 4 (5) 
B19 

4,25 

(0,60) 4 (5) 

5 
B15 

4,33 

(0,75) 5 (5) 
B19 

4,31 

(0,93) 5 (5) 
B19 

4,08 

(0,91) 4 (4) 
B03 

4,22 

(0,69) 4 (5) 
B15 

4,13 

(1,58) 5 (5) 

6 
B03 

4,22 

(0,94) 5 (5) 
B04 

4,22 

(0,69) 4 (5) 
B05 

3,92 

(1,24) 4 (5) 
B04 

4,22 

(0,69) 4 (5) 
B01 

4,06 

(0,46) 4 (4) 

7 
B07 

4,00 

(1,25) 4 (5) 
B01 

4,16 

(1,10) 4 (5) 
B02 

3,85 

(0,81) 4 (4) 
B05 

4,22 

(0,44) 4 (4) 
B13 

4,06 

(0,73) 4 (4) 

8 
B18 

3,89 

(1,11) 4 (4) 
B13 

4,16 

(0,91) 4 (5) 
B10 

3,85 

(1,31) 4 (4) 
B11 

4,00 

(0,75) 4 (4) 
B23 

4,06 

(2,06) 5 (5) 

9 
B19 

3,89 

(1,11) 4 (5) 
B23 

4,09 

(1,44) 4,5 (5) 
B23 

3,77 

(1,19) 4 (4) 
B13 

4,00 

(0,75) 4 (5) 
B03 

3,81 

(0,70) 4 (3) 

10 
B01 

3,78 

(1,19) 4 (5) 
B15 

4,06 

(1,48) 4,5 (5) 
B13 

3,69 

(0,56) 4 (4) 
B09 

3,89 

(0,36) 4 (4) 
B04 

3,81 

(1,10) 4 (4) 

11 
B08 

3,78 

(1,44) 4 (4) 
B02 

4,03 

(1,06) 4 (4) 
B18 

3,69 

(0,40) 4 (4) 
B19 

3,89 

(1,11) 4 (5) 
B05 

3,75 

(1,00) 3,5 (3) 

12 
B12 

3,78 

(0,94) 4 (4) 
B03 

3,91 

(1,51) 4 (5) 
B03 

3,62 

(1,26) 3 (3) 
B22 

3,89 

(0,86) 4 (4) 
B10 

3,75 

(0,87) 4 (4) 

 

*1 = ΜΔΟ (ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ)                                                                          Παξάγνληεο κε απμεκέλε δχλακε λα παξαθηλνχλ  

*2 = ΓΗΑΜΔΟ (ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ) παξαγφλησλ                              



 

Πίλαθαο 6, ζπλέρεηα. 

Α/Α 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΔ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΔ ΚΑΣΟΥΟΙ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ 

ΚΧΓ Μ (Γ)
*1 

Γ (Δ.Σ.)
*2 ΚΧΓ Μ (Γ)

*1
 Γ (Δ.Σ.)

*2
 ΚΧΓ Μ (Γ)

*1
 Γ (Δ.Σ.)

*2
 ΚΧΓ Μ (Γ)

*1 
Γ (Δ.Σ.)

*2 ΚΧΓ Μ (Γ)
*1

 Γ (Δ.Σ.)
*2

 

13 
B13 

3,78 

(0,94) 4 (4) 
B22 

3,91 

(0,93) 4 (4) 
B07 

3,62 

(0,59) 4 (4) 
B08 

3,78 

(1,94) 4 (4) 
B09 

3,69 

(1,70) 4 (5) 

14 
B06 

3,56 

(3,03) 4 (5) 
B17 

3,78 

(1,14) 4 (4) 
B09 

3,62 

(1,76) 4 (4) 
B10 

3,78 

(0,44) 4 (4) 
B06 

3,56 

(1,60) 4 (4) 

15 
B04 

3,44 

(1,53) 4 (2) 
B12 

3,69 

(1,13) 4 (4) 
B12 

3,46 

(0,94) 4 (4) 
B20 

3,67 

(2,00) 4 (5) 
B18 

3,56 

(0,80) 3 (3) 

16 
B02 

3,33 

(1,25) 3 (3) 
B18 

3,63 

(1,21) 4 (4) 
B20 

3,38 

(1,92) 3 (5) 
B07 

3,56 

(1,53) 4 (4) 
B22 

3,56 

(1,46) 4 (4) 

17 
B22 

3,33 

(0,75) 3 (3) 
B09 

3,59 

(1,93) 4 (4) 
B22 

3,31 

(1,90) 4 (4) 
B12 

3,44 

(1,28) 3 (3) 
B12 

3,44 

(1,06) 3 (3) 

18 
B09 

3,22 

(1,44) 3 (3) 
B06 

3,53 

(1,81) 4 (4) 
B14 

3,23 

(0,53) 3 (3) 
B06 

3,33 

(1,25) 3 (3) 
B20 

3,31 

(2,63) 4 (5) 

19 
B16 

3,00 

(1,75) 2 (2) 
B20 

3,50 

(1,87) 4 (4) 
B15 

3,23 

(2,03) 3 (2) 
B18 

3,22 

(1,19) 3 (3) 
B07 

3,19 

(0,70) 3 (3) 

20 
B17 

3,00 

(2,00) 3 (4) 
B07 

3,44 

(1,22) 3,5 (4) 
B17 

3,23 

(1,36) 3 (3) 
B17 

3,11 

(1,61) 3 (4) 
B21 

3,19 

(1,76) 3,5 (4) 

21 
B14 

2,89 

(1,61) 3 (2) 
B16 

3,16 

(1,49) 3 (3) 
B21 

3,00 

(1,33) 3 (2) 
B21 

2,67 

(1,50) 3 (4) 
B14 

2,94 

(1,93) 3 (4) 

22 
B20 

2,89 

(2,36) 3 (4) 
B14 

3,13 

(1,40) 3 (4) 
B16 

2,92 

(1,91) 3 (3) 
B14 

2,44 

(0,78) 2 (2) 
B17 

2,88 

(1,05) 3 (4) 

23 
B21 

2,44 

(2,03) 2 (1) 
B21 

2,97 

(1,90) 3 (4) 
B06 

2,62 

(1,92) 3 (1) 
B16 

2,11 

(2,11) 1 (1) 
B16 

2,31 

(1,43) 2 (2) 

 

*1 = ΜΔΟ (ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ)                                                                         

*2 = ΓΗΑΜΔΟ (ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ) παξαγφλησλ                              Παξάγνληεο κε ρακειή δχλακε λα παξαθηλνχλ



Πίλαθαο 7. Καηάηαμε αλά παξάγνληα παξαθίλεζεο θαηά κέζν όξν γηα θάζε νκάδα πξνϋπεξεζίαο ηνπ δείγκαηνο 

Α/Α ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ ΔΧ 10 ΔΣΗ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 11 - 20 ΔΣΗ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 21 - 30 ΔΣΗ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 31 ΔΣΗ ΚΑΙ ΑΝΧ 

ΚΧΓ Μ (Γ)
*1 

Γ (Δ.Σ.)
*2 

ΚΧΓ Μ (Γ)
*1

 Γ (Δ.Σ.)
*2

 ΚΧΓ Μ (Γ)
*1

 Γ (Δ.Σ.)
*2

 ΚΧΓ Μ (Γ)
*1

 Γ (Δ.Σ.)
*2

 

1 B11 4,50 (0,42) 5 (5) B11 4,44 (0,49) 5 (5) B08 4,67 (0,67) 5 (5) B19 4,56 (0,40) 5 (5) 

2 B08 4,36 (0,71) 5 (5) B05 4,14 (0,74) 4 (4) B11 4,50 (0,30 4,5 (5) B13 4,50 (0,40) 5 (5) 

3 B23 4,36 (0,55) 4,5 (5) B01 4,09 (0,90) 4 (4) B02 4,17 (0,57) 4 (4) B23 4,44 (0,80) 5 (5) 

4 B01 4,29 (0,53 4 (4) B10 4,09 (1,09) 4 (5) B19 4,17 (0,97) 4,5 (5) B08 4,38 (0,65) 5 (5) 

5 B05 4,29 (0,68) 4,5 (5) B08 4,05 (1,05) 4 (4) B03 4,00 (1,60) 4,5 (5) B11 4,38 (0,25) 4 (4) 

6 B10 4,29 (0,84) 4,5 (5) B19 4,02 (0,93) 4 (4) B05 4,00 (1,60) 4,5 (5) B04 4,31 (0,90) 5 (5) 

7 B13 4,14 (0,44) 4 (4) B23 4,02 (1,50) 4 (5) B10 4,00 (0,80) 4 (3) B15 4,31 (0,76) 5 (5) 

8 B19 4,14 (1,21) 4,5 (5) B15 4,00 (1,62) 5 (5) B15 4,00 (2,40) 4,5 (5) B01 4,19 (0,96) 4,5 (5) 

9 B02 4,07 (1,46) 4 (4) B04 3,95 (0,81) 4 (4) B01 3,83 (1,37) 4 (4) B10 4,19 (1,36) 5 (5) 

10 B09 4,07 (1,46) 4 (4) B02 3,93 (0,83) 4 (4) B04 3,83 (2,17) 5 (5) B03 4,06 (0,73) 4 (5) 

11 B04 4,00 (0,62) 4 (4) B03 3,88 (1,20) 4 (5) B18 3,83 (0,97) 3,5 (3) B05 4,06 (0,86) 4 (5) 

12 B06 3,86 (1,82) 4 (4) B13 3,81 (0,92) 4 (4) B06 3,67 (1,07) 4 (4) B02 4,00 (1,20) 4 (5) 

13 B12 3,86 (0,90) 4 (4) B22 3,81 (0,87) 4 (4) B13 3,67 (1,07) 4 (4) B12 3,69 (1,03) 4 (3) 

14 B03 3,79 (1,41) 3,5 (5) B18 3,58 (0,92) 4 (4) B09 3,50 (2,30) 3,5 (3) B22 3,63 (1,32) 4 (4) 

15 B15 3,79 (1,72) 4 (5) B09 3,53 (1,49) 4 (4) B20 3,50 (2,30) 3,5 (5) B07 3,56 (1,86) 4 (5) 

16 B18 3,64 (1,02) 4 (4) B12 3,49 (1,02) 4 (4) B23 3,50 (3,90) 4,5 (5) B17 3,56 (1,73) 4 (4) 

17 B20 3,64 (1,79) 4 (5) B07 3,47 (0,87) 3 (3) B07 3,33 (1,07) 3 (3) B18 3,56 (1,20) 4 (4) 

18 B07 3,57 (0,88) 4 (4) B20 3,28 (1,92) 4 (4) B12 3,33 (1,87) 3,5 (3) B09 3,44 (1,73) 4 (4) 

19 B22 3,57 (1,34) 4 (4) B17 3,26 (1,43) 3 (4) B14 3,33 (1,47) 3,5 (4) B20 3,44 (2,80) 4 (5) 

20 B14 3,43 (1,96) 3,5 (3) B06 3,19 (1,82) 3 (4) B17 3,17 (2,17) 3,5 (4) B06 3,31 (2,36) 4 (4) 

21 B17 3,43 (0,73) 3,5 (4) B21 3,07 (1,59) 3 (4) B22 3,00 (2,80) 2,5 (2) B16 3,06 (2,06) 3 (4) 

22 B21 2,86 (1,67) 3 (3) B16 2,84 (2,00) 3 (3) B21 2,67 (1,47) 2,5 (2) B14 3,00 (1,47) 3 (4) 

23 B16 2,71 (0,99) 3 (3) B14 2,81 (1,01) 3 (3) B16 2,17 (0,57) 2 (2) B21 2,69 (2,36) 2,5 (1) 

 

*1 = ΜΔΟ (ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ)                                                                         Παξάγνληεο κε απμεκέλε δχλακε λα παξαθηλνχλ  

*2 = ΓΗΑΜΔΟ (ΔΠΗΚΡΑΣΟΤΑ ΣΗΜΖ) παξαγφλησλ                              Παξάγνληεο κε ρακειή δχλακε λα παξαθηλνχλ



ΙΙΙ. πληνκνγξαθίεο 

E.R.G. = Existence, Relatedness, Growth 

P.S.M. = Public Service Motivation 

Α..Δ.Π. = Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

ΓΔ = Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γ (Δ.Σ.) = Γηάκεζνο (Δπηθξαηνχζα Σηκή) 

θ.ά. = θαη άιια 

ΚΧΓ = Κσδηθφο 

Μ (Γ) = Μέζνο (Γηαθχκαλζε) 

Ο.Δ.Τ. = Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 

Ο.Σ.Α. = Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

παξ. = παξάγξαθνο 

ΠΔ = Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 

ζπλ.= ζπλεξγάηεο 

ΣΔ = Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

ΤΔ = Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Φ.Δ.Κ. = Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο 

 

 


