
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

 

 

 

 

Η επίδραση της ελληνικής οικονομικής κρίσης στην 

υγεία του εργαζόμενου πληθυσμού και οι επιπτώσεις 

στην οργανωτική δομή του δημόσιου Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
 

 

 

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: 

Κιλιντάρη Άννα 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: 

κος Λαζαρίδης Θεμιστοκλής 

Αναπληρωτής Καθηγητής  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

 

 

 

 

 

Φεβρουάριος 2020  



 

 

  



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

 

 

Η επίδραση της ελληνικής οικονομικής κρίσης στην 

υγεία του εργαζόμενου πληθυσμού και οι επιπτώσεις 

στην οργανωτική δομή του δημόσιου Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
 

 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: 

Κιλιντάρη Άννα 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: 

κος Λαζαρίδης Θεμιστοκλής 

Αναπληρωτής Καθηγητής  

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

 

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή: 

 

   Λαζαρίδης Θ.          Γκιούρκα Π.          Κωτσαλίδου Ε. 

Αναπλ. Καθηγητής               Εξωτερ. Συνεργ.                 Μέλος Ε.Δ.Ι.Π 

Πανεπιστ. Θεσσαλίας       Π.Δ.Μ           Π.Δ.Μ 

 

 

Φεβρουάριος 2020  



 

 

  



 

 

Ευχαριστίες 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού». Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

όλους όσοι με βοήθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειάς μου. 

Ευχαριστώ τους καθηγητές και τους συμφοιτητές μου στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ήταν υπέροχο να συμμετέχω σε αυτό. Θα 

ήθελα να αναφερθώ στις Κιομηρτσόγλου Ελισάβετ, Νούρτση Ευφροσύνη, 

Τσεκερίδου Σοφία, Τσιφλιτζή Ανδρονίκη και Τσούρου Ονουφρία που 

μοιραστήκαμε μέρος της καθημερινότητας των ημερών παρακολούθησης 

του μεταπτυχιακού προγράμματος με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και 

συμβουλές, κάτι που διαρκεί μέχρι και σήμερα. Στη Κηπουροπούλου 

Μαρία για την βοήθειά της καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος και για την μετέπειτα φιλία της. Στους κο Μυρωνίδη 

Νικόλαο και κα Φωτιάδου Ελένη για την γραμματειακή υποστήριξη. 

Θέλω να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες μου κα Γκιούρκα Παρασκευή 

και κα Κωτσαλίδου Ευδοξία που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην 

Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

κα Τριαντάρη Σωτηρία που αποτελεί την κινητήρια δύναμη του 

μεταπτυχιακού προγράμματος και γιατί η αμεσότητα με την οποία 

αντιμετωπίζει τους φοιτητές, μου έδωσε το θάρρος να εκφράσω την 

επιθυμία μου να συμμετάσχω σε αυτό. 

Πάνω από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κο 

Λαζαρίδη Θεμιστοκλή που με εμπιστεύτηκε για την εκπόνηση αυτής της 

εργασίας. Με στήριξε σε όλη την διάρκεια της προσπάθειάς μου. Τον 

ευχαριστώ για την καθοδήγησή του και την ασφάλεια που αυτή μου 

παρέχει. Με τις γνώσεις και την εμπειρία του επηρέασε συνολικά τόσο 

στη κατεύθυνση της διεξαγωγής της έρευνας αλλά και στη συγγραφή της 

εργασίας. Είναι τιμή μου να τον έχω δάσκαλό μου. 

Τίποτα από ότι έχω επιτύχει ως τώρα δεν θα ήταν δυνατό αν δεν είχα 

την στήριξη της οικογένειάς μου και των φίλων μου. Τους είμαι 

ευγνώμων. 



 

 

  



 

 

Περιεχόμενα 

 

Περίληψη ........................................................................................ 1 

Abstract .......................................................................................... 3 

Γλωσσάριο ....................................................................................... 5 

Κεφάλαιο 1. Οικονομική Κρίση & Εργασιακό Περιβάλλον .................. 11 

1.1 Σκοπός Εργασίας .................................................................. 11 

1.2 Γενική Ανασκόπηση της Ελληνικής Χρηματοοικονομικής Κρίσης 
και της Υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης ................................ 12 

1.3 Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στην Απασχόληση και τις 
Συνθήκες Εργασίας ..................................................................... 15 

1.3.1 Εργασιακές Συνθήκες ..................................................... 15 

1.3.2 Απασχόληση και Εργασιακές Συνθήκες στην Ελλάδα κατά τη 
Διάρκεια της Κρίσης ................................................................ 16 

1.4 Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στην Εργασιακή Απόδοση 21 

Κεφάλαιο 2. Απασχόληση, Ποιότητα Θέσεων Εργασίας και Υγεία των 
Εργαζομένων: Αλλαγές Κατά την Περίοδο της Κρίσης...................... 26 

2.1 Η Έννοια του Όρου “Υγεία” .................................................... 26 

2.2 Επιπτώσεις των Δυσχερών Οικονομικών Συνθηκών στην Υγεία των 
Εργαζομένων: Σύνδεση με την Οργανωτική Δομή ........................... 27 

2.3 Οικονομική Κρίση και Συστήματα Υγείας ................................ 35 

Κεφάλαιο 3. Σκοπός Εργασίας και Ερευνητική Μεθοδολογία .............. 40 

3.1 Ερευνητικά Ερωτήματα ......................................................... 40 

3.2 Συλλογή Στοιχείων ................................................................ 40 

3.3  Επεξεργασία Στοιχείων και Μεθοδολογία Ανάλυσης ................. 43 

3.3.1 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων......................... 43 

3.3.2 Βασικές Έννοιες Στατιστικής ............................................ 43 

3.4 Μαθηματικά Μοντέλα ............................................................ 53 

3.4.1 Γραμμική Παλινδρόμηση ................................................ 53 

3.4.2 Γενικό Γραμμικό Μοντέλο ............................................... 56 

3.4.3 Γραμμικό Μικτό Μοντέλο ................................................ 58 

3.5 Στατιστική Αξιολόγηση και Κριτήρια Αποδοχής Μοντέλου ......... 61 

3.6 Επεξεργασία των Στοιχείων ..................................................... 63 

Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης ............................. 71 



 

 

4.1 Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία ............................................ 71 

4.2 Αποτελέσματα Μικτού Γραμμικού Παραγωγικού Μοντέλου. ...... 84 

Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα - Συζήτηση ........................................... 88 

Βιβλιογραφία ................................................................................. 95 

Ελληνική ................................................................................... 95 

Ξένη .......................................................................................... 97 

 

 

  



1 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι 

να εξεταστεί αν η οικονομική κρίση που σημειώθηκε στην Ελλάδα μετά 

το 2008 επέδρασε στην υγεία του παραγωγικού δυναμικού του 

δημοσιονομικού τομέα της χώρας και κατ’ επέκταση στην οργανωτική 

δομή του δημοσίου. Ο οργανισμός που επιλέχθηκε να εξεταστεί είναι ο 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ο οργανισμός 

αυτός αποτέλεσε εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής των μέτρων 

δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν από τις Ελληνικές 

κυβερνήσεις. Ο ΟΑΕΔ αποτέλεσε φορέα συγχώνευσης των καταργηθέντων 

Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας, οι εργαζόμενοί 

του υπέστησαν μεγάλη μείωση του εισοδήματός τους, ενώ αποτελεί τον 

κύριο φορέα προώθησης της απασχόλησης και της ασφάλισης της 

ανεργίας, τομείς που επηρεάστηκαν σφοδρότατα από την οικονομική 

κρίση.  

Το δείγμα της μελέτης επιλέχθηκε από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ των 

νομών Κοζάνης και Ημαθίας, για τα προ κρίσης έτη 2004 έως 2008 και 

για τα έτη 2013 έως 2017 εντός της κρίσης. Η υπό εξέταση μεταβλητή 

ήταν ο αριθμός των ημερών άδειας ασθενείας, που έλαβαν οι εργαζόμενοι 

κατά τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα. Η ποσοτική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε μέσω δευτερογενούς δειγματοληψίας, 

δημιουργήθηκε βάση δεδομένων με τη χρήση του προγράμματος Excel 

και για την στατιστική ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα SPSS. Τα ερωτήματα που επεδίωξε να απαντήσει η έρευνα 

ήταν (α) αν η κρίση επέδρασε στην υγεία των εργαζομένων και κατά 

συνέπεια στην εργασιακή απόδοση και την ομαλή λειτουργία του 

δημόσιου οργανισμού ΟΑΕΔ, (β) αν επέδρασε διαφορετικά στους 

εργαζομένους των δύο εξεταζόμενων νομών και (γ) αν επέδρασε 

διαφορετικά στα δύο φύλα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψε ότι οι 

ημέρες αδειών ασθενείας των εργαζομένων αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της οικονομικής κρίσης και μάλιστα παρατηρήθηκε διαφορετική 
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επίδραση μεταξύ των φύλων των εργαζομένων, καθώς η χορήγηση αδειών 

ασθενείας αυξήθηκε περισσότερο στις εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο η 

μεταβολή του αριθμού των αδειών ασθενείας δεν ήταν διαφορετική 

μεταξύ των εργαζομένων των δύο νομών. 

Όπως διαπιστώθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα, η οικονομική κρίση 

που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα από το 2008, επέδρασε στο επίπεδο 

υγείας του εργαζόμενου πληθυσμού και οδήγησε σε αύξηση των 

αναρρωτικών αδειών, με αποτέλεσμα την αύξηση των ωρών απουσίας των 

εργαζομένων από την εργασία τους και τον επιπρόσθετο καταμερισμό 

αυτής σε λιγότερους υπαλλήλους. Το γεγονός ότι οι αλλαγές που 

προκλήθηκαν ήταν τυχαίες και άμεσες, δημιούργησαν μια συνεχώς 

μεταβαλλόμενη και απρόβλεπτη κατάσταση, που επηρέασε την 

εσωτερική λειτουργία του οργανισμού και αντιμετωπίστηκε κυρίως με 

λειτουργικές αλλαγές, όπως ανακατατάξεις και αναπροσαρμογές του 

ανθρώπινου δυναμικού με ενδυνάμωση τμημάτων και αλλαγή 

εργασιακών ρόλων. Οι νέες εργασιακές συνθήκες, όπως διαμορφώθηκαν, 

επέβαλαν βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ως μέθοδο εξόδου από 

την κρίση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ελληνική οικονομική κρίση, ΟΑΕΔ, Δημόσιος 

Οργανισμός, Υγεία, Εργαζόμενοι. 
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Abstract 

 

 The purpose of the present Postgraduate Thesis is to examine 

whether the financial crisis which occurred in Greece after 2008 had 

an impact on the health of the public sector workforce and, 

consequently, on the organizational structure of the public sector. The 

organization chosen to be examined is the Hellenic Manpower 

Employment Organization (OAED). This organization is an excellent 

example of the implementation of the fiscal reforming measures which 

were adopted by the Greek governments. OAED has incorporated the 

public organizations of Greek Workers' Hearth and Greek Workers' 

Housing which have been dissolved, its employees suffered a large 

reduction in their income, while it is the main organization which 

supports services in relation to employment and unemployment, 

sectors that have been critically affected by the economic crisis. 

The sample of the study was selected by the OAED services of 

Kozani and Imathia prefectures for the years 2004 to 2008 before the 

financial crisis, and for the years 2013 to 2017 during the crisis. The 

variable under consideration was the number of days of sick leave that 

employees received during the aforementioned time periods. The 

quantitative research was carried out through a secondary sampling 

method, a relevant database was created using the Microsoft Excel 

spreadsheet software, and the statistical analysis of the data was 

performed using the SPSS Statistics software package. The questions 

the study sought to answer were the following: (a) whether the 

financial crisis had an impact on OAED employees’ health and, 

consequently, on the efficiency, effectiveness and smooth operation of 

the public organization, (b) whether it affected the employees of the 

two prefectures examined differently, and (c) whether it affected the 

two sexes differently. 

The results of the analysis showed that the number of employees’ 

sick leave days increased during the economic crisis, and interestingly 

the effect differed between the two sexes; the increase of sick leave 
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days of women was higher than that of men. However, the number of 

sick leave was not affected differently among the employees of the two 

prefectures. 

The present study demonstrated that since 2008, the economic 

crisis in Greece has led to an increase in sick leave days, indicating a 

deterioration of the health of the working population. This resulted in 

employees being absent from work for longer periods of time, thus the 

work load being divided among fewer employees. The changes that 

have taken place were random and urgent, creating a volatile and 

unpredictable situation, which affected the internal operation of the 

organization. This instability was dealt mainly with changes in the 

functional organizational structure, such as staff mobility and role 

adjustments, aiming at reinforcing the workforce of small groups or 

departments within the organization. The recent working conditions 

demanded an improvement in productivity and work efficiency as a 

way out of the crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Greek financial crisis, Hellenic Manpower Employment 

Organization, Public organization, Health, Employments. 
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Γλωσσάριο 

 

 

ΑΕΠ: Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ή ΑΕΠ) αποτελεί το κυριότερο 

μακροοικονομικό μέγεθος. Ο βασικός στόχος μέτρησής του είναι η 

απόκτηση ενός μέτρου της συνολικής ποσότητας αγαθών και υπηρεσιών 

που παράγονται για την αγορά σε μία δεδομένη χώρα κατά μία δεδομένη 

χρονική περίοδο. Ορίζεται ως η συνολική αγοραία αξία όλων των τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια μιας 

ορισμένης χρονικής περιόδου. 

 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ): Η ΓΣΕΒΕΕ είναι τριτοβάθμια πανελλαδική 

οργάνωση εργοδοτών και ένας από τους 4 κοινωνικούς εταίρους που 

συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Αποτελεί το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών και Εμπόρων όλης της χώρας. 

 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ): Το ΔΝΤ είναι ένας διεθνής 

οργανισμός, ο οποίος επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα παρακολουθώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα 

ισοζύγια πληρωμών προσφέροντας οικονομική και τεχνική βοήθεια όταν 

του ζητηθεί. 

 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ): Ο 

ΕΟΠΠΥ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο συστάθηκε 

με τον Ν. 3918/2011 και ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 

2012, αρχικά υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών υγείας από έναν ενιαίο εθνικό φορέα. Στη συνέχεια, τέθηκε 

αποκλειστικά υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ισοζύγιο_πληρωμών
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (γαλλικά: Commission 

européenne, αναφέρεται συχνά ως Κομισιόν) είναι θεσμικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απώτερο σκοπό την προστασία των κοινοτικών 

συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1951 και έχει 

ως έδρα τις Βρυξέλλες, διατηρώντας επίσης γραφεία στο Λουξεμβούργο 

και αντιπροσωπείες σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Η Επιτροπή προτείνει 

νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις, τις οποίες υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αποτελεί συγχρόνως εκτελεστικό όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την 

εφαρμογή των κοινών πολιτικών και την εξασφάλιση της εφαρμογής της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της. 

 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και 

Εργασίας (Eurofound): Το Eurofound είναι ένας οργανισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε τον Μάιο του 1975 από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/75 του 

Συμβουλίου για να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και η έδρα του βρίσκεται στο 

Λάφλινσταουν της κομητείας του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Πρόκειται για 

σώμα που ασχολείται με ένα συγκεκριμένο υποσύνολο της πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προκειμένη περίπτωση εστιάζει στη 

διαχείριση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή πληροφοριών 

και την κοινοποίηση των πορισμάτων της. Δηλαδή, ασκεί ερευνητικές 

δραστηριότητες με στόχο να παρέχει στους χρήστες του ανεξάρτητες, 

συγκεκριμένες και έγκαιρες πληροφορίες επί του γνωστικού του 

αντικειμένου με την ενδεδειγμένη μορφή και ποιότητα για τη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη, στο πνεύμα του 

τριμερούς και ανεξάρτητου χαρακτήρα του. 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(Ε.Κ.Τ., αγγλικά: European Central Bank, E.C.B.) είναι η κεντρική 

τράπεζα για το ευρώ και διαχειρίζεται τη νομισματική πολιτική της 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωπαϊκή_Ένωση
https://el.wikipedia.org/wiki/1951
https://el.wikipedia.org/wiki/Βρυξέλλες
https://el.wikipedia.org/wiki/Λουξεμβούργο_(πόλη)
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευρωπαϊκό_Συμβούλιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιρλανδία
https://el.wikipedia.org/wiki/Αγγλικά
https://el.wikipedia.org/wiki/Ευρώ
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Ευρωζώνης, η οποία αποτελείται από 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και είναι μια από τις μεγαλύτερες νομισματικές ζώνες στον 

κόσμο. Είναι μία από τις σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου 

και είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

που αναφέρονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Οι 

ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι 

κεντρικές τράπεζες των 28 κρατών – μελών της ΕΕ. 

 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας: Ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης της Ελλάδος επινοήθηκε τον Μάρτιο 

του 2010 από το Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων 

εκτός ευρωπαϊκών συνθηκών, στο πλαίσιο μιας πρωτότυπης 

διακυβερνητικής συνεργασίας, προς αντιμετώπιση μιας απρόβλεπτης και 

επείγουσας κρίσης χρέους που απειλούσε το ευρώ. 

 

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ): Το ΙΟΒΕ είναι 

ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. 

Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική 

έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής 

οικονομίας και αφετέρου να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να 

διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση 

πολιτικής. 

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ): Ο 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (αγγλικά: 

Organisation for Economic Co-operation and Development) είναι 

διεθνής οργανισμός που αποτελείται από 30 κράτη-μέλη και προσφέρει 

στις κυβερνήσεις των κρατών – μελών τη δυνατότητα να συνομιλούν, να 

ανταλλάσσουν εμπειρίες και απόψεις και να βρίσκουν λύσεις σε συνήθη 

προβλήματα εθνικού ενδιαφέροντος. Επίσης δίνει την ευκαιρία στα 

κράτη – μέλη να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις, έτσι ώστε 

να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή οικονομική άνθιση και να 

βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών τους. 
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Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ): O Οργανισμός Εργατικής 

Εστίας (ΟΕΕ) ήταν ο κύριος φορέας κοινωνικών παροχών στην Ελλάδα. 

Αποτελούσε το κύριο όργανο άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω 

παροχών (προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, επιταγές για αγορά 

βιβλίων, επιταγές για θέατρα και κινηματογράφο κ.α.). Ως Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόταν από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Υπουργείο Εργασίας). 

 

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ): O Οργανισμός Εργατικής 

Κατοικίας (ΟΕΚ) ήταν ο κύριος φορέας κοινωνικής κατοικίας στην 

Ελλάδα. Αποτελούσε το κύριο όργανο άσκησης κοινωνικής στεγαστικής 

πολιτικής και ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο κατασκευαστικό φορέα 

κατοικίας, αφού οι οικισμοί οργανωμένης δόμησης που σχεδίαζε και 

οικοδομούσε σε όλη την ελληνική επικράτεια αντιπροσώπευαν το 96% 

περίπου της συνολικής ετήσιας οικοδομικής δραστηριότητας του 

δημόσιου τομέα. Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 

εποπτευόταν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

(πρώην Υπουργείο Εργασίας). 

 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.): Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας, είναι αυτόνομος διεθνής διακρατικός οργανισμός που αποτελεί 

εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και 

ασχολείται με τη διεθνή δημόσια υγεία. Ιδρύθηκε επίσημα το 1948 και 

εδρεύει στη Γενεύη. Αποτελεί μέλος της Ομάδας Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Group). Ο προκάτοχός 

του, ο Οργανισμός Υγείας, ήταν υπηρεσία της Κοινωνίας των Εθνών. Το 

“σύνταγμα” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει υπογραφεί από 61 

χώρες στις 22 Ιουλίου 1946 ενώ η πρώτη συνάντηση Παγκόσμιας 

Συνέλευσης Υγείας ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 1946.   

 

Παγκόσμια Τράπεζα: Η Παγκόσμια Τράπεζα (αγγλικά: World Bank) 

είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο παρέχει οικονομική 

και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες για αναπτυξιακά έργα 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Υπουργείο_Εργασίας_(Ελλάδα)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Υπουργείο_Εργασίας_(Ελλάδα)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Υπουργείο_Εργασίας_(Ελλάδα)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/ΟΗΕ
https://el.wikipedia.org/wiki/1948
https://el.wikipedia.org/wiki/Γενεύη
https://el.wikipedia.org/wiki/Αναπτυσσόμενη_χώρα
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(π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σχολεία) με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της 

φτώχειας.  

 

International Labour Organization (ILO): Η Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας (ΔΟΕ), γνωστή και με το διεθνές αρκτικόλεξο ILO, είναι ένας 

αυτόνομος διεθνής διακρατικός οργανισμός που συνδέεται με τον Ο.Η.Ε., 

του οποίου και αποτελεί εξειδικευμένη οργάνωση. Η ΔΟΕ, που εδρεύει 

στη Γενεύη, ιδρύθηκε στις 11 Απριλίου 1919 ως παράρτημα της 

Κοινωνίας των Εθνών. Η δικαιολογητική βάση της ίδρυσής της ήταν η 

αποκατάσταση της παγκόσμιας ειρήνης ενισχύοντας την κοινωνική 

δικαιοσύνη μέσα από τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, 

ως μέρος της Συνθήκης των Βερσαλλιών.  

 

Spreads: Είναι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ δύο επιτοκίων ή 

αποδόσεων. Συζητώντας για την ελληνική κρίση χρέους, η λέξη spread 

αναφέρεται στη διαφορά της απόδοσης των ελληνικών από τα γερμανικά 

δεκαετή ομόλογα αναφοράς. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Φτώχεια
https://el.wikipedia.org/wiki/Αρκτικόλεξο
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1919
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Κεφάλαιο 1. Οικονομική Κρίση & Εργασιακό Περιβάλλον 

 

1.1 Σκοπός Εργασίας 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί αν και κατά πόσο 

η οικονομική κρίση που σημειώθηκε στην Ελλάδα επέδρασε στην υγεία 

του παραγωγικού δυναμικού και στην περίπτωση που μια τέτοια 

επίδραση διαπιστωθεί, αν αυτή αντανακλάται στην εργασιακή του 

απόδοση και κατά συνέπεια στην ομαλή οργανωτική λειτουργία του 

οργανισμού στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στοιχεία που αφορούν εργαζόμενους 

του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ο 

οργανισμός αυτός του δημοσίου αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα 

εφαρμογής των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόστηκαν 

από τις Ελληνικές κυβερνήσεις, ακολουθώντας τα συμφωνηθέντα μέτρα 

των δανειακών συμβάσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο ΟΑΕΔ 

αποτέλεσε φορέα συγχώνευσης των καταργηθέντων Οργανισμών 

Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Σύμφωνα με 

τον Ν.4144/13 άρθρο 35 παράγραφος 1, “ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός 

διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

καταργηθέντων από 14/02/2012, στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του 

Ν.4046/12 όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με τις 

επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας και Οργανισμός Εργατικής 

Κατοικίας”. Αναμφισβήτητα, η πράξη αυτή επέφερε δραματικές αλλαγές 

τόσο στην δομή και διάρθρωση των εμπλεκόμενων οργανισμών όσο και 

στις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, ο ΟΑΕΔ 

αποτελεί τον κύριο φορέα α) προώθησης της απασχόλησης, β) της 

ασφάλισης της ανεργίας και γ) της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, τομείς λειτουργίας οι οποίοι επηρεάστηκαν σφοδρότατα από 

την οικονομική κρίση. 
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1.2 Γενική Ανασκόπηση της Ελληνικής Χρηματοοικονομικής 

Κρίσης και της Υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης   

 

 Από τα τέλη του 2008, η παγκόσμια ύφεση επηρέασε σε σημαντικό 

βαθμό την οικονομία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κρίση αυτή που 

χαρακτηρίστηκε από διάφορες συστημικές ανισορροπίες και προκλήθηκε 

από την εκδήλωση της τραπεζικής κρίσης το 2007-2008, είχε σημαντικές 

επιπτώσεις στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας στις χώρες της 

Ε.Ε., παρόλο που δεν είχαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο επίπεδο 

οικονομικής ύφεσης ή δημοσιονομικών προβλημάτων (Eurofound, 

2013).   

Στα τέλη του 2009 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας έκλεισε 

σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα καθιστούσαν βιώσιμο το 

δημόσιο χρέος. Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, που οδήγησαν στην δραματική μείωση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές ενώ παράλληλα 

η ικανότητα αυτή υποβαθμιζόταν βαθμιαία από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης. 

Η Ελλάδα βρέθηκε από τα τέλη του 2009 σε κατάσταση αδυναμίας 

χρηματοδότησης του τρέχοντος ελλείμματος, αδυναμίας 

αναχρηματοδότησης του χρέους και πληρωμής των ελληνικών κρατικών 

ομολόγων που έληγαν τον επόμενο χρόνο, ομόλογα που κατείχαν κατά 

ένα μέρος εγχώριες τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και κατά ένα μέρος 

φορείς και τράπεζες του εξωτερικού. Καθώς η κατάσταση επιδεινώθηκε 

περαιτέρω από την άνοδο των spreads, η Ελλάδα μπροστά στον άμεσο 

κίνδυνο στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου και την αδυναμία 

της χώρας να δανειστεί από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του 

τρέχοντος δημοσιονομικού ελλείμματος και την αναχρηματοδότηση του 

χρέους της, κατέφυγε στη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

υποβάλλοντας αίτημα για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας (ΕΜΣΕΟ). 
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Εικόνα 1. Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, έτη 1995-2009 (% του ΑΕΠ) (πηγή 

https://www.dianeosis.org/2016/04/pos_ftasame_sta_mnimonia/). 

  

Έτσι, τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα αιτήθηκε €80δις από τις 

υπόλοιπες (15) χώρες του Ευρώ και €30δις από το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ). Την αίτηση συνόδευαν 3 συνημμένα μνημόνια και 

συγκεκριμένα το "Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής 

Πολιτικής" (ΜΟΧΠ), το "Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης" (ΤΜΣ) και το 

"Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής 

Πολιτικής" (ΣΠΟΠ). 

Υπό τη συνδρομή όλων αυτών των αντικειμενικών συνθηκών, η χώρα 

οδηγήθηκε στη σύναψη της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης (ΣΔΔ) 

και την υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Στις 02/05/2010 

υπογράφηκε η Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της Ελλάδος ενώ λίγες 

μέρες μετά, στις 06/05/2010, υπογράφηκε το “Μνημόνιο Οικονομικής 

και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και Μνημόνιο Συνεννόησης”, το οποίο 

περιελάμβανε την υποχρέωση της Ελλάδας στην λήψη άμεσων μέτρων 

δημοσιονομικής προσαρμογής και εξυγίανσης, ως αντιστάθμισμα για τις 

οικονομικές διευκολύνσεις του ΔΝΤ και των ευρωπαίων εταίρων στη 

χώρα. 

Μία σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων που ψηφίστηκαν προκάλεσαν 

σοβαρές τροποποιήσεις στο σύστημα νομοθεσίας και προστασίας της 

απασχόλησης στην Ελλάδα. Ο στόχος των μεταρρυθμίσεων στην αγορά 

εργασίας ήταν να αυξηθεί η ευελιξία απασχόλησης των μονίμων 

https://www.dianeosis.org/2016/04/pos_ftasame_sta_mnimonia/).
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εργαζομένων. Εν πρώτοις, με το Ν. 3863/2010 επήλθε χαλάρωση της 

νομοθεσίας που ρυθμίζει τις ομαδικές απολύσεις. Με τον ίδιο νόμο 

θεσμοθετήθηκε μείωση από 24 σε 6 μήνες της περιόδου προειδοποίησης 

απόλυσης των εργαζομένων με τουλάχιστον 28 έτη υπηρεσίας στην 

επιχείρηση. Επίσης με το Ν. 3899/2010 αυξήθηκε από 2 σε 12 μήνες η 

δοκιμαστική περίοδος για συμβάσεις αορίστου χρόνου· στη διάρκεια της 

περιόδου αυτής προβλέπονται απολύσεις χωρίς προειδοποίηση ή 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. Τέλος με τον ίδιο νόμο μειώθηκε 

από 4 μήνες σε 1 μήνα η περίοδος προειδοποίησης απόλυσης μονίμων 

εργαζομένων που έχουν συμπληρώσεις ένα έως δύο έτη απασχόλησης 

στην επιχείρηση. 

Στον δημόσιο τομέα, οι ελληνικές κυβερνήσεις συμφώνησαν στην 

μετακίνηση 25.000 δημοσίων υπαλλήλων στο σχέδιο της “κινητικότητας” 

μέχρι το τέλος του 2013, με υποχρεωτική συνταξιοδότηση 15.000 εξ 

αυτών μέχρι το τέλος του 2014 

(www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Greece-

Fourth-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-

Extended-Fund-Facility-and-40838), ενώ μεταξύ των μέτρων 

δημοσιονομικής προσαρμογής και εξυγίανσης ήταν και οι περικοπές 

μισθών, δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας για τους 

δημόσιους υπαλλήλους, όπως και συγχωνεύσεις και καταργήσεις 

Δημόσιων Οργανισμών  

(www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-

aebdc768f4f7/AOIKONOMIKVN.pdf;www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f

026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/M-DNTAMEIO-eis1.qxp.pdf).  

 Οι δραματικές επιπτώσεις αυτών των ενεργειών στην ελληνική 

αγορά εργασίας και στον εργαζόμενο πληθυσμό εξετάζονται λεπτομερώς 

στις επόμενες ενότητες. 
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1.3 Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στην Απασχόληση και τις 

Συνθήκες Εργασίας 

 

1.3.1 Εργασιακές Συνθήκες  

 

Οι συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 

(International Labour Organization, ILO), καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

θεμάτων από τον χρόνο εργασίας έως την αμοιβή καθώς και τις φυσικές 

συνθήκες και τις ψυχικές απαιτήσεις που υπάρχουν στον εργασιακό 

χώρο (ILO, 2009). Σε περιόδους κρίσης όμως γίνεται συχνά αναφορά σε 

δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Ο όρος “δυσμενείς συνθήκες εργασίας” 

αναφέρεται στις αρνητικές πτυχές της επαγγελματικής ζωής που 

παρουσιάζονται στο χώρο εργασίας και διατηρούνται μακροπρόθεσμα 

(π.χ. αυξημένος φόρτος εργασίας, μειωμένες ανταμοιβές, μειωμένη 

ασφάλεια εργασίας κτλ). Παρόλο που οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας 

μπορεί να οφείλονται σε διάφορους εσωτερικούς παράγοντες (π.χ. 

διαρθρωτικές ή λειτουργικές ελλείψεις του οργανισμού) υπάρχουν και 

εξωτερικοί παράγοντες που τις προκαλούν, όπως μια οικονομική κρίση 

(Psychogios et al., 2017). 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, υπάρχουν συνθήκες 

εργασίας που χαρακτηρίζονται από αδικίες, δυσκολίες και απομόνωση σε 

μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίες προκαλούν τόσο μεγάλες 

αναταραχές ώστε να απειλείται η ειρήνη και η αρμονία (ILO, 2009). Ο 

ILO υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία που έχουν οι ανθρώπινες 

συνθήκες εργασίας για βιώσιμες και ειρηνικές κοινωνίες. Οι άνθρωποι 

επιθυμούν να μην έχουν μόνο μια δουλειά αλλά μια καλή δουλειά. Οι 

μισθοί, ο χρόνος, η οργάνωση, το περιβάλλον εργασίας, οι ρυθμίσεις για 

την εξισορρόπηση της επαγγελματικής ζωής και των κοινωνικών και 

προσωπικών απαιτήσεων, η απαλοιφή των διακρίσεων και η προστασία 

από την παρενόχληση και τη βία στην εργασία, αποτελούν βασικά 

στοιχεία της εργασιακής σχέσης και της προστασίας των εργαζομένων 

που επηρεάζουν τις οικονομικές τους επιδόσεις.  
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Το Eurofound χρησιμοποίησε ένα πλαίσιο ποιότητας για την 

απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 

διαστάσεις (Eurofound, 2013): 

 την εξασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας και της σταδιοδρομίας 

 τη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων 

 την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

 την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 

Το πλαίσιο ποιότητας που σχετίζεται με τους όρους και τις συνθήκες 

απασχόλησης ενός εργαζομένου είναι το εξής (Eurofound, 2013): 

 η οργάνωση της εργασίας και των εργασιακών δραστηριοτήτων 

 οι αμοιβές και ανταμοιβές 

 η κατάρτιση, οι δεξιότητες και η απασχολησιμότητα 

 η υγεία, η ασφάλεια και η ευεξία 

 ο χρόνος εργασίας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και 

ιδιωτικής ζωής. 

 

1.3.2 Απασχόληση και Εργασιακές Συνθήκες στην Ελλάδα κατά τη 

Διάρκεια της Κρίσης 

 

Στην Ελλάδα η κρίση χρέους που ξεκίνησε το 2009 έπληξε 

σφοδρότατα την οικονομία αλλά και τους Έλληνες πολίτες. Οι συνέπειές 

της σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο περιλαμβάνουν την αύξηση της 

ανεργίας και την μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(Economou et al., 2013) και για την αντιμετώπισή τους οι ελληνικές 

κυβερνήσεις οδηγήθηκαν στη λήψη μέτρων λιτότητας και διαρθρωτικών 

αλλαγών τόσο στο χώρο των εργασιακών σχέσεων όσο και στο χώρο της 

υγείας (Kentikelenis & Papanikolas, 2012). 

Μετά από 14 χρόνια συνεχούς οικονομικής επέκτασης από το 1994, 

το ΑΕΠ της Ελλάδας άρχισε να εμφανίζει μηδενικούς ή σχεδόν 

μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το τέταρτο τρίμηνο του 2007 και 

αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το τέταρτο τρίμηνο του 2008 και 
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μετά. Το ποσοστό ανεργίας από 7,2% του συνολικού εργατικού 

δυναμικού το τρίτο τρίμηνο του 2008, ανέβηκε στο 22,6% κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2012. Σε αυτή την κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας, ένα 

σημαντικό μέρος του πληθυσμού άρχισε να ζει υπό ακραίες οικονομικές 

συνθήκες. Το 2010 περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι – δηλαδή περίπου 

το 27% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας – κινδύνευαν με φτώχεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό (Kondilis et al., 2012). Η Ελλάδα υπέστη τη 

μεγαλύτερη επιρροή από την κρίση, με την κατάρρευση της οικονομίας 

της και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό, ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους. 

Μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, 

24,6%, παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (Psychogios et al., 2016), με το 

ποσοστό ανεργίας των νέων (15 – 24 χρονών) να φτάνει περίπου το 60%.  

 

 
 

Εικόνα 2. Τριμηνιαία στοιχεία ανεργίας μεταξύ των ετών 2001-2019 (πηγή 

ΕΛΣΤΑΤ / Επεξεργασία διαΝΕΟσις https://www.dianeosis.org/crisis-

monitor/). 

 

https://www.dianeosis.org/crisis-monitor/
https://www.dianeosis.org/crisis-monitor/


18 

 

Η ελληνική κρίση έχει μια μακροπρόθεσμη μορφή και παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της σφοδρότητας και της διάρκειας της, σε 

αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε. (Wood et al., 2015). Η Ελλάδα 

αντιμετωπίζει μείωση των μισθών, αύξηση της μερικής απασχόλησης και 

της απασχόλησης ορισμένου χρόνου, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

εργασιακής ανασφάλειας. Η εργασιακή ανασφάλεια αυξήθηκε κατά 22% 

κατά τη διάρκεια της κρίσης, σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε., που 

ήταν 4%, ενώ η μείωση των κατώτατων μισθών κατά 22% από το 2008 

ήταν η υψηλότερη στην Ε.Ε. (Eurofound, 2013). Οι ελληνικές μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις επλήγησαν δυσανάλογα από την κρίση σε σύγκριση 

με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την 

οικονομική τους συρρίκνωση με όρους άνισου και αθέμιτου 

ανταγωνισμού (ΓΣΕΒΕΕ, 2014). Η απασχόληση στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις μειώθηκε κάτι περισσότερο από 450.000 άτομα μεταξύ του 

2008 και του 2014, με κάποιες μικρές ενδείξεις ανάπτυξης από το 2014, 

ενώ η συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομικής δραστηριότητα τους 

μειώθηκε κατά 33% την ίδια περίοδο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017). 

Η μελέτη του Eurofound (2013) εξετάζει ποιοι θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως δείκτες των αποτελεσμάτων των συνθηκών εργασίας 

κατά την κρίση, χρησιμοποιώντας και συγκρίνοντας πληροφορίες σχετικά 

με τις απουσίες, τα εργατικά ατυχήματα, τις ασθένειες και την 

ικανοποίηση από την εργασία. Πτώση των απουσιών από την εργασία 

προέκυψε ότι διακρίνεται στις περισσότερες χώρες για τις οποίες 

υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες. Επίσης το ποσοστό των εργατικών 

ατυχημάτων μειώθηκε, ιδίως μεταξύ του 2008 και του 2009, αλλά 

αυξήθηκε και πάλι μεταξύ 2009 και 2010 σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. 

Διαφορετικές, αν και αντίθετες, εξηγήσεις δίνονται για αυτές τις τάσεις. Ο 

φόβος της απώλειας εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερες απουσίες 

και λιγότερες αναφορές σε ατυχήματα (Asfaw et al., 2011). Ακόμη 

θεωρείται πιθανή εξήγηση το γεγονός ότι η κρίση οδήγησε σε λιγότερες 

πιέσεις στην εργασία επειδή υπήρχε λιγότερη παραγωγή. Μια άλλη 

εξήγηση δείχνει ότι οι πιο έμπειροι και σταθεροί εργαζόμενοι είναι 

εκείνοι που παραμένουν στην εργασία τους κατά τη διάρκεια μιας κρίσης 
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και αυτοί είναι άνθρωποι με λιγότερες πιθανότητες να απουσιάζουν ή να 

συμμετέχουν σε εργατικά ατυχήματα (Hansen & Andersen, 2008). 

Τέλος, θεωρήθηκε ανησυχητικό το γεγονός ότι σε μια χώρα όπως η 

Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει έντονα την κρίση και τις πολιτικές 

λιτότητας, διαπιστώνονται επιπτώσεις της κρίσης στη γενική υγεία καθώς 

και στο αυξανόμενο ποσοστό αυτοκτονιών του πληθυσμού (Eurofound, 

2013). 

Η οικονομική κρίση αποτελεί επίσης παράγοντα άγχους και 

ανασφάλειας στην εργασία καθώς η απόκτηση ή και η διατήρηση της 

εργασίας ή του εισοδήματος ενισχύει την ανησυχία των εργαζομένων. Η 

ανασφάλεια της εργασίας αυξήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός 

που είχε επιπτώσεις στην ευημερία και την υγεία των πολιτών. Αυτή η 

άποψη ενισχύεται από την αυξανόμενη τάση στα περιστατικά κατάθλιψης 

και άγχους που αναφέρονται και στην ελληνική επικράτεια. Τα ελληνικά 

δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι υψηλότερα επίπεδα έντασης εργασίας 

(φόρτος – πίεση – απαιτήσεις εργασίας) εντοπίζονται στους χώρους όπου 

γίνονται προσπάθειες αναδιάρθρωσης, αλλά ότι οι υψηλότερες απαιτήσεις 

εργασίας συνοδεύονται από υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας και έλεγχου 

της εργασίας. Ωστόσο, η αύξηση των πόρων απασχόλησης είναι 

μικρότερη από την αύξηση της έντασης εργασίας, με αποτέλεσμα την 

αύξηση του άγχους στην εργασία.  

Μια επόμενη, πολύ σημαντική επίδραση της τρέχουσας κρίσης είναι 

ότι μειώνει τις δυνατότητες επιλογής εργασίας των εργαζομένων. 

Αναφέρεται ότι τα άτομα αναγκάζονται να παραμείνουν στην τρέχουσα 

εργασία τους επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ενώ αντίθετα, 

μερίδα εργαζομένων υποχρεώθηκαν να αναζητήσουν μια νέα θέση 

εργασίας υποδεέστερη των προσόντων τους. Οι νέες μορφές απασχόλησης 

(όπως η εργασία με μερική απασχόληση ή προσωρινή απασχόληση, η 

εξωτερική ανάθεση και η απασχόληση ορισμένου χρόνου) επιλέγονται 

ακούσια επειδή δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη επιλογή. Η κατάσταση 

αυτή, της “μικρότερης επιλογής” που έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την 

περίοδο της κρίσης, μπορεί επίσης να ανιχνευθεί και σε άλλες 

παραμέτρους της εργασίας. Παράδειγμα αποτελεί η υπερωριακή 
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απασχόληση που ενώ δεν έχει πραγματικά μειωθεί ως “εργατοώρες”, 

μειώθηκαν οι αμοιβές που τις βαρύνουν (Eurofound, 2013).  

Ως μια πρώτη αντίδραση στην κρίση, η εισαγωγή ή επέκταση των 

μέτρων βραχείας εργασίας διαδραμάτισε θετικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

των δυσμενών εργασιακών συνθηκών και της απασχόλησης στην Ελλάδα. 

Αυτά τα μέτρα συσχετίζονται συχνά με την “ελαστικοποίηση” των 

συνθηκών απασχόλησης, όπως (Eurofound, 2013): 

 η άρση των φραγμών στις συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης  

 η χαλάρωση των διαδικασιών απόλυσης (ύψος αποζημίωσης κτλ) 

 η αύξηση της ευελιξίας του χρόνου εργασίας (π.χ. κανόνες για τις 

υπερωρίες ή την περίοδο αναφοράς για τον υπολογισμό των ωρών 

εργασίας που εκτελούνται). 

Επιπλέον ακολουθήθηκαν οι κάτωθι πολιτικές και μεταρρυθμίσεις 

για την αντιμετώπιση της κρίσης που σχετίζονται με τις διαμορφωμένες 

συνθήκες εργασίας (Eurofound, 2013): 

 οι πολιτικές των προγραμμάτων εργασίας μικρής διάρκειας που 

επεκτάθηκαν ή εγκαταστάθηκαν, μέσω του ΟΑΕΔ, κατά τα πρώτα 

χρόνια της κρίσης, είχαν επιπρόσθετο αντίκτυπο στη μείωση του 

μέσου ωραρίου εργασίας και στη μείωση του ποσοστού της 

ανεργίας 

 κατά την περίοδο της κρίσης τα μέτρα διάσωσης, είχαν ως στόχο τη 

μείωση του μισθολογικού κόστους στην προσπάθεια αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας μισθών (οι ονομαστικοί μέσοι μισθοί 

μειώθηκαν κατά 6,4% μεταξύ 2009 και 2011) 

 οι αυστηρότεροι κανόνες για τις παροχές ασθενείας που 

εισήχθησαν μετά την κρίση στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των πλασματικών ποσοστών άδειας ασθενείας. 
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1.4 Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στην Εργασιακή 

Απόδοση 

 

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ του 2015 δείχνουν ότι η ποιότητα των θέσεων 

εργασίας στις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, 

έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της βαθιάς και παρατεταμένης 

οικονομικής κρίσης που επηρεάζει την ασφάλεια της εργασίας και την 

ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος. Η ποιότητα της απασχόλησης 

αναφέρεται σε πολλές πτυχές που συμβάλλουν στην ευημερία των 

εργαζομένων και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύουν ένα εγγενώς 

πολυδιάστατο κατασκεύασμα που αναφέρεται στην ποιότητα των 

αποδοχών, στην ασφάλεια της αγοράς εργασίας και στην ποιότητα του 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

Η οικονομική κρίση επηρέασε τις εργασιακές συνθήκες και επέφερε 

σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον αφού οδήγησε τους 

οργανισμούς να προσαρμοστούν μέσω του επανασχεδιασμού των θέσεων 

εργασίας, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και τα καθήκοντα και τις 

προσδοκίες των εργαζομένων (Markovits et al., 2014). Οι οργανισμοί 

προώθησαν διαρθρωτικές προσαρμογές και προχώρησαν σε 

συγχωνεύσεις – απολύσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να μετατρέψουν τις 

επιχειρήσεις/οργανισμούς σε εχθρικά περιβάλλοντα εργασίας (Roche et 

al., 2011).  

Οι Van Emmerik και συν. (2004) εξέτασαν τις επιδράσεις της 

καθοδήγησης (mentoring) στη σχέση μεταξύ των δυσμενών συνθηκών 

εργασίας και των θετικών αποτελεσμάτων (όπως είναι η ικανοποίηση από 

την εργασία και η ικανοποίηση σταδιοδρομίας) και των αρνητικών 

αποτελεσμάτων (δηλαδή των διαστάσεων επαγγελματικής εξουθένωσης, 

όπως είναι η συναισθηματική εξάντληση, η αποπροσωποποίηση και η 

μειωμένη προσωπική επίτευξη). Βρήκαν άμεσες επιδράσεις της 

καθοδήγησης τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά αποτελέσματα των 

εργαζομένων. Επιπλέον, από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η 

συμβουλευτική δεν είναι μόνο σημαντική εξέλιξη της σταδιοδρομίας και 

ψυχοκοινωνικός πόρος στην ευημερία αλλά αποτελεί και ένα σημαντικό 
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εργαλείο για τη βελτίωση των θετικών αποτελεσμάτων των εργαζομένων 

και τη μείωση της εξάντλησης όταν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν 

δυσμενείς συνθήκες εργασίας. 

Επιπλέον, οι έρευνες για τις συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο μιας 

κρίσης επικεντρώθηκαν στις άμεσες συνέπειες για τους εργαζόμενους 

(Prouska & Psychogios, 2018) και στις αντιδράσεις της διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού (Erburu et al., 2013). Οι Prouska και 

Psychogios (2018) διερεύνησαν πώς η σιωπή των εργαζομένων 

διαμορφώνεται σε μακροπρόθεσμα ταραχώδη οικονομικά περιβάλλοντα 

και σε πιο ευάλωτα οργανωτικά πλαίσια, όπως αυτά των μικρών 

επιχειρήσεων. Η μελέτη βασίστηκε σε ποιοτικά στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε δύο χρονικές 

περιόδους, 2009 και 2015. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε έναν νέο τύπο 

σιωπής των εργαζομένων, τη σιωπή της κοινωνικής ενσυναίσθησης. Η 

σιωπή των εργαζομένων είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την απροθυμία του εργαζομένου να μιλήσει για οργανωτικά 

ζητήματα (Milliken et al., 2003). Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λήψη 

αποφάσεων, την εμπιστοσύνη και το ηθικό των εργαζομένων και να 

οδηγήσει σε από-κινητοποίηση, εργασιακή δυσαρέσκεια και μείωση της 

δέσμευσης προς τον οργανισμό (Morrison & Milliken, 2000),  ενώ 

αυξάνει το άγχος, τον κυνισμό και την αποδέσμευση των εργαζομένων 

(Beer & Eisenstat, 2000). 

Μια από τις βασικές συνέπειες των δυσμενών συνθηκών εργασίας 

που διαμορφώνονται στους οργανισμούς σε περιόδους κρίσης είναι ο 

αυξημένος φόρτος εργασίας, ο οποίος συνδέεται με τις πρακτικές 

μείωσης του οργανωτικού εργατικού δυναμικού (Vermeulen, 2011). 

Μελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σαφή βραχυπρόθεσμα οφέλη από 

αυτές τις πρακτικές, καθώς η μείωση του μεγέθους του οργανισμού 

οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος (Vermeulen, 2011). Ωστόσο, υπάρχουν 

ενδείξεις σημαντικών μακροπρόθεσμων επιζήμιων επιπτώσεων, όπως η 

μειωμένη καινοτομία και η χαμηλότερη δέσμευση και αφοσίωση των 

εργαζομένων. Συνήθως, όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει ένα σοβαρό 

πρόβλημα, η ανώτατη διοίκηση δεν συνειδητοποιεί ότι η έλλειψη 
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καινοτομίας προκαλείται από το πρόγραμμα μείωσης των οικονομικών 

μεγεθών που έχει εφαρμόσει. Ο φόρτος εργασίας αυξάνεται κυρίως 

επειδή ο αριθμός των εργαζομένων μειώνεται, ενώ η εργασία παραμένει η 

ίδια και ανακατανέμεται, συνήθως με δυσανάλογο τρόπο (Mellahi & 

Wilkinson, 2008). Οι προσδοκίες της επιχείρησης αυξάνονται σημαντικά 

αλλά τα μέτρα λιτότητας που υιοθετούνται προϋποθέτουν ότι οι 

εργαζόμενοι αναμένεται να διαχειριστούν μεγαλύτερο όγκο εργασίας με 

λιγότερους πόρους (Wynen & Op de Beeck, 2014). Οι Wynen και Op de 

Beeck (2014) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κρίση φαίνεται να έχει 

πράγματι σημαντική επίδραση στην πρόθεση αποχώρησης των 

εργαζομένων. Πρότειναν ότι οι ανάγκες σε μισθούς των εργαζομένων θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη καθώς αποτελούν ένα σημαντικό 

στοιχείο για την ικανοποίηση και διατήρηση των ταλαντούχων 

υπαλλήλων, ενώ οι παροχές που αφορούν την ισορροπία εργασίας και 

προσωπικής ζωής παραμένουν κρίσιμες για την απόδοση, ικανοποίηση 

και αυτοεκτίμηση των εργαζομένων.  

Ως αποτέλεσμα της μείωσης του εργατικού δυναμικού, οι 

εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν βραχύτερες, μη ρεαλιστικές προθεσμίες και 

συχνά αναγκάζονται ή εξαναγκάζονται να εργάζονται ακόμη και 

περισσότερες ώρες, συνήθως χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Ο αυξημένος 

φόρτος εργασίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μια σειρά άλλων 

συνεπειών όπως την σωματική, συναισθηματική και διανοητική τους 

εξάντληση, οδηγώντας τους τελικά σε μείωση του ενδιαφέροντος της 

εργασίας και της απόδοσης τους (Leiter & Maslach, 2008). 

Η μείωση προσωπικού, οι περικοπές και η κατάργηση μισθών 

αποδείχθηκαν οι πιο συχνά αναφερόμενες τεχνικές ελαχιστοποίησης 

δαπανών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις/οργανισμοί (Psychogios et 

al., 2017). Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι τεχνικές αυτές εμποδίζουν την 

απόδοση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη βάση. Συχνά η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών δεν 

υποστηρίζει μισθολογικά όσους παραμένουν στην επιχείρηση, γεγονός 

που επηρεάζει την ψυχική τους υγεία και μειώνει την εργασιακή τους 

απόδοση (Adam & Flatau, 2006). Οι απώλειες θέσεων εργασίας 
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επηρεάζουν επίσης τις αντιλήψεις των πολιτών για τη σταθερότητα του 

εργοδότη (Wynen & Op de Beeck, 2014). Υποστηρίχθηκε ότι ήταν 

εμφανής η αίσθηση αβεβαιότητας σε οργανισμούς όπου υπήρξαν τριβές 

και απειλές για περικοπές. Αυτή η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη 

μεγαλύτερα επίπεδα δυσαρέσκειας και αποθάρρυνσης των εργαζομένων. 

Η εργασιακή ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζόμενοι 

όσο και οι διευθυντές κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης μπορεί 

να αυξήσει τον κίνδυνο αρνητικών συμπεριφορών του εργοδότη ή των 

διαχειριστών, με σημαντικότερη εκδήλωση αυτής της προβληματικής 

συμπεριφοράς του εργασιακού εκφοβισμού (mobbing) (Giorgi et al., 

2015; Salin, 2003). Οι Kranz και Steger (2013) υποστήριξαν ότι, όταν η 

οικονομική κρίση μετατρέπεται σε εταιρική κρίση, οδηγεί σε πιο 

ιεραρχικές και αυταρχικές μορφές λήψης αποφάσεων και στην επιβολή 

αυταρχικής ηγεσίας. Η άσκηση προβληματικής ηγεσίας αποτελεί 

αποφασιστική και κρίσιμη παράμετρο στη διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού καθώς το ποσοστό των ηγετών που την ασκούν φαίνεται να 

είναι σημαντικό και το κόστος που επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις 

εξαιτίας τους αρκετά υψηλό (Arghyrou & Tsoukalas, 2011). Επιπλέον, οι 

επιπτώσεις άσκησής της στους υφισταμένους είναι ουσιαστικές και 

γίνονται αντιληπτές σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, αφού εκδηλώνονται 

ως δυσαρέσκεια από την εργασία, συναισθηματική εξουθένωση, 

αποκλίνουσα συμπεριφορά, πρόθεση παραίτησης, μειωμένη 

οικογενειακή ευημερία. Ως εκ τούτου, η προβληματική ηγετική 

συμπεριφορά αποτελεί όχι μόνο ένα σημαντικό εργασιακό πρόβλημα το 

οποίο επηρεάζει άμεσα την δομή και λειτουργία της επιχείρησης αλλά 

και ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί (Galanaki 

& Papalexandris, 2013). 

Οι Conway et al. (2014) εξέτασαν πώς η οργανωτική αλλαγή που 

προκλήθηκε από τη λιτότητα και την ύφεση μετά από την παγκόσμια 

κρίση μετέβαλλε την συμπεριφορά των εργαζομένων και προέβλεψαν μια 

παραβίαση του ψυχολογικού συμβολαίου μεταξύ των υπαλλήλων του 

δημόσιου τομέα, η οποία με τη σειρά της μείωσε τη συνεισφορά τους 

προς τον οργανισμό, αλλά άφησε ανεπηρέαστη τη συνεισφορά προς τους 
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συναδέλφους. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις 

υποθέσεις. Οι οργανωτικές αλλαγές σχετίστηκαν με την παραβίαση του 

ψυχολογικού συμβολαίου, που με τη σειρά της οδήγησε σε μειώσεις της 

συνεισφοράς τους προς τον οργανισμό. Ωστόσο, η συνεισφορά προς τους 

συναδέλφους και τους χρήστες των δημόσιων υπηρεσιών δεν 

επηρεάστηκαν. Εντούτοις η σχέση μεταξύ παραβίασης του ψυχολογικού 

συμβολαίου και της συμπεριφοράς των εργαζομένων που απευθύνεται 

στο κοινό μετριάζεται από την εργασιακή ανασφάλεια και τη δέσμευση 

του δημόσιου τομέα.  

Στην Ελλάδα, οι Mylona και Mihail (2018) εξετάζουν τον τρόπο με 

τον οποίο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την απόδοση των 

εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, μέσω των αντιλήψεών τους για την 

οργανωσιακή δικαιοσύνη στην κατανομή των περιορισμένων διαθέσιμων 

πόρων. Από την έρευνά τους προκύπτει ότι η εργασιακή απόδοση την 

περίοδο της κρίσης επηρεάζεται από τις αντιλήψεις των εργαζομένων για 

την οργανωσιακή δικαιοσύνη και την εργασιακή τους ικανοποίηση. Σε 

πολλούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα (όπως για παράδειγμα, τα 

νοσοκομεία), επιδεινώθηκαν οι συνθήκες εργασίας και μειώθηκε το 

προσωπικό, όμως οι εργαζόμενοι προσπαθούν να διατηρήσουν την 

εργασιακή τους επίδοση σε υψηλό επίπεδο (Kerasidou et al., 2016). 

Επιπλέον, η οικονομική επίδραση μείωσε την εργασιακή ικανοποίηση 

και την αφοσίωση των εργαζομένων, καθώς μειώθηκαν οι προοπτικές 

τους για προαγωγή της καριέρας τους (Markovits et al., 2014).  
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Κεφάλαιο 2. Απασχόληση, Ποιότητα Θέσεων Εργασίας και Υγεία 

των Εργαζομένων: Αλλαγές Κατά την Περίοδο της Κρίσης 

 

 

2.1 Η Έννοια του Όρου “Υγεία” 

 

Η εννοιολογική προσέγγιση του όρου “Υγεία” διαφέρει ανάλογα με 

το πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο κάθε χρονικής περιόδου και 

συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω διαμόρφωση της ταυτότητας των 

πολιτισμών αφού οι πολιτισμικές κοινότητες προσεγγίζουν την έννοια της 

υγείας ως ένα είδος αρμονίας του ατόμου με τον εαυτό του και με το 

περιβάλλον του (Σαρρής, 2001). Γενικά με τον όρο υγεία ορίζεται η 

απουσία συμπτωμάτων ή νόσου, η σωματική ικανότητα αλλά και η 

ικανότητα άσκησης κοινωνικών ρόλων (Parsons, 1979). Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας το 1946 στην ιδρυτική του διακήρυξη όρισε την υγεία 

ως “μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 

όχι μόνο ως απουσία νόσου ή αναπηρίας”. Παρατηρείται ότι η έννοια της 

υγείας ορίζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όπου το άτομο είναι ελεύθερο να 

διαμορφώνει νέες αξίες και κανόνες και ταυτόχρονα να δημιουργεί και 

να αναπτύσσεται (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλος, 2012). 

Η κοινωνική διάσταση του όρου της υγείας ορίζεται από το γεγονός 

ότι η υγεία, όπως και η ασθένεια, εκφράζονται άμεσα στις σχέσεις του 

ατόμου με την κοινωνία και την εργασία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την υγεία του ατόμου σχετίζονται με το ίδιο το άτομο αλλά και με το 

ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και φυσικό 

περιβάλλον. Η έννοια της υγείας θα πρέπει να μελετηθεί υπό το πρίσμα 

της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής της διάστασης ώστε να 

διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του όρου (Τούντας, 2000). 
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2.2 Επιπτώσεις των Δυσχερών Οικονομικών Συνθηκών στην Υγεία 

των Εργαζομένων: Σύνδεση με την Οργανωτική Δομή 

 

Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών του κράτους έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών δυνατοτήτων των πολιτών. Η 

δυνατότητα για καλύτερη κατοικία, για ασφαλέστερο και υγιεινότερο 

περιβάλλον διαβίωσης, για επαρκή και ποιοτικότερη διατροφή, οδηγεί σε 

προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των πολιτών. Επιπλέον η 

ενίσχυση των κρατικών συστημάτων υγείας επιδρά καθοριστικά στην 

αναβάθμιση του επιπέδου υγείας των πολιτών. Αντίθετα, η επιδείνωση 

της ψυχικής και σωματικής υγείας επηρεάζει άμεσα τις συμπεριφορές 

των ατόμων. Η ασθένεια δεν διαταράσσει μόνο την βιολογική ισορροπία 

του ίδιου του ατόμου αλλά και την λειτουργία του κοινωνικού συνόλου 

στο οποίο ανήκει και εμφανίζεται με την εκδήλωση αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς από μέρους του (Λιαρόπουλος, 2007). 

Στη δυτική κουλτούρα, στην οποία κυριαρχεί η έννοια της 

αποτελεσματικότητας και της υψηλής παραγωγικότητας στην εργασία, ο 

όρος υγεία και ασθένεια (η φυσιολογική και η παθολογική κατάσταση 

ενός ατόμου) προσδιορίστηκαν κυρίως από την ικανότητα ή μη του 

ατόμου για εργασία. Η υγεία σχεδόν ταυτίστηκε με την απόδοση και 

επίδοση του ατόμου στην εργασία του και με τις σχέσεις που ανέπτυσσε 

μέσα στο εργασιακό περιβάλλον (Καλογεροπούλου & Μουρδουκούτας, 

2007). Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο αναπτύχτηκε και καθορίστηκε 

η σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον εργασίας, στις εργασιακές σχέσεις και 

στην υγεία των εργαζομένων, αντικείμενα τα οποία μελετώνται στην 

παρούσα εργασία.  

Η οικονομική κρίση επέβαλε οργανωσιακές αλλαγές, δηλαδή 

δύσκολες διαδικασίες επανατοποθέτησης και προσαρμογής του ατόμου ή 

των οργανωμένων ομάδων, και τη μετάβαση οργανισμών σ’ ένα καινούριο 

περιβάλλον. Η αλλαγή στην οργανωτική κουλτούρα που προέκυψε μετά 

από την συγχώνευση του ΟΑΕΔ με τους οργανισμούς ΟΕΕ και ΟΕΚ, 

λόγω της μεταβολής των οικονομικών συνθηκών, οδήγησε σε ασταθές 

εργασιακό περιβάλλον και αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα για την 
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αρνητική στάση των εργαζομένων απέναντι στις εξελίξεις. Η μεταβολή του 

εργασιακού περιβάλλοντος ήταν απότομη και χωρίς δράσεις που θα 

εξασφάλιζαν μία ήπια μεταβατική περίοδο (Katz & Kahn, 1978). Υπήρξε 

η ανάγκη γρήγορης και χωρίς οργάνωση προσαρμογής σε μια 

δυσμενέστερη και πιο απαιτητική οικονομική και κοινωνική 

πραγματικότητα μέσα σε συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και έντονου 

προβληματισμού.  

Οι δυσμενείς ενέργειες από την πλευρά του κράτους προκάλεσαν 

εργασιακή ανασφάλεια τόσο στους εργαζόμενους του φορέα υποδοχής 

όσο και στους μεταφερόμενους υπάλληλους των καταργηθέντων 

οργανισμών. Οι πρώτοι αισθάνθηκαν έντονη απειλή λόγω της μεταβολής 

της οργανωτικής δομής που προήλθε από την αύξηση του εργασιακού 

πληθυσμού χωρίς αρχικά να υπάρχουν θέσεις και αντικείμενα για την 

απορρόφηση των νέων εργαζομένων από τον ΟΑΕΔ που προσδιορίστηκαν 

μόλις το 2013 (Ν.4144/13). Από την πλευρά των εργαζομένων των ΟΕΕ – 

ΟΕΚ υπήρξε μια μεταβατική περίοδος μεταξύ της κατάργησης των 

Οργανισμών (02/2012) μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση των ιδίων, των 

αντικειμένων και των περιουσιακών στοιχείων (04/2013), με έντονη 

εργασιακή ανασφάλεια και άγχος, αφού περιείχε κίνδυνο της απώλειας 

της εργασίας τους. Επιπρόσθετα το νέο εργασιακό περιβάλλον, τα 

αντικείμενα εργασίας, η νέα εργασιακή κουλτούρα καθώς και η 

αδυναμία ενσωμάτωσης τους, ενίσχυσαν τις συγκρούσεις και τις 

αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νέων και παλαιών εργαζομένων 

του φορέα υποδοχής. 

Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων 

των πρώην ΟΕΕ – ΟΕΚ) στην προσπάθεια προσαρμογής στη νέα 

οργανωτική δομή και στα νέα οικονομικά δεδομένα του “νέου” 

οργανισμού, που προέκυψαν μετά την συγχώνευση των τριών φορέων, 

αντέδρασαν στις γρήγορες αλλαγές των εργασιακών συνθηκών 

αναπτύσσοντας έντονο εργασιακό άγχος και αρνητικά συναισθήματα 

(Οικονόμου κ.ά., 2012). Το εργασιακό στρες που αναπτύχτηκε μεταξύ 

των εργαζομένων του υπό εξέταση οργανισμού αποτέλεσε μια από τις 

κυριότερες αιτίες για την ύπαρξη συγκρούσεων στον εργασιακό τους 
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χώρο. Οι εργαζόμενοι δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στις νέες 

απαιτήσεις και στόχους του οργανισμού, γεγονός που οφείλεται στις 

υπερπροσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες φορές προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν (Arghyrou & 

Tsoukalas, 2011). 

Οι παρατηρήσεις αυτές δεν εντοπίζονται αποκλειστικά στον 

οργανισμό ΟΑΕΔ. Έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική αιτιώδης 

επίδραση των δυσμενών συνθηκών εργασίας, όπως είναι η απώλεια 

εργασίας και η εργασιακή ανασφάλεια, στις διαταραχές της ψυχικής 

υγείας. Μάλιστα αυτοί οι δυσμενείς παράγοντες επιβαρύνουν σοβαρά 

ακόμη και όσους συνεχίζουν να διατηρούν τη θέση εργασίας τους, διότι η 

έλλειψη σταθερού εργασιακού κλίματος επιδεινώνει την υγεία των 

εργαζομένων. 

Οι Simou και Koutsogeorgou (2014) σημειώνουν ότι η ψυχική 

υγεία των Ελλήνων επιδεινώθηκε κατά τα έτη της οικονομικής κρίσης, 

ενώ και οι Ketikelenis et al. (2011) εντοπίζουν σημαντική επίδραση της 

κρίσης στην ψυχική υγεία των πολιτών, λόγω της αύξησης του αριθμού 

των αυτοκτονιών στη Ελλάδα. Επιπλέον, οι περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό επιδείνωσης της κατάστασης 

της ψυχικής υγείας που σχετίζεται με την εργασία, καθώς αναφέρουν 

υψηλά ποσοστά εργαζομένων που παρουσιάζουν ψυχικά προβλήματα 

που σχετίζονται με την εργασία, όσο και την αύξηση του αριθμού των 

εργαζομένων σε αυξημένες αγχωτικές συνθήκες εργασίας (Parent-Thirion 

et al., 2007). 

Η ελληνική οικονομική κρίση του 2010 οδήγησε σε μία από τις 

χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στη νεοελληνική ιστορία καθώς 

επηρέασε περισσότερο την κοινωνικοοικονομική ζωή της Ελλάδας από 

οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και αυτό είναι εμφανές στα 

αυξημένα επίπεδα ανεργίας, εργασιακής ανασφάλειας, ψυχικών 

διαταραχών, αυτοκτονιών και στα ποσοστά θνησιμότητας από κατάχρηση 

ουσιών και μολυσματικές ασθένειες (Kondilis et al., 2013). Η κρίση αυτή 

συνέβαλε σημαντικά στη ραγδαία μεταβολή της οικονομικής κατάστασης 

των εργαζομένων προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή 
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και στην ποιότητα διαβίωσης τους. Έπληξε κυρίως τη μεσαία και χαμηλή 

εισοδηματική τάξη δημιουργώντας τις συνθήκες ώστε να αυξηθούν οι ήδη 

υπάρχουσες ανισότητες, ειδικότερα σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς όπως 

η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αλλά και γενικότερα σε όλους 

τους τομείς της κοινωνικής ζωής των πολιτών (Ketikelenis et al. 2011). 

Οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο 

εργασιακό περιβάλλον από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση (εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού/επιχείρησης) οδήγησαν τους 

εργαζόμενους, κυρίως λόγω της σφοδρότητας αλλά και της απότομης 

μεταβολής των συνθηκών, σε κατάσταση  μεγάλης ψυχολογικής πίεσης 

και εργασιακού άγχους με άμεσο αποτέλεσμα τη μειωμένη 

παραγωγικότητα, την κατακόρυφη αύξηση των εργασιακών συγκρούσεων, 

την έλλειψη ενδιαφέροντος για ανάπτυξη και βελτίωση μέσα από την 

εργασία αλλά και σε πλήθος άλλων ψυχοσωματικών προβλημάτων 

(Πετράκης, 2011).  

Μελέτες έχουν διερευνήσει τον αντίκτυπο του υψηλού φόρτου 

εργασίας και των ψυχολογικών απαιτήσεων στη σωματική και ψυχική 

υγεία (Cottini & Lucifora, 2013; van Εmmerik, 2004; Rugulies et al., 

2013). Οι Cottini και Lucifora (2013) διερευνούν τους δεσμούς μεταξύ 

των συνθηκών εργασίας και της ψυχικής υγείας αντλώντας δεδομένα από 

15 ευρωπαϊκές χώρες. Χρησιμοποίησαν διαχρονικά δεδομένα της 

Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας (1995, 2000, 2005) για 

να τεκμηριώσουν τα πρόσφατα πρότυπα στην ψυχική υγεία στο χώρο 

εργασίας και να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με 

διάφορα χαρακτηριστικά της εργασίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν 

σημαντική ετερογένεια στις επιπτώσεις της ψυχικής υγείας στο χώρο 

εργασίας τόσο μεταξύ των εργαζομένων, όσο και μεταξύ των χωρών. 

Κατέληξαν στο γεγονός ότι ένα σύνολο χαρακτηριστικών του χώρου 

εργασίας, όπως η εργασία σε βάρδιες, η εκτέλεση σύνθετων και εντατικών 

καθηκόντων και η περιορισμένη αυτονομία της εργασίας, οδηγούν σε 

μεγαλύτερη πιθανότητα αναφοράς προβλημάτων ψυχικής υγείας.  

Οι ανελαστικές συνθήκες εργασίας δεν επηρεάζουν μόνο τον όγκο 

δουλειάς που διεκπεραιώνουν οι εργαζόμενοι αλλά και την ποιότητα και 
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δημιουργικότητα τους, τη συμμετοχή τους σε δράσεις της επιχείρησης, 

την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ομαδική εργασία. Η απόδοση των 

εργαζομένων, ως συνάρτηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, 

ελαχιστοποιείται δημιουργώντας συνθήκες έντονων συγκρούσεων και 

αντιπαραθέσεων μεταξύ τους αλλά και με τα ανώτερα στελέχη της 

διοίκησης, επιτείνοντας το ήδη αρνητικό κλίμα (Κυριόπουλος κ.ά., 

2012). Ο αντίκτυπος των προβλημάτων ψυχικής υγείας στο χώρο 

εργασίας έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στην προσωπική ευεξία των 

εργαζομένων αλλά και στην λειτουργία, ανάπτυξη και κερδοφορία του 

οργανισμού. Η ψυχική υγεία των υπαλλήλων είναι πιθανό να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις και στους υπόλοιπους εργαζόμενους πέρα από το 

άτομο που νοσεί. Οι επιδόσεις των εργαζομένων, τα ποσοστά ασθένειας, 

οι απουσίες, τα ατυχήματα και οι αποχωρήσεις προσωπικού συνδέονται 

στενά με την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας. 

Επιπλέον οι περικοπές δαπανών εξαιτίας της επείγουσας 

αναγκαιότητας που προέκυψε για μείωση του μισθολογικού κόστους στο 

πλαίσιο αύξησης της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών/επιχειρήσεων, 

είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αναπόφευκτες ψυχολογικές 

πιέσεις στο προσωπικό των επιχειρήσεων/οργανισμών και πρόσθετο 

άγχος που σε πολλές περιπτώσεις μεταφράζεται σε έντονο και επίπονο 

εργασιακό στρες. Η απόδοση των εργαζομένων μειώθηκε δραματικά αφού 

σύμφωνα με έρευνες επηρεάζεται άμεσα και σε κυρίαρχο βαθμό από την 

ψυχική ηρεμία και ικανοποίηση που αισθάνεται ο εργαζόμενος από την 

εργασία του αλλά και από το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης που 

αναπτύσσεται μεταξύ των συναδέλφων. Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις 

σταμάτησαν λόγω οικονομικής δυσπραγίας, να προσφέρουν οικονομικά 

κίνητρα και παροχές (bonus, κίνητρα απόδοσης, ταξίδια, αυτοκίνητα, 

επιδόματα κα) επιτείνοντας την μείωση των εργασιακών τους δυνατοτήτων 

(Κυριόπουλος κ.ά., 2012). Θα πρέπει να τονισθεί ότι ασυνήθιστα μεγάλο 

πρόβλημα ψυχολογικών και σωματικών διαταραχών εμφάνισαν κυρίως 

τα άτομα με ιδιαίτερα χαμηλό βιοτικό επίπεδο τα οποία έχουν πληγεί 

περισσότερο από την κρίση λόγω της κατακόρυφης μείωσης του ήδη 
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χαμηλού εισοδήματός τους και πολλές φορές την έξοδό τους από την 

αγορά εργασίας (Κυριόπουλος & Τσιάντου, 2010). 

Η μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων που σχετίζεται άμεσα 

με την οικονομική και κοινωνική αποξένωση και την απώλεια της 

αυτοπραγμάτωσης μέσα από την εργασία προκαλεί μείωση των 

ενδιαφερόντων, της ενεργητικότητας, της δημιουργικότητας αλλά και της 

κοινωνικότητας του ατόμου και ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει σε 

σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή και άλλα ψυχοσωματικά νοσήματα 

(Καράμπελας & Καύκας, 2011). Οι Rugulies et al. (2012) διερεύνησαν 

κατά πόσο οι δυσμενείς ψυχοκοινωνικές συνθήκες εργασίας προέβλεπαν 

την εμφάνιση σοβαρών καταθλιπτικών συμπτωμάτων μετά από 5ετή 

παρακολούθηση και αν η επίδραση ήταν διαφορετική ανά 

επαγγελματικές κατηγορίες. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν 

ότι οι δυσμενείς ψυχοκοινωνικές συνθήκες εργασίας προέβλεπαν την 

εμφάνιση σοβαρών καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν 

ισχυρότερο μεταξύ των εργαζομένων χαμηλότερων επαγγελματικών 

βαθμών σε σύγκριση με εκείνους υψηλότερων βαθμών.  

Είναι γεγονός ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης αυξάνεται 

ραγδαία ο κίνδυνος κατάθλιψης εξ αιτίας της περιθωριοποίησης του 

ατόμου λόγω της περιορισμένης οικονομικής του κατάστασης. Η μείωση 

της κοινωνικής δραστηριότητας αποκλείει το άτομο από σημαντικές 

δραστηριότητες και σχετίζεται με την αύξηση των εκδηλώσεων 

επιθετικότητας και παραβατικότητας με άμεση συνέπεια την απώλεια 

ακόμη και της προσωπικότητας του ατόμου. Ειδικότερα, η απότομη 

πτώση της οικονομικής και κατ’ επέκταση εργασιακής δραστηριότητας 

στην Ελλάδα συνδέεται με την ραγδαία αύξηση των καταθλιπτικών – 

ψυχωτικών επεισοδίων, της κατάχρησης αλκοόλ και των αυτοκτονιών. 

Ποσοστό εργαζομένων οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία, βιώνοντας ένα 

ισχυρό και παρατεταμένο ψυχολογικό άγχος λόγω των επαγγελματικών 

αδιεξόδων και της κάθετης μείωσης του βιοτικού επιπέδου αυτών και των 

οικογενειών τους, πολλές φορές και κάτω από τα όρια μιας ανεκτής 

διαβίωσης. Βέβαια θα πρέπει να τονισθεί ότι το άγχος δεν μπορεί να 

αποτελέσει από μόνο του παράγοντα για να οδηγηθεί το άτομο στην 



33 

 

αυτοκτονία. Το ψυχολογικό ιστορικό, το προφίλ της προσωπικότητας του, 

κληρονομικοί παράγοντες σε ψυχικές διαταραχές αλλά ακόμη και 

δημογραφικά χαρακτηριστικά αποτελούν επιπλέον επιβαρυντικούς 

παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη (Γιωτάκος κ.ά., 2012). 

Στοιχεία από ιστορικές και επιδημιολογικές έρευνες αποκαλύπτουν 

ότι σε πολλές περιπτώσεις οι οικονομικές κρίσεις έχουν συσχετιστεί με 

αυξήσεις στις καρδιαγγειακές νόσους, στην κατάχρηση αλκοόλ και στη 

θνησιμότητα από μεταδοτικές ασθένειες και γενικά με την αυξημένη 

νοσηρότητα του εργαζόμενου πληθυσμού (Stuckler et al., 2008; Stuckler 

et al., 2011; Davalos et al., 2012). Μέσα από μελέτες έχει αναδειχθεί 

και η σημαντική συσχετική ανάμεσα στην  οικονομική αδυναμία των 

εργαζομένων και το κάπνισμα. Είναι γεγονός ότι οι οικονομικά ευάλωτοι 

πολίτες είναι φανατικότεροι καπνιστές από τους οικονομικά εύρωστους 

(Γιωτάκος κ.ά., 2011). Τα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα που 

συνεπάγεται η οικονομική δυσπραγία και η αδυναμία ανταπόκρισης στις 

καθημερινές υποχρεώσεις οδηγούν το άτομο στο κάπνισμα και σε 

ορισμένες περιπτώσεις στη χρήση ναρκωτικών ουσιών σε μια προσπάθεια 

διαφυγής από την πραγματικότητα. Ένα ποσοστό του εργαζομένου 

πληθυσμού καταφεύγει στη βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος παρόλο 

που ουδέποτε κατά το παρελθόν υπήρξαν καπνιστές. Η αγχολυτική 

δύναμη που προσδίδουν στο τσιγάρο είναι ιδιαιτέρα ισχυρή και οδηγεί 

πολλούς στην περικοπή ακόμη και βασικών αναγκών ώστε να 

εξοικονομούν χρήματα για το κάπνισμα. 

Επιπλέον η οικονομική κρίση, η οποία σχετίζεται άμεσα με την 

κατακόρυφη αύξηση του άγχους, έχει ως επακόλουθο την αύξηση της 

κατανάλωσης αλκοόλ. Συχνά οι πολίτες λόγω της έλλειψης χρημάτων 

προτιμούν την κατανάλωση χαμηλής ποιότητας αλκοολούχων ποτών τα 

όποια πολλές φορές επιφέρουν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία. 

Αξίζει να τονισθεί ότι οι εργαζόμενοι ενώ πολλές φορές δεν ξεπερνούν τα 

επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης αλκοόλ στην καθημερινή τους ζωή, 

στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την εργασιακή τους 

αβεβαιότητα, σε ένα ποσοστό, οδηγούνται σε αύξηση της βαριάς χρήσης 

αλκοόλ και της σχετιζόμενης θνησιμότητας (Dávalos et al., 2012). Είναι 
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χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα αν και η μέση οικογενειακή δαπάνη 

για αγορά αλκοόλ και καπνού μειώθηκε το πρώτο χρόνο μετά την 

οικονομική κρίση λόγω της αδυναμίας των πολιτών να αγοράσουν τα 

συγκεκριμένα προϊόντα, έκτοτε παρουσιάζει μια σταδιακά ανοδική 

πορεία φτάνοντας στο 3,8% το 2013 από το 3,2% που ήταν το 2008 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2008). Επομένως, η σταθερή εργασία μπορεί να θεωρηθεί 

σημαντική παράμετρος στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και 

στην προαγωγή του επιπέδου υγείας των πολιτών. 

Ένας δείκτης που δείχνει τη μεταβολή της ψυχικής κατάστασης 

των απασχολούμενων πολιτών με ιατρικούς όρους είναι η αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης σε πολίτες που πλήττονται από οικονομική 

δυσπραγία και εργασιακή πίεση. Οι Stuckler et al. (2008) 

χρησιμοποίησαν δεδομένα από το 1960 έως το 2002 και διερεύνησαν 

πώς οι οικονομικές και εργασιακές αλλαγές έχουν επηρεάσει τα 

ποσοστά θνησιμότητας τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και διαπίστωσαν 

ότι οι εξεταζόμενες αλλαγές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη 

βραχυπρόθεσμη αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας από καρδιακές 

παθήσεις και εμφανίζουν συχνότερα πιο σοβαρές συνέπειες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης διαπιστώθηκε ότι τα προγράμματα 

κάλυψης θέσεων που διατηρούν και επανεντάσσουν τους εργαζόμενους 

στην αγορά εργασίας (μέσω κοινωνικών δομών π.χ. ΟΑΕΔ) θα 

μπορούσαν να μετριάσουν μέρος των δυσμενών επιπτώσεων της 

οικονομικής ύφεσης στην υγεία. Είναι ωστόσο αναγκαίο να σημειωθεί 

ότι αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις επιδρούν σε διαφορετικό βαθμό στον 

πληθυσμό και πλήττουν κυρίως τους εργαζόμενους με ποσοστό 

αναπηρίας (ευάλωτη στην εργασιακή πίεση), τα άτομα πλησίον σύνταξης 

καθώς και το μέρος του πληθυσμού με περιορισμένες επαγγελματικές 

δεξιότητες (Φατούρου, 2010). 

Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και οι επιπτώσεις που επιφέρει 

ουσιαστικά καθορίζουν την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών στα 

νοικοκυριά. Βασικότερη αιτία αποτελεί η ραγδαία μείωση των εσόδων 

των νοικοκυριών με αποτέλεσμα οι πολίτες να επιλέγουν τρόφιμα 

επεξεργασμένα, χαμηλής διατροφικής αξίας, τα όποια επιφέρουν 
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βλάβες στην υγεία τους. Είναι γεγονός ότι η ποιότητα των διατροφικών 

συνηθειών είναι η πρώτη που πλήττεται διότι οι χαμηλόμισθοι 

εργαζόμενοι δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος τους στη 

διατροφή (Μπούρας & Λύκουρας, 2011). 

 

 

2.3 Οικονομική Κρίση και Συστήματα Υγείας  

 

Στα πλαίσια των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόστηκαν, το 

Υπουργείο Υγείας ξεκίνησε την αναδιάρθρωση του ελληνικού συστήματος 

υγείας. Τηρώντας τις απαιτήσεις του ΔΝΤ και της Ευρωζώνης, το 

Ελληνικό Υπουργείο Υγείας υιοθέτησε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών που 

μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:  

1. μέτρα λιτότητας,  

2. περιορισμούς πρόσβασης και ιδιωτικοποιήσεις  

και  

3. την απελευθέρωση των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. 

Αυτές οι αμφισβητούμενες και προσανατολισμένες στην αγορά 

μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα ακολούθησαν τις τυποποιημένες 

προδιαγραφές που προηγουμένως είχαν προτείνει η Παγκόσμια Τράπεζα 

και το ΔΝΤ σε πολλές άλλες χώρες του λιγότερο ανεπτυγμένου κόσμου 

(Kondilis et al., 2012). Τα μέτρα λιτότητας περιλάμβαναν περιορισμό των 

κρατικών δαπανών για την υγεία, απώλεια επιδομάτων και μείωση των 

μισθών των επαγγελματιών του δημόσιου τομέα, πάγωμα των 

προσλήψεων προσωπικού σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης, απολύσεις των προσωρινά απασχολουμένων και ατόμων 

που ήταν κοντά στη συνταξιοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία και 

κάλυψη κρίσιμων κενών θέσεων με μεταθέσεις μελών ιατρικού 

προσωπικού από άλλα ιδρύματα. Μέσα στα πρώτα 2 χρόνια λιτότητας οι 

συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Υγείας μειώθηκαν κατά 1,8δις€ 

(δηλαδή μια μείωση 23,7% μεταξύ 2009 και 2011), ενώ τα συνολικά 

έξοδα των δημόσιων νοσοκομείων μειώθηκαν κατά 0,74δις€ (που 
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συνιστούν μια μείωση κατά 12,5% από το 2009 έως το 2011) (Polyzos, 

2012), (ΙΟΒΕ, 2011). Σε αντίθεση με τα επιχειρήματα των κυβερνήσεων 

ότι οι περικοπές στους προϋπολογισμούς των δημόσιων νοσοκομείων 

ήταν το αποτέλεσμα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης (όπως για παράδειγμα στις προμήθειες, 

τα logistics κτλ), στην πραγματικότητα η μείωση των δαπανών των 

δημόσιων νοσοκομείων προέκυψε από τις περικοπές μισθών κατά 75% 

(Polyzos, 2012). Οι περιορισμοί στα καθεστώτα πρόσβασης και 

ιδιωτικοποίησης αφορούσαν την εισαγωγή αμοιβών για υπηρεσίες των 

εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων, το κλείσιμο και τη 

συγχώνευση κλινών και κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία και τη σύναψη 

συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για υπηρεσίες που 

παρέχονται από δημόσια νοσοκομεία. Ένα νέο δημόσιο ταμείο ασθενείας 

(ΕΟΠΥΥ), το οποίο συγχώνευσε τα 4 μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία της 

χώρας, οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις των παροχών κοινωνικής 

ασφάλισης καθώς και σε αυξημένες αποζημιώσεις για φάρμακα και 

διαγνωστικές εξετάσεις (Kondilis et al., 2012). Όλες οι παραπάνω 

αλλαγές στον χώρο της υγείας επηρέασαν την περίθαλψη των πολιτών, 

άρα και το επίπεδο της υγείας του πληθυσμού. 

Σημαντική παράμετρος που καθορίζει το βαθμό και τη σχέση της 

ποιότητας και της απόδοσης της εργασίας σε μια επιχείρηση/οργανισμό 

με την εργασιακή ανασφάλεια και την αύξηση του εργασιακού άγχους 

των εργαζομένων αποτελεί και η εύρυθμη και σωστή λειτουργία των 

συστημάτων υγείας αλλά και ο βαθμός πρόσβασης των εργαζομένων σε 

αυτά. Σε περιόδους γενικευμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η 

ελλιπής υγειονομική περίθαλψη και γενικότερα οι συνθήκες που 

επικρατούν στο σύστημα υγείας της χώρας έχουν άμεση συσχέτιση με το 

αίσθημα ασφάλειας και την ψυχολογία των εργαζομένων με δυσμενείς 

συνέπειες στην εργασιακή επίδοση και απόδοση τους. Είναι γεγονός ότι 

τα αποτελέσματα της μείωσης της δαπάνης υγείας λόγω της συρρίκνωσης 

της δημόσιας δαπάνης είναι διττά αφού συμβάλλουν στην περαιτέρω 

αύξηση των προβλημάτων υγείας των πολιτών λόγω ανασφάλειας και 

επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στη δομή και λειτουργία των υπηρεσιών 
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ιατρικής περίθαλψης (Καλογεροπούλου & Παπαθανασοπούλου, 2013), 

(Economou et al., 2013). Επιπρόσθετα η αιφνίδια και ταχεία μεταβολή 

όλων των οικονομικών μεγεθών περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές 

των πολιτών στα συστήματα υγείας. Η μείωση της αγοραστικής δύναμης 

των νοικοκυριών μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες δαπάνες για την υγεία 

από την πλευρά τους, μειωμένη κατανάλωση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

και αυξημένη αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας του δημόσιου τομέα 

(Waters et al., 2003). 

Ειδικότερα, οι δυσμενείς κοινωνικοί παράγοντες που προκαλούνται 

από την κρίση (οικονομικός και κοινωνικός αποκλεισμός) συμβάλλουν 

στην αύξηση καταθλιπτικών συνδρόμων και γενικότερα των νοσογόνων 

καταστάσεων, των αυτοκτονιών, της καρδιοπάθειας και μιας σειράς 

άλλων νοσημάτων, εξαιτίας των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με 

την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, με αποτέλεσμα τα συστήματα 

υγείας της χώρας να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην άμεση 

εξυπηρέτηση των ασθενών. 

Η ύπαρξη συνάφειας μεταξύ ενός ασταθούς και μη αποδοτικού 

εργασιακού περιβάλλοντος με μερικούς σημαντικούς δείκτες ψυχικής 

υγείας, όπως οι εισαγωγές σε ψυχιατρικές κλινικές καθώς και οι 

επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία, έχει διαπιστωθεί από έρευνες. 

Διαφαίνεται πως η εργασιακή ανασφάλεια δεν συσχετίζεται απλά με την 

ψυχική δυσφορία του πληθυσμού αλλά ουσιαστικά αποτελεί την αιτία 

που την προκαλεί. Βέβαια η αυξημένη εμφάνιση ψυχικών διαταραχών 

που προκύπτει δεν οφείλεται μόνο στην άμβλυνση των οικονομικών 

δυνατοτήτων αλλά είναι συνδυασμός περισσότερων παραγόντων όπως η 

ηλικία, το φύλο, ο γάμος, το εισόδημα, η επαγγελματική και η κοινωνική 

θέση και η περιορισμένη πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα (Μπούρας & 

Λύκουρας, 2011). 

Ταυτόχρονα η οικονομική ύφεση επέφερε δυσλειτουργία και 

υποβάθμιση  στις δομές έρευνας και εκπαίδευσης, κυρίως των φορέων 

υγείας του κράτους, με άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Είναι γεγονός ότι το 

ελληνικό σύστημα υγείας δέχτηκε ισχυρό πλήγμα και βρέθηκε στον 
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αντίποδα, σε σχέση με την αναπτυξιακή πορεία των αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών (Kerasidou et al., 2016). 

 Η δραματική μείωση των ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών 

πόρων στον  τομέα της υγείας έχει μειώσει σε σημαντικό βαθμό την 

προσφορά ιατρικής περίθαλψης (ιδιαίτερα στον δημόσιο και λιγότερο 

στον ιδιωτικό τομέα) δυσχεραίνοντας την πρόσβαση, εξαιτίας των 

οικονομικών και χρονικών εμποδίων, στα συστήματα υγείας της χώρας 

(Μαλλιαρού & Σαράφης, 2012). Η πίεση (οικονομική και κοινωνική), η 

οποία ασκείται στο υγειονομικό σύστημα της χώρας, συμβάλλει στην 

ευρεία και καθοριστική πτώση της ασφαλιστικής κάλυψης του 

εργαζόμενου πληθυσμού με αποτέλεσμα να αποκλείεται από τα 

συστήματα υγείας (κυρίως δημόσια) αλλά και όσοι εξακολουθούν να 

έχουν πρόσβαση σ’ αυτή να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. 

Τα εμπόδια πρόσβασης συνοδεύονται κυρίως από σημαντικές 

καθυστερήσεις των υπηρεσιών φροντίδας, φαινόμενο το οποίο αποτελεί 

άκρως επιβαρυντικό παράγοντα για την υγεία του ατόμου. Η μείωση της 

προσφοράς των υπηρεσιών υγείας από τον δημόσιο τομέα, λόγω 

μείωσης της δαπάνης υγειονομικού εξοπλισμού και ανθρώπινου 

δυναμικού, παρεμποδίζει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων 

και τους ωθεί σε δυσανάλογα υψηλές οικονομικές δαπάνες. Η εξέλιξη 

αυτή μετακινεί το χρηματοδοτικό βάρος νοσηλείας στους εργαζόμενους 

(στη φαρμακευτική περίθαλψη και στις αμοιβές των γιατρών) και 

αποτελεί ένα πρόσθετο φορτίο στον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό τους 

προϋπολογισμό, οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα άγχους και 

ανασφάλειας. Επιπλέον η υψηλή δαπάνη που βαρύνει τους πολίτες σε 

ιδιωτική περίθαλψη, αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα 

μείωσης του ήδη ελλειμματικού εισοδήματός τους, παρόλο που 

επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση στην υγεία μέσω ιδιωτικών δομών. 

Δημιουργούνται όροι μη δίκαιης κατανομής των χρηματοδοτικών βαρών 

και προάγονται οι ανισότητες στην πρόσβαση της ιατρικής περίθαλψης. 

Υπό το πρίσμα αυτό, αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες η 

προσπάθεια υπέρβασης των εμποδίων πρόσβασης των εργαζομένων στα 

συστήματα υγείας και η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων που 
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συνδέονται με την ιατρική περίθαλψη στη λογική ενός ολοκληρωμένου 

σχεδιασμού στήριξης, ιδιαίτερα των περισσότερο ευάλωτων εργαζομένων 

(Μαλλιαρού & Σαράφης, 2012). 

Ταυτοχρόνως, η συρρίκνωση του εισοδήματος και η εκρηκτική 

αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που βιώνουν την εργασιακή 

ανασφάλεια, προκαλούν εκτεταμένη μεταστροφή προς τις δημόσιες 

δομές υγειονομικής φροντίδας και ιδιαίτερα στη νοσοκομειακή 

περίθαλψη, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες υγείας μέσω 

ιδιωτικών υπηρεσιών. Αποτέλεσμα αυτού είναι το μεγάλο κόστος χρόνου 

αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας, οι δυσκολίες 

στην πρόσβαση και στη χρήση των υπηρεσιών και συνεπώς οι μεγάλες 

ανισότητες στην παρεχόμενη ποιότητα των υπηρεσιών υγείας 

(Κατσορίδας & Λεχουρίτης, 2010).  

Οι έντονες εργασιακές αλλαγές, το αίσθημα ανασφάλειας και το 

άγχος για το μέλλον και την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού του ΟΑΕΔ 

στην αγορά εργασίας επηρέασε αρνητικά την ψυχική τους κατάσταση. Οι 

περισσότεροι εργαζόμενοι του οργανισμού αντιμετώπισαν την 

συγχώνευση που προέκυψε ως προάγγελο απόλυσης και στέρησης των 

κεκτημένων δικαιωμάτων τους. Ο ενθουσιασμός για την εργασία τους 

αντικαταστάθηκε από έντονη ψυχολογική πίεση για το μέλλον. Το 

ασταθές οικονομικό περιβάλλον δεν έδωσε τον απαιτούμενο χρόνο 

ομαλής μετάβασης των εργαζομένων στο νέο εργασιακό πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε και οδήγησε σε νέες εργασιακές συνθήκες με εντελώς 

διαφορετική εταιρική κουλτούρα (Kentikelenis & Papanikolas, 2012). 
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Κεφάλαιο 3. Σκοπός Εργασίας και Ερευνητική Μεθοδολογία 

 

 

3.1 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει αν η οικονομική κρίση 

επέδρασε στην ομαλή οργανωτική λειτουργία των Δημόσιων Οργανισμών 

μέσω της μείωσης στην εργασιακή απόδοση των υπαλλήλων λόγω των 

αυξημένων ασθενειών αυτών. Επιπλέον, η παρούσα εργασία στοχεύει να 

μελετήσει αν επηρεάστηκαν διαφορετικά οι εργαζόμενοι πληθυσμοί που 

εργάζονται σε καταστήματα του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε αστικά κέντρα ή 

σε αγροτικές περιοχές, καθώς οι πληθυσμοί αυτοί διαφέρουν σε σχέση με 

το βιοτικό επίπεδο και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται 

και τέλος αν τα δύο φύλα των εργαζομένων επηρεάστηκαν διαφορετικά.  

Τα ερωτήματα που επιδιώκει να απαντήσει η έρευνα είναι τα εξής: 

 επέδρασε η κρίση στην υγεία των εργαζομένων και κατά συνέπεια 

στην εργασιακή απόδοση και την ομαλή οργανωτική λειτουργία του 

δημόσιου οργανισμού ΟΑΕΔ; 

 επέδρασε η κρίση διαφορετικά στους εργαζομένους των 

εξεταζόμενων υπηρεσιών του οργανισμού ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε 

περιοχές αστικού ιστού ή της επαρχίας; 

 επέδρασε η κρίση διαφορετικά στα δύο φύλα των εργαζομένων; 

 

3.2 Συλλογή Στοιχείων  

 

Στη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της 

ποσοτικής ανάλυσης μέσω δευτερογενούς δειγματοληπτικής έρευνας 

σύμφωνα με την οποία η άντληση των πληροφοριών γίνεται μέσω των 

υπαρχόντων στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από στατιστικές – κρατικές – 

ερευνητικές υπηρεσίες. Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί να ανακαλύψει τις 

αιτίες της αλλαγής των κοινωνικών φαινομένων μέσω αντικειμενικής 
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μέτρησης και αριθμητικής ανάλυσης και αποβλέπει στην επαλήθευση 

υποθέσεων μέσω αριθμητικών στοιχείων.  

Τα στάδια που ακολουθούνται στην εν λόγω ερευνητική πρακτική 

είναι τα ακόλουθα: 

 η επιλογή συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων, οι οποίες θα 

λειτουργήσουν ως εννοιολογικό πλαίσιο στη περαιτέρω μελέτη του 

κοινωνικού φαινομένου 

 η επιλογή του δείγματος και της τεχνικής που θα ακολουθηθεί για 

την συγκέντρωση των στοιχείων  

 η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 

 η διαμόρφωση του σχεδίου της έρευνας 

 η ανάλυση των στοιχείων που συλλέχτηκαν μέσω στατιστικών 

μεθόδων  

και  

 η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

 

Τα χαρακτηριστικά της ποσοτικής ανάλυσης είναι ότι επιτρέπει την 

διεξαγωγή έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Τα 

χαρακτηριστικά του δείγματος που έχει επιλεγεί σχετίζονται με στόχο την 

εύρεση γενικών τάσεων και συνεπώς με την επαλήθευση των θεωρητικών 

υποθέσεων/ερωτημάτων οι οποίες υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους. 

Η ποσοτική ανάλυση επιτρέπει την σύνδεση δύο ή περισσότερων 

χαρακτηριστικών για μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. 

Συγκεκριμένα, μέσω της στατιστικής ανάλυσης και των αριθμητικών 

δεδομένων, επιχειρείται η μέτρηση και ποσοτικοποίηση του ζητήματος 

της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην υγεία του εργαζόμενου 

πληθυσμού και οι επιπτώσεις της στην οργανωτική δομή του ΟΑΕΔ, μέσα 

από τα μετρήσιμα αποτελέσματα των ασθενειών των υπαλλήλων που 

απασχολούνται στα υποκαταστήματα ΟΑΕΔ στους νομούς Κοζάνης και 

Ημαθίας. Δεδομένης της φύσης του αντικείμενου της παρούσης εργασίας, 

καθώς πρόκειται για την διερεύνηση ενός θέματος επικαιρότητας, γίνεται 

άντληση των πληροφοριών μέσω των υπαρχόντων στοιχείων που 

συλλέχθηκαν από αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. 
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Ως δείγμα (sample) ορίζεται το υποσύνολο του πληθυσμού που το 

αντιπροσωπεύει, δηλαδή το τμήμα των ατόμων που θα ερευνηθούν και τα 

χαρακτηριστικά των οποίων αποτελούν την αντιπροσωπευτική εικόνα του 

συνόλου (Κυριαζή, 2011). 

Το δείγμα που επιλέχθηκε αποτελείται από τις υπηρεσίες – 

υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ δύο (2) νομών, του νομού Κοζάνης, συνολικά 

63 ατόμων, (2 υπηρεσίες) και του νομού Ημαθίας, συνολικά 62 ατόμων, 

(3 υπηρεσίες). Η συλλογή των στοιχείων των αδειών ασθενείας των 

υπαλλήλων των συγκεκριμένων νομών για τα χρονικά διαστήματα που 

εξετάζονται (2004 έως 2008 πενταετία προ κρίσης και 2013 έως 2017 

πενταετία βαθιάς κρίσης) υπήρξε χρονοβόρα, δυσχερής και πολύπλοκη. 

Αρχικά έπρεπε να υπάρξει έγκριση από την αρμόδια κεντρική διεύθυνση 

του ΟΑΕΔ προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στους 

προσωπικούς φακέλους των υπαλλήλων των συγκεκριμένων υπηρεσιών. 

Η έγκριση χορηγήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ μετά από 

αίτηση στη κεντρική διοίκηση του. Η κυριότερη δυσκολία ήταν η 

συγκέντρωση των στατιστικών στοιχείων από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Η 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατέστη δύσκολη καθώς τα 

στοιχεία των ασθενειών δεν υπήρχαν καταχωρημένα μηχανογραφικά για 

τα έτη 2004 έως και 2013 και η αρχειοθέτηση των εγγράφων δεν ήταν 

συστηματική. Επομένως έπρεπε να γίνει αυτοπροσώπως η συλλογή των 

εγγράφων του δυναμικού από το Τμήμα Μισθοδοσίας ανά υπηρεσία και 

ανά έτος προκειμένου να εξεταστούν τα στοιχεία των υπαλλήλων κάθε 

υπηρεσίας. Αυτό απαίτησε πολλαπλές επισκέψεις στο τμήμα μισθοδοσίας 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας του 

ΟΑΕΔ και ανάκτηση των καταχωρημένων εγγράφων από το αρχείο των 

αντίστοιχων τμημάτων. Κατόπιν, υπήρξε μηχανογράφηση των υπό μελέτη 

δεδομένων (από την ερευνήτρια της παρούσας εργασίας). Για τα έτη 2014 

έως και 2017, τα υπό μελέτη δεδομένα υπήρχαν σε μηχανογραφημένη 

μορφή και η συλλογή στοιχείων κατέστη ταχύτερη.  
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3.3 Επεξεργασία Στοιχείων και Μεθοδολογία Ανάλυσης  

 

3.3.1 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων 

 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν οι στατιστικές μέθοδοι 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων της 

Διπλωματικής Εργασίας και μετέπειτα θα πραγματοποιηθεί μια 

λεπτομερής ανάλυση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε για να 

περιγραφούν οι επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης στην 

οργανωτική δομή του δημόσιου φορέα ΟΑΕΔ, όπως ποσοτικοποιήθηκε 

μέσω του τομέα της υγείας του εργαζόμενου πληθυσμού. Τέλος θα 

παρουσιαστούν οι απαραίτητοι στατιστικοί έλεγχοι και τα κριτήρια 

αποδοχής του μοντέλου όπως αυτά προέκυψαν από την εφαρμογή της 

συγκεκριμένης μεθοδολογίας που επιλέχθηκε (Zar, 2007). 

 

3.3.2 Βασικές Έννοιες Στατιστικής 

 

Πληθυσμός (population): Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των 

παρατηρήσεων που εξετάζονται στην έρευνα ως προς ένα χαρακτηριστικό 

τους. 

 

Δείγμα ή στατιστικό δείγμα (sample): Ο όρος αναφέρεται σε ένα 

υποσύνολο του πληθυσμού στο οποίο περιορίζεται η έρευνα. Η επιλογή 

δείγματος με μια ορισμένη μέθοδο ονομάζεται δειγματοληψία. Τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από το στατιστικό δείγμα 

προκείμενου να είναι αξιόπιστα θα πρέπει να ισχύουν με ικανοποιητική 

ακρίβεια για ολόκληρο τον πληθυσμό στον οποίο ανήκει το δείγμα. 

Γίνεται σαφές λοιπόν πως πρέπει το δείγμα που θα επιλεγεί να είναι 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που ανήκει. Στη πράξη 

αντιπροσωπευτικό δείγμα χαρακτηρίζεται εκείνο που έχει επιλεγεί κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε στατιστική μονάδα του πληθυσμού να έχει την 
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ίδια δυνατότητα, ή πιθανότητα, της επιλογής του στο δείγμα. Σύμφωνα με 

τα παραπάνω γίνεται σαφές πως η επιλογή στατιστικού δείγματος είναι 

σοβαρή και δύσκολη διαδικασία για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

έρευνας. 

 

Μεταβλητές (variables): Ο όρος αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού που ενδιαφέρουν την εκάστοτε μελέτη, τα οποία και 

καταγράφονται. Υπάρχουν δύο τύποι μεταβλητών: 

 οι ποιοτικές (qualitative variables), των οποίων οι τιμές δεν είναι 

αριθμητικές και πλήρως καθοριστικές αλλά δίνονται με διακριτικό 

είδος. Οι ποιοτικές μεταβλητές δεν αξιολογούνται ποσοτικά αλλά 

μόνο ενδεικτικά ή συγκριτικά και αντιστοιχούν σε περιγραφές με 

τη χρήση λέξεων, π.χ. οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων, η 

οικογενειακή κατάσταση, η καταγωγή κ.λ.π. 

 οι ποσοτικές (quantitative variables), των οποίων οι τιμές είναι 

αριθμητικές και επιδέχονται μέτρηση π.χ. ο ετήσιος αριθμός των 

τροχαίων ατυχημάτων, ο αριθμός των παιδιών σε μια οικογένεια, οι 

μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων κλπ.  

  Οι ποσοτικές μεταβλητές διακρίνονται σε διακριτές και συνεχείς: 

 οι διακριτές παίρνουν μόνο "μεμονωμένες" αριθμητικές τιμές, 

είναι δηλαδή στοιχεία ενός συνόλου τα οποία μπορούν να 

αντιστοιχηθούν ένα προς ένα με στοιχεία του συνόλου των 

θετικών ακέραιων αριθμών 

 οι συνεχείς μπορούν να πάρουν αριθμητικές τιμές που 

καλύπτουν ολόκληρο το διάστημα τιμών των πραγματικών 

αριθμών όπως η ηλικία, η διάρκεια μιας τηλεφωνικής 

συνδιάλεξης, η θερμοκρασία κλπ. Σε μία συνεχή μεταβλητή 

δύο τιμές μπορούν να διαφέρουν κατά οποιαδήποτε μικρή 

ποσότητα. Στην πράξη συνεχής θεωρείται μία μεταβλητή  όταν 

μπορεί να λάβει όλες τις τιμές σε ένα διάστημα, διαφορετικά 

θεωρείται διακριτή.  

Εκτός της διάκρισης των μεταβλητών σε ποιοτικές και ποσοτικές 

είναι δυνατή και η ταξινόμηση τους αναλόγως της κλίμακας μέτρησης 



45 

 

τους. Σύμφωνα με τη διάκριση αυτή έχουμε τα ακόλουθα είδη 

μεταβλητών: 

 ονομαστικές μεταβλητές: επιδέχονται μόνο αυθαίρετη κατάταξη 

π.χ. φύλο, φυλή, θρησκεία κλπ. 

 διατάξιμες μεταβλητές: διαφέρουν από τις ονομαστικές διότι 

επιδέχονται μέτρηση που να επιτρέπει την ιεράρχησή τους όπως η 

κατάσταση υγείας, χαρακτηρισμός πτυχίου (άριστα, λίαν καλώς, 

καλώς), ποιοτική διαβάθμιση προϊόντος κλπ. 

 

Μέτρα κεντρικής τάσης (measures of central tendency) ή μέτρα 

θέσης: Ως μέτρα κεντρικής τάσης ορίζονται οι αριθμοί που δείχνουν γύρω 

από ποια τιμή βρίσκονται τα δεδομένα της στατιστικής ανάλυσης (δηλαδή 

περιγράφουν την θέση του συνόλου δεδομένων  πάνω σε οριζόντιο άξονα 

εκφράζοντας κατά μέσο όρο την απόστασή τους από την αρχή των 

αξόνων).  

Τα συνηθέστερα μέτρα κεντρικής τάσης είναι:  

 ο μέσος όρος ή μέση τιμή (mean) είναι το άθροισμα των 

παρατηρήσεων διαιρεμένο με το πλήθος τους:  

 

�̅� =
(𝑥1 + 𝜒2+. … . . +𝑥𝜈)

𝜈
=

1
𝜈
𝛴𝑖=1𝑥𝑖
𝜈  

 

 η διάμεσος (median) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων, όταν έχουν 

διαταχθεί σε αύξουσα σειρά, είναι η τιμή της μεσαίας 

παρατήρησης, όταν ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι περιττός 

αριθμός ή ο μέσος όρος των δύο μεσαίων παρατηρήσεων, όταν 

είναι άρτιος 

 η επικρατούσα τιμή (mode) ενός δείγματος ν παρατηρήσεων είναι η 

τιμή της παρατήρησης που εμφανίζεται στα δεδομένα με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα. 

 

Μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας (measures of variability): Ως 

μέτρα διασποράς και μεταβλητότητας ορίζονται οι αριθμοί που 
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εκφράζουν τις αποκλίσεις των τιμών μιας μεταβλητής γύρω από τα μέτρα 

κεντρικής τάσης.  

Τα σπουδαιότερα μέτρα διασποράς είναι: 

 το εύρος (range, R) που ορίζεται ως η διαφορά της ελάχιστης από 

την μέγιστη παρατήρηση 

 εκατοστιαία σημεία – ενδοτεταρτοµοριακό εύρος (interquartile 

range). Η διάμεσος χωρίζει τα δεδομένα στα δύο. Μπορούν να 

οριστούν άλλα σημεία χωρισμού του διατεταγμένου συνόλου τιμών 

που λαμβάνονται από το δείγμα. Τέτοια σημεία είναι τα 

εκατοστιαία σημεία. Μια παρατήρηση καλείται το p – εκατοστιαίο 

σημείο (p – percentile) όταν ποσοστό παρατηρήσεων το πολύ p% 

είναι μικρότερες απ’ αυτήν την παρατήρηση (0 ≤ p < 1). Η 

διάμεσος είναι το 50 – εκατοστιαίο σημείο. Άλλα χαρακτηριστικά 

εκατοστιαία σημεία είναι αυτά που ορίζουν τέταρτα ή τεταρτημόρια 

(quartiles). Το 25 – εκατοστιαίο σημείο είναι το πρώτο ή κατώτερο 

τεταρτημόριο (first or lower quartile) και το συμβολίζουμε Q1, ενώ 

το 75 – εκατοστιαίο σημείο είναι το τρίτο ή ανώτερο τεταρτημόριο 

(third or upper quartile) και το συμβολίζουμε Q3. 

Ενδοτεταρτοµοριακό εύρος είναι η διαφορά του πρώτου 

τεταρτημορίου από το τρίτο τεταρτημόριο Το ενδοτεταρτοµοριακό 

εύρος είναι πιο ανθεκτικό μέτρο διασποράς από το εύρος R  

 

 η διακύμανση (variance, s2) είναι μία εκτίμηση του μέσου όρου 

των τετραγώνων των αποστάσεων των δεδομένων από την μέση τιμή 

τους, δηλαδή μετράει τη μεταβλητότητα των παρατηρήσεων γύρω 

από τη μέση τιμή 

𝑠2 =
1

𝜈 − 1
�(𝑥𝑖 − �̅�)
𝜈

𝑖=1

 

 

 η τυπική απόκλιση (standard deviation, s) είναι η τετραγωνική 

ρίζα της διακύμανσης     

𝑠 = �𝑠2 

 



47 

 

Στην περίπτωση της τυποποιημένης κανονικής κατανομής (που έχει 

μέση τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1), το εμβαδόν της κατανομής (-s, +s) 

περιέχει περίπου το 68.3% των δεδομένων, το εμβαδόν (-2s, +2s) 

περιέχει περίπου το 95.3% των δεδομένων και το (-3s, +3s) περιέχει 

περίπου το 99.7% των δεδομένων. 

 Το τυπικό σφάλμα εκτίμησης s2 παρέχει μία εκτίμηση της 

διασποράς σ2 των τυχαίων σφαλμάτων. Υπολογίζεται από τη σχέση  

 

𝑠2 = ∑ (𝑦𝑖−y�𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛−2
= 𝑛−1

𝑛−2
�𝑆𝑦2 −

𝑆𝑥𝑦2

𝑆𝑥2
� , 

όπου 

 

𝑆𝑦2 =
∑ (𝑦𝑖 − y�)2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

=
∑ 𝑦𝑖2 − 𝑛𝑦�2𝑛
𝑖=1
𝑛 − 1

 

 

η δειγματική διασπορά του Y. 

 

 Η συνδιακύμανση σΧΥ ή Cov(X,Y) είναι μέτρο του βαθμού 

συσχετίσεως δύο μεταβλητών.  

  Αν Χ και Υ είναι δύο τυχαίες μεταβλητές τότε η συνδιακύμανση      

  ορίζεται ως  

𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌) = �
1

𝑣 − 1
��[(𝑋𝑖 − 𝛸�)(𝑌𝑖 − 𝑌�)]

𝑣

𝑖=1

 

                    

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑌) = 𝐸��𝑋 −𝐸(𝑋)��𝑌 − 𝐸(𝑌)�� 

                                   𝐸[𝑋𝑌 −𝑌𝐸(𝑋)− 𝑋𝐸(𝑌) + 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)] 
                                   𝐸(𝑋𝑌)− 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) 

 

   Αν Χ και Υ ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές 

𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) ⟹ 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑦) = 0 

 

Το αντίστροφο δεν ισχύει γιατί Cov(XY)=0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

γραμμική σχέση ενώ ανεξαρτησία σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση 

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑌) = 𝜎𝑋𝑌 



48 

 

Μέτρα αξιοπιστίας: 

 διάστημα εμπιστοσύνης (confidence interval) είναι ένα διάστημα 

που βασίζεται στις παρατηρήσεις ενός δείγματος και είναι 

καθορισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη 

πιθανότητα ότι θα περιέχει την άγνωστη πραγματική τιμή μιας 

παραμέτρου (Εικόνα 3) 

 επίπεδο εμπιστοσύνης (confidence level) είναι ο βαθμός 

εμπιστοσύνης που συσχετίζεται με ένα διάστημα εμπιστοσύνης, 

δηλαδή η πιθανότητα ότι το διάστημα περιέχει την πραγματική 

τιμή της παραμέτρου 

 επίπεδο σημαντικότητας (significance level) είναι η αναλογία των 

περιπτώσεων που ένα συμπέρασμα είναι εσφαλμένο. Ισούται με 1 – 

επίπεδο εμπιστοσύνης. 

 

Πέρα από το επίπεδο εμπιστοσύνης, οι άλλοι δύο παράγοντες που 

επηρεάζουν το εύρος του διαστήματος είναι η τυπική απόκλιση του 

πληθυσμού και το μέγεθος του δείγματος. Με δεδομένο το επίπεδο 

εμπιστοσύνης και μέγεθος δείγματος, όσο μικρότερη είναι η τιμή της 

τυπικής απόκλισης τόσο στενότερο γίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης, 

γιατί μικρότερη τυπική απόκλιση σημαίνει λιγότερη αβεβαιότητα στην 

εκτίμηση του μέσου. Τέλος, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του 

δείγματος τόσο στενότερο γίνεται το διάστημα εμπιστοσύνης, γιατί 

μεγαλύτερο δείγμα σημαίνει επίσης λιγότερη αβεβαιότητα στην εκτίμηση 

του μέσου (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 3. Κανονική κατανομή και διαστήματα εμπιστοσύνης. 

 

 
 

Εικόνα 4. Μέγεθος δείγματος και αβεβαιότητα εκτίμησης του μέσου. 

Πυκνότητες πιθανότητας για διαφορετικό μέγεθος δείγματος που δείχνουν τη 

σχετική πιθανότητα σφάλματος το "πραγματικό" ποσοστό είναι σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή δεδομένου ενός αναφερόμενου ποσοστού 50% (πηγή: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Marginoferror95.P

NG).  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Marginoferror95.PNG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Marginoferror95.PNG
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Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων: Ο έλεγχος υποθέσεων είναι η 

διαδικασία προσδιορισμού αν μια δεδομένη υπόθεση ισχύει ή όχι. Η 

στατιστική υπόθεση (statistical hypothesis) μπορεί να είναι µια 

οποιαδήποτε “στατιστική” δήλωση (πχ για κατανομές πληθυσμών, 

στοχαστικές διαδικασίες κτλ) που τίθεται υπό έλεγχο µε βάση τις 

παρατηρήσεις. Το πρώτο βήμα στον έλεγχο υποθέσεων είναι να οριστεί η 

μηδενική υπόθεση (null hypothesis), η οποία συμβολίζεται με Η0 και η 

εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis), η οποία συμβολίζεται 

συνήθως με Η1 ή με ΗA. 

Η γενική ιδέα της διαδικασίας στατιστικού ελέγχου υποθέσεων είναι 

η εξής: Υποτίθεται πως η παράμετρος θ που μελετάται μπορεί να πάρει 

µια συγκεκριμένη τιμή θ0. Αυτή είναι η μηδενική υπόθεση Η0 και 

αναγράφεται ως Η0: θ = θ0. Ο έλεγχος ξεκινάει υποθέτοντας ότι η 

μηδενική υπόθεση Η0 είναι σωστή. Η εναλλακτική υπόθεση (alternative 

hypothesis) Η1 η οποία γίνεται δεκτή αν απορριφθεί η Η0 μπορεί να είναι  

Η1:θ > θ0  ή θ < θ0  ή θ ≠ θ0. Δηλαδή, η Η0 απορρίπτεται ή δεν 

απορρίπτεται με βάση το τι παρατηρείται στο τυχαίο δείγμα του 

πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτοντας ότι η Η0 είναι αληθής, αν 

αυτό που παρατηρείται στο δείγμα είναι ακραίο, δηλαδή, αν έχει πολύ 

μικρή πιθανότητα να συμβεί, τότε απορρίπτεται η Η0. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δηλαδή, αν αυτό που παρατηρείται στο δείγμα δεν είναι 

ακραίο – σπάνιο (όταν είναι αληθής η Η0) τότε το δείγμα δεν δίνει αρκετές 

ενδείξεις για την απόρριψη της Η0 και «αποτυγχάνεται να απορριφθεί» 

(www.aua.gr/gpapadopoulos).  

 

Επομένως ένα από τα παρακάτω μπορεί να συμβεί: 

 η Η0 πράγματι δεν είναι αληθής, και αποφασίστηκε σωστά 

είτε 

 η Η0 είναι αληθής και η ακραία παρατήρηση στο δείγμα οφείλεται 

στην τύχη, δηλαδή, συνέβη κάτι σπάνιο (εμφανίσθηκε ένα δείγμα 

που σπάνια εμφανίζεται). Στην περίπτωση αυτή, απορρίφθηκε 

λανθασμένα η Η0. Αυτό το σφάλμα ονομάζεται σφάλμα τύπου Ι 

(type I error). 
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Ανάλογα, είναι δυνατόν, λανθασμένα να μην απορριφθεί η Η. 

Δηλαδή, να αποτύχει να απορριφθεί η Η0, ενώ είναι αληθής η Η1. Αυτό το 

σφάλμα ονομάζεται σφάλμα τύπου ΙΙ (type II error).  

 η Η0 είναι: 

 Αληθής Ψευδής 

Απόρριψη Η0 Σφάλμα τύπου Ι Σωστό 

Αποδοχή Η0 Σωστό Σφάλμα τύπου ΙΙ 

 

Η μηδενική υπόθεση Η0: θ = θ0 υποδηλώνει ότι η εκτίμηση θ0 της θ 

είναι σωστή. Επίσης, τιμές της θ “κοντά” στη θ0 υποστηρίζουν την 

ορθότητα της Η0 ενώ τιμές της θ μακριά από τη θ0 δεν την υποστηρίζουν. 

Έτσι, χωρίζονται οι δυνατές τιμές της παραμέτρου θ σε αυτές για τις 

οποίες γίνεται αποδεκτή η Η0 που αποτελούν την περιοχή αποδοχής και 

σ’ αυτές για τις οποίες απορρίπτεται που αποτελούν την περιοχή 

απόρριψης (rejection region) που συμβολίζεται με R. Η απόφαση για την 

αποδοχή ή απόρριψη της Η0 γίνεται βάση πιθανοτήτων κι όπως για τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης έτσι κι εδώ ορίζεται επίπεδο εμπιστοσύνης 

(1−α) για την απόφαση ελέγχου. Το α λέγεται επίπεδο σημαντικότητας 

(significance level) και καθορίζει το εύρος της περιοχής αποδοχής κι 

απόρριψης. Όταν μικραίνει το α μικραίνει κι η περιοχή απόρριψης R και 

μεγαλώνει η περιοχή αποδοχής. Η σχέση α και περιοχής αποδοχής είναι 

ίδια µε τη σχέση α και διαστήματος εμπιστοσύνης της θ. 

 

Συσχέτιση μεταβλητών – συντελεστής συσχέτισης: Ανεξάρτητα από 

τον τύπο τους, δύο ή περισσότερες μεταβλητές συσχετίζονται εάν σε ένα 

δείγμα των παρατηρήσεων, οι τιμές τους αντιστοιχούν συστηματικά η μια 

στην άλλη για αυτές τις παρατηρήσεις (Ρούσσος κλπ, 2010). 
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Όταν υπάρχουν παρατηρήσεις δύο τυχαίων μεταβλητών X και Y 

κατά ζεύγη {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn)}, σχηματίζεται µία πρώτη 

εντύπωση για τη συσχέτιση τους από το διάγραμμα διασποράς (scatter 

diagram), που είναι η απεικόνιση των σημείων (xi , yi), i = 1, ..., n, σε 

καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων (Εικόνα 5). 

 

 
 

Εικόνα 5. Παράδειγμα διαγράμματος διασποράς μεταβλητών x και y. 

 

Ο βαθμός της γραμμικής συσχέτισης δύο τυχαίων και συνεχών 

μεταβλητών Χ και Υ με διασπορά 𝜎𝛸 και 𝜎𝛶 αντίστοιχα και συνδιασπορά 

𝜎𝛸𝛶 = 𝐶𝑜𝑣[𝑋, 𝑌] καθορίζεται με τον συντελεστή συσχέτισης ρ (συντελεστής 

γραμμικής συσχέτισης του Pearson, Pearson correlation coefficient), 

που δίνεται από τον τύπο: 

𝜌 = �
𝜎𝛸𝛶
𝜎𝛸

� �
1
𝜎𝛶
� 

Ο συντελεστής συσχέτισης ρ εκφράζει τον βαθμό και τον τρόπο που 

οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται, δεν εξαρτάται από την μονάδα μέτρησης 

των Χ και Υ και παίρνει τιμές στο διάστημα [-1,1]. Επομένως όταν ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι θετικός και παίρνει τιμές κοντά στο 1 τότε 

οι μεταβλητές Χ,Υ είναι θετικά συσχετιζόμενες δηλαδή δηλώνουν ισχυρή 

θετική συσχέτιση ενώ όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι αρνητικός και 

παίρνει τιμές κοντά στο -1 τότε οι μεταβλητές Χ,Υ είναι αρνητικά 

συσχετιζόμενες δηλαδή δηλώνουν ισχυρή αρνητική συσχέτιση. Τέλος 

όταν οι τιμές βρίσκονται κοντά στο 0 δηλώνουν γραμμική ανεξαρτησία 

των μεταβλητών Χ και Υ. 

x 

y 
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο συντελεστής συσχέτισης αποτελεί 

ένα στατιστικό κριτήριο που πληροφορεί μόνο για τη συμμεταβολή των 

δύο μεταβλητών που μελετώνται και όχι για το εάν υπάρχει αιτιώδης 

σχέση μεταξύ τους. Η υψηλή συσχέτιση δεν δηλώνει κατ’ ανάγκη σχέσεις 

αιτίου και αποτελέσματος. 

 

 

3.4 Μαθηματικά Μοντέλα 

 

3.4.1 Γραμμική Παλινδρόμηση 

 

Ο κλάδος της στατιστικής που εξετάζει τη σχέση μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μεταβλητών με σκοπό την πρόβλεψη μιας μεταβλητής από 

αυτές μέσω των υπόλοιπων ονομάζεται ανάλυση παλινδρόμησης 

(regression analysis). Εξαρτημένη μεταβλητή ονομάζεται η μεταβλητή 

της οποίας η τιμή πρόκειται να προβλεφθεί ενώ με τον όρο ανεξάρτητη 

ονομάζεται η μεταβλητή η οποία χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Η ανεξάρτητη μεταβλητή δεν θεωρείται τυχαία, 

αλλά παίρνει καθορισμένες τιμές. Η εξαρτημένη μεταβλητή θεωρείται 

τυχαία και η τιμή της εξαρτάται από τις μεταβολές της ανεξάρτητης 

μεταβλητής. 

Η απλούστερη μορφή παλινδρόμησης είναι η απλή γραμμική 

παλινδρόμηση (simple linear regression). Στην απλή γραμμική 

παλινδρόμηση υπάρχει μόνο μία ανεξάρτητη μεταβλητή x και μία 

εξαρτημένη μεταβλητή y, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί ικανοποιητικά 

από μια γραμμική συνάρτηση του x. Η τιμή 𝑦𝑖 της y, για κάθε τιμή 𝑥𝑖 της 

x, δίνεται από τη σχέση : 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥𝑖 + 𝜀𝑖  

 

Το πρόβλημα της γραμμικής παλινδρόμησης είναι η εκτίμηση των 

παραμέτρων 𝛽0 και 𝛽1 ώστε η ευθεία που θα προκύψει να δίνει όσο τον 

δυνατόν καλύτερη περιγραφή της σχέσης εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ 
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των μεταβλητών x και y. Κάθε ζεύγος τιμών (𝛽0, 𝛽1) καθορίζει μια 

διαφορετική ευθεία γραμμή. Η παράμετρος 𝛽0 (διατομή, intercept) δίνει 

το σταθερό σημείο (0, 𝛽0) και είναι η τιμή του y για x=ο. Ενώ η 

παράμετρος 𝛽1 του x παριστάνει τον συντελεστή παλινδρόμησης 

(regression coefficient) ή κλίση της ευθείας (slope) και εκφράζει τη 

μεταβολή της μεταβλητής y όταν η μεταβλητή x μεταβληθεί κατά μία 

μονάδα. 

Ο όρος 𝜀𝑖 ονομάζεται σφάλμα παλινδρόμησης (regression error). 

Στην πράξη ο γραμμικός προσδιορισμός που επιτυγχάνεται μέσω της 

μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης μπορεί μόνο να προσεγγίσει την 

πραγματική μαθηματική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών x και y. 

Συνεπώς είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο μοντέλο ο όρος του 

σφάλματος 𝜀𝑖. Αυτό γίνεται τόσο για να αντιπροσωπευθούν στο μοντέλο 

τυχόν μεταβλητές που έχουν παραλειφθεί, όσο και για να ληφθεί υπόψη 

κάθε σφάλμα προσέγγισης που σχετίζεται με τη γραμμική συναρτησιακή 

μορφή. Το 𝜀𝑖 μπορεί συχνά να αναφέρεται και ως σφάλμα, απόκλιση, ή 

υπόλοιπο δηλαδή η διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής της y και της 

τιμής της πρόβλεψης που προκύπτει από τη μελέτη. 

 

 
Εικόνα 6. Γραφική απεικόνιση της εξίσωσης της γραμμικής παλινδρόμησης. 

 

Στην περίπτωση που η τυχαία μεταβλητή y εξαρτάται γραμμικά από 

περισσότερες από μία μεταβλητές x γίνεται αναφορά στην πολλαπλή 

γραμμική παλινδρόμηση (multiple linear regression). Η εξίσωση που 

περιγράφει τη σχέση μεταξύ εξαρτημένης και ανεξαρτήτων μεταβλητών 
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είναι η εξής: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + 𝛽3 ∗ 𝑥3𝑖+. . . +𝛽𝑘 ∗ 𝑥𝑘𝑖 + 𝜀𝑖 

 

Η εκτίμηση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης δεν διαφέρει 

ουσιαστικά από το μοντέλο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. 

Ωστόσο ένα καινούριο στοιχείο στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

είναι ότι πριν προχωρήσει ο ερευνητής στην εκτίμηση των παραμέτρων 

πρέπει να ελέγξει εάν πράγματι πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο. Εκείνο που απαιτείται να 

εξασφαλιστεί είναι η μηδενική συσχέτιση των ανεξάρτητων μεταβλητών 

(ρ(xi ,xj) → 0, για κάθε  i ≠ j). 

Στη γραμμική παλινδρόμηση οι παράμετροι εκτιμώνται με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, δηλαδή οι συντελεστές υπολογίζονται 

έτσι ώστε το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών των 

παρατηρούμενων και των υπολογιζόμενων να είναι το ελάχιστο. 

Προκειμένου το μοντέλο να μπορεί να προσεγγίσει την επιρροή των 

ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη μεταβλητή με όσο το δυνατόν 

πιο ορθό και αξιόπιστο τρόπο, θα πρέπει να συντρέχουν τέσσερις 

προϋποθέσεις: 

1. η υπόθεση της γραμμικότητας: δηλώνει ότι η σχέση μεταξύ δύο 

μεταβλητών x και y είναι κατά προσέγγιση γραμμική 

2. η υπόθεση της ανεξαρτησίας: δηλώνει ότι οι ατομικές 

παρατηρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής είναι μεταξύ τους 

ανεξάρτητες 

3. η υπόθεση της κανονικότητας: δηλώνει ότι για κάθε τιμή της x 

αντιστοιχούν πολλές τιμές της y που κατανέμονται κανονικά 

4. η υπόθεση της ίσης διακύμανσης: δηλώνει για κάθε μέγεθος 

δείγματος n αντιστοιχούν n κανονικές κατανομές y με την ίδια 

μεταξύ τους διακύμανση. 

 

Αυτό που εξετάζεται στα γραμμικά μοντέλα (𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖), είναι η 

ύπαρξη ή μη, γραμμικής σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης (dependent) 

μεταβλητής y και της ανεξάρτητης (independent) μεταβλητής x. Οπότε 
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ορίζεται ως μηδενική υπόθεση: «Δεν υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ y 

και x», δηλαδή: 

𝐻0:𝛽1 = 0 

 

Έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης: «Υπάρχει γραμμική σχέση 

μεταξύ y και x», δηλαδή: 

𝐻1:𝛽1 ≠ 0 

 

Ο έλεγχος γίνεται σε (1-α)% επίπεδο σημαντικότητας και η 

στατιστική συνάρτηση υπό την H0 είναι: 

𝛵 =
𝛽1

𝑠. 𝑒. �𝛽1�
 

 

Στο σύνολο των παρατηρήσεων η ολική διακύμανση, δηλαδή η 

ολική μεταβλητότητα των παρατηρήσεων (SST), δίδεται από τη σχέση: 

𝑆𝑆𝑇 = 𝑆𝑆𝑅 + 𝑆𝑆𝐸 

 

Όπου το SSR αντιστοιχεί στο μέρος που εξηγείται από την ευθεία 

παλινδρόμησης (regression sum of squares): 

𝑆𝑆𝑅 = ��𝑌�̂� − �́��
2

𝑛

𝑖=1

 

 

Ενώ το SSE αντιστοιχεί στο μέρος της μεταβλητότητας που 

παραμένει ανερμήνευτο (error sum of squares): 

𝑆𝑆𝐸 = ��𝑌𝑖 − 𝑌𝑖�
2

𝑛

𝑖=1

 

 

 

3.4.2 Γενικό Γραμμικό Μοντέλο 

 

Το γενικό γραμμικό μοντέλο (General Linear Model) θεωρείται η 

επέκταση της γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης για μία 

μεμονωμένη εξαρτημένη μεταβλητή.  
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Η μαθηματική εξίσωση, που περιγράφει τη μέθοδο, για μια 

εξαρτημένη μεταβλητή xij , όπου j=1, 2, …,J ο εκάστοτε παράγοντας 

είναι: 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑔𝑖1 ∗ 𝛽1𝑗 + 𝑔𝑖2 ∗ 𝛽2𝑗+. . +𝑔𝑖𝑘 ∗ 𝛽𝑘𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

 

όπου το i=1, 2, …, I δηλώνει την παρατήρηση. 

 

Το γενικό γραμμικό μοντέλο βασίζεται στην υπόθεση ότι τα 

σφάλματα (𝑒𝑖𝑗) είναι ανεξάρτητα και κατανέμονται κανονικά [ Ν (0,𝜎𝑗2) ]. 

Οι συντελεστές g ,i ,k  είναι μεταβλητές που σχετίζονται με τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση i. Αυτοί οι 

συντελεστές μπορούν να είναι δύο ειδών: 

 μια συμμεταβλητή (μεταβλητή ελέγχου – covariate): στην 

περίπτωση αυτή η παραπάνω εξίσωση είναι ένα πολυμεταβλητό 

μοντέλο παλινδρόμησης 

 εικονικές μεταβλητές: ο συγκεκριμένος τύπος μεταβλητών 

χρησιμοποιεί ακέραιες τιμές για να εκφράσει το επίπεδο ενός 

παράγοντα, δεδομένου του οποίου μετριέται η εξαρτημένη 

μεταβλητή. 

 

Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο τύπων μεταβλητών για την 

παραπάνω μαθηματική εξίσωση η οποία μπορεί να γραφτεί σε μορφή 

πίνακα ως ένα πολυμεταβλητό γενικό γραμμικό μοντέλο: 

𝑋 = 𝐺 ∗ 𝛽 + 𝜀 

όπου X είναι ένας πίνακας δεδομένων, ο οποίος έχει στοιχεία xij σε κάθε 

στήλη για κάθε παράγοντα j και σε κάθε σειρά για κάθε παρατήρηση i. Ο 

πίνακας G αποτελείται από τους συντελεστές 𝑔𝑖𝑘 και ονομάζεται στη 

διεθνή ορολογία design matrix, ενώ β=[x1, x2,…,xj] είναι πίνακας 

παραμέτρων, όπου xj είναι ένα διάνυσμα στήλη με παραμέτρους για τους 

παράγοντες j. Επιπλέον, ε είναι ένας πίνακας με κανονικά 

κατανεμημένους όρους σφαλμάτων.  

Εφόσον τα σφάλματα είναι κανονικά κατανεμημένα, οι υπολογισμοί 

των ελαχίστων τετραγώνων αποτελούν υπολογισμούς μέγιστης 
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πιθανότητας και χαρακτηρίζονται και αυτοί από κανονική κατανομή. Σε 

αντίθετη περίπτωση η μέθοδος ανάλυσης που  χρησιμοποιείται, είναι η 

μέθοδος ανάλυσης διασποράς (analysis of variance – ANOVA). 

 

3.4.3 Γραμμικό Μικτό Μοντέλο 

 

Το Γραμμικό Μικτό Μοντέλο (Linear Mixed Model) επεκτείνει το 

γενικό γραμμικό μοντέλο, έτσι ώστε να επιτρέπεται οι όροι σφάλματος 

(error teams) και οι τυχαίες επιδράσεις (random effects) να εμφανίζουν 

συσχέτιση και μη σταθερή μεταβλητότητα. Παρέχει, επομένως, τη 

δυνατότητα να διαμορφώσει όχι μόνο τη μέση τιμή της μεταβλητής 

απόκρισης, αλλά και τη δομή συνδιακύμανσής του. Στο γραμμικό μικτό 

μοντέλο οι παράγοντες (factors) και οι συμμεταβλητές (covariates) 

θεωρείται ότι έχουν γραμμική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή. Οι 

κατηγορικές μεταβλητές (categorical predictors) μπορούν να επιλεχθούν 

ως παράγοντες στο μοντέλο. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη μεταβλητή 

που ορίζει μια ομάδα περιπτώσεων. Κάθε τιμή του παράγοντα μπορεί να 

έχει μια διαφορετική γραμμική επίδραση στην τιμή της εξαρτημένης 

μεταβλητής. 

 

Οι παράγοντες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 παράγοντες σταθερών επιδράσεων (Fixed – effects factors). Γενικά 

θεωρούνται οι μεταβλητές των οποίων οι τιμές που ενδιαφέρουν 

παρουσιάζονται όλες στον πίνακα δεδομένων 

 παράγοντες τυχαίων επιδράσεων (Random – effects factors). 

Πρόκειται για τις μεταβλητές των οποίων οι τιμές στον πίνακα 

δεδομένων μπορούν να θεωρηθούν ως ένα τυχαίο δείγμα ενός 

μεγαλύτερου πληθυσμού τιμών. 

 

Η διάκριση των μεταβλητών συχνά καθορίζεται από τον τρόπο 

εργασίας του πειράματος, δηλαδή από το αν ενδιαφέρει τον μελετητή η 

διαφορά μεταξύ συγκεκριμένων τιμών του παράγοντα ή γενικά το πόσο 
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μεγάλες μπορούν να είναι οι διαφορές αυτών των τιμών. Ορισμένα 

χρήσιμα ερωτήματα για την διάκριση των μεταβλητών είναι τα ακόλουθα: 

 ο αριθμός των τιμών είναι μικρός ή μεγάλος, σχεδόν άπειρος; 

μικρός → σταθερής επίδρασης 

μεγάλος → πιθανόν  τυχαίας επίδρασης 

 είναι οι τιμές επαναλαμβανόμενες; 

ναι → σταθερής επίδρασης 

όχι → πιθανόν  τυχαίας επίδρασης 

 πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα για τις τιμές που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα; 

ναι → σταθερής επίδρασης 

όχι → πιθανόν  τυχαίας επίδρασης 

 οι τιμές του παράγοντα καθορίζονται με ένα μη τυχαίο τρόπο; 

ναι → σταθερής επίδρασης 

όχι → πιθανόν  τυχαίας επίδρασης. 

 

Συμμεταβλητές ορίζονται οι συνεχείς μεταβλητές (scale predictors) 

όπως για παράδειγμα το εισόδημα μετρούμενο σε ευρώ ή η ηλικία σε 

χρόνια. Σε συνδυασμούς με τις τιμές των παραγόντων, οι τιμές των 

συμμεταβλητών θεωρείται ότι είναι γραμμικά συσχετισμένες με τις τιμές 

της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Επιπλέον, το γραμμικό μικτό μοντέλο επιτρέπει τον προσδιορισμό 

των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε 

συνδυασμός των τιμών των παραγόντων έχει διαφορετική γραμμική 

επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή. Είναι επίσης δυνατός ο 

προσδιορισμός των αλληλεπιδράσεων των παραγόντων και των 

συμμεταβλητών, εάν υπάρχει η πεποίθηση ότι η γραμμική σχέση μεταξύ 

της συμμεταβλητής και της εξαρτημένης μεταβλητής αλλάζει ανάλογα με 

τις τιμές του παράγοντα. 

Τέλος, με τη διαδικασία του γραμμικού μικτού μοντέλου, όταν 

περιλαμβάνονται μεταβλητές επαναλαμβανόμενων επιδράσεων (repeated 

effects variables), επιτρέπεται ο προσδιορισμός της δομής της 

συνδιακύμανσης των σφαλμάτων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να 
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προσδιοριστούν τα ακόλουθα: 

 μεταβλητές επαναλαμβανόμενων επιδράσεων ορίζονται οι 

μεταβλητές των οποίων οι τιμές στον πίνακα δεδομένων μπορούν 

να θεωρηθούν ως δείκτες πολλαπλών παρατηρήσεων ενός μόνο 

υποκειμένου (subject) 

 οι μεταβλητές – υποκείμενα ορίζουν τα μεμονωμένα υποκείμενα 

των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Οι όροι σφάλματος κάθε 

μεμονωμένου υποκειμένου είναι ανεξάρτητοι από αυτούς των 

άλλων μεμονωμένων υποκειμένων 

 η δομή της συνδιακύμανσης (covariance structure) προσδιορίζει 

τη σχέση μεταξύ των τιμών μιας μεταβλητής επαναλαμβανόμενων 

επιδράσεων. 

 

Η μαθηματική σχέση που περιγράφει τη μέθοδο σε μορφή πίνακα 

είναι: 

𝑦 = 𝑋𝑏+ 𝑍𝑢 + 𝑒 

όπου: 

y είναι ένα n x 1 διάνυσμα n παρατηρούμενων αρχείων 

b είναι ένα p x 1 διάνυσμα p τιμών των μεταβλητών σταθερών  

επιδράσεων 

u είναι ένα q x 1 διάνυσμα q τιμών των μεταβλητών τυχαίων 

επιδράσεων e  είναι ένα n x 1 διάνυσμα των τυχαίων υπολοίπων 

Χ είναι ένας πίνακας συντελεστών (design matrix) της τάξης n x p, ο 

οποίος  συσχετίζει τα αρχεία του y με τις μεταβλητές του b 

Z είναι ένας πίνακας συντελεστών (design matrix) της τάξης n x q, ο 

οποίος συσχετίζει τα αρχεία του y με τις μεταβλητές του u. 

 

Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει γιατί το μοντέλο καλείται 

μικτό, δεδομένου ότι περιλαμβάνει τόσο τις σταθερές όσο και τις τυχαίες 

επιδράσεις. Εφόσον δεν προσδιορίζονται άμεσα, οι αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των σταθερών επιδράσεων θεωρούνται σταθερές, οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τυχαίων επιδράσεων θεωρούνται τυχαίες και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σταθερών και τυχαίων επιδράσεων 
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θεωρούνται τυχαίες. 

Το μικτό μοντέλο μπορεί να μειωθεί και να γίνει ένα μοντέλο 

σταθερών επιδράσεων (fixed effects model) μη συμπεριλαμβάνοντας τον 

όρο Zu ή ένα μοντέλο τυχαίων επιδράσεων (random effects model) στο 

οποίο δεν τοποθετούνται οι σταθερές επιδράσεις εκτός από το γενικό μέσο 

όρο, δηλαδή Xb = 1μ. 

 

 

3.5 Στατιστική Αξιολόγηση και Κριτήρια Αποδοχής Μοντέλου 

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ενός 

μοντέλου μετά τη διαμόρφωσή του είναι: 

 τα πρόσημα και οι τιμές των συντελεστών 𝛽𝑖 της εξίσωσης 

 η στατιστική σημαντικότητα 

 η ποιότητα του μοντέλου  

και  

 το σφάλμα της εξίσωσης. 

 

Για τους συντελεστές της εξίσωσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 

λογικής ερμηνείας των πρόσημων τους. Το θετικό πρόσημο του 

συντελεστή δηλώνει αύξηση της εξαρτημένης μεταβλητής με την αύξηση 

της ανεξάρτητης. Αντίθετα, αρνητικό πρόσημο συνεπάγεται μείωση της 

εξαρτημένης μεταβλητής με την αύξηση της ανεξάρτητης. Η τιμή του 

συντελεστή θα πρέπει και αυτή να ερμηνεύεται λογικά δεδομένου ότι 

αύξηση της μεταβλητής (𝑥𝑖) κατά μία μονάδα επιφέρει αύξηση της 

εξαρτημένης κατά 𝛽𝑖 μονάδες.  

Για τη στατιστική εμπιστοσύνη του μοντέλου χρησιμοποιείται η 

μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας. Για να επιτευχθεί υψηλή 

πιθανοφάνεια πρέπει ο λογάριθμος των συναρτήσεων πιθανοφάνειας       

L = -2 (Restricted Log Likelihood) να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος 

και γενικά προτιμώνται τα μοντέλα με τον μικρότερο λογάριθμο 

συνάρτησης πιθανοφάνειας L. Μοντέλα που περιέχουν πολλές 
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μεταβλητές, είναι περισσότερο σύνθετα και απαιτείται ένας κανόνας που 

να αποφασίζει αν η μείωση του L αξίζει την αυξημένη πολυπλοκότητα. 

Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείται το κριτήριο λόγου πιθανοφάνειας 

(Likelihood Radio Test – LRT). 

Σύμφωνα με το κριτήριο του λόγου πιθανοφάνειας αν η διαφορά: 

𝐿𝑅𝑇 = −2 ∗ �𝐿(𝑏)−𝐿(0)� 

όπου L(b) = L (μοντέλου με p μεταβλητές) και L(0) = L (μοντέλου χωρίς 

τις p μεταβλητές), είναι μεγαλύτερη από την τιμή του κριτηρίου 𝑥2 για p 

βαθμούς ελευθερίας σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, τότε το μοντέλο 

είναι στατιστικά προτιμότερο από το μοντέλο χωρίς τις μεταβλητές και 

γίνεται αποδεκτό. 

O έλεγχος των συντελεστών των μεταβλητών των σταθερών 

επιδράσεων γίνεται με το t-test. Ο συντελεστής t εκφράζεται με τη σχέση: 

𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝛽𝑖 𝑠. 𝑒.⁄  

όπου s.e : τυπικό σφάλμα (standard error) 

 

Βάσει της ανωτέρω σχέσης, όσο μειώνεται το τυπικό σφάλμα τόσο 

αυξάνεται ο συντελεστής t – stat και συνεπώς αυξάνεται η επάρκεια 

(efficiency). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του t, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

επιρροή της συγκεκριμένης μεταβλητής στο τελικό αποτέλεσμα. 

Προκειμένου ο συντελεστής, άρα και η μεταβλητή να γίνει αποδεκτή, θα 

πρέπει και εδώ να ισχύει sig ≤ 0,05. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που υπάρχει σταθερός όρος, 

η τελευταία τιμή των κατηγορικών μεταβλητών θεωρείται περιττή και 

χρησιμοποιείται ως επίπεδο αναφοράς για τη σύγκριση αυτής με τις 

άλλες τιμές των κατηγορικών μεταβλητών. Με το t-test λοιπόν 

καθορίζεται αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Το 

ίδιο συμβαίνει και με τις αλληλεπιδράσεις των κατηγορικών μεταβλητών 

με τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Τέλος, στον πίνακα των παραμέτρων συνδιακύμανσης (covariance 

parameters) εμφανίζονται οι παράμετροι που προσδιορίζουν τη 

διακύμανση της τυχαίας επίδρασης και τη διακύμανση των υπολοίπων 

(residuals). Στην περίπτωση που η δομή συνδιακύμανσης για την 
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επαναλαμβανόμενη μεταβλητή έχει οριστεί ως AR(1) θα πρέπει να 

προσδιοριστούν η διακύμανση σ2 (ARI diagonal) της κάθε τιμής της 

μεταβλητής και η συσχέτιση ρ2 (ARI rho) μεταξύ δύο συνεχόμενων τιμών 

της. 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι εκτιμήσεις  των παραμέτρων 

των fixed effects είναι εκτιμήσεις των μέσων παραμέτρων, ενώ οι 

εκτιμήσεις των παραμέτρων συνδιακύμανσης είναι εκτιμήσεις της 

διασποράς τους. Για παράδειγμα, αν ο σταθερός όρος οριστεί ως random 

effect η τιμή που θα προκύψει από τον πίνακα των fixed effects, θα 

δηλώνει το μέσο σταθερό όρο, ενώ η τιμή που θα προκύψει από τον 

πίνακα των παραμέτρων συνδιακύμανσης θα δηλώνει την διασπορά σ2. 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένη τιμή της μεταβλητής έχει το δικό της 

σταθερό όρο που κινείται χαμηλότερα και υψηλότερα από τον μέσο 

σταθερό όρο και την τυπική απόκλιση σ ακολουθώντας την κανονική 

κατανομή. 

 

 

3.6 Επεξεργασία των Στοιχείων 

 

 Για την επεξεργασία των δεδομένων απαιτήθηκε σε πρώτη φάση η 

δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων με τη χρήση του 

προγράμματος Excel. Η βάση αυτή περιείχε για κάθε εργαζόμενο και 

έτος τα αντίστοιχα δεδομένα, δηλαδή τον αριθμό αδειών ασθενείας. Αυτή 

η βάση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των 

περιγραφικών στατιστικών στοιχείων της εξαρτημένης μεταβλητής καθώς 

και για τη δημιουργία των διαγραμμάτων, στα οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά τα στοιχεία που συλλέχθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 

1.250 καταχωρήσεις των δεδομένων, έχουν εξαιρεθεί οι άδειες κύησης. 

Για την στατιστική ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS 25.0. Η διαδικασία της ανάλυσης ξεκίνησε 

με τον καθορισμό των μεταβλητών και την καταχώρηση των πληροφοριών 

που αφορούσαν την κάθε μεταβλητή. Αναλυτικότερα η 1η στήλη αφορά 
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το άτομο που εξετάζεται, η 2η στήλη αφορά το φύλο του ατόμου που 

εξετάζεται, η 3η στήλη αφορά την περιοχή που εργάζεται (η καταχώρηση 

έγινε με κωδικοποίηση 1= Ημαθία και 2= Κοζάνη), η 4η στήλη αφορά τη 

χρονική περίοδο (η καταχώρηση έγινε με κωδικοποίηση 1= προ κρίσης 

δηλαδή κατά τα έτη 2004 έως και 2008 και 2= μετά κρίσης έτη 2013 έως 

και 2017) και η 5η στήλη τον συνολικό αριθμό των αδειών για το υπό 

εξέταση άτομο ανά έτος. 

Ακολουθεί παραδειγματικός πίνακας (Πίνακας 1) στον οποίο 

απεικονίζεται αναλυτικά ο τρόπος εισαγωγής των δεδομένων στο 

πρόγραμμα SPSS. 

 Πίνακας 1. 

Εργαζόμενος Φύλο Περιοχή 

Χρονική 

Περίοδος 

Ημέρες 

Ασθενείας 

1 Α 1 1 1 
2 Α 1 1 8 
3 Α 1 1 4 
4 Θ 1 1 6 
5 Θ 1 1 15 
1 Α 1 2 8 
2 Α 1 2 17 
3 Α 1 2 75 
4 Θ 1 2 129 
5 Θ 1 2 2 
6 Θ 2 1 7 
7 Θ 2 1 4 
8 Α 2 1 3 
9 Α 2 1 9 

10 Α 2 1 2 
6 Θ 2 2 4 
7 Θ 2 2 7 
8 Α 2 2 11 
9 Α 2 2 27 

10 Α 2 2 14 
 

Η διερεύνηση των ερωτημάτων της εργασίας διενεργήθηκε με τη 

χρήση του Γραμμικού Μικτού Μοντέλου. Ένα από τα πιο σημαντικά 

πλεονεκτήματα της χρήσης του γραμμικού μικτού μοντέλου είναι ότι 
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επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων των οποίων η κατανομή διαφέρει από 

την κανονική. Σχηματίζοντας τα ιστογράμματα (θηκογράμματα) όλων των 

ομάδων σ’ ένα γράφημα επιτρέπεται να γίνει ο έλεγχος αυτός ποιοτικά. 

Τα ιστογράμματα (θηκογράμματα) για τις συνολικές ημέρες αδειών στα 

διαστήματα πριν και μετά την κρίση παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνες 

07 & 08). Παρατηρείται ότι αποκλίνουν σημαντικά από την κανονική 

κατανομή. 

 
Εικόνα 7. Συνολικές ημέρες αδειών στο διάστημα πριν την κρίση 

 
Εικόνα 8. Συνολικές ημέρες αδειών στο διάστημα μετά την κρίση 
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Προκειμένου να ελεγχθεί λεπτομερώς ο τύπος της κατανομής που 

ακολουθούν τα δεδομένα, χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα 

MATLAB. Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στον χρήστη να εφαρμόσει 

διάφορες κατανομές στα δεδομένα του και με παράλληλη απεικόνιση των 

δεδομένων και των κατανομών, να διακρίνει τον τύπο της κατανομής, ο 

οποίος τα προσεγγίζει καλύτερα 

(https://uk.mathworks.com/help/stats/compare-multiple-

distribution-fits.html). Στις παρακάτω εικόνες (9 και 10) παρουσιάζονται 

οι κανονικοποιημένες κατανομές συχνοτήτων των δεδομένων πριν και 

μετά την κρίση και οι κατανομές που εφαρμόστηκαν. Με βάση την 

αρχική ποιοτική παρατήρηση των δεδομένων επιλέχθηκαν να 

δοκιμαστούν οι κατανομές Poisson, Exponential και Gamma, των 

οποίων τα χαρακτηριστικά είναι περισσότερο συμβατά με το υπό εξέταση 

δείγμα σε σχέση με την κανονική κατανομή. Οι κατανομές αυτές 

παρουσιάζονται στα ραβδογράμματα κατανομής συχνοτήτων με τα 

χρώματα πράσινο, κόκκινο και μπλε αντίστοιχα.  

 
Εικόνα 9. Κανονικοποημένη κατανομή πιθανοτήτων για τα δεδομένα του 

δείγματος πριν την κρίση καθώς και οι τρεις προτεινόμενες κατανομές, οι 

οποίες προσεγγίζουν καλύτερα τα δεδομένα. 
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Εικόνα 10. Κανονικοποημένη κατανομή πιθανοτήτων για τα δεδομένα του 

δείγματος μετά την κρίση καθώς και οι τρεις προτεινόμενες κατανομές, οι 

οποίες προσεγγίζουν καλύτερα τα δεδομένα. 

 

Παρατηρείται ότι τα δεδομένα προσεγγίζονται καλύτερα από την 

κατανομή Gamma. Στα δεδομένα της περιόδου μετά την κρίση, αυτή η 

κατανομή ακολουθεί σχεδόν πιστά την κατανομή των συχνοτήτων του 

δείγματος. Στα δεδομένα της περιόδου πριν την κρίση, καμία κατανομή 

δεν ακολουθεί το ίδιο πιστά την κατανομή των συχνοτήτων του δείγματος 

ωστόσο η υποεκτίμηση που προκύπτει από την κατανομή Gamma είναι 

σημαντικά μικρότερη από την υπερεκτίμηση που προκύπτει από την 

εφαρμογή της Exponential κατανομής. Επομένως βάσει αυτής της 

ανάλυσης, επιλέχθηκε ότι για το συγκεκριμένο γραμμικό μοντέλο τα 

δεδομένα ακολουθούν την κατανομή Gamma. 

Δύο επιπλέον πλεονεκτήματα της χρήσης του γραμμικού μικτού 

μοντέλου είναι ότι επιτρέπει την μελέτη της επίδρασης πολλαπλών 

παραγόντων στην εξαρτημένη μεταβλητή καθώς και την ύπαρξη 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραγόντων αυτών. Τέλος, το μικτό 
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γραμμικό μοντέλο μπορεί να διαχειριστεί πειραματικά σχέδια όπου τα 

δείγματα δεν έχουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό στοιχείων.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η χρήση του μικτού γραμμικού μοντέλου 

επέτρεψε τη διάκριση των παραγόντων που θα συμπεριληφθούν σε δύο 

κατηγορίες: σε παράγοντες σταθερών επιδράσεων (Fixed – effects factors) 

και σε παράγοντες τυχαίων επιδράσεων (Random – effects factors). 

Στην παρούσα εργασία ως παράγοντες σταθερών επιδράσεων 

συμπεριλήφθηκαν οι τρεις κύριοι παράγοντες της: 

1. η παρουσία ή όχι οικονομικής κρίσης 

2. η περιοχή εργασίας 

και  

3. το φύλο των εργαζομένων. 

Ως παράγοντας τυχαίων επιδράσεων συμπεριλήφθηκε η 

διακύμανση που παρατηρείται φυσιολογικά μεταξύ των ατόμων 

(παράγοντας “εργαζόμενοι”). Επίσης συμπεριλήφθηκαν και οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυρίων παραγόντων του μοντέλου, δηλαδή 

‘‘κρίση*περιοχή’’, ‘‘κρίση*φύλο’’ και ‘‘περιοχή*φύλο’’. Επομένως, αυτό το 

μικτό γραμμικό μοντέλο επέτρεψε να ελεγχθούν οι υποθέσεις: 

1. αν ο μέσος όρος αδειών όλου του δείγματος διέφερε πριν και μετά 

την περίοδο της κρίσης 

2. αν ο μέσος όρος αδειών του δείγματος διέφερε σε κάθε νομό 

και 

3. αν ο μέσος όρος αδειών του δείγματος διέφερε ανά φύλο.  

 

Οι υποθέσεις 2 και 3, δηλαδή αν η οικονομική κρίση επέδρασε 

διαφορετικά στην υγεία των εργαζομένων σε αστικές και αγροτικές 

περιοχές και αν η οικονομική κρίση επέδρασε διαφορετικά στην υγεία 

των εργαζομένων ανάλογα με το φύλο μπορούν να εξεταστούν μέσω της 

αλληλεπίδρασης των παραγόντων ‘‘περιοχή’’ και ‘‘φύλο’’ με τον παράγοντα 

‘‘κρίση’’ (δηλαδή ‘‘κρίση*περιοχή’’ και η ‘‘κρίση*φύλο’’).  

Ποιοτικά το μικτό γραμμικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία μπορεί να απεικονιστεί ως εξής (Εικόνα 11): 
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Εικόνα 11. Ποιοτική διαγραμματική απεικόνιση του μικτού γραμμικού 

μοντέλου όπως προσδιορίστηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 

 

Επιπλέον κατά τον ορισμό του μικτού γραμμικού μοντέλου 

επιλέχθηκε και η εφαρμογή της μεθόδου Βootstrap. 

Η μέθοδος Bootstrap (Effron,1979) βοηθάει στην εύρεση των 

κατανομών των εκτιμητριών των αγνώστων παραμέτρων για εκτιμήτριες 

που δεν ξέρουμε τι κατανομή ακολουθούν. Αν υποτεθεί ότι υπάρχουν X1, 

X2, . . . , Xn τυχαίο δείγμα από κατανομή F και έχει παρατηρηθεί X1 = 

x1, X2 = x2, . . . , Xn = xn. Έστω 𝜃� η εκτιμήτρια της μέσης τιμής του 

παραπάνω δείγματος. Αρχικά θα προσομοιωθεί ένα μεγάλο πλήθος, έστω 

B, δειγμάτων μεγέθους n από μία εκτιμήτρια της F, την εμπειρική 

συνάρτηση κατανομής Fn του δείγματος που έχει παρατηρηθεί. Η 

εμπειρική συνάρτηση κατανομής Fn ενός δείγματος (x1, x2, . . . , xn) είναι 

μία διακριτή συνάρτηση κατανομής που δίνει πιθανότητα 1/n σε κάθε 

παρατηρούμενη τιμή x1, x2, . . . , xn και ορίζεται ως 

 

𝐹𝑛 =
𝛴𝑖=1𝑛 𝐼(𝑥𝑖 ≤ 𝑥)

𝑛
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όπου I είναι η δείκτρια συνάρτηση. Ένα δείγμα μεγέθους n από την Fn 

είναι ένα δείγμα με επανατοποθέτηση από το αρχικό τυχαίο δείγμα (x1, 

x2, . . . , xn). Από το κάθε ένα από τα B δείγματα που έχουν 

προσομοιωθεί μπορεί να βρεθεί η μέση τιμή του 𝜃𝑖, όπου i = 1, 2, . . . , 

B. Τώρα υπάρχουν B τιμές οι οποίες, αν το B είναι αρκετά μεγάλο, είναι 

αρκετά καλές προσεγγίσεις της κατανομής της 𝜃. Δηλαδή, η μέθοδος 

Βootstrap βασίζεται στη δημιουργία B νέων δειγμάτων µε ίδιο μέγεθος με 

το αρχικό δείγμα. Τα δείγματα αυτά δημιουργούνται µε δειγματοληψία 

με επανάθεση από το αρχικό δείγμα. Η εκτιμήτρια της παραμέτρου 

υπολογίζεται για το κάθε ένα από τα B δείγματα bootstrap και παράγουν 

την κατανομή bootstrap της εκτιμήτριας. 

Τέλος, η ανάλυση με τη χρήση του γραμμικού μικτού μοντέλου 

επιτρέπει, αν διαπιστωθεί στατιστικά σημαντική επίδραση των κυρίων 

παραγόντων στην εξαρτημένη μεταβλητή, δηλαδή αν απορριφθούν οι 

μηδενικές υποθέσεις H0 για τους παράγοντες “κρίση”, “περιοχή” και 

“φύλο”, να συνεχιστεί η ανάλυση με τη διερεύνηση των διαφορών στις 

ομάδες ανά ζεύγη κάνοντας επακόλουθες πολλαπλές συγκρίσεις (post –

hoc multiple comparisons) και να πραγματοποιηθεί κατάλληλος έλεγχος 

πολλαπλών συγκρίσεων (διόρθωση Bonferroni). Το επίπεδο 

σημαντικότητας της έρευνας τέθηκε ίσο με 5%, προσαρμοσμένο 

κατάλληλα για τον έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων. 
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Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα Στατιστικής Ανάλυσης 

 

 

4.1 Περιγραφικά Στατιστικά Στοιχεία  

 

Ακολούθως παρατίθενται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 

δεδομένων της έρευνας καθώς και τα σχετικά διαγράμματα. 

 

Στο σύνολο των 125 εργαζομένων (ανδρών και γυναικών) και στους 

δύο νομούς (Ημαθίας και Κοζάνης) διαπιστώθηκε ότι προ κρίσης έλαβαν 

2.481 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 29,89 και τυπική απόκλιση 46,71 

ενώ μετά την κρίση έλαβαν 3.837 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 38,37 

και τυπική απόκλιση 45,36. 

 

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία του συνόλου του δείγματος προ και μετά κρίσης. 

Φύλο Νομός 
Περίοδος 
Κρίσης 

Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Α & Θ Η & Κ 
1 2.481 29,89 46,71 5,13 
2 3.837 38,37 45,36 4,54 

 

 

 
Γράφημα 1: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας του Συνόλου του Δείγματος Προ και 
Μετά Κρίσης 
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Γράφημα 2: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών του Συνόλου του 
Δείγματος Προ και Μετά Κρίσης  

 

 

Στο σύνολο των 63 εργαζομένων στον Ν. Κοζάνης διαπιστώθηκε ότι 

προ κρίσης έλαβαν 1.216 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 25,87 και 

τυπική απόκλιση 50,58 ενώ μετά την κρίση έλαβαν 1.617 μέρες 

ασθένειας με μέση τιμή 32,34 και τυπική απόκλιση 34,99. 

 

Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία του συνόλου των εργαζομένων του Νομού Κοζάνης. 

Φύλο Νομός 
Περίοδος 
Κρίσης 

Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Α & Θ Κ 
1 1.216 25,87 50,58 7,38 
2 1.617 32,34 34,99 4,95 
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Γράφημα 3: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Εργαζομένων Ν. Κοζάνης Προ και 
Μετά Κρίσης 

 

 
Γράφημα 4: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών Εργαζομένων Ν. 
Κοζάνης Προ και Μετά Κρίσης  

 

 

 
 
 
 
 

1.216 

1.617 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

1.800 

Η
μέ

ρε
ς 

Ασ
θέ

νε
ια

ς 

Πενταετία προ & μετά κρίσης 

Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Ν. Κοζάνης 

Προ Κρίσης 

Μετά Κρίσης 

25,87 

32,34 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Η
μέ

ρε
ς 

Ασ
θέ

νε
ια

ς 

 
Πενταετία προ & μετά κρίσης 

Μέση Τιμή Ασθενειών  Ν.Κοζάνης 

Προ Κρίσης 

Μετά Κρίσης 



74 

 

 

Στο σύνολο των 62 εργαζομένων στον Ν. Ημαθίας διαπιστώθηκε ότι 

προ κρίσης έλαβαν 1.265 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 35,14 και 

τυπική απόκλιση 41,23 ενώ μετά την κρίση έλαβαν 2.220 μέρες 

ασθένειας με μέση τιμή 46,25 και τυπική απόκλιση 53,78.    

 

Πίνακας 4. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία του συνόλου των εργαζομένων του Νομού Ημαθίας. 

Φύλο Νομός 
Περίοδος 
Κρίσης 

Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Α & Θ Η  
1 1.265 35,14 41,23 6,87 
2 2.220 46,25 53,78 7,76 

 

 

 
Γράφημα 5: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Εργαζομένων Ν. Ημαθίας Προ και 
Μετά Κρίσης 
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Γράφημα 6: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών Εργαζομένων Ν. 
Ημαθίας Προ και Μετά Κρίσης  
 
 

 

 

Στο σύνολο των 44 εργαζομένων ανδρών και των δύο νομών 

διαπιστώθηκε ότι προ κρίσης έλαβαν 958 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 

31,93 και τυπική απόκλιση 61,43 ενώ μετά την κρίση έλαβαν 1.095 

μέρες ασθένειας με μέση τιμή 35,32 και τυπική απόκλιση 56,50. 

 

Πίνακας 5. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία εργαζομένων ανδρών ανεξαρτήτως νομού. 
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Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Α Η & Κ 
1 958 31,93 61,43 11,22 
2 1.095 35,32 56,50 10,15 

 

 

35,14 

46,25 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
Η

μέ
ρε

ς 
Ασ

θέ
νε

ια
ς 

 
Πενταετία προ & μετά κρίσης 

Μέση Τιμή Ασθενειών  Ν. Ημαθίας 

Προ Κρίσης 

Μετά Κρίσης 



76 

 

 
Γράφημα 7: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Εργαζομένων Ανδρών Προ και Μετά 
Κρίσης 

 

 
Γράφημα 8: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών Εργαζομένων Ανδρών 
Προ και Μετά Κρίσης  
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Στο σύνολο των 25 εργαζομένων ανδρών του Νομού Κοζάνης 

διαπιστώθηκε ότι προ κρίσης έλαβαν 687 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 

34,35 και τυπική απόκλιση 73,70 ενώ μετά την κρίση έλαβαν 474 μέρες 

ασθένειας με μέση τιμή 26,33 και τυπική απόκλιση 49,27. 

 

Πίνακας 6. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία εργαζομένων ανδρών Ν. Κοζάνης. 

Φύλο Νομός 
Περίοδος 
Κρίσης 

Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Α Κ 
1 687 34,35 73,70 16,48 
2 474 26,33 49,27 11,61 

 

 

 

 
Γράφημα 9: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Εργαζομένων Ανδρών Ν. Κοζάνης Προ 
και Μετά Κρίσης 
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Γράφημα 10: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών Εργαζομένων Ανδρών 
Ν. Κοζάνης Προ και Μετά Κρίσης  

 

 

 

Στο σύνολο των 19 εργαζομένων ανδρών του Νομού Ημαθίας 

διαπιστώθηκε ότι προ κρίσης έλαβαν 271 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 

27,10 και τυπική απόκλιση 25,60 ενώ μετά την κρίση έλαβαν 621 μέρες 

ασθένειας με μέση τιμή 47,77 και τυπική απόκλιση 65,22. 

 

Πίνακας 7. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία εργαζομένων ανδρών Ν. Ημαθίας. 
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Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Α Η  
1 271 27,10 25,60 8,09 
2 621 47,77 65,22 18,09 
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Γράφημα 11: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Εργαζομένων Ανδρών Ν. Ημαθίας 
Προ και Μετά Κρίσης 

 

 
Γράφημα 12: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών Εργαζομένων Ανδρών 
Ν. Ημαθίας Προ και Μετά Κρίσης  
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Στο σύνολο των 81 εργαζομένων γυναικών και των δύο νομών 

διαπιστώθηκε ότι προ κρίσης έλαβαν 1.523 μέρες ασθένειας με μέση 

τιμή 30,46 και τυπική απόκλιση 36,89 ενώ μετά την κρίση έλαβαν 2.742 

μέρες ασθένειας με μέση τιμή 41,55 και τυπική απόκλιση 39,72. 

 

Πίνακας 8. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία εργαζομένων γυναικών ανεξαρτήτως νομού. 

Φύλο Νομός 
Περίοδος 
Κρίσης 

Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Θ Η & Κ 
1 1.523 30,46 36,89 5,22 
2 2.742 41,55 39,72 4,89 

 

 

 
Γράφημα 13: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Εργαζομένων Γυναικών Προ και 
Μετά Κρίσης 
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Γράφημα 14: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών Εργαζομένων 
Γυναικών Προ και Μετά Κρίσης  
 

 

 

 

Στο σύνολο των 38 εργαζομένων γυναικών του Νομού Κοζάνης 

διαπιστώθηκε ότι προ κρίσης έλαβαν 529 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 

19,59 και τυπική απόκλιση 21,47 ενώ μετά την κρίση έλαβαν 1.143 

μέρες ασθένειας με μέση τιμή 36,87 και τυπική απόκλιση 23,38. 

 

Πίνακας 9. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία εργαζομένων γυναικών Ν. Κοζάνης. 
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Περίοδος 
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Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Θ Κ 
1 529 19,59 21,47 4,13 
2 1.143 36,87 23,38 4,20 
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Γράφημα 15: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Εργαζομένων Γυναικών Ν. Κοζάνης 
Προ και Μετά Κρίσης 

 

 
Γράφημα 16: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών Εργαζομένων 
Γυναικών Ν. Κοζάνης Προ και Μετά Κρίσης  
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Στο σύνολο των 43 εργαζομένων γυναικών του Νομού Ημαθίας 

διαπιστώθηκε ότι προ κρίσης έλαβαν 994 μέρες ασθένειας με μέση τιμή 

38,23 και τυπική απόκλιση 45,92 ενώ μετά την κρίση έλαβαν 1.599 

μέρες ασθένειας με μέση τιμή 43,22 και τυπική απόκλιση 49,67. 

 
 
Πίνακας 10. Συγκεντρωτικός πίνακας δεδομένων και περιγραφικά στατιστικά 
στοιχεία εργαζομένων γυναικών Ν. Ημαθίας. 

Φύλο Νομός 
Περίοδος 
Κρίσης 

Σύνολο 
Ημερών 

Μέση 
τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Θ Η  
1 994 38,23 45,92 9,01 
2 1.599 43,22 49,67 8,17 

 

 

 
Γράφημα 17: Συνολικές Ημέρες Ασθένειας Εργαζομένων Γυναικών Ν. Ημαθίας 
Προ και Μετά Κρίσης 
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Γράφημα 18: Μέση Τιμή και Τυπικά Σφάλματα Ασθενειών Εργαζομένων 
Γυναικών Ν. Ημαθίας Προ και Μετά Κρίσης  

 

 

4.2 Αποτελέσματα Μικτού Γραμμικού Παραγωγικού Μοντέλου. 

 

Τα αποτελέσματα του μικτού γραμμικού μοντέλου παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

               Πίνακας 11. 
Fixed Effects 

Source Sig. 

Corrected Model <0.0001 

Crisis <0.0001 

Area 0.261 

Gender 0.969 

Crisis * Area 0.575 

Crisis * Gender <0.0001 

Area * Gender 0.566 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον στατιστικό έλεγχο του μοντέλου με 

βάση το κριτήριο μεγιστοποίησης πιθανοφάνειας, το εφαρμοσμένο 

μοντέλο είναι κατάλληλο για να περιγράψει την επίδραση των 

παραγόντων σταθερών και τυχαίων επιδράσεων στην εξαρτημένη 
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μεταβλητή. Το ποσοστό σημαντικότητας του μοντέλου εκτιμήθηκε 

μικρότερο από 0,0001. 

 

Αναφορικά με την επίδραση των μεταβλητών διαπιστώθηκαν τα 

παρακάτω: Η επίδραση του παράγοντα “κρίση” στην εξαρτημένη 

μεταβλητή (ημέρες αδείας ασθενείας) είναι στατικά σημαντική, με 

επίπεδο σημαντικότητας 𝑝 < 0,0001. Δηλαδή, το αποτέλεσμα αυτό 

υποδεικνύει ότι οι μέρες αδειών ασθενείας των εργαζομένων εξαρτώνται 

από την κρίση. 

Για τον παράγοντα “περιοχή” το επίπεδο σημαντικότητας 

υπολογίστηκε στο p = 0,261, συνεπώς δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη 

μηδενική υπόθεση, αφού ο μέσος όρος των αδειών ασθενείας δεν 

διαφέρει μεταξύ των δύο περιοχών στις οποίες απασχολούνται οι 

εργαζόμενοι, επομένως οι μέρες αδειών ασθενείας των εργαζομένων δεν 

εξαρτώνται από την περιοχή. 

Για τον παράγοντα “φύλο” το επίπεδο σημαντικότητας υπολογίστηκε 

στο 𝑝 = 0,969, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να 

απορριφθεί η μηδενική υπόθεση δηλαδή ότι το φύλο δεν επιδρά 

διαφορετικά στον αριθμό των αδειών ασθένειας που λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι. 

Επίσης, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση των 

αλληλεπιδράσεων των παραγόντων “κρίση*περιοχή” και “περιοχή*φύλο” 

στην εξαρτημένη μεταβλητή με επίπεδο σημαντικότητας  𝑝 = 0,575 και 

𝑝 = 0,566 αντίστοιχα. Το πρώτο αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι η κρίση δεν 

επέδρασε διαφορετικά στον αριθμό των αδειών που λαμβάνονται από 

τους εργαζομένους στις δύο υπό εξέταση περιοχές. Το δεύτερο 

αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των 

παραγόντων “περιοχή*φύλο” ως προς τον αριθμό των αδειών που 

λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. 

Παρατηρήθηκε ωστόσο μία ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση μεταξύ 

των παραγόντων “κρίση*φύλο”, παρουσιάζοντας επίπεδο σημαντικότητας 

p < 0,0001. Δηλαδή, ο παράγοντας κρίση επέδρασε διαφορετικά στον 

αριθμό των αδειών που λαμβάνονται από τα δύο φύλα.  
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Προκειμένου να διερευνηθούν τα στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το μοντέλο, επακολούθησαν 

συγκρίσεις ανά ζεύγη. Συγκεκριμένα, για τον κύριο παράγοντα “κρίση”, 

το μικτό γραμμικό μοντέλο υπολόγισε ότι το επίπεδο σημαντικότητας  της 

σύγκρισης των ημερών αδειών προ και μετά κρίσης ήταν 𝑝 < 0,0001. Όπως 

παρατηρείται από τον παρακάτω πίνακα αποτελεσμάτων, ο μέσος 

αριθμός ημερών ασθενείας στο σύνολο του δείγματος αυξήθηκε μετά την 

κρίση. 

 

Πίνακας 12. Μέσοι όροι (mean), τυπικά σφάλματα (std. error) και διαστήματα 
εμπιστοσύνης (confidence intervals) για το σύνολο του δείγματος προ και μετά 
κρίσης. 

   
Διαστήματα Εμπιστοσύνης 

(95% CI) 

Περίοδος Κρίσης Μέσος Όρος Τυπικό Σφάλμα Χαμηλότερα Ανώτερα 

1 29.89 5.13 17.9 34.3 

2 38.37 4.54 33.2 49.5 

 

Αναφορικά με την αλληλεπίδραση των παραγόντων “κρίση*φύλο”, το 

επίπεδο σημαντικότητας υπολογίστηκε από το μοντέλο ότι ανέρχεται σε 

𝑝 < 0,0001. Όπως παρατηρείται από το διάγραμμα των αποτελεσμάτων, η 

κρίση οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των αδειών και στα δύο φύλα 

αλλά η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη στις εργαζόμενες γυναίκες. 

Παρατηρείται ότι πριν την κρίση, οι μέσοι όροι των αδειών ασθενείας δεν 

διέφεραν μεταξύ των δύο φύλων. 
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Εικόνα 12. Γραφική παράσταση των μέσων όρων ανδρών και γυναικών στο 
σύνολο του δείγματος πριν και μετά την κρίση. Μαύρη κουκίδα: άνδρες προ 
κρίσης, μπλε κουκίδα: άνδρες μετά κρίσης, πορτοκαλί κουκίδα: γυναίκες προ 
κρίσης, κόκκινη κουκίδα: γυναίκες μετά κρίσης.  
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να εξεταστεί αν και κατά πόσο η 

οικονομική κρίση που σημειώθηκε στην Ελλάδα μετά το 2008 επέδρασε 

στην υγεία του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και ο βαθμός που 

αυτή επηρέασε και μετέβαλε την οργανωτική δομή του δημόσιου 

οργανισμού (ΟΑΕΔ). 

Για την εκπλήρωση του σκοπού πραγματοποιήθηκε ποσοτική 

έρευνα μέσω δευτερογενούς δειγματοληπτικής έρευνας σύμφωνα με την 

οποία η άντληση των πληροφοριών γίνεται μέσω των υπαρχόντων 

στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από στατιστικές – κρατικές – ερευνητικές 

υπηρεσίες. Η μέθοδος αυτή αποσκοπεί να ανακαλύψει τις αιτίες της 

αλλαγής των κοινωνικών φαινομένων μέσω αντικειμενικής μέτρησης και 

αριθμητικής ανάλυσης και αποβλέπει στην επαλήθευση υποθέσεων μέσω 

αριθμητικών στοιχείων. 

Πολλά είναι τα ευρήματα από προηγούμενες έρευνες, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, που δείχνουν ότι η επίδραση μιας οικονομικής κρίσης έχει 

δυσμενή αποτελέσματα στην υγεία των πολιτών του κράτους όπου 

εκδηλώνεται, ανάλογα με την ένταση, τη διάρκεια και τον ρυθμό 

μεταβολής των οικονομικών μεγεθών. Η οικονομική κατάσταση που 

διαμορφώθηκε στην Ελλάδα μετά το 2008, συνέβαλε καθοριστικά στην 

υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και όπως διαπιστώνεται στην 

συγκεκριμένη έρευνα, επέδρασε στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. 

Ειδικότερα, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας και της επαπειλούμενης 

εργασίας, η μεγάλη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων και η 

αιφνίδια - ταχεία μεταβολή των οικονομικών μεγεθών της χώρας όπως 

πτώση του ΑΕΠ κατά 25%, αποπληθωρισμός κ.α., συνιστούν μερικούς 

από τους σημαντικότερους παράγοντες επηρεασμού της υγείας του 

πληθυσμού (Κυριόπουλος, 2017). Παράλληλα, οι μεγάλες περικοπές στη 

δημόσια δαπάνη για την υγεία επέφεραν αρνητικές επιπτώσεις στη 

λειτουργία των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και γενικότερα των 

συστημάτων υγείας της χώρας. Τα συστήματα υγείας βρέθηκαν 

αντιμέτωπα με συσσωρευμένα χρέη, απουσία ορθολογικών μηχανισμών 
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ελέγχου, εκτεταμένες ιδιωτικές δαπάνες και παραοικονομία, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά κενά στην κάλυψη των αναγκών της 

υγείας των πολιτών (Bitzenis et al., 2013). 

Η οικονομική κρίση επηρέασε σε ανάλογο βαθμό και τις συνθήκες 

εργασίας. Η μεταβολή των οικονομικών συνθηκών ανέτρεψε πολλά 

εργασιακά δικαιώματα δημιουργώντας νέο εργασιακό περιβάλλον με 

μειωμένο συνολικό χρόνο εργασίας, περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές 

εύρεσης θέσεων εργασίας, πάγωμα και περικοπές μισθών. Επιπρόσθετα 

διατάραξε την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής 

οδηγώντας σε αυξημένο εργασιακό άγχος, υψηλότερο κίνδυνο 

εκφοβισμού και παρενόχλησης στους εργασιακούς χώρους με συνέπεια 

την αύξηση των ωρών απουσίας από τη δουλειά και ανάπτυξη της άτυπης 

οικονομίας. Οι νέες εργασιακές συνθήκες χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερη εργασιακή ανασφάλεια, δεδομένου ότι η στρατηγική επιλογή 

βελτίωσης της ποιότητας της εργασίας ως μέθοδο εξόδου από την κρίση 

παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτη (Berend, 2017). 

Μέσα στο νέο σύνθετο εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον που 

χαρακτηρίζεται από μεγάλες και απότομες αλλαγές, εξαιτίας κυρίως των 

μακροχρόνιων παθογενειών και των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας, 

μεταβλήθηκαν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου δυναμικού, οδηγώντας πολλούς οργανισμούς στην ανάγκη 

προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν. Οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, αναγκάστηκαν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα να καταρτίσουν το προσωπικό τους και να εφαρμόσουν 

διαρθρωτικά προγράμματα. Η ευελιξία και η οργανωτική επάρκεια 

καθόρισαν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα προσαρμογής των 

οργανισμών και των εργαζομένων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες. Είναι γεγονός ότι οργανισμοί που ανέπτυξαν πιο ευέλικτα 

συστήματα διοίκησης και επένδυσαν στην εξωστρέφεια, ανταπεξήλθαν 

αποτελεσματικότερα στα νέα δεδομένα και στα προβλήματα που 

ανέκυψαν, από όσους διατήρησαν ένα γραφειοκρατικό και αυστηρά 

ιεραρχικό σύστημα διοίκησης (Τσιώλης, 2014). 
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Στην Ελλάδα οι οργανισμοί του στενού δημόσιου τομέα εμφανίζουν 

σταθερά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσα από ένα 

σύστημα, που βασίζεται σε ορθολογικούς και απρόσωπους κανόνες, που 

ρυθμίζουν το σύνολο της οργανωτικής δομής τους, με σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία τους. Βασίζονται κυρίως στον καταμερισμό της 

εργασίας, την ιεραρχία, τους κανόνες και κανονισμούς. Ο απρόσωπος 

προσανατολισμός και η τήρηση των κανονισμών που ακολουθούνται 

διασφαλίζουν τη συνέχεια των διαδικασιών, ανεξάρτητα από τυχόν 

διαφοροποιήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Σε λειτουργικό και πρακτικό 

επίπεδο, η γραφειοκρατική διοίκηση προϋποθέτει την κατάρτιση σχεδίων 

και προγραμμάτων, τη λήψη αποφάσεων, την έκδοση οδηγιών, τη 

διενέργεια αλληλογραφίας, την επεξεργασία στοιχείων, την τήρηση 

αρχείων, καθώς και τη διαχείριση των λεπτομερειών. Τα στελέχη και οι 

εργαζόμενοι λειτουργούν ανεξάρτητα από τις ανάγκες που προκύπτουν 

από κάθε νέα πρόκληση αλλά με κριτήριο τους κανονισμούς. Η 

απρόσωπη σχέση και η συντονισμένη ιεραρχία δεν ευνοούν την ανάπτυξη 

συλλογικών δράσεων αλλά οδηγούν στη συστηματική προώθηση των 

στόχων του φορέα (Θεοφιλίδης, 2012). 

Στον αντίποδα ενός συστήματος οργανωτικής λειτουργίας όπου οι 

αυξημένες αλλαγές στην εργασία που προέρχονται από το συνεχώς 

μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον καλύπτονται χωρίς να 

απαιτηθούν σημαντικές ρυθμίσεις στην οργανωτική δομή του, βρίσκεται 

ο ιδιωτικός τομέας στον οποίο επικρατεί κατά κύριο λόγο ένα πιο 

συμμετοχικό σύστημα διοίκησης που ευνοεί την συνεργασία διοικητικών 

στελεχών και απλών εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι μετέχουν εκουσίως σε 

τακτικές συναντήσεις για να προσδιορίσουν, να αναλύσουν και να λύσουν 

προβλήματα που παρουσιάζονται στην εργασιακή τους ομάδα αφού η 

διοίκηση έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους συμμετέχοντες. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικές διαδικασίες, όπου τα μέλη της 

ομάδας συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων καθώς η αρχή της 

πλειοψηφίας είναι σε ισχύ. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η αμφίδρομη 

επικοινωνία και η συλλογική εργασία. Στην περίπτωση αυτή ο 

εργαζόμενος βρίσκεται στο κέντρο των αποφάσεων και η απουσία του 
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επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό την λειτουργία, επίδοση και απόδοση 

της επιχείρησης (Θεοφιλίδης, 2012). 

Ο υπό μελέτη Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου και τελεί υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ανήκει 

στο στενό δημόσιο τομέα και σκοπός του είναι η εφαρμογή πολιτικών για 

την ενίσχυση της απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας και 

γενικότερα την ανάπτυξη δράσεων που αποσκοπούν στην ένταξη του 

ανθρωπινού δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας. Εδράζεται σε 

τέσσερις πυλώνες λειτουργίας, την προώθηση της εργασίας, την ασφάλιση 

της ανεργίας, την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της 

οικογένειας και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Οaed, 

2019). 

Με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, υπήρξε κατά τη 

διάρκεια της κρίσης αύξηση του αριθμού των αναρρωτικών αδειών των 

εργαζομένων του οργανισμού (ΟΑΕΔ). Η αύξηση αυτή, η οποία 

αποδίδεται κυρίως στις δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε η οικονομική 

κρίση στην υγεία των εργαζομένων, επηρέασε την εσωτερική λειτουργία 

του οργανισμού. Η απουσία αρκετών υπαλλήλων από την εργασία τους 

επέφερε ανακατάταξη και αναπροσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού 

του χωρίς να τροποποιηθεί η δομή και η διάρθρωσή του, με άμεση όμως 

επίδραση στην οργανωτική του επάρκεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί 

το γεγονός ότι οι αλλαγές που προκλήθηκαν ήταν τυχαίες και άμεσες και 

δημιούργησαν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και απρόβλεπτη κατάσταση 

η οποία αντιμετωπίστηκε κυρίως με λειτουργικές αλλαγές, όπως 

αυξημένο φόρτο εργασίας σε κάποια τμήματα, αλλαγές στα καθήκοντα 

ορισμένων υπαλλήλων, ανακατατάξεις και ενδυνάμωση ορισμένων 

τμημάτων, αλλαγή εργασιακών ρόλων, χωρίς όμως να μεταβληθεί ο 

δομικός σχεδιασμός του οργανισμού. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί και αναμενόμενο διότι πρόκειται για δημόσιο οργανισμό με 

αυστηρή γραφειοκρατική δομή, μικρή ευελιξία και αυστηρά 

καθορισμένα καθήκοντα. Η φύση του ΟΑΕΔ, ως φορέα του στενού 

δημοσίου, απέτρεψε σοβαρές δυσλειτουργίες που δημιουργήθηκαν 
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εξαιτίας της αύξησης των αναρρωτικών αδειών κατά την οικονομική 

κρίση διότι παρόλο που η έλλειψη προσωπικού πολλές φορές αντανακλά 

την μειωμένη απόδοση του οργανισμού αυτό δεν φαίνεται να έχει άμεσες 

συνέπειες στην επίτευξη του οράματος του φορέα. Βέβαια υπάρχει 

μεταβολή στην λειτουργική αποτελεσματικότητα του οργανισμού με 

άμεσες συνέπειες τις πιεστικές και αντίξοες συνθήκες εργασίας, τον 

υπερβολικό φόρτο εργασίας, το εξαντλητικό, απαιτητικό και συνεχές 

ωράριο, την υψηλή συναισθηματική φόρτιση, τις συγκρούσεις και την 

έλλειψη επικοινωνίας. 

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

υπήρξαν αλλαγές στο δομικό σχεδιασμό και στη διάρθρωση του ΟΑΕΔ, οι 

οποίες δεν προήλθαν μόνο από το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού 

(φαινόμενο της υποβάθμισης της υγείας και των εργασιακών συνθηκών 

των εργαζομένων, έλλειψη προσωπικού, απρόθυμοι εργαζόμενοι κ.α.) 

αλλά και από το εξωτερικό περιβάλλον (αύξηση της ανεργίας, αλλαγή των 

εργασιακών συνθηκών, ανάπτυξη της τεχνολογίας κ.α.) που 

δημιούργησαν την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής ενός σχεδίου 

εκσυγχρονισμού του οργανισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες 

ανάγκες των πολιτών. Η διαδικασία εκσυγχρονισμού του οργανισμού, η 

οποία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα, προβλέπει την εφαρμογή 

ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών προς ανέργους και επιχειρήσεις, 

με περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής ανέργων και με τη βελτίωση του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και στην κατάρτιση του 

ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των αλλαγών του 

οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου και της εργασιακής κουλτούρας. 

Ειδικότερα στην συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με τα κύρια 

συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι οι μέρες αδειών ασθενείας των 

εργαζομένων εξαρτώνται από την οικονομική κρίση. Η ραγδαία 

επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων συνέβαλε 

καθοριστικά στην επιδείνωση της υγείας τους με άμεσο αποτέλεσμα την 
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αύξηση του αριθμού των αδειών ασθενείας. Η επιβάρυνση της υγείας των 

εργαζομένων, η οποία αντικατοπτρίζεται στον αυξημένο αριθμό 

αναρρωτικών αδειών έχει εμφανείς δυσμενείς επιπτώσεις στην εσωτερική 

λειτουργία και οργάνωση του φορέα. Παρατηρείται μειωμένη απόδοση 

των εργαζομένων, αυξανόμενες αδικαιολόγητες επανειλημμένες απουσίες, 

σύστημα εναλλαγής καθηκόντων, αδυναμία τήρησης προθεσμιών, πτώση 

του ηθικού των εργαζομένων, μειωμένη ικανοποίηση, αυξημένη ανάγκη 

για στενότερη επίβλεψη, αδυναμία λήψης σωστών αποφάσεων με άμεσες 

συνέπειες στη λειτουργική αποτελεσματικότητά του. 

Επίσης η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας έδειξε ότι οι 

μέρες αδειών ασθενείας δεν εξαρτώνται από την περιοχή στην οποία 

απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Ενώ θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι 

περιφέρειες των οποίων η παραγωγική δομή συναρτάται περισσότερο με 

ισχυρό βιομηχανικό τομέα, όπως η περιοχή της Κοζάνης, θα έπρεπε να 

βιώνουν με μικρότερη σφοδρότητα την οικονομική κρίση και να έχουν 

ηπιότερες επιπτώσεις αυτής, στην παρούσα εργασία δεν συναντάται το 

αποτέλεσμα αυτό. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις της 

κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

ιδιαιτερότητα των περιφερειακών χαρακτηριστικών όπως είναι για 

παράδειγμα η παραγωγική δομή της κάθε περιφέρειας (αστική και 

αγροτική). 

Διαπιστώνεται ότι η οικονομική κρίση επέδρασε σε διαφορετικό 

βαθμό στον αριθμό των αναρρωτικών αδειών που λαμβάνονται από τα 

δύο φύλα. Επέδρασε σε μεγαλύτερο βαθμό στο γυναικείο πληθυσμό, 

γεγονός που αναδεικνύει τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να 

διαδραματίσει η γυναίκα στην σύγχρονη εποχή. Επίσης διαπιστώνεται ότι 

η κρίση επιδρά περισσότερο στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε πιο 

επισφαλή θέση. Οι γυναίκες, παρόλο την πληθώρα των νόμων που 

εξασφαλίζουν την ισότιμη μεταχείριση στους εργασιακούς χώρους, μέχρι 

και σήμερα, συνεχίζουν να υφίστανται αδικίες, ανισότητες και διακρίσεις 

καθώς η ποικιλία φύλου στην εργασία παραμένει στάσιμη κάνοντας τες 

πιο ευάλωτες σε περιόδους κρίσης. 
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Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης, 

οι οποίες καταγράφηκαν στην έρευνα (επιπτώσεις στην υγεία και στην 

εργασία) έχουν επηρεάσει τον παραγωγικό ιστό και τις δομές 

απασχόλησης οριζόντια σε όλη τη χώρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 

ελληνική κρίση δεν σηματοδότησε απλώς ένα σημείο καμπής στην 

οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά έδωσε και κρίσιμη ώθηση για την 

αντιμετώπιση των συστημικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας ώστε 

να γίνει πιο λειτουργική και εύρωστη και να αποκτήσει στέρεα θεμέλια 

για το μέλλον (Αντζουλάτος, 2019). Η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ είναι 

επιβεβλημένη ώστε να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της οικονομικής κρίσης. Σημαντικά βήματα προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση αρχών σύγχρονης συμμετοχικής 

διοίκησης βάσει στόχων σε υπέρβαση του ιεραρχικού μοντέλου, με 

έμφαση στις συνθήκες διαφάνειας, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, στην ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και στην 

εισαγωγή ψηφιακών καινοτομιών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (Ραμματά, 2011).   
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