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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη μελέτη αυτή καταγράφονται οι απόψεις των εργαζομένων του δημόσιου τομέα στην 
Ελλάδα σχετικά με την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους. Συγκεντρώ-
θηκε δείγμα από τρεις οργανισμούς του δημοσίου και σημειώθηκαν οι απαντήσεις σε 
ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε ακολουθώντας το διεθνώς αποδεκτό ερωτηματο-
λόγιο για την ικανοποίηση από την εργασία της Minnesota. Οι συμμετέχοντες στην έρευ-
να απάντησαν θετικά σε ερωτήματα που αφορούσαν την ικανοποίηση που εισπράττουν 
από την εργασία τους σε αντικείμενα όπως την ανεξαρτησία, τις εργασιακές συνθήκες, 
τη δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες και την ελευθερία να χρησιμοποι-
ούν τη δική τους κρίση. Οι αρνητικές απαντήσεις αφορούσαν το επίπεδο του μισθού που 
λαμβάνουν σε σχέση με την εργασία που προσφέρουν, τις ευκαιρίες που τους προσφέ-
ρονται, από τον Οργανισμό στον οποίο εργάζονται, για προαγωγή και ανέλιξη και το γε-
γονός ότι ο φορέας που εργάζονται δεν αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και δεξιότητες 
τους, με βάση τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Σε ερωτήματα που αφορούσαν την 
επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, οι εργαζόμενοι απάντησαν θετικά σε 
ερωτήματα που αφορούν την ευκαιρία που θα τους δοθεί να χρησιμοποιήσουν τις δεξι-
ότητες τους και τον τρόπο που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα βελτιώ-
σει τον τρόπο απασχόλησης τους και τον ρόλο τους στην υπηρεσία ενώ αρνητικά απά-
ντησαν σε ερωτήματα που αφορούσαν τη μη ενημέρωση από την υπηρεσία τους για τις 
επερχόμενες αλλαγές και τη μη ενημέρωση από την υπηρεσία τους για τη θέση που θα 
έχουν στη νέα μορφή διοίκησης.

ABSTRACT

This study records the views of public sector employees in Greece about the satisfaction 
they receive from their work. A sample was collected from three organizations of the 
public sector and the responses to a questionnaire created following the internationally 
accepted Minnesota Job Satisfaction Questionnaire were recorded. Survey participants 
answered positively to questions about their job satisfaction in areas such as independ-
ence, working conditions, the ability to provide services to citizens, and the freedom to 
use their own judgment. The negative responses were related to the level of salary they 
receive in relation to the job they offer, the opportunities offered to them, by the Organ-
ization in which they work, for promotion and development and the fact that the em-
ployer does not fully utilize the knowledge and skills based on the tasks assigned to 
them. When asked about the upcoming digitization of public administration, employees 
answered positively on questions about the opportunity to use their skills and how the 
digital transformation of management will improve their employment and their role in 
service. Negative answers were given to questions concerning the fact that they are not 
being informed by their organization for the upcoming changes and not being informed 
about the position they will have in the new form of administration.
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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει την ικανοποίηση που αποκομίζουν οι ερ-
γαζόμενοι στο δημόσιο τομέα από την εργασία τους. Η ικανοποίηση αυτή εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες όπως είναι το χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτει το άτομο 
και εκείνων που απαιτεί το καθηκοντολόγιό του, τη συμπεριφορά των προϊσταμένων του, 
τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις κλπ. Παράλληλα, ήταν επιθυμητό να καταγραφεί η στάση 
και οι , τυχόν, ανησυχίες των εργαζομένων αναφορικά με την αλλαγή του καθηκοντολο-
γίου τους λόγω του επερχόμενου Ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Το σύνολο οργανισμών της δημόσιας διοίκησης που διενεργήθηκε η έρευνα απαρτιζό-
ταν από ένα δήμο, ένα νοσοκομείο και ένα υπουργείο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων 
και το εργαλείο της έρευνας βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την ερ-
γασία της Minnesota Στην έρευνα συμμετείχαν 225 άτομα. Αναφορικά με τα χαρακτηρι-
στικά των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην έρευνα παρατηρήθηκε ότι η πλει-
ονότητα αφορούσε:

• Γυναίκες (σε ποσοστό 65.8%).

• Άτομα που έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ποσοστό 48,9%). 
Ακολουθούσαν οι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης (ποσοστό 27,1%) ενώ 
στην επόμενη θέση εμφανίζονταν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης με ίσα ποσοστά 8.4%. Τέλος, ένα ποσοστό ίσο με 7.1% αφο-
ρούσε κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

• Άτομα που εργάζονταν σε Υπουργείο (ποσοστό 72.4%) και ακολουθούσαν οι εργα-
ζόμενοι/ες σε δήμο με ποσοστό 23.6%.

• Μονίμους υπαλλήλους (σε ποσοστό 82.7%) ενώ εμφανιζόταν ένα ποσοστό 12% ατό-
μων που εργάζονταν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

• Άτομα που εργάζονται σε φορέα με πάνω από 250 εργαζόμενους (ποσοστό 62.2%).

• Άτομα ηλικίας άνω των 46 ετών (ποσοστό 60.3%).

• Εργαζόμενοι και εργαζόμενες με προϋπηρεσία άνω των 10 ετών (σε ποσοστό 81.8%).

Σε σχέση με την ικανοποίηση που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 
στην έρευνα ότι αποκομίζουν από την εργασία τους, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία 
των ερωτηθέντων εξέφρασε ικανοποίηση που εργάζεται στον φορέα απασχόλησης τους 
λόγω του ότι τους εξασφαλίζεται:
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• Την ευκαιρία που θα τους δοθεί να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες τους.

• Τον τρόπο που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα βελτιώσει τον τρόπο 
απασχόλησης τους και τον ρόλο τους στην υπηρεσία.

• Αντίθετα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν ενημερώνονται από την 
υπηρεσία τους τόσο για τις επερχόμενες αλλαγές όσο και για τη θέση που θα έχουν 
στη νέα μορφή διοίκησης.

Αναφορικά με τους ελέγχους ανεξαρτησίας μεταξύ μεταβλητών, παρατηρήθηκε ότι γε-
νικά δεν μπορούσε να καταρριφθεί η μηδενική υπόθεση. Εξαίρεση αποτελούσαν οι πα-
ρακάτω περιπτώσεις ζευγών ερωτήσεων:

• «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο ρόλο σας 
στην υπηρεσία» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρό-
πο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του» και «Σε ποιόν από τους 
παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που 
παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που προσφέρω» και «Σε ποιόν από 
τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέ-
ας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση τα κα-
θήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους ερ-
γασίας απασχολείστε;».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δρα-
στηριοτήτων» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον 
φορέα στον οποίο εργάζεστε».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να 
καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασί-
ας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την 
αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζο-
μαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Οριακά απορριπτόταν η μηδενική συνθήκη στις παρακάτω περιπτώσεις:

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνα-
τότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες» και «Προσδιορίστε το είδος της 
σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ερ-
γασιακές συνθήκες» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

• Ανεξαρτησία.

• Ποικιλία δραστηριοτήτων.

• Καλός τρόπος συμπεριφοράς από τους προϊσταμένους τους ενώ, παράλληλα, απο-
λαμβάνουν τις εργασιακές συνθήκες.

• Εργασία σύμφωνα με τη συνείδηση τους.

• Δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες και ευκαιρία να καθοδηγούν άλ-
λους ανθρώπους.

• Ελευθερία να χρησιμοποιούν τη δική τους κρίση.

• Η δυνατότητα να απολαμβάνουν τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλ-
φων και την αναγνώριση που τους αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά.

• Η δυνατότητα να απολαμβάνουν την αναγνώριση που τους αποδίδεται από τους πο-
λίτες και να νιώθουν ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία τους.

• Η ευκαιρία να εργάζονται σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες τους σε εργασιακό 
χώρο που το φυσικό περιβάλλον τους αρέσει.

Τη δυσαρέσκεια τους και την αρνητική τους άποψη εξέφρασε η πλειοψηφία των ερωτη-
θέντων σχετικά με:

• Το επίπεδο του μισθού που παίρνουν σε σχέση με την εργασία που προσφέρουν.

• Τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, από τον Οργανισμό στον οποίο εργάζονται, 
για προαγωγή και ανέλιξη.

• Τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται σε όλους τους εργαζόμενους το όραμα και 
οι στόχοι του οργανισμού.

• Το μειωμένο ενδιαφέρον που δείχνει ο φορέας εργασίας τους για τη διαρκή επιμόρ-
φωση τους.

• Το γεγονός ότι ο φορέας που εργάζονται δεν αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και δεξι-
ότητες τους, με βάση τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και δεν φροντίζει να ανα-
βαθμίζει τις γνώσεις τους στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις 
αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων τους.

Αντίθετα οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες στα ερωτήματα:

• Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευ-
καιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο.

• Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του.

• Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προ-
σόντα μου.

• Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατό-
τητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες.

Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η πλειονότητα των 
ερωτηθέντων εκφράστηκε θετικά αναφορικά με:
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EXECUTIVE SUMMARY

This study investigated the satisfaction that public sector employees derive from their 
work. This satisfaction depends on many factors such as the gap between the skills that 
the person has and those required by his job, the behavior of his superiors, the relation-
ships between the employees, etc. At the same time, it was desirable to record the atti-
tude and the employees’ concerns regarding the changes of their job due to the upcom-
ing Digital Transformation of the Public Administration.

The public administration bodies that the research was conducted were a municipal-
ity, a hospital and a ministry.

The survey was conducted by completing electronic questionnaires and the survey 
tool was based on the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire. A number of 225 peo-
ple participated in the survey. Regarding the characteristics of the participants in the re-
search, it was observed that the majority were:

• Women (at a rate of 65.8%).

• Individuals who have completed postgraduate studies (48.9%), those who hold a 
university degree followed (percentage 27.1%) while in the next place appeared the 
graduates of secondary and post-secondary education with equal percentages of 
8.4%. Finally, a percentage equal to 7.1% concerned Ph.D. degrees.

• People who worked in a Ministry (percentage 72.4%) and were followed by employ-
ees in a municipality with a percentage of 23.6%.

• Employees with a permanent contract (in a percentage of 82.7%) while there was 
a percentage of 12% of Employees who worked without a permanent contract.

• People working in a company with more than 250 employees (62.2%).
• People over the age of 46 (60.3%).
• Employees with previous service of more than 10 years (at a rate of 81.8%).

In relation to the satisfaction derived from their work as it is expressed by the partici-
pants in the survey, it was observed that the majority of the respondents expressed sat-
isfaction that they work in their employer because they experience

• Independence.

• Variety of activities.

• Good behavior from their superiors while, at the same time, enjoying the work-
ing conditions.
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Regarding the independence tests between variables, it was observed that in general 
the null hypothesis could not be rejected. The following cases of question pairs were 
an exception:

• “In relation to the forthcoming digitization of public administration, do you believe 
that: The administration digital transformation will have a positive impact on your 
role in the service” and “What is your gender?”.

• “I feel satisfied as an employee in the organization because: I agree with the way 
my organization exercises its responsibilities” and “Which of the following organi-
zations do you work for?”.

• “I feel satisfied as an employee in the organization because: I consider the salary I 
receive satisfactory in relation to the job I offer” and “Which of the following organ-
izations do you work for?”.

• “I feel satisfied working in the organization because: I believe that the organization 
I work in makes full use of my knowledge and skills, based on the tasks assigned 
to me” and “Which of the following organizations do you work for?”.

• “I feel satisfied working as an employee in the organization because: I have a va-
riety of activities” and “Determine the type of employment contract you have with 
the organization you work for”.

• “I feel satisfied working for the organization because: I have the opportunity to guide 
other people” and “Determine the type of employment contract you have with the 
organization you work for”.

• “I feel satisfied working in the organization because: I enjoy the recognition given 
to me by the citizens” and “Determine your age category”.

• “I feel satisfied working in the organization because: I can work according to my 
conscience” and “Determine your age category“.

The null condition was marginally rejected in the following cases:

• “I feel satisfied as an employee in the organization because: I have the opportunity 
to apply my own methods and ideas” and “Determine the type of employment con-
tract you have with the organization you work for”.

• “I feel satisfied working in the organization because: I enjoy working conditions” 
and “ Determine your age category”.

• Work according to their conscience.

• Ability to offer services to citizens and the opportunity to guide other people.

• Freedom to use their own judgment.

• The ability to enjoy in-service relationships between colleagues and the recogni-
tion given to them in-service.

• The ability to enjoy the recognition given to them by citizens and to feel a sense of 
accomplishment through their work.

• The opportunity to work on something that suits their abilities in a workplace where 
they like the natural environment.

Their dissatisfaction and negative opinion was expressed by the majority of respond-
ents regarding:

• The level of salary they receive in relation to the work they offer.

• The opportunities offered to them, by the Organization in which they work, for pro-
motion and development.

• The way the vision and goals of the organization are communicated to all the em-
ployees.

• The reduced interest shown by their employer for their continuous training.

• The fact that the employer does not make full use of their knowledge and skills, 
based on the tasks assigned to them and does not take care to upgrade their knowl-
edge in case they do not have the necessary knowledge regarding their scope of 
duties.

Moreover, the answers to the following questions were almost equally assigned to pos-
itive and negative answers:

• I feel satisfied working in the organization because: I have the opportunity to be 
well-known and respectful in my field of work.

• I agree with the way the organization exercises its responsibilities.

• I feel satisfied working in the organization because: My qualifications are being used.

• I feel satisfied working in the organization because: I have the opportunity to apply 
my own methods and ideas.

In relation to the forthcoming digitization of the public administration, the majority of 
the respondents expressed positively regarding:

• The opportunity to use their skills.

• The management digital transformation will improve their way of employment and 
their role in the service.

On the contrary, the majority of respondents stated that they are not informed about 
both the upcoming changes and the position they will have in the new form of admin-
istration.
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1 Εισαγωγή

1.1 ΓΕΝΙΚΆ

Έχει διαπιστωθεί ότι ο πληθυσμός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γερ-
νάει. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μόνο στη Γηραιά Ήπειρο. Αντίθετα, εμφανίζε-
ται στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη (Rasmussen, et al., 2020). Η προαναφερθείσα 
μελέτη των Rasmussen et al. (2020), που έγινε για τη Eurostat σημειώνει ότι «στις αρχές 
του έτους 2019 ζούσαν στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ περί τα 90,5 εκατομμύρια ηλικιωμέ-
να άτομα. Το τμήμα αυτό του πληθυσμού αντιστοιχούσε στο 20,3% επί του συνόλου. Με 
βάση τις προβλέψεις, αναμένεται ότι τις επόμενες τρείς δεκαετίες, το ποσοστό αυτό θα 
αυξηθεί και, κατά το έτος 2050, θα αγγίξει την τιμή του 29,4%». (Rasmussen, et al., 2020)

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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1 Εισαγωγή	

1.1 Γενικά	

Έχει	διαπιστωθεί	ότι	ο	πληθυσμός	των	κρατών-μελών	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	γερνάει.	Το	

φαινόμενο	 αυτό	 δεν	 παρατηρείται	 μόνο	 στη	 Γηραιά	 Ήπειρο.	 Αντίθετα,	 εμφανίζεται	 στα	

περισσότερα	ανεπτυγμένα	κράτη	(Rasmussen,	et	al.,	2020).	Η	προαναφερθείσα	μελέτη	των	

Rasmussen	et	al.	(2020),	που	έγινε	για	τη	Eurostat	σημειώνει	ότι	«στις	αρχές	του	έτους	2019	

ζούσαν	στα	27	κράτη-μέλη	της	ΕΕ	περί	τα	90,5	εκατομμύρια	ηλικιωμένα	άτομα.	Το	τμήμα	

αυτό	του	πληθυσμού	αντιστοιχούσε	στο	20,3%	επί	του	συνόλου.	Με	βάση	τις	προβλέψεις,	

αναμένεται	ότι	τις	επόμενες	τρείς	δεκαετίες,	το	ποσοστό	αυτό	θα	αυξηθεί	και,	κατά	το	έτος	

2050,	θα	αγγίξει	την	τιμή	του	29,4%».	(Rasmussen,	et	al.,	2020)	

	

Εικόνα	1-1.	Η	ηλικιακή	διαστρωμάτωση	στην	ΕΕ	σε	σχέση	με	το	χρόνο.	Η	εικόνα	έχει	ληφθεί	από	τη	μελέτη	της	

Eurostat	με	τίτλο	«Ageing	Europe».	

Στην	 Εικόνα	 1-1,	 παρατηρεί	 κανείς	 ότι,	 στην	 ΕΕ,	 η	 διαφορά	 μεταξύ	 του	 πλήθους	 των	

κατοίκων	ηλικίας	άνω	των	84	ετών	και	εκείνων	που	είναι	κάτω	των	55	ετών	προβλέπεται	να	

διευρυνθεί	 από	 τα	 120εκ.	 ,που	 ήταν	 κατά	 το	 έτος	 2001,	 στα	 180εκ.	 το	 έτος	 2050.	

Παράλληλα,	αναμένεται	ότι	θα	εμφανιστεί	μείωση	του	αριθμού	των	ατόμων	που	η	ηλικία	

τους	θα	είναι	μικρότερη	των	55	ετών.		

Εικόνα 1-1. Η ηλικιακή διαστρωμάτωση στην ΕΕ σε σχέση με το χρόνο.  
Η εικόνα έχει ληφθεί από τη μελέτη της Eurostat με τίτλο «Ageing Europe».

Στην Εικόνα 1-1, παρατηρεί κανείς ότι, στην ΕΕ, η διαφορά μεταξύ του πλήθους των 
κατοίκων ηλικίας άνω των 84 ετών και εκείνων που είναι κάτω των 55 ετών προβλέπε-
ται να διευρυνθεί από τα 120εκ. ,που ήταν κατά το έτος 2001, στα 180εκ. το έτος 2050. 
Παράλληλα, αναμένεται ότι θα εμφανιστεί μείωση του αριθμού των ατόμων που η ηλικία 
τους θα είναι μικρότερη των 55 ετών. 
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μελέτη, καταγράφονται και οι προσπάθειες των κρατών-μελών της ΕΕ να αυξήσουν τα 
όρια συνταξιοδότησης και να προσφέρουν κίνητρα για την παραμονή των εργαζομένων 
στην εργασία και τη μη συνταξιοδότηση τους.

Η παραμονή ή η ενσωμάτωση των ηλικιωμένων ατόμων στην ΕΕ, δεν είναι απλό ζή-
τημα και έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων αλλά και των 
οικονομιών των χωρών, γενικότερα. Για παράδειγμα, έχει αναγνωριστεί ότι, πολύ συ-
χνά, υπάρχουν μεροληπτικές πρακτικές εναντίον των ηλικιωμένων εργαζομένων. Όπως 
αναφέρει η έρευνα με τίτλο “The Right to work in Old Age: How the EU Framework 
Directive still leaves older workers behind”:

•  Μόνο το 58% των ατόμων ηλικίας από 55 έως 65 ετών βρίσκονται σε καθεστώς απα-
σχόλησης ενώ αυτή η ηλικιακή ομάδα αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού πληθυσμού.

•  Μόνο το 50% των ηλικιωμένων γυναικών συνεχίζουν να εργάζονται.

•  Το 25% των εργαζομένων ηλικίας από 55 έως 65 ετών έχουν να φροντίσουν ένα του-
λάχιστον άτομο στην οικογένεια τους το οποίο εμφανίζει αναπηρίες (Age_Platform_
EU, 2021).

Στην ίδια μελέτη αναφέρεται ότι, σε έρευνα που έχει διεξαχθεί, το 47% των ερωτηθέ-
ντων απάντησε ότι η μεγάλη ηλικία αντιμετωπίζεται ως μειονέκτημα στην εξεύρεση ερ-
γασίας, με αποτέλεσμα η επιλογή μεταξύ ατόμων με ίδια προσόντα να ευνοεί, συχνά, τα 
νεότερα άτομα.

Αν εστιάσει κανείς στην Ελλάδα θα παρατηρήσει, μέσα από την Εικόνα 14, την απόκλι-
ση που εμφανιζόταν το έτος 2013 στα εθνικά ποσοστά απασχόλησης, σε σχέση με τους 
ευρωπαϊκούς στόχους (EUROSTAT, 2015). Η απόκλιση, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς 
στόχους, φάνηκε να πλήττει περισσότερο τις γυναίκες εργαζόμενες.ΑΔΕΔΥ	|	Κοινωνικό	Πολύκεντρο	
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Εικόνα	1-4.	Ποσοστά	εργαζομένων	ανά	φύλο	και	στόχοι	εκπλήρωσης.	Έτος	2013.	Η	εικόνα	έχει	ληφθεί	από	
σχετική	αναφορά	της	Eurostat.	

Η	Ελλάδα,	δεν	θα	μπορούσε	να	διαφέρει	από	τις	άλλα	κράτη-μέλη	της	ΕΕ,	αναφορικά	με	τις	

επιπτώσεις	που	έχει	η	γήρανση	τόσο	του	πληθυσμού	όσο	και	των	εργαζομένων.	Πράγματι,	

τα	 τελευταία	 χρόνια	 παρατηρήθηκε	 αύξηση	 στα	 όρια	 της	 συνταξιοδότησης	 των	

εργαζομένων	στην	 Ελλάδα	ενώ,	παράλληλα,	 έπαψαν	 να	 ισχύουν	 και	 διάφοροι	 νόμοι	που	

εξασφάλιζαν	 το	 δικαίωμα	 πρόωρης	 συνταξιοδότησης	 των	 εργαζομένων.	 Ειδικότερα,	 η	

αύξηση	 του	 μέσου	 όρου	 ηλικίας	 των	 εργαζομένων	 στον	 Ελληνικό	 Δημόσιο	 Τομέα	

επιβαρύνθηκε,	παραπέρα,	εξ	αιτίας	των	δημοσιονομικών	υποχρεώσεων	που	η	Ελλάδα	είχε	

αναλάβει	προς	τους	εταίρους	και	το	ΔΝΤ.	Σαν	αποτέλεσμα	αυτών,	η	Ελλάδα	είχε	δεχτεί	την	

σταδιακή	 μείωση	 του	 δημόσιου	 τομέα	 της,	 μέσα	 από	 τον	 περιορισμό	 των	 νέων	

προσλήψεων	σε	φορείς	της	δημόσιας	διοίκησης,	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης,	της	δημόσιας	

εκπαίδευσης	και	της	δημόσιας	υγείας.	

Όπως	αναφέρει	σχετική	έκθεση	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	με	τίτλο	«Risk	of	Precarious	

Work	 in	the	Public	Sector»,	 ‘το	μέσο	ποσοστό	των	εργαζομένων	στο	δημόσιο	τομέα	είναι	

25%	 στις	 χώρες	 της	 ΕΕ.	 Τα	 εθνικά	 ποσοστά	 κυμαίνονταν,	 με	 τις	 μεγαλύτερες	 τιμές	 να	

εμφανίζονται	στην	Σουηδία,	 τη	Φιλανδία	και	 τη	Σλοβενία	 (41%).	Στην	Ελλάδα	το	ποσοστό	

αυτό,	έχοντας	δεχτεί	μια	μείωση	της	τάξης	του	45%	κατά	την	περίοδο	από	2010	έως	2015,	

είχε	διαμορφωθεί	στο	14%’	(Eichhorst	&	Verena	Tobsch,	2015).	

Εικόνα 1-4. Ποσοστά εργαζομένων ανά φύλο και στόχοι εκπλήρωσης. Έτος 2013.  
Η εικόνα έχει ληφθεί από σχετική αναφορά της Eurostat.

Η Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να διαφέρει από τις άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αναφορικά με τις 
επιπτώσεις που έχει η γήρανση τόσο του πληθυσμού όσο και των εργαζομένων. Πράγματι, 
τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση στα όρια της συνταξιοδότησης των εργαζομένων 
στην Ελλάδα ενώ, παράλληλα, έπαψαν να ισχύουν και διάφοροι νόμοι που εξασφάλιζαν το 
δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Ειδικότερα, η αύξηση του μέσου 
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Εικόνα	 1-2.	Η	 εκτίμηση	 του	ποσοστού	 των	ατόμων	άνω	 των	 54	 ετών	 το	 έτος	 2050	ανά	 κράτος.	Η	εικόνα	 έχει	

ληφθεί	από	τη	μελέτη	της	Eurostat	με	τίτλο	“Ageing	Europe”.	

Η	Εικόνα	1-2	εξειδικεύει	σε	καθένα	από	τα	κράτη-μέλη	της	ΕΕ.	Σύμφωνα	με	το	διάγραμμα	

αυτό,	αναμένεται	ότι,	αν	διατηρηθούν	οι	παράγοντες	που	καθορίζουν	το	φαινόμενο,	κατά	

το	έτος	2050	ο	πληθυσμός	της	Ελλάδας	θα	αποτελείται	σε	ποσοστό	45%	επί	του	συνόλου,	

από	κατοίκους	άνω	των	54	ετών.	

	

Εικόνα	1-3.	Οι	ηλικιακές	ομάδες	ανά	φύλο	για	τα	έτη	2019	και	2050.	Η	εικόνα	έχει	ληφθεί	από	τη	μελέτη	της	

Eurostat	με	τίτλο	"Ageing	Europe".	

Εικόνα 1-2. Η εκτίμηση του ποσοστού των ατόμων άνω των 54 ετών το έτος 2050 ανά κράτος. Η 
εικόνα έχει ληφθεί από τη μελέτη της Eurostat με τίτλο “Ageing Europe”.

Η Εικόνα 1-2 εξειδικεύει σε καθένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το διά-
γραμμα αυτό, αναμένεται ότι, αν διατηρηθούν οι παράγοντες που καθορίζουν το φαινό-
μενο, κατά το έτος 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα αποτελείται σε ποσοστό 45% επί 
του συνόλου, από κατοίκους άνω των 54 ετών.
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Εικόνα	 1-2.	Η	 εκτίμηση	 του	ποσοστού	 των	ατόμων	άνω	 των	 54	 ετών	 το	 έτος	 2050	ανά	 κράτος.	Η	εικόνα	 έχει	

ληφθεί	από	τη	μελέτη	της	Eurostat	με	τίτλο	“Ageing	Europe”.	

Η	Εικόνα	1-2	εξειδικεύει	σε	καθένα	από	τα	κράτη-μέλη	της	ΕΕ.	Σύμφωνα	με	το	διάγραμμα	

αυτό,	αναμένεται	ότι,	αν	διατηρηθούν	οι	παράγοντες	που	καθορίζουν	το	φαινόμενο,	κατά	

το	έτος	2050	ο	πληθυσμός	της	Ελλάδας	θα	αποτελείται	σε	ποσοστό	45%	επί	του	συνόλου,	

από	κατοίκους	άνω	των	54	ετών.	

	

Εικόνα	1-3.	Οι	ηλικιακές	ομάδες	ανά	φύλο	για	τα	έτη	2019	και	2050.	Η	εικόνα	έχει	ληφθεί	από	τη	μελέτη	της	

Eurostat	με	τίτλο	"Ageing	Europe".	

Εικόνα 1-3. Οι ηλικιακές ομάδες ανά φύλο για τα έτη 2019 και 2050. Η εικόνα έχει ληφθεί από τη 
μελέτη της Eurostat με τίτλο «Ageing Europe».

Τα παραπάνω απεικονίζουν παραστατικά τη γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη. 
Την πορεία της γήρανσης των κατοίκων της ΕΕ ακολουθεί, όπως είναι αναμενόμενο, και 
η παράλληλη γήρανση των εργαζομένων, γεγονός που καταδεικνύει η έρευνα με τίτλο 
Working conditions of workers of different ages: European Working Conditions 
Survey (Mullan, et al., 2017). Με βάση την έρευνα αυτή, λόγω του φαινομένου, υπάρχει 
ανάγκη να ενσωματωθούν στην εργασία άτομα μεγάλης ηλικίας. Παράλληλα, στην ίδια 
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 Είναι φανερό ότι η ΕΕ, στην προσπάθεια της να προωθήσει τις παραπάνω επιλογές, 
διαμορφώνει και ενισχύει πολιτικές που έχουν σαν στόχο να αλλάξουν τον τρόπο λει-
τουργίας της δημόσιας διοίκησης και να οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας. Μέσα από 
τις πολιτικές αυτές, εκτός των άλλων, επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένας ψηφιοποιημέ-
νος κρατικός μηχανισμός που θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις. Η εμφάνιση της πανδήμιας του Covid-19 απλά επιτάχυνε την εφαρμο-
γή των νέων πρακτικών λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στρέφοντας, γρήγορα, τη 
δημόσια διοίκηση των χωρών της ΕΕ σε μια ψηφιοποιημένη εκδοχή με έντονη παρου-
σία της τηλε-εργασίας. Σε μεγάλο βαθμό, η ευόδωση του εγχειρήματος εξαρτήθηκε από 
τις γνώσεις και δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και από την δυνατότητα ή 
μη του Κράτους να τις αξιοποιήσει ενσωματώνοντας τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και 
Πληροφορικής (σύντομα, ΤΠΕ).

Σχετικά με την κρίση της πανδημίας του COVID-19 η εργασία με τίτλο «Digital 
Government Index. 2019 Results» (OECD_2, 2020) αναφέρει «Οι περίοδοι απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας (lock-downs) ανάγκασαν τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να 
βασίζονται σε συστήματα ψηφιακής ταυτοποίησης, επεκτάσιμες υποδομές (scalable 
infrastructures), συστήματα back-office που βασίζονται σε τεχνολογίες Νέφους (cloud) 
και πρόσβαση και κοινή χρήση δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και 
να ανταποκριθούν στις πολλαπλές συνέπειες της πανδημίας».

Σε άλλο σημείο, η ίδια εργασία αναδεικνύει τη σημασία της κατάρτισης των εργαζομέ-
νων υποστηρίζοντας ότι «… η παρουσία ενός ψηφιακά καταρτισμένου εργατικού δυνα-
μικού του δημόσιου τομέα είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση αυτής της μετά-
βασης και την υποστήριξη της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών κατά τη διαχείριση των 
σχετικών κινδύνων για την υγεία».

Είναι φανερό λοιπόν ότι, εν μέσω της πανδημίας σε Ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επί-
πεδο, προωθήθηκε τόσο η μετάλλαξη της Δημόσιας Διοίκησης σε Ψηφιακή όσο και η δι-
αμόρφωση μιας νέας εργασιακής πραγματικότητας στον δημόσιο τομέα, που είναι από-
τοκος των προαναφερθεισών αλλαγών δομής και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 
Σαν αποτέλεσμα, αναμένεται η σημαντική τροποποίηση τόσο των καθηκόντων όσο και 
των δημοσίων υπαλλήλων προς τους πολίτες και τις υπηρεσίες τους διαμορφώνοντας 
ένα νέο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

1.2 ΟΡΓΆΝΩΣΙΆΚΉ ΔΕΣΜΕΥΣΉ ΤΟΥ ΕΡΓΆΖΟΜΕΝΟΥ

Η παραδοσιακή προσέγγιση της λειτουργίας ενός Δημόσιου Οργανισμού, ήθελε τον 
Οργανισμό να θέτει στόχους που αφορούσαν την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
και της αποδοτικότητάς του σε σχέση με τις υπηρεσίες που εξασφάλιζε προς τους «πελά-
τες» του, που δεν ήταν άλλοι από τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις (de Juana-Espinosa 
& Rakowska, 2018). Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα δεν εί-
ναι τίποτα άλλο παρά πόροι του Δημόσιου Οργανισμού προκειμένου να επιτύχει την απο-
στολή του.

Οι δημιουργοί της θεωρίας της επικρατούσας λογικής στις δημόσιες υπηρεσίες (Osborne, 
2010; Osborne et al., 2012) προτείνουν μια σημαντική τροποποίηση αναφορικά με τον 

όρου ηλικίας των εργαζομένων στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα επιβαρύνθηκε, παραπέρα, εξ 
αιτίας των δημοσιονομικών υποχρεώσεων που η Ελλάδα είχε αναλάβει προς τους εταίρους 
και το ΔΝΤ. Σαν αποτέλεσμα αυτών, η Ελλάδα είχε δεχτεί την σταδιακή μείωση του δημό-
σιου τομέα της, μέσα από τον περιορισμό των νέων προσλήψεων σε φορείς της δημόσιας 
διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημόσιας εκπαίδευσης και της δημόσιας υγείας.

Όπως αναφέρει σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Risk of 
Precarious Work in the Public Sector», ‘το μέσο ποσοστό των εργαζομένων στο δη-
μόσιο τομέα είναι 25% στις χώρες της ΕΕ. Τα εθνικά ποσοστά κυμαίνονταν, με τις μεγα-
λύτερες τιμές να εμφανίζονται στην Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Σλοβενία (41%). Στην 
Ελλάδα το ποσοστό αυτό, έχοντας δεχτεί μια μείωση της τάξης του 45% κατά την περίο-
δο από 2010 έως 2015, είχε διαμορφωθεί στο 14%’ (Eichhorst & Verena Tobsch, 2015).

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Εικόνα	1-5.	Πλήθος	εργαζομένων	στο	δημόσιο	τομέα	ανά	χώρα.	Έτη	2010	και	2015.Πηγή:	EWCS.	

	

Εικόνα	1-6.	Ποσοστιαίες	μεταβολές	των	εργαζομένων	στο	δημόσιο	τομέα	των	χωρών	της	ΕΕ.	Χρονικό	διάστημα	
2010-2015.	Τιμή	βάσης	το	2010.	Πηγή:		EWCS	Έτη:	2010	και	2015	

	

Είναι	 φανερό	 ότι	 η	 ΕΕ	 στην	 προσπάθεια	 της	 να	 προωθήσει	 τις	 παραπάνω	 επιλογές,	

διαμορφώνει	 και	 ενισχύει	 πολιτικές	 που	 έχουν	 σαν	 στόχο	 να	 αλλάξουν	 τον	 τρόπο	

λειτουργίας	της	δημόσιας	διοίκησης	και	να	οδηγήσουν	σε	οικονομίες	κλίμακας.	Μέσα	από	

Εικόνα 1-5. Πλήθος εργαζομένων στο δημόσιο τομέα ανά χώρα. Έτη 2010 και 2015.Πηγή: EWCS.

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Εικόνα	1-5.	Πλήθος	εργαζομένων	στο	δημόσιο	τομέα	ανά	χώρα.	Έτη	2010	και	2015.Πηγή:	EWCS.	

	

Εικόνα	1-6.	Ποσοστιαίες	μεταβολές	των	εργαζομένων	στο	δημόσιο	τομέα	των	χωρών	της	ΕΕ.	Χρονικό	διάστημα	
2010-2015.	Τιμή	βάσης	το	2010.	Πηγή:		EWCS	Έτη:	2010	και	2015	

	

Είναι	 φανερό	 ότι	 η	 ΕΕ	 στην	 προσπάθεια	 της	 να	 προωθήσει	 τις	 παραπάνω	 επιλογές,	

διαμορφώνει	 και	 ενισχύει	 πολιτικές	 που	 έχουν	 σαν	 στόχο	 να	 αλλάξουν	 τον	 τρόπο	

λειτουργίας	της	δημόσιας	διοίκησης	και	να	οδηγήσουν	σε	οικονομίες	κλίμακας.	Μέσα	από	

Εικόνα 1-6. Ποσοστιαίες μεταβολές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα των χωρών της ΕΕ. Χρονικό 
διάστημα 2010-2015. Τιμή βάσης το 2010. Πηγή: EWCS Έτη: 2010 και 2015
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μαντικά από τις απόψεις των Meyer και Allen, σύμφωνα με τους οποίους η Οργανωσια-
κή δέσμευση μπορεί να διακριθεί στην:

• Συναισθηματική δέσμευση (affective commitment) που προσδιορίζει την συναι-
σθηματική σύνδεση και εμπλοκή του ατόμου με τον Οργανισμό και εξαρτάται από 
τον χαρακτήρα και την εργασιακή εμπειρία του ατόμου.

• Διαρκή δέσμευση (continuance commitment) που σχετίζεται με το κόστος που 
αντιλαμβάνεται το άτομο σε σχέση με μια πιθανή αποχώρησή του από τον Οργανι-
σμό.(Meyer & Allen, 1984) και εξαρτάται από τον χαρακτήρα του ατόμου, τις εναλ-
λακτικές λύσεις που διαθέτει καθώς και τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει ανα-
λάβει στην προσωπική του ζωή.

Το 1990, οι Meyer και Allen (1990) επέκτειναν το μοντέλο τους υιοθετώντας ένα τρίτο 
συστατικό, πλήρως διακεκριμένο από τα δυο προηγούμενα. Αυτό αφορούσε τη λεγόμε-
νη κανονιστική δέσμευση (normative commitment) που αντικατοπτρίζει την υποχρέω-
ση που νιώθει το άτομο αναφορικά με το να παραμείνει στον Οργανισμό (Meyer & Allen, 
1990) και εξαρτάται από τον χαρακτήρα του ατόμου. Επιπρόσθετα, επηρεάζεται από την 
κοινωνικοποίηση και τις εμπειρίες του ατόμου καθώς και από τις επενδύσεις του Οργα-
νισμού. Οι Meyer et al. πιστεύουν ότι η βελτίωση των αποτελεσμάτων στους εργαζόμε-
νους αναφορικά ως προς τα τρία είδη δέσμευσης:

• Μειώνει τη διάθεση του ατόμου να αποχωρήσει από τον Οργανισμό.

• Επηρεάζει τη συμπεριφορά του ατόμου στο χώρο εργασίας και τις σχέσεις που ανα-
πτύσσει με τους γύρω του και καθορίζει την παραγωγικότητα του.

• Επηρεάζει τόσο την Υγεία όσο και την Ευημερία του ατόμου (Meyer, et al., 2002).

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η συναισθηματική συνιστώσα της οργανωσιακής δέ-
σμευσης παρουσιάζει την ισχυρότερη σύνδεση με άλλες μεταβλητές που έχουν ενδιαφέ-
ρον να μελετηθούν (Becker, 2009), (Meyer, et al., 2002).

Στην κατεύθυνση αυτή, οι Meyer et al. (2002) επιχείρησαν να εστιάσουν και στις πα-
ραμέτρους που προσδιορίζουν το άγχος του εργαζόμενου, την ευημερία του κλπ. Δια-
πίστωσαν ότι η συναισθηματική δέσμευση είναι εκείνη η συνιστώσα που σχετίζεται πιο 
ισχυρά, σε σχέση με τις άλλες δύο συνιστώσες, με ζητήματα παραιτήσεων, επίπεδα επί-
δοσης του ατόμου στην εργασία ή/και συμπεριφοράς του ατόμου μέσα στην ομάδα και 
καλλιέργεια συναδελφικότητας στην εργασία.

Αντίθετα με τους Meyer et al., ο Michael O’Malley (2000) προσέγγισε την Οργανωσιακή 
δέσμευση με ένα μοντέλο που επιχειρεί να αποτυπώσει την πραγματικότητα στο χώρο 
της εργασίας μέσα από άλλες παραδοχές. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, δεν υπάρχει σα-
φής διαχωρισμός μεταξύ των συναισθημάτων του εργαζόμενου ή της εργαζόμενης που 
καθορίζουν την επιθυμία τους να παραμείνουν στον Οργανισμό. Ειδικότερα, ο O΄Malley 
πιστεύει ότι η Οργανωσιακή δέσμευση αποτελείται από τις παρακάτω πέντε αλληλεπικα-
λυπτόμενες συνιστώσες δέσμευσης (O’Malley, 2000):

• Αποδοχή (Acceptance). Σχετίζεται με την ταύτιση και τον βαθμό ενσωμάτωσης 
που αναπτύσσεται στο άτομο για τον Οργανισμό.

τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμέ-
να, ισχυρίζονται ότι «…κάθε Δημόσιος Οργανισμός έχει, πέραν των εξωτερικών πελα-
τών του, και εσωτερικούς πελάτες που δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους σε αυ-
τόν.» (Osborne, 2010), (Osborne, et al., 2012)

Ως εκ τούτου, ο Δημόσιος Οργανισμός οφείλει να χρησιμοποιεί πρακτικές που να στο-
χεύουν στην παρακίνηση του ανθρώπινου κεφαλαίου του και την βελτίωση του βαθμού 
ικανοποίησης που οι εργαζόμενοι προσλαμβάνουν από την εργασία τους. Η υιοθέτηση 
τέτοιων πρακτικών, σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, δημιουργεί στους εργαζόμε-
νους την επιθυμία να συνεισφέρουν στην πραγμάτωση των οργανωσιακών στόχων του 
Οργανισμού (Franco, et al., 2002) και, φυσικά, οδηγεί στην βελτίωση της λειτουργίας 
του Οργανισμού (Hung, 2012), (Vandenabeele & Van de Walle, 2008), (Sait-Dine, 2017).

Από τα παραπάνω, αναδεικνύεται η σημαντικότητα που έχει για έναν Δημόσιο οργα-
νισμό τόσο η εξασφάλιση της Οργανωσιακής δέσμευσης όσο και της ικανοποίησης των 
εργαζομένων του μέσω της εργασίας τους.

Η Οργανωσιακή δέσμευση ενός εργαζόμενου καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο, 
ένα άτομο αυτοπροσδιορίζεται και αισθάνεται μέρος του Οργανισμού στον οποίο εργάζε-
ται (Porter, et al., 1974) και, κατ’ επέκταση, αισθάνεται ότι έχει δεσμεύσεις και υποχρε-
ώσεις απέναντί του (Meyer, et al., 2013). Η Οργανωσιακή δέσμευση έχει αποτελέσει ένα 
σταθμό στη θεώρηση των σχέσεων εργαζομένου-φορέα μετουσιώνοντας και αναγορεύ-
οντας τους ανθρώπινους πόρους ως τον σημαντικότερο πόρο ενός Οργανισμού (Guest, 
1995), (Dee, et al., 2006), (Fu & Deshpande, 2013) ενώ θεωρείται ως μια σημαντική και 
πολυδιάστατη παράμετρος που καθορίζει, αφενός, το βαθμό ενσωμάτωσης του εργαζό-
μενου και , σε σημαντικό βαθμό, την ικανοποίηση που αυτός/αυτή αντλεί από την εργα-
σία του/της (Akhtar & Tan, 1994), (Allen & Meyer, 1990), (Meyer, et al., 2002).

Οι περισσότεροι ερευνητές θεωρούν ότι η Οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων 
καλλιεργεί την τιμιότητα με την οποία ενεργούν στο χώρο της εργασίας τους (Dee, et al., 
2006), τους προδιαθέτει να εργάζονται σκληρά για να επιτευχθεί το όραμα και οι στό-
χοι του Οργανισμού και ενισχύει την επιθυμία τους να παραμείνουν στον ίδιο Οργανισμό 
(Singh, 1998), (Allen & Grisaffe, 2001), (Agarwal, et al., 2012). 

H Paola Beudean ισχυρίζεται ότι:

• Η πρόθεση αποχώρησης των εργαζομένων από την εργασία, στους μη κερδοσκο-
πικούς οργανισμούς, μπορεί να μειωθεί αν ισχυροποιηθεί η σχέση μεταξύ του ερ-
γαζόμενου και του Οργανισμού σε τρόπον ώστε να αναπτυχθεί οργανωσιακή δέ-
σμευση στον εργαζόμενο.

• Η οργανωσιακή δέσμευση δομείται με διαφορετικό τρόπο στους κερδοσκοπικούς 
και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ τους είναι ότι στους 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς αξιοποιείται ως κυρίαρχο εργαλείο το χρήμα (είτε αφο-
ρά αυτόν καθαυτό το μισθό είτε σχετίζεται με άλλες παροχές, όπως bonus κλπ) ενώ 
στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αξιοποιούνται άλλα εργαλεία όπως είναι η 
εξασφάλιση μόνιμης εργασίας, καλής ασφάλισης κλπ (Beudean, 2009).

Οι αντιλήψεις των ερευνητών, αναφορικά με τις επιμέρους συνιστώσες από τις οποίες 
απαρτίζεται η Οργανωσιακή δέσμευση ποικίλουν Οι περισσότεροι έχουν επηρεαστεί ση-
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ρούν την οργανωσιακή δέσμευση όπως είναι η διάθεση τους να αποχωρήσουν από τη 
θέση τους (J.R. & Oldham, 1890), (Gazioglu & Tansel, 2002). Ως εκ τούτου, αναμένει κα-
νείς ότι όσο περισσότερο ικανοποιείται το άτομο από την εργασία του τόσο μειώνεται η 
επιθυμία του να αποχωρήσει από αυτήν.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη κάποιων ερευνητών, σύμφωνα με την οποία 
η ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
πρόβλεψη μιας ομάδας οικονομικών μεταβλητών, όπως είναι η παραγωγικότητα και το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) (Freeman, 1978), (Akerlof, et al., 1988), (Clark, 1998).

Είναι φυσικό, επομένως, να αναδεικνύεται η ικανοποίηση ενός ατόμου από την εργα-
σία του ως μια κεντρική παράμετρος που η κατανόηση της επιτρέπει την, σε βάθος, διε-
ρεύνηση των σχέσεων των εργαζομένων με τους συναδέλφους τους αλλά και των επιδό-
σεων τους στην εργασία τους (Judge, et al., 2017). Παράλληλα, σύμφωνα με τον Locke, 
η ικανοποίηση από την εργασία είναι ένας σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της 
ευημερίας του ανθρώπου (Locke, 1969), (Diaz-Serrano & Cabral Vieira, 2005).

Προς επίρρωση των παραπάνω υπάρχουν πρόσφατες μελέτες (EUROSTAT, 2015), σύμ-
φωνα με τις οποίες:

• Οι Βρετανοί εργαζόμενοι έχουν αναδείξει την ικανοποίηση από την εργασία ως τον 
δεύτερο σε σημαντικότητα προσδιοριστικό παράγοντα που διαμορφώνει την γενι-
κή ικανοποίηση από τη ζωή που ζουν. 

• Το ένα πέμπτο των εργαζομένων στην EE δηλώνει λίγο ικανοποιημένο από την ερ-
γασία του, το ένα τέταρτο δηλώνει πολύ ικανοποιημένο ενώ το μισό των εργαζομέ-
νων δηλώνει μέτρια ικανοποίηση από την εργασία του.

Τα παραπάνω φαίνονται παραστατικά στην Εικόνα 1-7.
ΑΔΕΔΥ	|	Κοινωνικό	Πολύκεντρο	
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Εικόνα	1-7.	Κατανομή	ποσοστών	ικανοποίησης	εργαζομένων	στα	28	μέλη	της	ΕΕ.	Έτος	2013.	Η	εικόνα	έχει	
ληφθεί	από	τη	σχετική	αναφορά	της	Eurostat.	

Ως	 έννοια,	 η	 ικανοποίηση	 του	 ατόμου	 από	 την	 εργασία	 του	φαίνεται	 να	 διαμορφώνεται	

από	την:	

 Αυτοαποτίμηση	του.	

 Αποτίμηση	του	ατόμου	αναφορικά	με	 τα	επιθυμητά	αποτελέσματα	που	θα	ήθελε	

να	 είχε	 από	 την	 εργασία	 του	 σε	 σχέση	 με	 εκείνα	 που	 απολαμβάνει	 πραγματικά	

(Cranny,	et	al.,	1992).	

Στην	 ίδια	 κατεύθυνση	 έχουν	 κινηθεί	 και	 οι	McPhee	&	 Townsend,	 που	 ισχυρίζονται	 ότι	 η	

ικανοποίηση	 των	 εργαζομένων	από	 την	 εργασία	 τους	προέρχεται	από	 την	αντίληψη	 τους	

ότι,	 μέσω	 της	 εργασίας	 τους,	 πραγματώνουν	 τις	 φυσικές	 και	 ψυχολογικές	 ανάγκες	 τους	

(McPhee	&	Townsend,	1992).	

Κατ’	άλλους	ερευνητές,	η	ικανοποίηση	της	εργαζόμενης	από	την	εργασία	της	απορρέει	από	

το	 βαθμό	 που	 αυτή	 εκπληρώνει	 τις	 εργασιακές	 της	 υποχρεώσεις	 και	 αντλεί	 ικανοποίηση	

από	την	εκπλήρωση	αυτή	(Porter,	1962),	(Rich,	et	al.,	2010).	Παράλληλα,	ο	Weiss	προσθέτει	

ότι	 η	 αποτίμηση	 της	 ικανοποίησης	 του	 εργαζόμενου	 από	 την	 εργασία	 του	 ως	 μέτρηση	

μπορεί	να	έχει	θετικό	ή	αρνητικό	αποτέλεσμα	(Weiss,	2002).	

Αν	 συνδυάσει	 κανείς	 τα	 παραπάνω	 οδηγείται	 στην	 αντίληψη	 ότι	 η	 ικανοποίηση	 που	

αισθάνεται	 η	 εργαζόμενη	 από	 την	 εργασία	 της	 είναι	 ένας	 συνδυασμός	 πολλών	 και	

Εικόνα 1-7. Κατανομή ποσοστών ικανοποίησης εργαζομένων στα 28 μέλη της ΕΕ. Έτος 2013. Η εικόνα 
έχει ληφθεί από τη σχετική αναφορά της Eurostat.

Ως έννοια, η ικανοποίηση του ατόμου από την εργασία του φαίνεται να διαμορφώνε-
ται από την:

• Εκτίμηση (Esteem). Σχετίζεται με την κατάσταση (status) και την ταυτότητα που 
βιώνει το άτομο ενώ εργάζεται στον Οργανισμό.

• Ασφάλεια (Security). Αφορά την εμπιστοσύνη και αμοιβαιότητα που βιώνει το άτο-
μο σε σχέση με τον Οργανισμό στον οποίο εργάζεται.

• Ανάπτυξη (Growth). Συνδέεται με τις, κάθε είδους, συναισθηματικές ανταμοιβές 
του ατόμου από την εργασία του.

• Διατήρηση (Sustainance). Σχετίζεται με την οικονομική αλληλεξάρτηση του ατό-
μου με τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με τον O’Malley, οι συνιστώσες αυτές αλληλοεπιδρούν και δημιουργούν τα 
παρακάτω είδη δέσμευσης:

• Μη δέσμευση (Non-commitment).

• Άριστη δέσμευση (Consummate commitment).

• Συνεργατική δέσμευση (Affiliative commitment).

• Προσεταιριστική δέσμευση (Associative commitment).

• Ηθική δέσμευση (Moral commitment). 

• Διαρθρωτική δέσμευση (Structural commitment). 

• Συναισθηματική δέσμευση (Affective commitment).

1.3 ΕΙΣΆΓΩΓΉ ΣΤΉ ΘΕΩΡΙΆ ΓΙΆ ΤΉΝ ΙΚΆΝΟΠΟΙΉΣΉ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΡΓΆΣΙΆ

Η αρχή του 20ου αιώνα σηματοδότησε την έναρξη του ενδιαφέροντος των ερευνητών 
και των επιστημόνων να μελετήσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργα-
σία τους. Στα πλαίσια των προσπαθειών αυτών, οι ερευνητές επιχείρησαν να αποκωδι-
κοποιήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία και να 
εξετάσουν αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην επίδοση του εργαζόμενου και την ικανοποί-
ηση που απολαμβάνει από την εργασία του.

Στην κατεύθυνση αυτή, υπάρχουν μελετητές που ισχυρίζονται ότι η ικανοποίηση που η 
εργαζόμενη απολαμβάνει από την εργασία της καθορίζει και την επίδοση της, χωρίς όμως 
να μπορεί να προσδιοριστεί η σχέση αυτή με λεπτομέρειες (Bateman & Organ, 1983).

Άλλοι μελετητές έχουν εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο η ικανοποίηση των εργαζο-
μένων από την εργασία τους διαμορφώνει τόσο τη στάση τους όσο και τη συμπεριφορά 
τους ενδοϋπηρεσιακά. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα τους, υπάρχει θετική σχέση με-
ταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και: 

• Των επιδόσεων των εργαζομένων στην εργασία τους (Lawer & Porter, 1967). Με 
άλλα λόγια, η αύξηση της ικανοποίησης που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι και οι 
εργαζόμενες οδηγεί σε βελτίωση των επιδόσεων τους στην εργασία.

• Της δημιουργικότητας της εργαζόμενης (Steijn, 2004). Επομένως, η ικανοποιημένη 
εργαζόμενη γίνεται πιο δημιουργική.

Αντίθετα, υπάρχουν ερευνητές που ισχυρίζονται ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ 
της ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους και παραμέτρων που αφο-
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από τις υπόλοιπες χώρες αναφορικά με την ικανοποίηση από την εργασία που έχουν οι 
εργαζόμενοι και εργαζόμενες.

ΑΔΕΔΥ	|	Κοινωνικό	Πολύκεντρο	
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Εικόνα	1-8.	Διάγραμμα	Χ-Υ	με	οριζόντιο	άξονα	τις	τιμές	πολύ	χαμηλής	έντασης	εργασίας	και	κατακόρυφο	άξονα	
την	χαμηλή	ικανοποίηση	εργασίας.	Έτος	2013.	Η	εικόνα	έχει	ληφθεί	από	αναφορά	της	Eurostat.		

	

Πολλοί	 ερευνητές	 κατηγοριοποιούν	 τους	 παράγοντες	 που	 επηρεάζουν	 την	 ικανοποίηση	

από	την	εργασία	σε	δύο	κατηγορίες	παραγόντων	(Herzberg,	et	al.,	1959),	που	είναι	οι:	

1. Εσωτερικοί	παράγοντες.	

2. Εξωτερικοί	παράγοντες.	

Σύμφωνα	 με	 μια	 ομάδα	 ερευνητών,	 υπάρχει	 και	 μια	 τρίτη	 κατηγορία,	 που	 αφορά	 τις	

σχέσεις	 που	 αναπτύσσει	 η	 εργαζόμενη	 στην	 εργασία	 της,	 είτε	 οι	 σχέσεις	 αυτές	 αφορούν	

τους	προϊσταμένους	της	είτε	αφορούν	τους	συναδέλφους	της	(Drabe,	et	al.,	2015),	(Pelit,	et	

al.,	2011).	Οι	ερευνητές	αυτής	της	ομάδας	υιοθετούν	τη	θεωρία	της	κοινωνικής	ανταλλαγής	

(Blau,	 1964),	 (Emerson,	 1976)	 και	 δέχονται	 ότι	 μέσα	 στα	 πλαίσια	 της	 εργασίας	 της	 η	

εργαζόμενη	 αναπτύσσει	 μια	 σειρά	 από	 αλληλεπιδράσεις	 με	 τους	 γύρω	 της.	 Αποτέλεσμα	

αυτών	 των	 αλληλεπιδράσεων	 είναι	 η	 εργαζόμενη	 να	 αναλαμβάνει	 υποχρεώσεις	 που	

οδηγούν	στη	δημιουργία	σχέσεων	συνεργασίας	τόσο	με	τους	προϊσταμένους	της	όσο	και	με	

τους	συναδέλφους	της.	

Σε	σχέση	με	την	ηλικία	και	τη	σχέση	της	με	την	ικανοποίηση	του	ατόμου	από	την	εργασία	

του,	 ο	 Pagan	 (2013)	 τονίζει	 ότι	 υπάρχουν	 λίγες	 μελέτες	 οι	 οποίες	 να	 εστιάζουν	 στους	

παράγοντες	 που	 διαμορφώνουν	 την	 ικανοποίηση	 των	 ηλικιωμένων	 ή	 των	 ηλικιωμένων	

ΑΜΕΑ	από	την	εργασία	τους	 (Pagan,	2013).	Κατά	βάση,	η	άποψη	των	εν	λόγω	ερευνητών	

είναι	ότι	η	ηλικία	των	εργαζομένων	στη	δημόσια	διοίκηση	(και	όχι	μόνο)	επηρεάζει	σοβαρά	

Εικόνα 1-8. Διάγραμμα Χ-Υ με οριζόντιο άξονα τις τιμές πολύ χαμηλής έντασης εργασίας και 
κατακόρυφο άξονα την χαμηλή ικανοποίηση εργασίας. Έτος 2013. Η εικόνα έχει ληφθεί από αναφορά της 

Eurostat. 

Πολλοί ερευνητές κατηγοριοποιούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίη-
ση από την εργασία σε δύο κατηγορίες παραγόντων (Herzberg, et al., 1959), που είναι οι:

1. Εσωτερικοί παράγοντες.

2. Εξωτερικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με μια ομάδα ερευνητών, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, που αφορά τις 
σχέσεις που αναπτύσσει η εργαζόμενη στην εργασία της, είτε οι σχέσεις αυτές αφορούν 
τους προϊσταμένους της είτε αφορούν τους συναδέλφους της (Drabe, et al., 2015), (Pelit, 
et al., 2011). Οι ερευνητές αυτής της ομάδας υιοθετούν τη θεωρία της κοινωνικής ανταλ-
λαγής (Blau, 1964), (Emerson, 1976) και δέχονται ότι μέσα στα πλαίσια της εργασίας της 
η εργαζόμενη αναπτύσσει μια σειρά από αλληλεπιδράσεις με τους γύρω της. Αποτέλε-
σμα αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι η εργαζόμενη να αναλαμβάνει υποχρεώσεις που 
οδηγούν στη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας τόσο με τους προϊσταμένους της όσο και 
με τους συναδέλφους της.

Σε σχέση με την ηλικία και τη σχέση της με την ικανοποίηση του ατόμου από την εργα-
σία του, ο Pagan (2013) τονίζει ότι υπάρχουν λίγες μελέτες οι οποίες να εστιάζουν στους 
παράγοντες που διαμορφώνουν την ικανοποίηση των ηλικιωμένων ή των ηλικιωμένων 
ΑΜΕΑ από την εργασία τους (Pagan, 2013). Κατά βάση, η άποψη των εν λόγω ερευνη-
τών είναι ότι η ηλικία των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση (και όχι μόνο) επηρεάζει 
σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο αποτιμούν οι εργαζόμενοι την εργασία τους και καθορίζει 
το επίπεδο ικανοποίησης που αυτοί απολαμβάνουν μέσω της εργασίας τους. (Eichar, et 
al., 1991), (Blanchflower & Oswald, 2007), (Jung, et al., 2007), (Burke, 1999), (Renaud, 
2002), (Pagan & Malo, 2009), (Pagán, 2011), (Pagan, 2013).

• Αυτοαποτίμηση του.

• Αποτίμηση του ατόμου αναφορικά με τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα ήθελε να είχε από 
την εργασία του σε σχέση με εκείνα που απολαμβάνει πραγματικά (Cranny, et al., 1992).

Στην ίδια κατεύθυνση έχουν κινηθεί και οι McPhee & Townsend, που ισχυρίζονται ότι η 
ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους προέρχεται από την αντίληψη τους 
ότι, μέσω της εργασίας τους, πραγματώνουν τις φυσικές και ψυχολογικές ανάγκες τους 
(McPhee & Townsend, 1992).

Κατ’ άλλους ερευνητές, η ικανοποίηση της εργαζόμενης από την εργασία της απορρέει 
από το βαθμό που αυτή εκπληρώνει τις εργασιακές της υποχρεώσεις και αντλεί ικανο-
ποίηση από την εκπλήρωση αυτή (Porter, 1962), (Rich, et al., 2010). Παράλληλα, ο Weiss 
προσθέτει ότι η αποτίμηση της ικανοποίησης του εργαζόμενου από την εργασία του ως 
μέτρηση μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα (Weiss, 2002).

Αν συνδυάσει κανείς τα παραπάνω οδηγείται στην αντίληψη ότι η ικανοποίηση που αι-
σθάνεται η εργαζόμενη από την εργασία της είναι ένας συνδυασμός πολλών και διαφο-
ρετικών παραγόντων που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η εργαζό-
μενη την εργασία της αλλά και με την ανάγκη που αισθάνεται να εκπληρώσει υλικές ή 
άλλες ανάγκες μέσω της απασχόλησης της (Locke, 1976). Παράλληλα, φαίνεται να υπάρ-
χει σχέση και μεταξύ της Οργανωσιακής δέσμευσης του ατόμου και της ικανοποίησης 
που το άτομο απολαμβάνει από την εργασία του.

Το κλασικό πλαίσιο εξέτασης της ικανοποίησης του ατόμου από την εργασία του αφο-
ρούσε ένα πλέγμα από παράγοντες όπως είναι τα κίνητρα που του δίδονται για παρα-
γωγικότητα, η επιθυμία του εργαζόμενου να εργάζεται ή να επιλέγει να απουσιάζει από 
την εργασία του ή, ακόμα, να επιθυμεί να μετακινηθεί σε άλλο οργανισμό κλπ (Freeman, 
1978), (Warr, 1999). Μέσα από αυτή τη θεώρηση, ως κυρίαρχος παράγοντας αναδεικνυ-
όταν το εισόδημα που εξασφάλιζε ο εργαζόμενος από την εργασία του.

Φυσικά, τα χρήματα που αποκομίζει κανείς από την εργασία του είναι, σε κάθε περίπτωση, 
ένα σημαντικό συστατικό της «ικανοποίησης» από την εργασία γιατί επιτρέπουν στο άτομο να 
ζει αξιοπρεπώς, να πραγματοποιεί τις επιθυμίες τους και να φροντίζουν τις οικογένειες τους.

Υπάρχουν, όμως, πολυάριθμες έρευνες που καταδεικνύουν:

• Την εξάρτηση που έχει η ικανοποίηση του/της εργαζόμενου /ης από το φύλο, την 
ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο καθώς και άλλα κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηρι-
στικά του (Clark, 1997).

• Τη σημασία που έχουν και άλλοι παράγοντες στη διαμόρφωση της ικανοποίησης 
του εργαζόμενου από την εργασία του, όπως η ασφάλεια που αισθάνεται το άτομο, 
οι συνθήκες εργασίας του, το στρες που συνοδεύει την εκτέλεση των καθηκόντων 
του κλπ (Ahn & Garsia, 2004).

• Η διάρκεια της εργασίας, ο χρόνος που δαπανάται για να μεταβεί ο εργαζόμενος από 
τον τόπο διαμονής του στην εργασία του και αντίστροφα, Ο τόπος διαμονής του ερ-
γαζόμενου (αστικός/ αγροτικός) κλπ (EUROSTAT, 2015).

Στην εν λόγω μελέτη μπορεί να αναζητήσει κανείς το διάγραμμα από την Εικόνα 18, 
σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα εμφανίζει, συχνά, μια αρκετά διαφοροποιημένη εικόνα 
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είκοσι χρόνια. Πλέον, η πληθώρα μεγάλου όγκου διαθέσιμων δεδομένων ποικίλου τύ-
που που προέρχονται από διάφορες πηγές ωθεί την σημερινή Δημόσια διοίκηση να με-
ταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας της και να ενσωματώσει στην καθημερινότητα της τόσο 
δομημένα εργαλεία λήψης αποφάσεων όσο και μεθοδολογίες που έχουν την προέλευ-
ση τους στην μηχανική μάθηση (machine learning) και την τεχνητή νοημοσύνη (Artificial 
Intelligence, ή σύντομα AI). Παράλληλα, η υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης να παρέ-
χει ελεύθερα δεδομένα στους Πολίτες την αναγκάζει να υιοθετεί λύσεις μέσα από λογι-
κές Νέφους (Cloud). Όπως είναι γνωστό, η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να εξυπηρετεί τους 
πολίτες μέσα από ένα πολυκαναλικό σύστημα που, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές 
επικοινωνίας και να δίνει έμφαση στην επικοινωνία μέσα από κινητές συσκευές όπως εί-
ναι τα έξυπνα τηλέφωνα (smartphones). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την αλλα-
γή τόσο του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων όσο και των 
υποχρεώσεων τους προς τους πολίτες και την υπηρεσία τους (OECD, 2021). Η εν λόγω 
μελέτη του ΟΟΣΑ, εκτός των άλλων, καταδεικνύει την ανάγκη να συνδυαστεί το κατάλλη-
λο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας με σαφή προσδιορισμό των δεξιοτήτων και των γνώ-
σεων που πρέπει να κατέχουν οι δημόσιοι λειτουργοί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επί-
τευξη της Ψηφιακής Ωριμότητας των Συστημάτων Διακυβέρνησης (OECD, 2021). Για να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό στις πα-
ρακάτω τέσσερεις κατηγορίες δεξιοτήτων:

• Δεξιότητες χρήστη Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Επαγγελματικές δεξιότητες Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Δεξιότητες Υψηλόβαθμων στελεχών Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επιπρόσθετα, η μελέτη τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο 
η Δημόσια Διοίκηση θα:

• Προσελκύσει,
• Προσλάβει και 
• Διατηρήσει στο δυναμικό της,

άτομα που θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τόσο την επίτευξη μιας ώριμης Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης όσο και τη διατήρηση της (OECD, 2021).

Οι αλλαγές που θα επιφέρει η Ψηφιακή Διακυβέρνηση, πέραν από τις αλλαγές στο κα-
θηκοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, αναμένεται ότι θα διαταράξουν σημαντικά τις 
εσωτερικές λειτουργίες των οργανισμών του δημόσιου τομέα μεταβάλλοντας, άρδην, τον 
τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα διάφορα μέρη της δημόσιας διοίκησης είτε εντός 
ενός οργανισμού είτε σε επίπεδο διαφορετικών υπηρεσιών (OECD_2, 2020).

Τα παραπάνω δεν είναι καινοφανή μια και αποτελούν πορίσματα και παλαιότερων ερευ-
νών. Για παράδειγμα, οι Baldwin et al στην εργασία τους με τίτλο «What public servants 
really think of e-Government» τόνιζαν ότι αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι εξέφραζαν σκε-
πτικισμό σε σχέση με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μέσα από την 
ανάλυση των δεδομένων τους, οι Baldwin et al. κατέγραφαν τις απόψεις δημοσίων υπαλ-
λήλων σύμφωνα με τις οποίες:

1.4 Ή ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΉ ΨΉΦΙΆΚΉ ΔΙΆΚΥΒΕΡΝΉΣΉ ΚΆΙ  
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΉΜΟΣΙΩΝ ΥΠΆΛΛΉΛΩΝ

Σε διάφορες μελέτες που έχουν υλοποιηθεί αποτυπώνεται μια υποβάθμιση στην ΕΕ, 
αναφορικά με την εργασιακή ικανοποίηση και ευημερία (Llena-Nozal, 2009), (Cotini & 
Lusifora, 2010). Οι παραπάνω ερευνητές επισημαίνουν ότι το γεγονός αυτό μπορεί να 
συνδυαστεί με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες και, τελικά, να δράσει σωρευτικά 
δημιουργώντας μια αρνητική εξέλιξη, αναφορικά με την ψυχική υγεία και την ευημερία 
των εργαζομένων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σήμερα, διάφοροι ερευνητές, ξε-
φεύγουν από τη συνηθισμένη συσχέτιση μεταξύ της ψυχικής υγείας των εργαζομένων 
και των προβλημάτων που απορρέουν από το περιβάλλον και υιοθετούν την οπτική των 
Capelli et al. (1997). Σύμφωνα με την άποψη των Capelli et al., μια νέα απειλή για την ψυ-
χική υγεία των εργαζομένων ανατέλλει και δεν είναι άλλη από την ευρεία διάδοση των 
ψηφιοποιημένων διαδικασιών εργασίας (Cappelli, et al., 1997), (Robone, et al., 2008), 
(Cotini & Lusifora, 2010). Συγκεκριμένα, οι Cotini & Lusifora ισχυρίζονται ότι «οι παρά-
γοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζομένων ενεργούν σωρευτικά και τα 
αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχική υγεία των εργαζομένων δεν απορρέουν τόσο από 
μια εργασία με απαιτητικές συνθήκες όσο και από την ανισορροπία μεταξύ των συνθη-
κών εργασίας και του συστήματος ανταμοιβής που ακολουθείται.»

Σύμφωνα με ερευνητές, «η ύπαρξη εργασιακού άγχους σε άτομα που θεωρούν ότι η 
τεχνολογία αποτελεί μια απειλή για τον εργαζόμενο οδηγεί τελεολογικά τα άτομα αυτά να 
διαμορφώνουν μια αρνητική στάση σε σχέση με τις ΤΠΕ (Durndell & Haag, 2002).

Έτσι, εδώ και δεκαετίες, διάφοροι ερευνητές μελετούν τον τρόπο με τον οποίο ενστερ-
νίζονται και αξιοποιούν οι άνθρωποι την τεχνολογία τόσο στην εργασία τους όσο και στην 
προσωπική τους ζωή. Με βάση τα πορίσματα των μελετών αυτών, η υιοθέτηση αυτών 
των νέων εργαλείων και των νέων στάσεων εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του ατόμου, την ηλικία του, την αίσθηση του καθήκοντος που το διακρίνει, την εμπιστο-
σύνη που έχει στη διοίκηση και την τεχνολογία κλπ (Carter & Belanger, 2005), (Dimitrova 
& Chen, 2006), (Sanchez, et al., 2008), (Horsburgh, et al., 2011).

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα κάποιων μελετών δείχνουν αρνητική στάση αναφο-
ρικά με τις ΤΠΕ, χαμηλή αυτοεκτίμηση σε σχέση με τις δεξιότητες που απαιτούνται 
και άγχος που, συνήθως, εντοπίζονται σε γυναίκες ή άτομα μεγάλης ηλικίας (McIlroy 
et al. 2001; Vekiri and Chronaki 2008). Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και τα πο-
ρίσματα των Gauld et al. (2010) και Goldfinch et al. (2009) με βάση τα οποία ο βαθ-
μός αξιοποίησης των ΤΠΕ φαίνεται να στρωματοποιείται με βάση το φύλο, την εθνι-
κότητα, το εισόδημα, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης (Goldfinch, et al., 2009), 
(Gauld, et al., 2010).

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή καθαυτή η εισαγωγή των Νέων τεχνολογιών 
και της Πληροφορικής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρνητικό γεγονός μια και συνο-
δεύεται από γενική βελτίωση τόσο της θέσης του/της εργαζομένου/ης όσο και του ελέγ-
χου και της εποπτείας που ασκούν στην εργασία τους μέσω των ΤΠΕ (Karasek & Theorell, 
1990), (Goldfinch, et al., 2011).

Αναμφίβολα, σήμερα οι συνθήκες μέσα στις οποίες καλείται η Δημόσια διοίκηση να επι-
τελέσει το έργο της είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες που επικρατούσαν πριν από 
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κα 11 και την Εικόνα 19 αποτυπώνεται η επίδοση της Ελλάδας το 2019 αναφορικά με τις 
έξι διαστάσεις της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον συνολικό δείκτη που έχει υιοθετήσει 
ο OECD. Το σύνολο των υπό εξέταση χωρών ανέρχεται στις σαράντα. Στο σύνολο αυτό δεν 
έχουν συμπεριληφθεί οι χώρες Αυστραλία, Ουγγαρία, Μεξικό, Πολωνία, Σλοβακία, Ελβε-
τία, Τουρκία, Ισραήλ και ΗΠΑ λόγω του ότι δεν διατίθεντο δεδομένα. Μελετώντας τόσο τον 
πίνακα 1-1 όσο και το διάγραμμα radar (εικόνα 1-9) βλέπει κανείς ότι oi επιδόσεις στις πέντε 
από τις έξι διαστάσεις του DGI της Ελλάδας, κατατάσσουν τη χώρα στο πρώτο τεταρτημόριο 
της κατανομής, με βάση τις παρατηρούμενες τιμές. Μόνο στην περίπτωση της διάστασης Δ4, 
που αφορά την υποχρέωση για ανοικτά δεδομένα, η Ελλάδα έχει επίδοση που της επιτρέπει 
να συμπεριληφθεί στις χώρες που απαρτίζουν το τρίτο τεταρτημόριο των παρατηρήσεων.

Πίνακας 1-1. Στατιστική ανάλυση επί των επιδόσεων των κρατών-μελών του OECD στις έξι διαστάσεις 
του GDI (τα δεδομένα αφορούν το 2019 (OECD_2, 2020))

Στατιστικά αναφορικά με τις τιμές του DGI (έτος 2019)

Στατιστικά Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5 Δ6 Συνολική 
Επίδοση

Ελλάδα 0,30 0,35 0,39 0,69 0,21 0,13 0,35

Μέση τιμή 0,54 0,44 0,53 0,63 0,46 0,41 0,50

Ελάχιστη τιμή 0,28 0,23 0,21 0,28 0,09 0,11 0,26

1ο Τεταρτημόριο 0,43 0,35 0,39 0,58 0,31 0,28 0,41

Διάμεσος 0,54 0,41 0,48 0,64 0,46 0,42 0,51

3ο Τεταρτημόριο 0,64 0,51 0,68 0,69 0,56 0,54 0,60

Μέγιστη τιμή 0,82 0,69 0,90 0,90 0,80 0,78 0,74

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τη διάσταση:

Δ1. Η μέγιστη παρατηρούμενη τιμή εμφανίζεται στην Κορέα και είναι 0,82. Η χώρα αυτή 
κατέχει και την πρώτη θέση ανάμεσα στις 40 χώρες αναφορικά με τον συνολικό δεί-
κτη DGI. Η ελάχιστη τιμή εμφανίζεται στη Σουηδία και είναι 0,28 ενώ η Ελλάδα έχει 
ελαφρά μεγαλύτερη επίδοση ίση με 0,3.

Δ2. Δύο χώρες μοιράζονται την πρώτη θέση με επίδοση 0,69. Αυτές είναι το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Δανία. Τη χειρότερη επίδοση εμφανίζει η Φιλανδία με 0,23 ενώ η Ελ-
λάδα διαμορφώνει επίδοση ίση με 0,35. 

Δ3. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει την πρώτη θέση και στην 3η διάσταση με επίδοση 0,9 
ενώ στην τελευταία θέση εμφανίζεται η Φιλανδία με επίδοση 0,21. Η Ελλάδα παρου-
σιάζει επίδοση ως προς την 3η διάσταση του DGI ίση με 0,39.

Δ4. Η μέγιστη παρατηρούμενη τιμή εμφανίζεται στην Κορέα και είναι 0,9. Η ελάχιστη πα-
ρατηρούμενη τιμή είναι 0,28 και εμφανίζεται στην Ισλανδία ενώ η Ελλάδα εμφανίζει 
επίδοση ίση με 0,69.

Δ5. Η μέγιστη παρατηρούμενη τιμή είναι 0,8 και εμφανίζεται σε δύο χώρες, τη Δανία και 
την Κολομβία. Η ελάχιστη τιμή εμφανίζεται στον Παναμά και είναι 0,09 ενώ η επίδο-
ση της Ελλάδας είναι ίση με 0,21.

• Τα κέρδη αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα από την 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν 
από άλλα κόστη.

• Η αυξημένη πρόσβαση στις πληροφορίες θα μπορούσε επίσης να σημαίνει υπερφόρ-
τωση πληροφοριών και δυσκολίες διαβούλευσης (Baldwin, et al., 2012). 

Είναι, λοιπόν, ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τόσο την επερχόμενη αλλαγή στη διακυ-
βέρνηση όσο και να σκιαγραφήσει το περιβάλλον στο οποίο θα καλείται να εργαστεί ο/η 
δημόσιος/α υπάλληλος.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ που έχει τον τίτλο «The OECD Digital Government 
Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government», η Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση μπορεί να αποδομηθεί σε έξι διαστάσεις. Αυτές είναι (OECD_1, 2020):

1. Ψηφιακότητα από σχεδιασμό. Αναφορικά με τη διάσταση αυτή, θεωρείται ότι η 
Ψηφιακότητα της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να απαγκιστρωθεί από την αντίληψη 
ότι αφορά ένα τεχνικό θέμα και να αντιμετωπίζεται ως ένα χαρακτηριστικό που θα 
καθορίσει τόσο τον ανασχεδιασμό και την απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργί-
ας της Δημόσιας Διοίκησης όσο και την εξασφάλιση πολυκαναλικής επικοινωνίας 
του Πολίτη με τη δημόσια Διοίκηση.

2. Δημόσιος Τομέας βασιζόμενος σε δεδομένα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Δη-
μόσια Διοίκηση οφείλει να ενσωματώσει την αξιοποίηση των δεδομένων στη Δι-
ακυβέρνηση με στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των 
δημόσιων πολιτικών. Φυσικά, στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 
τήρηση όλων των κανόνων που θα εξασφαλίζουν την αξιόπιστη, ασφαλή πρόσβα-
ση, κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών.

3. Διακυβέρνηση ως πλατφόρμα. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, μέχρι πρότινος, 
βασιζόταν σε ένα σύνολο από δημόσιους ιστοτόπους που, κατά βάση, λειτουργού-
σαν ως διαδικτυακά σιλό. Η τρίτη διάσταση αφορά τη δημιουργία ενός διαδικτυα-
κού περιβάλλοντος το οποίο θα χαρακτηρίζεται από εργαλεία, δεδομένα και πρότυ-
πα ενταγμένα σε ένα ενιαίο σύνολο εστιασμένο στις ανάγκες των χρηστών.

4. Υποχρέωση για ανοιχτά δεδομένα. Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση οφείλει να παράγει 
κυβερνητικά δεδομένα τα οποία, μέσα από τους προσφερόμενους αλγόριθμους, τις 
διαδικασίες χάραξης πολιτικής σε αρμονία με την υφιστάμενη νομοθεσία και το κοι-
νό συμφέρον θα διατίθενται στους Πολίτες.

5. Καθοδηγούμενη Διοίκηση από τον χρήστη. Με βάση τη διάσταση αυτή, οι Πολί-
τες και οι Επιχειρήσεις αποκτούν κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και τη μορφοποίη-
ση των διαδικασιών, των πολιτικών και των υπηρεσιών.

6. Προληπτική Διοίκηση. Η διάσταση αυτή εστιάζει στην εξασφάλιση της ικανότητας 
τόσο της Κυβέρνησης όσο και των δημοσίων λειτουργών να λειτουργούν προβλε-
πτικά αναφορικά με τις ανάγκες των πολιτών τις οποίες και οφείλουν να ικανοποι-
ούν με γρήγορες και απλές διαδικασίες.

Αναφορικά με την εξαδιάστατη ανάλυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, o OECD έχει υι-
οθετήσει ένα σύστημα παρακολούθησης της επίδοσης των κρατών-μελών του. Στον Πίνα-
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Οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
διακρίνονται από τον ΟΟΣΑ σε (OECD, 2021):

• Κοινωνικές. Περιλαμβάνουν τις δεξιότητες πρέπει να διαθέτει η κοινωνία για να 
καλύπτονται οι ανάγκες των πολιτών και να γίνουν πραγματικότητα οι δυνατότητες 
του ψηφιακού μετασχηματισμού.

• Οργανωτικές. Αναφορικά με τις δεξιότητες αυτής της κατηγορίας, οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι για να επιτελέσουν το έργο τους, στα πλαίσια της Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
θα πρέπει, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, να έχουν δεξιότητες που να εξασφαλίζουν ότι οι 
δημόσιοι υπάλληλοι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν περίπλοκες προκλήσεις και 
να προσαρμόζονται στις μεγάλες αλλαγές λειτουργίας του Δημόσιου τομέα (OECD, 
2017). Οι επαγγελματικές, στρατηγικές και καινοτόμες δεξιότητες αυτές θα τους επι-
τρέψουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά με:

• Εκλεγμένους αξιωματούχους, στους οποίους πρέπει να παράσχουν συμβου-
λές πάνω σε θέματα πολιτικής.

• Πολίτες που έχουν ανάγκη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών από τους εκπρο-
σώπους της δημόσιας διοίκησης.

• Άλλους υπαλλήλους και στελέχη της δημόσιας διοίκησης που ανήκουν σε άλ-
λες υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, απαιτούνται δεξιότητες διαχείρισης δικτύου,

Από την άλλη μεριά, η μελέτη με τίτλο «Digital Competence Framework»που έχει γί-
νει για λογαριασμό του κοινοβουλίου της ΕΕ, διακρίνει τις απαραίτητες ψηφιακές γνώ-
σεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο Πολίτης για την ευόδωση της Ψηφιακής δι-
ακυβέρνησης στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες:

• Ψηφιακός αναλφαβητισμός και δεδομένα. Η κατηγορία αυτή δεξιοτήτων σχετίζε-
ται με την περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό, την αναζήτηση, φιλτράρισμα, αποτίμηση 
και διαχείριση δεδομένων, πληροφοριών και ψηφιακού περιεχομένου.

• Επικοινωνία και συνεργασία. Η ομάδα δεξιοτήτων αυτής της κατηγορίας αφορά τη 
διάδραση, το διαμοιρασμό περιεχομένου, την ενσωμάτωση των πολιτών, τη συνερ-
γασία και τη διαχείριση ψηφιακών ταυτοτήτων μέσω των ψηφιακών περιβαλλόντων.

• Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου. Οι δεξιότητες της κατηγορίας αυτής σχε-
τίζονται με τη δημιουργία, ενσωμάτωση ψηφιακού περιεχομένου, τη γνώση πάνω 
σε θέματα αδειοδότησης και πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και σε προγραμμα-
τισμό υπολογιστών.

• Ασφάλεια. Οι δεξιότητες της κατηγορίας αυτής αφορούν την προστασία συσκευών, 
περιεχομένου, προσωπικών δεδομένων και απορρήτου σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

• Επίλυση προβλημάτων: Εντοπισμός των αναγκών, προβλημάτων και επίλυση τους 
σε ψηφιακά περιβάλλοντα (Vuorikari, et al., 2016).

Είναι αναμενόμενο ότι οι παραπάνω δεξιότητες αποτελούν ένα υποσύνολο των δεξιο-
τήτων που πρέπει να διαθέτει ο δημόσιος υπάλληλος.

Δ6. Η μέγιστη παρατηρούμενη τιμή, αναφορικά με την 6η διάσταση του DGI, εμφανίζεται 
στην Κολομβία με 0,78. Η ελάχιστη τιμή είναι 0,11 και εμφανίζεται στη Σουηδία ενώ 
η Ελλάδα έχει ελαφρά μεγαλύτερη επίδοση ίση με 0,13.
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Δ4.	 Η	 μέγιστη	 παρατηρούμενη	 τιμή	 εμφανίζεται	 στην	 Κορέα	 και	 είναι	 0,9.	 Η	

ελάχιστη	 παρατηρούμενη	 τιμή	 είναι	 0,28	 και	 εμφανίζεται	 στην	 Ισλανδία	 ενώ	 η	

Ελλάδα	εμφανίζει	επίδοση	ίση	με	0,69.	

Δ5.	 Η	 μέγιστη	 παρατηρούμενη	 τιμή	 είναι	 0,8	 και	 εμφανίζεται	 σε	 δύο	 χώρες,	 τη	

Δανία	και	την	Κολομβία.	Η	ελάχιστη	τιμή	εμφανίζεται	στον	Παναμά	και	είναι	0,09	

ενώ	η	επίδοση	της	Ελλάδας	είναι	ίση	με	0,21.	

Δ6.	 Η	 μέγιστη	 παρατηρούμενη	 τιμή,	 αναφορικά	 με	 την	 6η	 διάσταση	 του	 DGI,	

εμφανίζεται	στην	Κολομβία	με	0,78.	Η	ελάχιστη	τιμή	είναι	0,11	και	εμφανίζεται	στη	

Σουηδία	ενώ	η	Ελλάδα	έχει	ελαφρά	μεγαλύτερη	επίδοση	ίση	με	0,13.	

	

	

Εικόνα	1-9.	Διάγραμμα	Radar	με	τις	επιδόσεις	της	Ελλάδας	αναφορικά	με	τις	έξι	διαστάσεις	του	GDI	σε	σύνολο	
40	χωρών.	
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Το	προφίλ	της	Ελλάδας,	αναφορικά	με	τις	έξι	διαστάσεις	
του	GDI		μέσα	στο	σύνολο	των	αξιολογούμενων	χωρών	

(έτος	2019)	

Ελλάδα	 Μέση	τιμή	 Ελάχιστη	τιμή	 1ο	Τεταρτημόριο	

Διάμεσος	 3ο	Τεταρτημόριο	 Μέγιστη	τιμή	

Εικόνα 1-9. Διάγραμμα Radar με τις επιδόσεις της Ελλάδας αναφορικά με τις έξι διαστάσεις του GDI σε 
σύνολο 40 χωρών.

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	

58	
	

	

Εικόνα	1-10.	Διάγραμμα	των	επιδόσεων	αναφορικά	με	τον	συνολικό	DGI	στις	ευρωπαϊκές	χώρες-μέλη	του	ΟΟΣΑ	
(έτος	2019)	

Οι	δεξιότητες	που	είναι	απαραίτητες	για	την	προώθηση	της	Ψηφιακής	Διακυβέρνησης	
διακρίνονται	από	τον	ΟΟΣΑ	σε	(OECD,	2021):	

 Κοινωνικές.	Περιλαμβάνουν	τις	δεξιότητες	πρέπει	να	διαθέτει	η	κοινωνία	για	να	
καλύπτονται	οι	ανάγκες	των	πολιτών	και	να	γίνουν	πραγματικότητα	οι	δυνατότητες	
του	ψηφιακού	μετασχηματισμού.	

 Οργανωτικές.	 Αναφορικά	 με	 τις	 δεξιότητες	 αυτής	 της	 κατηγορίας,	 	 οι	 δημόσιοι	
υπάλληλοι	 για	 να	 επιτελέσουν	 το	 έργο	 τους,	 στα	 πλαίσια	 της	 Ψηφιακής	
Διακυβέρνησης	 θα	 πρέπει,	 σύμφωνα	 με	 τον	 ΟΟΣΑ,	 να	 έχουν	 δεξιότητες	 που	 να	
εξασφαλίζουν	 ότι	 οι	 δημόσιοι	 υπάλληλοι	 θα	 είναι	 σε	 θέση	 να	 αντιμετωπίζουν	
περίπλοκες	προκλήσεις	 και	 να	προσαρμόζονται	 στις	μεγάλες	αλλαγές	 λειτουργίας	
του	Δημόσιου	τομέα	(OECD,	2017).	Οι	επαγγελματικές,	στρατηγικές	και	καινοτόμες	
δεξιότητες	αυτές	θα	τους	επιτρέψουν	να	συνεργάζονται	αποτελεσματικά	με:	

o Εκλεγμένους	 αξιωματούχους,	 στους	 οποίους	 πρέπει	 να	 παράσχουν	
συμβουλές	πάνω	σε	θέματα	πολιτικής.	

o Πολίτες	 που	 έχουν	 ανάγκη	 παροχής	 ψηφιακών	 υπηρεσιών	 από	 τους	
εκπροσώπους	της	δημόσιας	διοίκησης.	

o Άλλους	υπαλλήλους	και	στελέχη	της	δημόσιας	διοίκησης	που	ανήκουν	σε	
άλλες	υπηρεσίες	και,	ως	εκ	τούτου,	απαιτούνται	δεξιότητες	διαχείρισης	
δικτύου,	

Εικόνα 1-10. Διάγραμμα των επιδόσεων αναφορικά με τον συνολικό DGI στις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη 
του ΟΟΣΑ (έτος 2019)
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2 Μεθοδολογία και το εργαλείο της έρευνας

2.1 ΕΙΣΆΓΩΓΉ

Είναι αποδεκτό από όλους ότι η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων μέσα από ένα 
δείγμα που ανήκει σε έναν πληθυσμό-στόχο υποκειμένων δίνει, συχνά, σημαντική πληρο-
φορία για χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Μέχρι το έτος 1895, η συγκέντρωση στατιστι-
κών δεδομένων αφορούσε όλο τον πληθυσμό. Λόγω των δυσκολιών που εμφανίζονταν 
στις έρευνες που υλοποιούνταν με τη μέθοδο της «απογραφής» άρχισε να προσεγγίζεται 
η υλοποίηση των ερευνών μέσω δειγματοληψίας. Έως το 1935, είχαν διαμορφωθεί και 
προταθεί διάφορα μεθοδολογικά πλαίσια δειγματοληψίας και τα οποία εφαρμόζονταν στις 
έρευνες παρέχοντας αναλύσεις υψηλής αξιοπιστίας (Bethlehem, 2009).

Η ανάπτυξη των υπολογιστών έκανε εφικτή, από το 1970, τη διεξαγωγή ερευνών με 
χρήση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (computer assisted telephone interviewing ή 
CATI και computer assisted personal interviewing ή CAPI) (Bethlehem & Biffignandi, 2012).

Από το 1989, η ευρεία διάδοση του Διαδικτύου και η δημιουργία των φυλλομετρητών 
επέτρεψε τη διεξαγωγή ερευνών που υλοποιούντο διαδικτυακά, αρχικά με τη χρήση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (emails) και, αργότερα, μέσω εφαρμογών που φιλοξενούντο 
σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Οι διαδικτυακές έρευνες είναι πλέον πολύ δημοφιλείς εξ αιτίας διαφόρων πλεονεκτη-
μάτων που διαθέτουν. Συγκεκριμένα, οι έρευνες αυτές:

• Υλοποιούνται σε μικρό χρονικό διάστημα.

• Έχουν μικρό κόστος διεξαγωγής.

• Επιτρέπουν στον αναλυτή να προσεγγίσει μεγάλο πλήθος από υποκείμενα που, πι-
θανά, τον ενδιαφέρουν.

Οι έρευνες αυτού του είδους εμφανίζουν κάποια μειονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι 
δεν βασίζονται σε πιθανοθεωρητική δειγματοληψία. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μελέτες 
που δείχνουν ότι αν και οι διαδικτυακές έρευνες προσομοιάζουν στη συλλογή των δεδο-
μένων με τις έρευνες μέσω email ή φαξ, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών δεν δια-
φοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με εκείνα των παραδοσιακών ερευνών (Cobanoglu, 
et al., 2001), (Bethlehem & Biffignandi, 2012).
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Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	

62	
	

Η	εφαρμογή	που	επιλέχθηκε	να	αξιοποιηθεί	για	την	στατιστική	ανάλυση	των	απαντήσεων	

ήταν	 το	 SPSS	 26.	 Σε	 κάποιες	 περιπτώσεις	 που	 αφορούσαν	 γραφικά	 επιλέχθηκε	 το	 EXCEL	

365,	εξ	αιτίας	της	πιο	ποιοτικής	γραφικής	αναπαράστασης	των	αποτελεσμάτων.	

2.3 Το	εργαλείο	της	έρευνας	
Όπως	αναφέρθηκε	παραπάνω,	το	εργαλείο	της	έρευνας	δημιουργήθηκε	μέσω	των	Google	

Forms	(Εικόνα	2-1).	Το	εν	λόγω	εργαλείο	περιέχεται	ως	όλο	στο	παράρτημα	6.1.	

	

Εικόνα	2-1.	Εικόνα	της	φόρμας	του	ερωτηματολογίου	της	έρευνας	μέσα	από	το	περιβάλλον	Google	Forms.	

Μέσω	 των	 απαντήσεων	 που	 θα	 έδιναν	 στις	 ερωτήσεις	 οι	 συμμετέχοντες	 και	 οι	

συμμετέχουσες	στην	έρευνα	ήταν		επιθυμητό	να	προσδιοριστεί:	

Εικόνα 2-1. Εικόνα της φόρμας του ερωτηματολογίου της έρευνας μέσα από το περιβάλλον Google 
Forms.

Μέσω των απαντήσεων που θα έδιναν στις ερωτήσεις οι συμμετέχοντες και οι συμμε-
τέχουσες στην έρευνα ήταν επιθυμητό να προσδιοριστεί:

• Η ικανοποίηση που απολαμβάνουν από την εργασία τους.

• Η, τυχόν, ανασφάλεια που αισθάνονται σε σχέση με τις δρομολογούμενες αλλαγές 
στη Δημόσια Διοίκηση, εξ αιτίας της προώθησης της Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε δεύτερο επίπεδο, θέλαμε να ανακαλύψουμε τυχόν ενυπάρχουσες σχέσεις μεταξύ 
των διαφόρων χαρακτηριστικών καθώς υποβόσκοντα πρότυπα στα προφίλ εργαζομένων.

‘Ενας σημαντικός στόχος που έπρεπε να πληρεί το εργαλείο της έρευνας ήταν να μην 
εμφανίζει προβλήματα εννοιολόγησης. Για το σκοπό αυτό (Babbie, 2014) το εργαλείο της 
έρευνας έχει βασιστεί στο σύντομο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης από την εργασία της 
Minessota (Weiss, et al., 1967). Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από είκοσι ερω-
τήσεις και παρατίθεται στο παράρτημα 6.3. Παράλληλα, επιδιώχθηκε να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του εργαλείου της έρευνας.

Ο συνδυασμός της ορθής εννοιολόγησης και της ορθής μέτρησης των απαντήσεων εί-
ναι σημαντικός επειδή καθορίζει τόσο το είδος της ανάλυσης των αποτελεσμάτων όσο και 

2.2 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΉΘΥΣΜΟΥ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΆΣ

Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από ένα σύνολο τριών οργανισμών που ανή-
κουν στην:

• Κεντρική διοίκηση,

• Τοπική αυτοδιοίκηση

• Τριτοβάθμια περίθαλψη.

Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια κλήθηκαν να απαντήσουν οι εργαζόμενοι/ες των 
παρακάτω φορέων:

• Υπουργείο Εσωτερικών και Εθνικό τυπογραφείο.

• Νοσοκομείο «Άγιος Παντελεήμονας» Νίκαιας.

• Δήμος Παπάγου.

Αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, εξετάστηκαν διάφορες εκδοχές προ-
ώθησης των ερωτηματολογίων στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στην έρευ-
να. Με δεδομένα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες από την παν-
δημία του Covid 19 ήταν επιθυμητό να:

• Μην επιβαρυνθεί περισσότερο, εξ αιτίας της έρευνας, η λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών.

• Δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στην έρευνα να 
συμπληρώσουν με απόλυτη ασφάλεια και στον χρόνο που επιθυμούν τα ερωτημα-
τολόγια.

Για το λόγο αυτό κρίθηκε προσφορότερο να υλοποιηθεί η έρευνα μέσω διαδικτυακής 
συμμετοχής.

Το περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκε η σχετική ηλεκτρονική φόρμα ερωτηματο-
λογίου ήταν η εφαρμογή Google Forms. Στη συνέχεια:

• Αποστάλθηκε σε όλους τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες ο υπερσύν-
δεσμος που οδηγούσε στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.

• Ενημερώθηκε, με ηλεκτρονικές ανακοινώσεις και άλλα μέσα, ο πληθυσμός της 
έρευνας για την διεξαγωγή της και κλήθηκε να συμμετάσχει.

Η εφαρμογή που επιλέχθηκε να αξιοποιηθεί για την στατιστική ανάλυση των απα-
ντήσεων ήταν το SPSS 26. Σε κάποιες περιπτώσεις που αφορούσαν γραφικά επιλέ-
χθηκε το EXCEL 365, εξ αιτίας της πιο ποιοτικής γραφικής αναπαράστασης των απο-
τελεσμάτων.

2.3 ΤΟ ΕΡΓΆΛΕΙΟ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΆΣ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το εργαλείο της έρευνας δημιουργήθηκε μέσω των 
Google Forms (Εικόνα 21). Το εν λόγω εργαλείο περιέχεται ως όλο στο παράρτημα 6.1.
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• Τα έτη που εργάζεται συνολικά στο Δημόσιο Τομέα.
• Τα έτη που εργάζεται στην θέση που υπηρετεί τώρα.
• Το είδος του φορέα στο οποίο εργάζεται.
• Το είδος της σύμβασής εργασίας του.

• Το πλήθος των εργαζομένων στον φορέα που εργάζεται.

Οι ερωτήσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα σημαντικές μια και επέτρεπαν την αναζήτηση:

• Ενδιαφερουσών σχέσεων που, πιθανά, υποκρύπτονταν στις εξεταζόμενες μεταβλητές.

• Αξιοσημείωτων προφίλ μεταξύ των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών στην 
έρευνα.

2.4 Ή ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆ ΔΟΚΙΜΉΣ ΤΟΥ ΕΡΓΆΛΕΙΟΥ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΆΣ

Κατά το στάδιο της δοκιμής του εργαλείου της έρευνας, εξετάσθηκαν διάφορα ζητή-
ματα που αφορούσαν:

• Τη χρηστικότητα του εργαλείου της έρευνας.

• Την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του εργαλείου. 

Αναφορικά με τη χρηστικότητα του ερωτηματολογίου, επιχειρήθηκε να καταγραφεί η:

• Ταχύτητα με την οποία μπορεί να συμπληρωθεί το σύνολο των ερωτήσεων.

• Συχνότητα λαθών στη συμπλήρωση των απαντήσεων.

• Ικανοποίηση που προκαλεί στον συμμετέχοντα και τη συμμετέχουσα της έρευνας 
η χρήση του εργαλείου.

Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος χρηστικότητας του ερωτηματολογίου χρησιμοποιού-
νται δύο προσεγγίσεις:

• Ποιοτικές συνεντεύξεις. Με βάση την προσέγγιση αυτή, δημιουργούνται ομάδες ειδι-
κών που θεωρούνται ότι προσομοιώνουν τα χαρακτηριστικά του προς μελέτη πλη-
θυσμού και καλούνται να χρησιμοποιήσουν το ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, μέσα 
από συνεντεύξεις καταγράφονται, εξετάζονται και, αν υπάρχει βάση, υιοθετούνται οι 
όποιες αλλαγές προτείνονται από τους ειδικούς πάνω στο εργαλείο.

• Συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν τις ενέργειες των συμμετεχόντων στην 
έρευνα, κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (Bethlehem & Biffignandi, 2012).

Στην περίπτωση της εν λόγω έρευνας, υιοθετήθηκε η πρώτη προσέγγιση ελέγχου. Με 
άλλα λόγια, έγινε αξιοποίηση ομάδας ειδικών κατά την πιλοτική εφαρμογή της έρευνας. 
Οι ειδικοί αυτοί ανήκαν τόσο σε παρόμοιους φορείς την δημόσιας διοίκησης με εκείνους 
στους οποίους θα γινόταν η έρευνα όσο και ειδικούς από τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι εν 
λόγω ειδικοί ανέλαβαν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια και, στη συνέχεια, αξιολο-
γήθηκε η γνώμη που εξέφρασαν για τη χρηστικότητα του εργαλείου της έρευνας.

Σε σχέση με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του εργαλείου, ακολουθήθηκε η ίδια 
προσέγγιση με αυτή του ελέγχου χρηστικότητας. Για το λόγο αυτό έγινε πιλοτική έρευ-
να σε ομάδα που περιλάμβανε:

την ποιότητα των συμπερασμάτων της μελέτης (de Juana-Espinosa & Rakowska, 2018).
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα παρατίθεται στο παράρτημα 

6.1. Στις περισσότερες των ερωτήσεων υιοθετήθηκε η λογική της μέτρησης μέσω πε-
ντάβαθμης κλίμακας Likert (Diamantopoulos, et al., 2008) ενώ κάποιες ερωτήσεις είναι 
είτε ανοικτού τύπου είτε με απαντήσεις που ανήκουν σε ένα κλειστό σύνολο επιλογών. 

Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι, αναφορικά με τη μέτρηση σε κλίμακα Likert και τη στα-
τιστική ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων, μπορεί να διακρίνει κανείς τις παρακά-
τω δύο σχολές:

• Η πρώτη σχολή αφορά, κατά βάση τους τεχνοκράτες. Αυτοί κρατούν επιφυλάξεις 
αναφορικά με το βαθμό αντικειμενικότητας που εμπεριέχεται στην καταγραφή, μέσω 
κλίμακας Likert, της ικανοποίησης ή της προτίμησης που επιδεικνύουν οι συμμε-
τέχοντες σε μια έρευνα (de Juana-Espinosa & Rakowska, 2018). Σύμφωνα με την 
οπτική που υιοθετούν:

 √ Υπάρχει αμφιβολία αναφορικά με την απολυτότητα των αριθμών που επιλέγονται 
για να εκφράσουν τα επίπεδα ικανοποίησης ή προτίμησης. 

 √ Εμφανίζεται διαφορετική εκτίμηση, της ‘αξίας’ των αριθμών αυτών, μεταξύ των 
ερωτωμένων.

• Η δεύτερη σχολή έχει να κάνει με τους ερευνητές που ανήκουν στο πεδίο της Ψυ-
χολογίας. Οι τελευταίοι πιστεύουν ότι η υπόθεση της απολυτότητας των μετρήσε-
ων ισχύει σε ικανοποιητικό βαθμό, με αποτέλεσμα να έχει νόημα και η εύρεση της 
απόστασης μεταξύ δύο κατηγοριών (Van Praag, 1991),(Ng, 1997), (Dixon, 1997), 
(Mowday, et al., 1979), (Porter, et al., 1974).

Το κύριο τμήμα του εργαλείου της έρευνας αφιερώνεται σε ερωτήσεις που είχαν σαν 
στόχο την καταγραφή:

• Της ικανοποίησης των εργαζόμενων αναφορικά με εσωτερικούς ή εξωτερικούς πα-
ράγοντες 

• Σχέσεων μέσα στο χώρο της εργασίας.

Στη συνέχεια, παρατίθετο μια ομάδα ερωτήσεων που αφορούσε την καταγραφή:

• Της πληροφόρησης που έχουν οι ερωτώμενοι/ες εκ μέρους του φορέα που ανή-
κουν αναφορικά με τις επερχόμενες αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση λόγω Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης.

• Της ανασφάλειας που αυτοί/αυτές εκφράζουν σχετικά με την εργασία τους στην Ψη-
φιοποιημένη Δημόσια Διοίκηση.

Τέλος, στο ερωτηματολόγιο περιέχονταν ερωτήσεις καταγραφής δημογραφικών χαρα-
κτηριστικών. Οι ερωτήσεις αυτές:

• Αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία φίλτρων.

• Αποτύπωναν για κάθε συμμετέχοντα/συμμετέχουσα στην έρευνα και αφορούσαν:
• Την ηλικία.
• Το φύλο.
• Την τυπική εκπαίδευση που έχει ολοκληρώσει.
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και σε σχέση με την εγκυρότητά του (Validity). Η εγκυρότητα έχει τις παρακάτω διαστά-
σεις (Cronbach & Meehl, 1955), (Taherdoost, 2016):

• Η προβλεπτική ή προγνωστική εγκυρότητα (predictive validity). Η εν λόγω διάστα-
ση εγκυρότητας δεν απετέλεσε αντικείμενο ελέγχου κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 
έρευνας λόγω του γεγονότος ότι απαιτεί μεγάλο πλήθος συμμετεχόντων και μεγά-
λη διάρκεια ελέγχων (Taherdoost, 2016).

• Η συντρέχουσα εγκυρότητα (concurrent validity). Η εν λόγω διάσταση εγκυρότη-
τας δεν ελέγχθηκε λόγω της φύσης της έρευνας που υλοποιήθηκε (Gignac, 2009) .

• Η Φαινομενική εγκυρότητα (Face validity). Αξιολογείται από άτομα που προσομοι-
ώνουν τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας. Ένα ερωτηματολόγιο υπο-
στηρίζουμε πως χαρακτηρίζεται από φαινομενική εγκυρότητα, όταν δείγμα ατόμων 
από τον πληθυσμό-στόχο εκτιμά πως αποτελείται από ερωτήματα που συνάδουν με 
το προς μέτρηση χαρακτηριστικό. Παρά το γεγονός ότι η διάσταση αυτή της εγκυ-
ρότητας δε διαμορφώνεται από ειδικούς αλλά από άτομα που δεν είναι ειδικοί στο 
θέμα που ερευνάται, θεωρείται σημαντική παράμετρος γιατί πιστεύεται ότι η κακή 
φαινομενική εγκυρότητα μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή απόκριση στα ερωτήματα ή 
παραπλανητικές απαντήσεις από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (Gignac, 2009). 
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής έρευνας, ελέγχθηκε η φαινομενική εγκυρότητα του 
ερωτηματολογίου. Προς τούτο, χρησιμοποιήθηκε λογική μεταβλητή της μορφής 
Ναι/Όχι όπου το Ναι αντιπροσωπεύει τη θετική άποψη του συμμετέχοντα στην πι-
λοτική έρευνα ότι τα μέρη του ερωτηματολογίου είναι αντικειμενικά δομημένα και 
εντάσσονται στη θεματική που καλείται να ερευνήσει η μελέτη. Στη συνέχεια, τα δε-
δομένα αναλύθηκαν μέσω του δείκτη Cohen’s Kappa Index (CKI). Η τιμή του δεί-
κτη διαμορφώθηκε στο 0,76. Ως ελάχιστη αποδεκτή τιμή του δείκτη CKI ερευνητές 
προτείνουν τον αριθμό 0,6 (Gelfand, et al., 1975) 

• Η Εγκυρότητα περιεχομένου (Content validity). Η διάσταση αυτή ορίζεται ως «ο βαθ-
μός στον οποίο τα μέρη ενός εργαλείου έρευνας αντικατοπτρίζουν το σύνολο του πε-
ριεχομένου στο οποίο στοχεύει να αναφερθεί το εργαλείο» (Straub, et al., 2004). Σε 
αντίθεση με τον προηγούμενο τύπο, η εγκυρότητα περιεχομένου ενός ερωτηματο-
λογίου αξιολογείται από έναν αριθμό επιστημόνων που δεν είναι λιγότεροι των τρι-
ών και η ειδίκευση των οποίων είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο που πραγ-
ματεύεται το ερωτηματολόγιο και, κατά συνέπεια, έχουν τη γνωστική επάρκεια να 
αξιολογήσουν το εργαλείο αλλά και να αντιπροτείνουν μεθόδους βελτίωσής του. Η 
βαθμολογία γίνεται με τον Δείκτη Εγκυρότητας Περιεχομένου (Content validity Index 
(CVI)) (Lawshe, 1975). Η εν λόγω διάσταση εγκυρότητας ελέγχθηκε μέσω οκτώ ειδι-
κών και ο δείκτης εγκυρότητας περιεχομένου διαμορφώθηκε στην τιμή 0,81. Σύμ-
φωνα με τον Lawshe η ελάχιστη αποδεκτή τιμή του δείκτη για να κριθεί ικανοποι-
ητική η εγκυρότητα περιεχομένου στην περίπτωση των οκτώ ειδικών είναι 0,75.

• Στελέχη ενός δήμου, ενός νοσοκομείου και ενός υπουργείου.

• Ειδικούς από τον ακαδημαϊκό χώρο.

Ειδικότερα, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την πιλοτική έρευνα εξετάσθηκαν 
πτυχές της αξιοπιστίας (Reliability) και της εγκυρότητας (Validity) του ερωτηματολογίου.

Όπως είναι γνωστό, η αξιοπιστία της μέτρησης σχετίζεται με την έννοια της συνέπειας 
και εμφανίζεται υπό διάφορες πτυχές, όπως είναι η αξιοπιστία:

• Επαναληπτικότητας (repeatability)

• Αναπαραγωγισιμότητας (reproducibility).

Αν και η παρούσα έρευνα βασίζεται περισσότερο σε μετρήσεις χαρακτηριστικών κλίμα-
κας μέτρησης διάταξης (ordinal) έχει υιοθετηθεί ή άποψη των Cohen & Morrison (2007), 
σύμφωνα με την οποία ‘παρά το γεγονός ότι οι έρευνες ποιοτικού χαρακτήρα δεν είναι 
υποχρεωμένες να έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους αξιοπιστίας, εν τούτοις, πρέ-
πει να διασφαλίζουν τη φερεγγυότητα των αποτελεσμάτων’ (Cohen & Morrison, 2007).

Στην προσπάθεια μας να θωρακίσουμε το εργαλείο της έρευνας από τον θόρυβο και 
να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία του εργαλείου είχαμε ως επιλογές (Webb, et al., 2006):

• Τον έλεγχο αξιοπιστίας μέσω δύο ισοδύναμων τύπων του ίδιου εργαλείου μέτρη-
σης (Parallel or Equivalent forms Reliability). Όπως είναι γνωστό, ο έλεγχος αυτός 
αξιοποιείται όταν διατίθενται δύο ισοδύναμοι τύποι εργαλείων (Webb, et al., 2006).Ο 
έλεγχος αυτός δεν επιλέχθηκε εξ αιτίας του γεγονότος ότι δεν διατίθεντο δύο ερ-
γαλεία ισοδύναμα. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι, γενικά, η απόδειξη ότι δύο 
σύνολα ερωτημάτων είναι ισοδύναμα εμφανίζει προβλήματα.

• Τον έλεγχο αξιοπιστίας των ημικλάσεων (Split-half Reliability), που ελέγχει την εσω-
τερική συνέπεια του ερωτηματολογίου. Ο εν λόγω έλεγχος δεν επιλέχθηκε λόγω 
του γεγονότος ότι απαιτεί μεγάλο πλήθος ερωτήσεων (πάνω από 100) και πλήθος 
συμμετεχόντων στη διαδικασία του ελέγχου άνω των 30.

• Τον έλεγχο εσωτερικής συνέπειας (Internal Consistency Reliability) , μέσω του δεί-
κτη alpha-Cronbach. Ο δείκτης αυτός ενδείκνυται σε περιπτώσεις που το εργαλείο 
έρευνας βασίζεται σε ερωτήσεις που η κλίμακα μέτρησης τους υπερβαίνει τις δί-
τιμες μεταβλητές. Αναφορικά με τις τιμές του δείκτη που θεωρούνται αποδεκτές, 
υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν ότι αν σε έναν πιλοτικό έλεγχο μιας έρευ-
νας διαμορφωθεί alpha-Cronbach μεγαλύτερο του 0,6 τότε θεωρείται το ερωτημα-
τολόγιο ότι εμφανίζει ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια (Straub, et al., 2004). Οι 
περισσότεροι ερευνητές θέτουν ως κατώτατη αποδεκτή τιμή το 0,7 (Whitley, 2002).

Πράγματι, στην περίπτωση μας, λόγω του γεγονότος ότι οι περισσότερες ερωτήσεις 
ακολουθούσαν τη λογική της καταγραφής της απάντησης με πεντάβαθμη κλίμακα Likert 
(Cronbach, 1951: 299), (Eisinga, Grotenhuis & Pelzer, 2012) επιλέχθηκε η προσέγγιση αυτή.

Οι τιμές του alpha-Cronbach ήταν μεγαλύτερες του 0,78 γεγονός που ερμηνεύθηκε ως 
ικανοποιητικό χαρακτηριστικό του ερωτηματολογίου.

Η υψηλή αξιοπιστία του ερωτηματολογίου δεν επαρκεί αν δεν συνοδεύεται από ικανο-
ποιητική εγκυρότητα (Wilson, 2010). Για το λόγο αυτό, το εργαλείο έρευνας ελέγχθηκε 
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3 Στατιστική Ανάλυση

3.1 ΕΙΣΆΓΩΓΉ

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την στατιστική ανάλυση των δεδομένων που 
έχουμε συγκεντρώσει. Θα παρουσιάσουμε αρχικά, με τη χρήση τεχνικών περιγραφικής 
στατιστικής, τα χαρακτηριστικά των μεταβλητών και στη συνέχεια θα δοθούν απαντή-
σεις στα ερευνητικά ερωτήματα με αξιοποίηση μεθοδολογιών επαγωγικής στατιστικής. 
Για την στατιστική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο 
σημείο της μελέτης, το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 26. 

3.2 ΠΕΡΙΓΡΆΦΙΚΉ ΆΝΆΛΥΣΉ

Αρχικά θα παρουσιάσουμε τους πίνακες συχνοτήτων και τα διαγράμματα πίτας για τα 
ερωτήματα γνώμης. Η κλίμακα μέτρησης στις ερωτήσεις αυτές είναι:

1: Διαφωνώ πλήρως.

2: Διαφωνώ.

3: Δεν διαφωνώ και δεν συμφωνώ.  

4: Συμφωνώ.

5: Συμφωνώ πλήρως.
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Αντίστοιχα η πλειοψηφία εξέφρασε θετική γνώμη (56.44%) για το ερώτημα «Νιώθω ικα-
νοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» όπως 
φαίνεται στον πίνακα 3.2 και την εικόνα 3.2.

Πίνακας 3-2. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων.]»

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 14 6,2 6,2 6,2

2  32 14,2 14,2 20,4

3 52 23,1 23,1 43,6

4 84 37,3 37,3 80,9

5 43 19,1 19,1 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

ΑΔΕΔΥ	|	Κοινωνικό	Πολύκεντρο	
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Αντίστοιχα	 η	 πλειοψηφία	 εξέφρασε	 θετική	 γνώμη	 (56.44%)	 για	 το	 ερώτημα	 «Νιώθω	

ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Έχω	ποικιλία	δραστηριοτήτων»	όπως	

φαίνεται	στον	πίνακα	3.2	και	την	εικόνα	3.2.	

	
Πίνακας	3-2.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	[Έχω	ποικιλία	δραστηριοτήτων.]»	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 14	 6,2	 6,2	 6,2	

2	 32	 14,2	 14,2	 20,4	

3	 52	 23,1	 23,1	 43,6	

4	 84	 37,3	 37,3	 80,9	

5	 43	 19,1	 19,1	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-2.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Έχω	
ποικιλία	δραστηριοτήτων	

	 	
Εικόνα 3-2. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: 

Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων

Στον πίνακα 3.1 και την εικόνα 3.1 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων 
(37.3%+11.6%=48.9%) έδωσαν θετική απάντηση στο ερώτημα αν νιώθουν ικανοποίηση 
εργαζόμενοι στο φορέα τους επειδή τους εξασφαλίζει ανεξαρτησία, ενώ το 32.9% έδω-
σαν ουδέτερη απάντηση.

Πίνακας 3-1. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου.»

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική - 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 23 10,2 10,2 10,2

2 18 8,0 8,0 18,2

3 74 32,9 32,9 51,1

4 84 37,3 37,3 88,4

5 26 11,6 11,6 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Στον	 πίνακα	 3.1	 και	 την	 εικόνα	 3.1	 παρατηρούμε	 ότι	 η	 πλειοψηφία	 των	 ερωτώμενων	

(37.3%+11.6%=48.9%)	 έδωσαν	 θετική	 απάντηση	 στο	 ερώτημα	 αν	 νιώθουν	 ικανοποίηση	

εργαζόμενοι	στο	φορέα	τους	επειδή	τους	εξασφαλίζει	ανεξαρτησία,	ενώ	το	32.9%	έδωσαν	

ουδέτερη	απάντηση.	

	
Πίνακας	3-1.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Εξασφαλίζω	την	ανεξαρτησία	μου.»	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 23	 10,2	 10,2	 10,2	

2	 18	 8,0	 8,0	 18,2	

3	 74	 32,9	 32,9	 51,1	

4	 84	 37,3	 37,3	 88,4	

5	 26	 11,6	 11,6	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-1.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Εξασφαλίζω	την	ανεξαρτησία	μου.»	

	 	
Εικόνα 3-1. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: 

Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου.»
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Αντίθετα οι απαντήσεις στο ερώτημα «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» είναι μοιρασμένες. 
Συγκεκριμένα το 33.8% των ερωτώμενων έδωσαν θετική απάντηση, το 33.4% έδωσαν 
αρνητική απάντηση ενώ το 32.9% ουδέτερη σύμφωνα με τον πίνακα 3.4 και την εικόνα 3.4.

Πίνακας 34. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 26 11,6 11,6 11,6

2 49 21,8 21,8 33,3

3 74 32,9 32,9 66,2

4 49 21,8 21,8 88,0

5 27 12,0 12,0 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Αντίθετα	οι	απαντήσεις	στο	ερώτημα	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	

επειδή:	 Διασφαλίζω	 την	 ευκαιρία	 να	 είμαι	 ¨κάποιος¨	 στο	 χώρο»	 είναι	 μοιρασμένες.	

Συγκεκριμένα	 το	 33.8%	 των	 ερωτώμενων	 έδωσαν	 θετική	 απάντηση,	 το	 33.4%	 έδωσαν	

αρνητική	απάντηση	ενώ	το	32.9%	ουδέτερη	σύμφωνα	με	τον	πίνακα	3.4	και	την	εικόνα	3.4.	

	
Πίνακας	3-4.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Διασφαλίζω	την	ευκαιρία	να	είμαι	¨κάποιος¨	στο	χώρο».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 26	 11,6	 11,6	 11,6	

2	 49	 21,8	 21,8	 33,3	

3	 74	 32,9	 32,9	 66,2	

4	 49	 21,8	 21,8	 88,0	

5	 27	 12,0	 12,0	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	
	

	

	
Εικόνα	3-4.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Διασφαλίζω	την	ευκαιρία	να	είμαι	¨κάποιος¨	στο	χώρο.	

	 	
Εικόνα 3-4. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: 

Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο.

Το 54.7% των ερωτώμενων έδωσαν θετική απάντηση στο ερώτημα «Νιώθω ικανοποί-
ηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο 
μου φέρονται οι προϊστάμενοι μου» σύμφωνα με τον πίνακα 3.3 και την εικόνα 3.3.

Πίνακας 3-3. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται οι προϊστάμενοι μου.]»

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 17 7,6 7,6 7,6

2 33 14,7 14,7 22,2

3 52 23,1 23,1 45,3

4 72 32,0 32,0 77,3

5 51 22,7 22,7 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Το	 54.7%	 των	 ερωτώμενων	 έδωσαν	 θετική	 απάντηση	 στο	 ερώτημα	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	

εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	 επειδή:	 Απολαμβάνω	 τον	 καλό	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 μου	

φέρονται	οι	προϊστάμενοι	μου»	σύμφωνα	με	τον	πίνακα	3.3	και	την	εικόνα	3.3.	
	

Πίνακας	3-3.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	[Απολαμβάνω	τον	καλό	τρόπο	με	τον	οποίο	μου	φέρονται	οι	προϊστάμενοι	μου.]»	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 17	 7,6	 7,6	 7,6	

2	 33	 14,7	 14,7	 22,2	

3	 52	 23,1	 23,1	 45,3	

4	 72	 32,0	 32,0	 77,3	

5	 51	 22,7	 22,7	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-3.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Απολαμβάνω	τον	καλό	τρόπο	με	τον	οποίο	μου	φέρονται	οι	προϊστάμενοι	μου.	

	 	
Εικόνα 3-3. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: 

Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται οι προϊστάμενοι μου.
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Το 75.6% των ερωτώμενων απάντησε θετικά στο ερώτημα «Νιώθω ικανοποίηση ερ-
γαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» 
(πίνακας 3.6 και εικόνα 3.6).

Πίνακας 3-6. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 4 1,8 1,8 1,8

2 10 4,4 4,4 6,2

3 41 18,2 18,2 24,4

4 89 39,6 39,6 64,0

5 81 36,0 36,0 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Το	 75.6%	 των	 ερωτώμενων	 απάντησε	 θετικά	 στο	 ερώτημα	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	

εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Μπορώ	να	προσφέρω	υπηρεσίες	στους	πολίτες»	

(πίνακας	3.6	και	εικόνα	3.6).	

	
Πίνακας	3-6.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Μπορώ	να	προσφέρω	υπηρεσίες	στους	πολίτες».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 4	 1,8	 1,8	 1,8	

2	 10	 4,4	 4,4	 6,2	

3	 41	 18,2	 18,2	 24,4	

4	 89	 39,6	 39,6	 64,0	

5	 81	 36,0	 36,0	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-6.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Μπορώ	
να	προσφέρω	υπηρεσίες	στους	πολίτες».	

	 	
Εικόνα 3-6. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: 

Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες».

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων (63.1%) έδωσαν θετική απάντηση στο ερώτη-
μα «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι 
λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου» (πίνακας 3.5 και εικόνα 3.5).

Πίνακας 3-5. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 14 6,2 6,2 6,2

2 21 9,3 9,3 15,6

3 48 21,3 21,3 36,9

4 92 40,9 40,9 77,8

5 50 22,2 22,2 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Η	 μεγάλη	 πλειοψηφία	 των	 ερωτώμενων	 (63.1%)	 έδωσαν	 θετική	 απάντηση	 στο	 ερώτημα	

«Νιώθω	 ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	 επειδή:	 Μπορώ	 να	 εργάζομαι	

λειτουργώντας	σύμφωνα	με	τη	συνείδηση	μου»	(πίνακας	3.5	και	εικόνα	3.5).	
	

Πίνακας	3-5.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Μπορώ	να	εργάζομαι	λειτουργώντας	σύμφωνα	με	τη	συνείδηση	μου».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 14	 6,2	 6,2	 6,2	

2	 21	 9,3	 9,3	 15,6	

3	 48	 21,3	 21,3	 36,9	

4	 92	 40,9	 40,9	 77,8	

5	 50	 22,2	 22,2	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	
Εικόνα	3-5.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Μπορώ	
να	εργάζομαι	λειτουργώντας	σύμφωνα	με	τη	συνείδηση	μου.	

	 	
Εικόνα 3-5. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: 

Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου.
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Αντίθετα είναι μάλλον μοιρασμένες οι απαντήσεις των ερωτώμενων στο ερώτημα «Νιώ-
θω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον 
οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του». Συγκεκριμένα το 37.8% απάντησε θε-
τικά το 33.8% απάντησε αρνητικά και το 28.4% ουδέτερα (πίνακας 3.8 και εικόνα 3.8).

Πίνακας 38. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 33 14,7 14,7 14,7

2 43 19,1 19,1 33,8

3 64 28,4 28,4 62,2

4 62 27,6 27,6 89,8

5 23 10,2 10,2 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Αντίθετα	είναι	μάλλον	μοιρασμένες	οι	απαντήσεις	των	ερωτώμενων	στο	ερώτημα	«Νιώθω	

ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Συμφωνώ	με	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	

ασκεί	 ο	 φορέας	 μου	 τις	 αρμοδιότητες	 του».	 Συγκεκριμένα	 το	 37.8%	 απάντησε	 θετικά	 το	

33.8%	απάντησε	αρνητικά	και	το	28.4%	ουδέτερα	(πίνακας	3.8	και	εικόνα	3.8).	

	
Πίνακας	3-8.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Συμφωνώ	με	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	ασκεί	ο	φορέας	μου	τις	αρμοδιότητες	του».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 33	 14,7	 14,7	 14,7	

2	 43	 19,1	 19,1	 33,8	

3	 64	 28,4	 28,4	 62,2	

4	 62	 27,6	 27,6	 89,8	

5	 23	 10,2	 10,2	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-8.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Συμφωνώ	
με	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	ασκεί	ο	φορέας	μου	τις	αρμοδιότητες	του.	

	 	
Εικόνα 3-8. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: 

Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του.

Το 53.4% των ερωτώμενων συμφώνησε στο ερώτημα «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» 
(πίνακας 3.7 και εικόνα 3.7).

Πίνακας 3-7. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 13 5,8 5,8 5,8

2 27 12,0 12,0 17,8

3 65 28,9 28,9 46,7

4 76 33,8 33,8 80,4

5 44 19,6 19,6 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	

76	
	

Το	53.4%	των	ερωτώμενων	συμφώνησε	στο	ερώτημα	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	

στον	φορέα	μου	επειδή:	Έχω	την	ευκαιρία	να	καθοδηγώ	άλλους	ανθρώπους»	(πίνακας	3.7	

και	εικόνα	3.7).	

	
Πίνακας	3-7.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Έχω	την	ευκαιρία	να	καθοδηγώ	άλλους	ανθρώπους».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 13	 5,8	 5,8	 5,8	

2	 27	 12,0	 12,0	 17,8	

3	 65	 28,9	 28,9	 46,7	

4	 76	 33,8	 33,8	 80,4	

5	 44	 19,6	 19,6	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-7.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Έχω	την	
ευκαιρία	να	καθοδηγώ	άλλους	ανθρώπους.	

	 	
Εικόνα 3-7. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον 

φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους.
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Αντίστοιχα αρνητικές είναι οι απαντήσεις και στο ερώτημα «Νιώθω ικανοποίηση ερ-
γαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και 
ανέλιξη». Το 44.4% απάντησε αρνητικά, το 30.2% ουδέτερα και το 25.4% θετικά (πίνα-
κας 3.10 και εικόνα 3.10).

Πίνακας 3-10. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 47 20,9 20,9 20,9

2 53 23,6 23,6 44,4

3 68 30,2 30,2 74,7

4 44 19,6 19,6 94,2

5 13 5,8 5,8 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Αντίστοιχα	 αρνητικές	 είναι	 οι	 απαντήσεις	 και	 στο	 ερώτημα	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	

εργαζόμενος/η	 στον	φορέα	 μου	 επειδή:	Μου	προσφέρονται	 ευκαιρίες	 για	 προαγωγή	 και	

ανέλιξη».	Το	44.4%	απάντησε	αρνητικά,	 το	30.2%	ουδέτερα	και	 το	25.4%	θετικά	 (πίνακας	

3.10	και	εικόνα	3.10).	

	
Πίνακας	3-10.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Μου	προσφέρονται	ευκαιρίες	για	προαγωγή	και	ανέλιξη».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 47	 20,9	 20,9	 20,9	

2	 53	 23,6	 23,6	 44,4	

3	 68	 30,2	 30,2	 74,7	

4	 44	 19,6	 19,6	 94,2	

5	 13	 5,8	 5,8	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-10.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Μου	
προσφέρονται	ευκαιρίες	για	προαγωγή	και	ανέλιξη».	

	 	
Εικόνα 3-10. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη».

Αρνητικές ήταν οι απαντήσεις των ερωτώμενων στο ερώτημα «Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε 
σχέση με την εργασία που προσφέρω». Το 47.1% απάντησε αρνητικά, το 25.8% ουδέτε-
ρα και το 27.1% θετικά (πίνακας 3.9 και εικόνα 3.9).

Πίνακας 3-9. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που προσφέρω».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 43 19,1 19,1 19,1

2 63 28,0 28,0 47,1

3 58 25,8 25,8 72,9

4 43 19,1 19,1 92,0

5 18 8,0 8,0 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Αρνητικές	 ήταν	 οι	 απαντήσεις	 των	 ερωτώμενων	 στο	 ερώτημα	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	

εργαζόμενος/η	 στον	φορέα	 μου	 επειδή:	 Θεωρώ	 τον	 μισθό	 που	 παίρνω	 ικανοποιητικό	 σε	

σχέση	με	την	εργασία	που	προσφέρω».	Το	47.1%	απάντησε	αρνητικά,	το	25.8%	ουδέτερα	

και	το	27.1%	θετικά	(πίνακας	3.9	και	εικόνα	3.9).	

	
Πίνακας	3-9.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Θεωρώ	τον	μισθό	που	παίρνω	ικανοποιητικό	σε	σχέση	με	την	εργασία	που	προσφέρω».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 43	 19,1	 19,1	 19,1	

2	 63	 28,0	 28,0	 47,1	

3	 58	 25,8	 25,8	 72,9	

4	 43	 19,1	 19,1	 92,0	

5	 18	 8,0	 8,0	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-9.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Θεωρώ	
τον	μισθό	που	παίρνω	ικανοποιητικό	σε	σχέση	με	την	εργασία	που	προσφέρω».	

	 	
Εικόνα 3-9. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: 

Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που προσφέρω».



72 | ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   |  73

Οι απαντήσεις στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 
επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» είναι περίπου μοιρασμένες. Θετικά απάντη-
σε το 38.6%, ουδέτερα το 26.7% και αρνητικά το 34.7% (πίνακας 3.12 και εικόνα 3.12).

Πίνακας 3-12. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 27 12,0 12,0 12,0

2 51 22,7 22,7 34,7

3 60 26,7 26,7 61,3

4 64 28,4 28,4 89,8

5 23 10,2 10,2 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Οι	απαντήσεις	στην	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	

Αξιοποιούνται	 τα	προσόντα	μου»	είναι	περίπου	μοιρασμένες.	Θετικά	απάντησε	το	38.6%,	

ουδέτερα	το	26.7%	και	αρνητικά	το	34.7%	(πίνακας	3.12	και	εικόνα	3.12).	

	
Πίνακας	3-12.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Αξιοποιούνται	τα	προσόντα	μου».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 27	 12,0	 12,0	 12,0	

2	 51	 22,7	 22,7	 34,7	

3	 60	 26,7	 26,7	 61,3	

4	 64	 28,4	 28,4	 89,8	

5	 23	 10,2	 10,2	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-12.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Αξιοποιούνται	τα	προσόντα	μου».	

	 	
Εικόνα 3-12. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου».

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε θετικά στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίη-
ση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική 
μου κρίση». Συγκεκριμένα, το 41.3% απάντησε θετικά, το 35.6% ουδέτερα και το 23.1% 
αρνητικά (πίνακας 3.11 και εικόνα 3.11).

Πίνακας 3-11. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 16 7,1 7,1 7,1

2 36 16,0 16,0 23,1

3 80 35,6 35,6 58,7

4 70 31,1 31,1 89,8

5 23 10,2 10,2 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Η	 πλειοψηφία	 των	 ερωτώμενων	 απάντησε	 θετικά	 στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	

εργαζόμενος/η	 στον	φορέα	μου	 επειδή:	 Έχω	 την	 ελευθερία	 να	 χρησιμοποιώ	 τη	 δική	 μου	

κρίση».	 Συγκεκριμένα,	 το	 41.3%	 απάντησε	 θετικά,	 το	 35.6%	 ουδέτερα	 και	 το	 23.1%	

αρνητικά	(πίνακας	3.11	και	εικόνα	3.11).	

	
Πίνακας	3-11.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Έχω	την	ελευθερία	να	χρησιμοποιώ	τη	δική	μου	κρίση».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 16	 7,1	 7,1	 7,1	

2	 36	 16,0	 16,0	 23,1	

3	 80	 35,6	 35,6	 58,7	

4	 70	 31,1	 31,1	 89,8	

5	 23	 10,2	 10,2	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-11.	Διάγραμμα		για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Έχω	την	
ελευθερία	να	χρησιμοποιώ	τη	δική	μου	κρίση».	

	 	
Εικόνα 3-11. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση».
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Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (41.4%) απάντησε θετικά στην ερώτηση «Νιώθω ικα-
νοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθή-
κες». Ουδέτερη απάντηση έδωσε το 28% και αρνητική απάντηση έδωσε το 30.7% (πίνα-
κας 3.14 και εικόνα 3.14).

Πίνακας 3-14. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 21 9,3 9,3 9,3

2 48 21,3 21,3 30,7

3 63 28,0 28,0 58,7

4 69 30,7 30,7 89,3

5 24 10,7 10,7 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Η	 πλειοψηφία	 των	 ερωτώμενων	 (41.4%)	 απάντησε	 θετικά	 στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	

ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	 επειδή:	 Απολαμβάνω	 τις	 εργασιακές	

συνθήκες».	 Ουδέτερη	 απάντηση	 έδωσε	 το	 28%	 και	 αρνητική	 απάντηση	 έδωσε	 το	 30.7%	

(πίνακας	3.14	και	εικόνα	3.14).	

	
Πίνακας	3-14.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Απολαμβάνω	τις	εργασιακές	συνθήκες».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 21	 9,3	 9,3	 9,3	

2	 48	 21,3	 21,3	 30,7	

3	 63	 28,0	 28,0	 58,7	

4	 69	 30,7	 30,7	 89,3	

5	 24	 10,7	 10,7	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-14.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Απολαμβάνω	τις	εργασιακές	συνθήκες».	

	 	
Εικόνα 3-14. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες».

Εξίσου μοιρασμένες είναι οι απόψεις των ερωτώμενων και για την περίπτωση της ερώ-
τησης «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνα-
τότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες». (πίνακας 3.13 και εικόνα 3.13). To 
31.1% απάντησε αρνητικά το 39.6% ουδέτερα και το 29.3% θετικά.

Πίνακας 3-13. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 22 9,8 9,8 9,8

2 48 21,3 21,3 31,1

3 89 39,6 39,6 70,7

4 47 20,9 20,9 91,6

5 19 8,4 8,4 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Εξίσου	 μοιρασμένες	 είναι	 οι	 απόψεις	 των	 ερωτώμενων	 και	 για	 την	 περίπτωση	 της	

ερώτησης	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	 επειδή:	 Μου	 δίνεται	 η	

δυνατότητα	να	εφαρμόζω	δικές	μου	μεθόδους	και	 ιδέες».	 (πίνακας	3.13	και	εικόνα	3.13).	

To	31.1%	απάντησε	αρνητικά	το	39.6%	ουδέτερα	και	το	29.3%	θετικά.	

	
Πίνακας	3-13.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Μου	δίνεται	η	δυνατότητα	να	εφαρμόζω	δικές	μου	μεθόδους	και	ιδέες».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 22	 9,8	 9,8	 9,8	

2	 48	 21,3	 21,3	 31,1	

3	 89	 39,6	 39,6	 70,7	

4	 47	 20,9	 20,9	 91,6	

5	 19	 8,4	 8,4	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-13.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Μου	
δίνεται	η	δυνατότητα	να	εφαρμόζω	δικές	μου	μεθόδους	και	ιδέες».	

		 	
Εικόνα 3-13. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες».
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Θετικές ήταν στην πλειοψηφία τους (43.1%) οι απαντήσεις στην ερώτηση «Νιώθω ικα-
νοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου 
αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά». Ουδέτερη απάντηση έδωσε το 29.3% και αρνητικά απά-
ντηση έδωσε το 27.6 % (πίνακας 3.16 και εικόνα 3.16).

Πίνακας 3-16. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 23 10,2 10,2 10,2

2 39 17,3 17,3 27,6

3 66 29,3 29,3 56,9

4 73 32,4 32,4 89,3

5 24 10,7 10,7 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Θετικές	 ήταν	 στην	 πλειοψηφία	 τους	 (43.1%)	 οι	 απαντήσεις	 στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	

ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	 επειδή:	 Απολαμβάνω	 την	 αναγνώριση	 που	

μου	 αποδίδεται	 ενδοϋπηρεσιακά».	 Ουδέτερη	 απάντηση	 έδωσε	 το	 29.3%	 και	 αρνητικά	

απάντηση	έδωσε	το	27.6	%	(πίνακας	3.16	και	εικόνα	3.16).	

	

	
Πίνακας	3-16.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Απολαμβάνω	την	αναγνώριση	που	μου	αποδίδεται	ενδοϋπηρεσιακά».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 23	 10,2	 10,2	 10,2	

2	 39	 17,3	 17,3	 27,6	

3	 66	 29,3	 29,3	 56,9	

4	 73	 32,4	 32,4	 89,3	

5	 24	 10,7	 10,7	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-16.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Απολαμβάνω	την	αναγνώριση	που	μου	αποδίδεται	ενδοϋπηρεσιακά».	

	 	
Εικόνα 3-16. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά».

Συντριπτικά θετικές (60%) ήταν οι απαντήσεις των ερωτώμενων στην ερώτηση «Νιώ-
θω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσι-
ακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων». Αρνητική απάντηση έδωσε το 20.9% και ουδέ-
τερη απάντηση έδωσε το 24% των ερωτώμενων (πίνακας 3.15 και εικόνα 3.15).

Πίνακας 3-15. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 11 4,9 4,9 4,9

2 25 11,1 11,1 16,0

3 54 24,0 24,0 40,0

4 95 42,2 42,2 82,2

5 40 17,8 17,8 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Συντριπτικά	 θετικές	 (60%)	 ήταν	 οι	 απαντήσεις	 των	 ερωτώμενων	 στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	

ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	 επειδή:	 Απολαμβάνω	 τις	 ενδοϋπηρεσιακές	

σχέσεις	 μεταξύ	 των	 συναδέλφων».	 Αρνητική	 απάντηση	 έδωσε	 το	 20.9%	 και	 ουδέτερη	

απάντηση	έδωσε	το	24%	των	ερωτώμενων	(πίνακας	3.15	και	εικόνα	3.15).	

	
Πίνακας	3-15.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Απολαμβάνω	τις	ενδοϋπηρεσιακές	σχέσεις	μεταξύ	των	συναδέλφων».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 11	 4,9	 4,9	 4,9	

2	 25	 11,1	 11,1	 16,0	

3	 54	 24,0	 24,0	 40,0	

4	 95	 42,2	 42,2	 82,2	

5	 40	 17,8	 17,8	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-15.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Απολαμβάνω	τις	ενδοϋπηρεσιακές	σχέσεις	μεταξύ	των	συναδέλφων».	

	 	
Εικόνα 3-15. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων».
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Η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησαν θετικά στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίη-
ση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από 
την εργασία μου». Το 46.7% απάντησε θετικά, το 29.8% ουδέτερα και το 23.6% αρνητι-
κά (πίνακας 3.18 και εικόνα 3.18).

Πίνακας 3-18. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία μου».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 17 7,6 7,6 7,6

2 36 16,0 16,0 23,6

3 67 29,8 29,8 53,3

4 76 33,8 33,8 87,1

5 29 12,9 12,9 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Η	 πλειοψηφία	 των	 ερωτώμενων	 απάντησαν	 θετικά	 στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	

εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Νιώθω	ένα	αίσθημα	ολοκλήρωσης	μέσα	από	την	

εργασία	 μου».	 Το	 46.7%	 απάντησε	 θετικά,	 το	 29.8%	 ουδέτερα	 και	 το	 23.6%	 αρνητικά	

(πίνακας	3.18	και	εικόνα	3.18).	

	

	
Πίνακας	3-18.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Νιώθω	ένα	αίσθημα	ολοκλήρωσης	μέσα	από	την	εργασία	μου».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 17	 7,6	 7,6	 7,6	

2	 36	 16,0	 16,0	 23,6	

3	 67	 29,8	 29,8	 53,3	

4	 76	 33,8	 33,8	 87,1	

5	 29	 12,9	 12,9	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-18.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Νιώθω	
ένα	αίσθημα	ολοκλήρωσης	μέσα	από	την	εργασία	μου».	

	 	
Εικόνα 3-18. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία μου».

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε θετικά στην ερώτηση «Νιώθω ικα-
νοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου 
αποδίδεται από τους πολίτες». Συγκεκριμένα το 57.7% απάντησε θετικά, το 29.8% ουδέ-
τερα και μόνο το 12.4% αρνητικά (πίνακας 3.17 και διάγραμμα 3.17).

Πίνακας 3-17. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 9 4,0 4,0 4,0

2 19 8,4 8,4 12,4

3 67 29,8 29,8 42,2

4 82 36,4 36,4 78,7

5 48 21,3 21,3 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Η	 μεγάλη	 πλειοψηφία	 των	 ερωτώμενων	 απάντησε	 θετικά	 στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	

ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	 επειδή:	 Απολαμβάνω	 την	 αναγνώριση	 που	

μου	 αποδίδεται	 από	 τους	 πολίτες».	 Συγκεκριμένα	 το	 57.7%	 απάντησε	 θετικά,	 το	 29.8%	

ουδέτερα	και	μόνο	το	12.4%	αρνητικά	(πίνακας	3.17	και	διάγραμμα	3.17).	

	
Πίνακας	3-17.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Απολαμβάνω	την	αναγνώριση	που	μου	αποδίδεται	από	τους	πολίτες».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 9	 4,0	 4,0	 4,0	

2	 19	 8,4	 8,4	 12,4	

3	 67	 29,8	 29,8	 42,2	

4	 82	 36,4	 36,4	 78,7	

5	 48	 21,3	 21,3	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-17.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Απολαμβάνω	την	αναγνώριση	που	μου	αποδίδεται	από	τους	πολίτες».	

	 	
Εικόνα 3-17. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες».
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Θετικά απάντησαν στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 
επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» οι ερωτώμενοι. Συγκε-
κριμένα το 44% απάντησαν θετικά, το 24.4% ουδέτερα και το 31.6% αρνητικά (πίνακας 
3.20 και εικόνα 3.20).

Πίνακας 3-20. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 32 14,2 14,2 14,2

2 39 17,3 17,3 31,6

3 55 24,4 24,4 56,0

4 72 32,0 32,0 88,0

5 27 12,0 12,0 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Θετικά	 απάντησαν	 στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	

επειδή:	 Μου	 αρέσει	 το	 φυσικό	 περιβάλλον	 στο	 οποίο	 εργάζομαι»	 οι	 ερωτώμενοι.	

Συγκεκριμένα	 το	 44%	 απάντησαν	 θετικά,	 το	 24.4%	 ουδέτερα	 και	 το	 31.6%	 αρνητικά	

(πίνακας	3.20	και	εικόνα	3.20).	

	
Πίνακας	3-20.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Μου	αρέσει	το	φυσικό	περιβάλλον	στο	οποίο	εργάζομαι».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 32	 14,2	 14,2	 14,2	

2	 39	 17,3	 17,3	 31,6	

3	 55	 24,4	 24,4	 56,0	

4	 72	 32,0	 32,0	 88,0	

5	 27	 12,0	 12,0	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-20.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Μου	
αρέσει	το	φυσικό	περιβάλλον	στο	οποίο	εργάζομαι».	

	 	
Εικόνα 3-20. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι».

Στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την 
ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες μου» οι περισσότεροι ερω-
τώμενοι απάντησαν θετικά. Το 52.5% απάντησαν θετικά, το 22.7% ουδέτερα και το 24.9% 
αρνητικά (πίνακας 3.19 και εικόνα 3.19).

Πίνακας 3-19. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες μου».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 15 6,7 6,7 6,7

2 41 18,2 18,2 24,9

3 51 22,7 22,7 47,6

4 78 34,7 34,7 82,2

5 40 17,8 17,8 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	 στον	 φορέα	 μου	 επειδή:	 Έχω	 την	

ευκαιρία	 να	 εργάζομαι	 σε	 κάτι	 που	 ταιριάζει	 στις	 ικανότητες	 μου»	 οι	 περισσότεροι	

ερωτώμενοι	 απάντησαν	 θετικά.	 Το	 52.5%	 απάντησαν	 θετικά,	 το	 22.7%	 ουδέτερα	 και	 το	

24.9%	αρνητικά	(πίνακας	3.19	και	εικόνα	3.19).	

	

	
Πίνακας	3-19.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Έχω	την	ευκαιρία	να	εργάζομαι	σε	κάτι	που	ταιριάζει	στις	ικανότητες	μου».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 15	 6,7	 6,7	 6,7	

2	 41	 18,2	 18,2	 24,9	

3	 51	 22,7	 22,7	 47,6	

4	 78	 34,7	 34,7	 82,2	

5	 40	 17,8	 17,8	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-19.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Έχω	την	
ευκαιρία	να	εργάζομαι	σε	κάτι	που	ταιριάζει	στις	ικανότητες	μου».	

	 	
Εικόνα 3-19. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες μου».
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Στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμ-
βάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση μου» 
οι περισσότεροι απάντησαν αρνητικά. Το 49.8% απάντησαν αρνητικά, το 28.9% απάντη-
σαν ουδέτερα και το 21.3% θετικά (πίνακας 3.22 και εικόνα 3.22).

Πίνακας 3-22. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση 

μου».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 54 24,0 24,0 24,0

2 58 25,8 25,8 49,8

3 65 28,9 28,9 78,7

4 29 12,9 12,9 91,6

5 19 8,4 8,4 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Στην	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Απολαμβάνω	

τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 ο	 φορέας	 μου	 φροντίζει	 για	 τη	 διαρκή	 επιμόρφωση	 μου»	 οι	

περισσότεροι	 απάντησαν	 αρνητικά.	 Το	 49.8%	 απάντησαν	 αρνητικά,	 το	 28.9%	 απάντησαν	

ουδέτερα	και	το	21.3%	θετικά	(πίνακας	3.22	και	εικόνα	3.22).	

	
Πίνακας	3-22.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Απολαμβάνω	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	ο	φορέας	μου	φροντίζει	για	τη	διαρκή	επιμόρφωση	μου».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 54	 24,0	 24,0	 24,0	

2	 58	 25,8	 25,8	 49,8	

3	 65	 28,9	 28,9	 78,7	

4	 29	 12,9	 12,9	 91,6	

5	 19	 8,4	 8,4	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-22.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	
Απολαμβάνω	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	ο	φορέας	μου	φροντίζει	για	τη	διαρκή	επιμόρφωση	μου».	

	 	Εικόνα 3-22. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 
επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση μου».

Αρνητικά απάντησαν οι ερωτώμενοι στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται σε 
όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα». Το 50.7% απάντησε αρνη-
τικά, το 29.8% ουδέτερα και το 19.6% θετικά (πίνακας 3.21 και εικόνα 3.21).

Πίνακας 3-21. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται σε όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι 

και το όραμα του φορέα».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 50 22,2 22,2 22,2

2 64 28,4 28,4 50,7

3 67 29,8 29,8 80,4

4 31 13,8 13,8 94,2

5 13 5,8 5,8 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Αρνητικά	 απάντησαν	 οι	 ερωτώμενοι	 στην	 ερώτηση	 «Νιώθω	 ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	

στον	φορέα	μου	επειδή:	Με	 ικανοποιεί	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	επικοινωνούνται	σε	όλους	

τους	εργαζόμενους	οι	στόχοι	και	 το	όραμα	του	φορέα».	Το	50.7%	απάντησε	αρνητικά,	 το	

29.8%	ουδέτερα	και	το	19.6%	θετικά	(πίνακας	3.21	και	εικόνα	3.21).	

	
Πίνακας	3-21.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Με	ικανοποιεί	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	επικοινωνούνται	σε	όλους	τους	εργαζόμενους	οι	στόχοι	και	το	
όραμα	του	φορέα».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 50	 22,2	 22,2	 22,2	

2	 64	 28,4	 28,4	 50,7	

3	 67	 29,8	 29,8	 80,4	

4	 31	 13,8	 13,8	 94,2	

5	 13	 5,8	 5,8	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-21.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Με	
ικανοποιεί	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	επικοινωνούνται	σε	όλους	τους	εργαζόμενους	οι	στόχοι	και	το	όραμα	του	
φορέα».	

	 	
Εικόνα 3-21. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 

επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται σε όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι και 
το όραμα του φορέα».
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Στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας 
που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώσεις μου στην περίπτωση που δεν διαθέτω 
τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων μου» η πλειοψηφία 47.1% 
απάντησε αρνητικά, το 32% ουδέτερα και το 20.9% θετικά (πίνακας 3.24 και εικόνα 3.24).

Πίνακας 3-24. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώσεις μου στην περίπτωση που δεν 

διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων μου».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 52 23,1 23,1 23,1

2 54 24,0 24,0 47,1

3 72 32,0 32,0 79,1

4 29 12,9 12,9 92,0

5 18 8,0 8,0 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Στην	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Ο	φορέας	που	

εργάζομαι	φροντίζει	να	αναβαθμίζει	τις	γνώσεις	μου	στην	περίπτωση	που	δεν	διαθέτω	τις	

αναγκαίες	 γνώσεις	 αναφορικά	 με	 το	 πλαίσιο	 καθηκόντων	 μου»	 η	 πλειοψηφία	 47.1%	

απάντησε	αρνητικά,	το	32%	ουδέτερα	και	το	20.9%	θετικά	(πίνακας	3.24	και	εικόνα	3.24).	

	
Πίνακας	3-24.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Ο	φορέας	που	εργάζομαι	φροντίζει	να	αναβαθμίζει	τις	γνώσεις	μου	στην	περίπτωση	που	δεν	διαθέτω	
τις	αναγκαίες	γνώσεις	αναφορικά	με	το	πλαίσιο	καθηκόντων	μου».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 52	 23,1	 23,1	 23,1	

2	 54	 24,0	 24,0	 47,1	

3	 72	 32,0	 32,0	 79,1	

4	 29	 12,9	 12,9	 92,0	

5	 18	 8,0	 8,0	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-24.Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Ο	
φορέας	που	εργάζομαι	φροντίζει	να	αναβαθμίζει	τις	γνώσεις	μου	στην	περίπτωση	που	δεν	διαθέτω	τις	
αναγκαίες	γνώσεις	αναφορικά	με	το	πλαίσιο	καθηκόντων	μου».	

	 	

Εικόνα 3-24.Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 
επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώσεις μου στην περίπτωση που δεν 

διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων μου».

Αρνητικά απάντησαν και στην ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φο-
ρέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και 
δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί». Το 40.4% απάντησαν 
αρνητικά, το 27.6% ουδέτερα και το 32% θετικά (πίνακας 3.23 και εικόνα 3.23).

Πίνακας 3-23. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και δεξιότητες μου, με 

βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 35 15,6 15,6 15,6

2 56 24,9 24,9 40,4

3 62 27,6 27,6 68,0

4 49 21,8 21,8 89,8

5 23 10,2 10,2 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Αρνητικά	απάντησαν	 και	 στην	 ερώτηση	«Νιώθω	 ικανοποίηση	 εργαζόμενος/η	στον	φορέα	

μου	 επειδή:	 Πιστεύω	 ότι	 ο	 φορέας	 που	 εργάζομαι	 αξιοποιεί	 πλήρως	 τις	 γνώσεις	 και	

δεξιότητες	 μου,	 με	 βάση	 τα	 καθήκοντα	 που	 μου	 έχουν	 ανατεθεί».	 Το	 40.4%	 απάντησαν	

αρνητικά,	το	27.6%	ουδέτερα	και	το	32%	θετικά	(πίνακας	3.23	και	εικόνα	3.23).	

	
Πίνακας	3-23.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	
επειδή:	Πιστεύω	ότι	ο	φορέας	που	εργάζομαι	αξιοποιεί	πλήρως	τις	γνώσεις	και	δεξιότητες	μου,	με	βάση	τα	
καθήκοντα	που	μου	έχουν	ανατεθεί».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 35	 15,6	 15,6	 15,6	

2	 56	 24,9	 24,9	 40,4	

3	 62	 27,6	 27,6	 68,0	

4	 49	 21,8	 21,8	 89,8	

5	 23	 10,2	 10,2	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-23.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Νιώθω	ικανοποίηση	εργαζόμενος/η	στον	φορέα	μου	επειδή:	Πιστεύω	
ότι	ο	φορέας	που	εργάζομαι	αξιοποιεί	πλήρως	τις	γνώσεις	και	δεξιότητες	μου,	με	βάση	τα	καθήκοντα	που	μου	
έχουν	ανατεθεί».	

	 	

Εικόνα 3-23. Διάγραμμα για την ερώτηση «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου 
επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση 

τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί».
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Θετικά 66.2% απάντησαν οι ερωτώμενοι στην ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας». Ουδέτερα απάντησε το 
25.8% και αρνητικά το 8% (πίνακας 3.26 και εικόνα 3.26).

Πίνακας 3-26. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα επιδράσει θετικά στον 

τρόπο απασχόλησης σας».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 4 1,8 1,8 1,8

2 14 6,2 6,2 8,0

3 58 25,8 25,8 33,8

4 95 42,2 42,2 76,0

5 54 24,0 24,0 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Θετικά	 66.2%	 απάντησαν	 οι	 ερωτώμενοι	 στην	 ερώτηση	 «Σε	 σχέση	 με	 την	 επερχόμενη	

ψηφιοποίηση	 της	 δημόσιας	 διοίκησης	 πιστεύετε	 ότι:	 Ο	 ψηφιακός	 μετασχηματισμός	 της	

διοίκησης	 θα	 επιδράσει	 θετικά	 στον	 τρόπο	 απασχόλησης	 σας».	 Ουδέτερα	 απάντησε	 το	

25.8%	και	αρνητικά	το	8%	(πίνακας	3.26	και	εικόνα	3.26).	

	
Πίνακας	3-26.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	δημόσιας	
διοίκησης	πιστεύετε	ότι:	Ο	ψηφιακός	μετασχηματισμός	της	διοίκησης	θα	επιδράσει	θετικά	στον	τρόπο	
απασχόλησης	σας».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 4	 1,8	 1,8	 1,8	

2	 14	 6,2	 6,2	 8,0	

3	 58	 25,8	 25,8	 33,8	

4	 95	 42,2	 42,2	 76,0	

5	 54	 24,0	 24,0	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-26.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	δημόσιας	διοίκησης	
πιστεύετε	ότι:	Ο	ψηφιακός	μετασχηματισμός	της	διοίκησης	θα	επιδράσει	θετικά	στον	τρόπο	απασχόλησης	σας».	

	 	Εικόνα 3-26. Διάγραμμα για την ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα επιδράσει θετικά στον τρόπο 

απασχόλησης σας».

Θετικά 53.3% απάντησε στην ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότη-
τες σας» η πλειοψηφία των ερωτώμενων (πίνακας 3.25 και εικόνα 3.25). Αρνητικά απά-
ντησε το 12% και ουδέτερα το 34.7%.

Πίνακας 3-25. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες σας».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 6 2,7 2,7 2,7

2 21 9,3 9,3 12,0

3 78 34,7 34,7 46,7

4 82 36,4 36,4 83,1

5 38 16,9 16,9 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Θετικά	 53.3%	 απάντησε	 στην	 ερώτηση	 «Σε	 σχέση	 με	 την	 επερχόμενη	 ψηφιοποίηση	 της	

δημόσιας	 διοίκησης	 πιστεύετε	 ότι:	 Θα	 έχετε	 την	 ευκαιρία	 να	 χρησιμοποιήσετε	 τις	

δεξιότητες	σας»	η	πλειοψηφία	των	ερωτώμενων	(πίνακας	3.25	και	εικόνα	3.25).	Αρνητικά	

απάντησε	το	12%	και	ουδέτερα	το	34.7%.	

	
Πίνακας	3-25.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	δημόσιας	
διοίκησης	πιστεύετε	ότι:	Θα	έχετε	την	ευκαιρία	να	χρησιμοποιήσετε	τις	δεξιότητες	σας».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 6	 2,7	 2,7	 2,7	

2	 21	 9,3	 9,3	 12,0	

3	 78	 34,7	 34,7	 46,7	

4	 82	 36,4	 36,4	 83,1	

5	 38	 16,9	 16,9	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-25.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	δημόσιας	διοίκησης	
πιστεύετε	ότι:	Θα	έχετε	την	ευκαιρία	να	χρησιμοποιήσετε	τις	δεξιότητες	σας».	

	 	Εικόνα 3-25. Διάγραμμα για την ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες σας».



88 | ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   |  89

Αρνητικά απάντησε το 52.4% στην ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποί-
ηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για 
τις επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης», ουδέ-
τερα το 31.6% και θετικά το 16% (πίνακας 3.28 και εικόνα 3.28).

Πίνακας 3-28. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για τις επερχόμενες αλλαγές 

και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 62 27,6 27,6 27,6

2 56 24,9 24,9 52,4

3 71 31,6 31,6 84,0

4 29 12,9 12,9 96,9

5 7 3,1 3,1 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0
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Αρνητικά	απάντησε	το	52.4%	στην	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	

δημόσιας	 διοίκησης	 πιστεύετε	 ότι:	 Έχετε	 ενημερωθεί	 από	 την	 υπηρεσία	 σας	 για	 τις	

επερχόμενες	αλλαγές	και	για	τη	θέση	που	θα	έχετε	στη	νέα	μορφή	διοίκησης»,	ουδέτερα	το	

31.6%	και	θετικά	το	16%	(πίνακας	3.28	και	εικόνα	3.28).	

	
Πίνακας	3-28.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	δημόσιας	
διοίκησης	πιστεύετε	ότι:	Έχετε	ενημερωθεί	από	την	υπηρεσία	σας	για	τις	επερχόμενες	αλλαγές	και	για	τη	θέση	
που	θα	έχετε	στη	νέα	μορφή	διοίκησης».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 62	 27,6	 27,6	 27,6	

2	 56	 24,9	 24,9	 52,4	

3	 71	 31,6	 31,6	 84,0	

4	 29	 12,9	 12,9	 96,9	

5	 7	 3,1	 3,1	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-28.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	δημόσιας	διοίκησης	
πιστεύετε	ότι:	Έχετε	ενημερωθεί	από	την	υπηρεσία	σας	για	τις	επερχόμενες	αλλαγές	και	για	τη	θέση	που	θα	
έχετε	στη	νέα	μορφή	διοίκησης».	

	 	

Εικόνα 3-28. Διάγραμμα για την ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για τις επερχόμενες αλλαγές και για τη 

θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης».

Στην ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πι-
στεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο 
ρόλο σας στην υπηρεσία» η πλειοψηφία 55.5% απάντησε θετικά, το 32.4% ουδέτερα και 
το 12% αρνητικά (πίνακας 3.27 και εικόνα 3.27).

Πίνακας 3-27. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει θετική επίδραση 

στο ρόλο σας στην υπηρεσία».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

1 8 3,6 3,6 3,6

2 19 8,4 8,4 12,0

3 73 32,4 32,4 44,4

4 77 34,2 34,2 78,7

5 48 21,3 21,3 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Στην	 ερώτηση	 «Σε	 σχέση	 με	 την	 επερχόμενη	 ψηφιοποίηση	 της	 δημόσιας	 διοίκησης	

πιστεύετε	 ότι:	 Ο	ψηφιακός	 μετασχηματισμός	 της	 διοίκησης	 θα	 έχει	 θετική	 επίδραση	 στο	

ρόλο	σας	στην	υπηρεσία»	η	πλειοψηφία	55.5%	απάντησε	θετικά,	το	32.4%	ουδέτερα	και	το	

12%	αρνητικά	(πίνακας	3.27	και	εικόνα	3.27).	

	
Πίνακας	3-27.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	δημόσιας	
διοίκησης	πιστεύετε	ότι:	Ο	ψηφιακός	μετασχηματισμός	της	διοίκησης	θα	έχει	θετική	επίδραση	στο	ρόλο	σας	
στην	υπηρεσία».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 1	 8	 3,6	 3,6	 3,6	

2	 19	 8,4	 8,4	 12,0	

3	 73	 32,4	 32,4	 44,4	

4	 77	 34,2	 34,2	 78,7	

5	 48	 21,3	 21,3	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	
Εικόνα	3-27.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Σε	σχέση	με	την	επερχόμενη	ψηφιοποίηση	της	δημόσιας	διοίκησης	
πιστεύετε	ότι:	Ο	ψηφιακός	μετασχηματισμός	της	διοίκησης	θα	έχει	θετική	επίδραση	στο	ρόλο	σας	στην	
υπηρεσία».	

	 	
Εικόνα 3-27. Διάγραμμα για την ερώτηση «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας 

διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο ρόλο 
σας στην υπηρεσία».
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Το 8.4% των ερωτώμενων είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 8.4% με-
ταλυκειακής, το 27.1% πανεπιστημιακής, το 48.9% έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε με-
ταπτυχιακό επίπεδο και το 7.1% σε διδακτορικό (πίνακας 3.30).

Πίνακας 3-30. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Ανάλογα με την τυπική εκπαίδευση που έχετε 
ολοκληρώσει επιλέξτε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες.»

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική-  
Επί τοις εκατό

 Έ
γκ

υρ
α

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση [10-12 έτη]. 19 8,4 8,4 8,4

Μεταλυκειακή (ΙΕΚ κτλ). 19 8,4 8,4 16,8

Πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση [1-4 έτη]. 61 27,1 27,1 44,0

Μεταπτυχιακές σπουδές 
[1-2 έτη]. 110 48,9 48,9 92,9

Διδακτορικό. 16 7,1 7,1 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Το 23.6% των ερωτώμενων εργάζεται σε δήμο, το 4% σε νοσοκομείο και το 72.4% σε 
υπουργείο (πίνακας 3.31).

Πίνακας 3-31. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας 
απασχολείστε;»

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική-  
Επί τοις εκατό

 Έ
γκ

υρ
α

Σε Δήμο 53 23,6 23,6 23,6

Σε Νοσοκομείο 9 4,0 4,0 27,6

Σε Υπουργείο 163 72,4 72,4 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

To 82.7% των ερωτώμενων είναι μόνιμοι υπάλληλοι και το 12% εργάζονται με σύμβα-
ση αορίστου χρόνου (πίνακας 3.32).

Το 34.2% των ερωτώμενων είναι άνδρες και το 65.8% γυναίκες (πίνακας 3.29 και δι-
άγραμμα 3.29).

Πίνακας 3-29. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Ποιο είναι το φύλο σας;».

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική- 
Επί τοις εκατό

Έγ
κυ

ρα

Άνδρας 77 34,2 34,2 34,2

Γυναίκα 148 65,8 65,8 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	
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Το	34.2%	των	ερωτώμενων	είναι	άνδρες	και	το	65.8%	γυναίκες	(πίνακας	3.29	και	

διάγραμμα	3.29).	

	

	
Πίνακας	3-29.	Πίνακας	συχνοτήτων	για	την	ερώτηση	«Ποιο	είναι	το	φύλο	σας;».	

	 Συχνότητα	

	Επί	τοις	

εκατό	

Έγκυρα		Επί	τοις	

εκατό	

Αθροιστική-		Επί	

τοις	εκατό	

Έγκυρα	 Άνδρας	 77	 34,2	 34,2	 34,2	

Γυναίκα	 148	 65,8	 65,8	 100,0	

Σύνολο	 225	 100,0	 100,0	 	

	

	

	
Εικόνα	3-29.	Διάγραμμα	για	την	ερώτηση	«Ποιο	είναι	το	φύλο	σας;»	

	 	Εικόνα 3-29. Διάγραμμα για την ερώτηση «Ποιο είναι το φύλο σας;»
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Πίνακας 3-34. Πίνακας συχνοτήτων για την ηλικία.

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική-  
Επί τοις εκατό

 Έ
γκ

υρ
α

<37 11 4,9 4,9 4,9

37-47 76 33,8 33,8 38,7

47-57 115 51,1 51,1 89,8

>57 23 10,2 10,2 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Το 40% των εργαζομένων έχουν προϋπηρεσία στην τωρινή εργασία μικρότερη από 5 
έτη. Το 14.7% έχουν προϋπηρεσία από 5 έως 10 έτη και το 45.3% έχουν προϋπηρεσία 
μεγαλύτερη από 10 έτη (πίνακας 3.35).

Πίνακας 3-35. Πίνακας συχνοτήτων για την προϋπηρεσία στην τωρινή εργασία.

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική-  
Επί τοις εκατό

 Έ
γκ

υρ
α

<5 90 40,0 40,0 40,0

5-10 33 14,7 14,7 54,7

>10 102 45,3 45,3 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Το 12.4% των εργαζομένων έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο μικρότερη από 5 έτη, το 
5.8% έχουν προϋπηρεσία από 5 έως 10 έτη και το 81.8% έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτε-
ρη από 10 έτη (πίνακας 3.36).

Πίνακας 3-36. Πίνακας συχνοτήτων για την προϋπηρεσία στο δημόσιο.

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική-  
Επί τοις εκατό

 Έ
γκ

υρ
α

<5 28 12,4 12,4 12,4

5-10 13 5,8 5,8 18,2

>10 184 81,8 81,8 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Πίνακας 3-32. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.»

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα τον οποίο εργάζεστε.

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική-  
Επί τοις εκατό

 Έ
γκ

υρ
α

‘Άλλο. 4 1,8 1,8 1,8

Δεν απαντώ. 2 ,9 ,9 2,7

Μόνιμος υπάλληλος 186 82,7 82,7 85,3

Σύμβαση αορίστου 
χρόνου. 27 12,0 12,0 97,3

Σύμβαση ορισμένου 
χρόνου. 6 2,7 2,7 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Το 62.2% των ερωτώμενων εργάζονται σε φορέα με πάνω από 250 εργαζόμενους και 
το 29.8% εργάζονται σε φορέα με 10-249 εργαζόμενους (πίνακας 3.33).

Πίνακας 3-33. Πίνακας συχνοτήτων για την ερώτηση «Πόσους εργαζόμενους έχει ο φορέας στον 
οποίο εργάζεστε;»

Συχνότητα  Επί τοις 
εκατό

Έγκυρα Επί 
τοις εκατό

Αθροιστική-  
Επί τοις εκατό

 Έ
γκ

υρ
α

10-249 67 29,8 29,8 29,8

250+ 140 62,2 62,2 92,0

2-9 3 1,3 1,3 93,3

Δεν απαντώ 2 ,9 ,9 94,2

Δεν γνωρίζω 13 5,8 5,8 100,0

Σύνολο 225 100,0 100,0

Το 4.9% των εργαζομένων έχουν ηλικία μικρότερη από 37 έτη, το 33.8% έχει ηλικία 
από 37 έως 47 έτη, το 51.1% έχουν ηλικία από 47 έως 57 έτη και το 10.2% έχουν ηλικία 
μεγαλύτερη από 57 έτη (πίνακας 3.34).
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων.» και «Ποιο είναι το φύλο 
σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.122>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.38).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Έχω ποικιλία 
δραστηριοτήτων.]

1 5 9 14

2 5 27 32

3 16 36 52

4 33 51 84

5 18 25 43

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-38. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων.» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,277* 4 ,122

Likelihood Ratio 7,917 4 ,095

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 1 cells (10,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 4,79.

3.3 ΣΤΆΤΙΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΆΤΟΛΟΓΙΆ

Το επόμενο βήμα στην ανάλυση μας είναι να διαπιστώσουμε αν υπάρχει εξάρτηση με-
ταξύ των απαντήσεων σε ερωτήσεις γνώμης και συγκεκριμένων δημογραφικών χαρα-
κτηριστικών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος για την ανεξαρτησία.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «Ποιο είναι το 
φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.438>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική 
υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.37).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Εξασφαλίζω 
την ανεξαρτησία μου.]

1 7 16 23

2 4 14 18

3 28 46 74

4 26 58 84

5 12 14 26

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-37. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 3,771* 4 ,438

Likelihood Ratio 3,790 4 ,435

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. O cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 6,16.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: [Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» 
και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.203>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.40).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Διασφαλίζω 
την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο 
χώρο.]

1 10 16 26

2 13 36 49

3 26 48 74

4 14 35 49

5 14 13 27

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-40. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» και «Ποιο είναι το 

φύλο σας»

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,946a 4 ,203

Likelihood Ratio 5,813 4 ,214

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 8,90.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται 
οι προϊστάμενοι μου» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.220>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.39).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Απολαμβάνω 
τον καλό τρόπο με τον οποίο μου 
φέρονται οι προϊστάμενοι μου.]

1 4 13 17

2 9 24 33

3 18 34 52

4 22 50 72

5 24 27 51

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-39.Πίνακας για τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται οι 

προϊστάμενοι μου» και «Ποιο είναι το φύλο σας»

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,738a 4 ,220

Likelihood Ratio 5,662 4 ,226

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 5,82.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και 
«Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.266>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτου-
με τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.42).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Μπορώ να 
προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες.]

1 1 3 4

2 3 7 10

3 14 27 41

4 24 65 89

5 35 46 81

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-42. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,219* 4 ,266

Likelihood Ratio 5,212 4 ,266

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 3 cells (30,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,37.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συ-
νείδηση μου» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.488>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.41).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Μπορώ να 
εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με 
τη συνείδηση μου.]

1 4 10 14

2 9 12 21

3 13 35 48

4 30 62 92

5 21 29 50

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-41. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου» και «Ποιο 

είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 3,431* 4 ,488

Likelihood Ratio 3,417 4 ,491

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 1 cells (10,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 4,79.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου 
τις αρμοδιότητες του και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.429>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.44).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Συμφωνώ με 
τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας 
μου τις αρμοδιότητες του.]

1 13 20 33

2 11 32 43

3 19 45 64

4 24 38 62

5 10 13 23

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-44. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του 

και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 3,833* 4 ,429

Likelihood Ratio 3,868 4 ,424

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 7,87.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» 
και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.207>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.43).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Έχω την 
ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους 
ανθρώπους.]

1 6 7 13

2 5 22 27

3 19 46 65

4 29 47 76

5 18 26 44

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-43. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και «Ποιο είναι το φύλο 

σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,896* 4 ,207

Likelihood Ratio 6,169 4 ,187

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 1 cells (10,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 4,45.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη» 
και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.438>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.46).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Μου 
προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή 
και ανέλιξη.]

1 14 33 47

2 16 37 53

3 20 48 68

4 21 23 44

5 6 7 13

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-46. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη» και «Ποιο είναι το 

φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,880* 4 ,208

Likelihood Ratio 5,714 4 ,222

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 1 cells (10,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 4,45.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέ-
ση με την εργασία που προσφέρω» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.532>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.45).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Θεωρώ τον 
μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε 
σχέση με την εργασία που προσφέρω.]

1 19 24 43

2 19 44 63

3 17 41 58

4 16 27 43

5 6 12 18

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-45. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που 

προσφέρω» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 3,157* 4 ,532

Likelihood Ratio 3,110 4 ,540

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 6,16.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «Ποιο είναι το φύλο 
σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.296>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.48).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Αξιοποιούνται 
τα προσόντα μου.]

1 10 17 27

2 15 36 51

3 17 43 60

4 23 41 64

5 12 11 23

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-48. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 4,920a 4 ,296

Likelihood Ratio 4,777 4 ,311

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 7,87.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» 
και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.173>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.47).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Έχω την 
ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου 
κρίση.] 

1 7 9 16

2 11 25 36

3 20 60 80

4 29 41 70

5 10 13 23

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-47. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» και «Ποιο είναι το φύλο 

σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 6,373* 4 ,173

Likelihood Ratio 6,439 4 ,169

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 5,48.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «Ποιο είναι 
το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.438>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδε-
νική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.50).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Απολαμβάνω 
τις εργασιακές συνθήκες.]

1 7 14 21

2 14 34 48

3 20 43 63

4 24 45 69

5 12 12 24

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-50. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 3,388a 4 ,495

Likelihood Ratio 3,268 4 ,514

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 7,19.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου με-
θόδους και ιδέες» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.438>0.05=α συ-
νεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.49).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Μου δίνεται 
η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου 
μεθόδους και ιδέες.]

1 9 13 22

2 11 37 48

3 27 62 89

4 19 28 47

5 11 8 19

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-49. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες» και 

«Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,293a 4 ,0,54

Likelihood Ratio 9,160 4 ,0,57

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 6,50.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδο-
ϋπηρεσιακά» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.021<0.05=α συνεπώς 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.52).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Απολαμβάνω 
την αναγνώριση που μου αποδίδεται 
ενδοϋπηρεσιακά.]

1 6 17 23

2 9 30 39

3 21 45 66

4 26 47 73

5 15 9 24

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-52. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά» και «Ποιο 

είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 11,586a 4 ,021

Likelihood Ratio 11,194 4 ,024

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 7,87.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.140>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.51).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Απολαμβάνω 
τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ 
των συναδέλφων.]

1 6 5 11

2 5 20 25

3 19 35 54

4 29 66 95

5 18 22 40

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-51. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων» και «Ποιο 

είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 6,928a 4 ,140

Likelihood Ratio 6,949 4 ,139

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 1 cells (10,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 3,76.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργα-
σία μου» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.248>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.54).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Νιώθω ένα 
αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την 
εργασία μου.]

1 4 13 17

2 17 19 36

3 18 49 67

4 27 49 76

5 11 18 29

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-54. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία μου» και «Ποιο είναι 

το φύλο σας»

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,412a 4 ,248

Likelihood Ratio 5,408 4 ,248

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 5,82.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από 
τους πολίτες» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.863>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.53).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Απολαμβάνω 
την αναγνώριση που μου αποδίδεται 
από τους πολίτες.]

1 3 6 9

2 6 13 19

3 20 47 67

4 29 53 82

5 19 29 48

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-53. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες» και «Ποιο 

είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 1,291a 4 ,863

Likelihood Ratio 1,291 4 ,863

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 1 cells (10,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 3,08.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» 
και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.770>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.56).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Μου αρέσει 
το φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
εργάζομαι.]

1 10 22 32

2 11 28 39

3 20 35 55

4 28 44 72

5 8 19 27

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-56. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» και «Ποιο είναι το φύλο 

σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 1,814a 4 ,770

Likelihood Ratio 1,828 4 ,767

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 9,24.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις 
ικανότητες μου» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.238>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.55).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Έχω την 
ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που 
ταιριάζει στις ικανότητες μου.]

1 5 10 15

2 10 31 41

3 15 36 51

4 28 50 78

5 19 21 40

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-55. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες μου» και 

«Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,520a 4 ,238

Likelihood Ratio 5,491 4 ,241

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 5,13.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου 
φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση μου και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.768>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.58).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Απολαμβάνω 
τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου 
φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση 
μου.]

1 21 33 54

2 19 39 58

3 19 46 65

4 10 19 29

5 8 11 19

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-58. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φροντίζει για τη διαρκή 

επιμόρφωση μου και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 1,822a 4 ,768

Likelihood Ratio 1,815 4 ,770

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 6,50.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται 
σε όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «Ποιο είναι το φύλο 
σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.017<0.05=α συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 
της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.57).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Με 
ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο 
επικοινωνούνται σε όλους τους 
εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα 
του φορέα.]

1 17 33 50

2 13 51 64

3 28 39 67

4 16 15 31

5 3 10 13

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-57. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται σε όλους τους 

εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 12,089a 4 ,017

Likelihood Ratio 12,363 4 ,015

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 1 cells (10,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 4,45.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώ-
σεις μου στην περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαί-
σιο καθηκόντων μου» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.573>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.60).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Ο φορέας που 
εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει 
τις γνώσεις μου στην περίπτωση που 
δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις 
αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων 
μου.]

1 19 33 52

2 15 39 54

3 25 47 72

4 13 16 29

5 5 13 18

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-60. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώσεις μου στην 

περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων μου» και «Ποιο 
είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 2,909a 4 ,573

Likelihood Ratio 2,898 4 ,575

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 6,16.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις 
γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Ποιο 
είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.100>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη 
μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.59).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: [Πιστεύω ότι 
ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί 
πλήρως τις γνώσεις και δεξιότητες 
μου, με βάση τα καθήκοντα που μου 
έχουν ανατεθεί.]

1 12 23 35

2 14 42 56

3 18 44 62

4 21 28 49

5 12 11 23

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-59. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και 
δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,773a 4 ,100

Likelihood Ratio 7,670 4 ,104

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 0 cells (0,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 7,87.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας» και «Ποιο είναι το φύλο 
σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.575>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.62).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: [Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της διοίκησης 
θα επιδράσει θετικά στον τρόπο 
απασχόλησης σας

1 1 3 4

2 6 8 14

3 15 43 58

4 35 60 95

5 20 34 54

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-62. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα 

επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 2,895a 4 ,575

Likelihood Ratio 2,968 4 ,563

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 3 cells (30,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,37.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη ψη-
φιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: [Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιή-
σετε τις δεξιότητες σας» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.117>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.61).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης 
πιστεύετε ότι: [Θα έχετε την ευκαιρία 
να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες σας

1 1 5 6

2 7 14 21

3 19 59 78

4 33 49 82

5 17 21 38

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-61. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: [Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις 

δεξιότητες σας» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,387a 4 ,117

Likelihood Ratio 7,584 4 ,108

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 2 cells (20,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 2,05.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρε-
σία σας για τις επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοί-
κησης» και «Ποιο είναι το φύλο σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.453>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.64).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης 
πιστεύετε ότι: [Έχετε ενημερωθεί από 
την υπηρεσία σας για τις επερχόμενες 
αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε 
στη νέα μορφή διοίκησης

1 20 42 62

2 17 39 56

3 23 48 71

4 13 16 29

5 4 3 7

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-64. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για τις 

επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης» και «Ποιο είναι το φύλο 
σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 3,666a 4 ,453

Likelihood Ratio 3,516 4 ,475

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 2 cells (20,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 2,40.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία» και «Ποιο είναι το φύλο 
σας» διαπιστώνουμε ότι p=0.038<0.05=α συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 
της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.63).

Crosstab

Πλήθος
Ποιό είναι το φύλο σας

Σύνολο
Άνδρας  Γυναίκα

Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: [Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της διοίκησης θα 
έχει θετική επίδραση στο ρόλο σας 
στην υπηρεσία

1 3 5 8

2 6 13 19

3 15 58 73

4 34 43 77

5 19 29 48

Σύνολο 77 148 225

Πίνακας 3-63. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει 

θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,149a 4 ,038

Likelihood Ratio 10,552 4 ,032

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 1 cells (10,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 2,74.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» και «τυπική εκπαίδευ-
ση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.670>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.66).
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λο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω ποικιλία 
δραστηριοτήτων.]

1 2 2 0 8 2 14

2 8 3 2 18 1 32

3 17 4 2 23 6 52

4 22 6 12 39 5 84

5 12 4 3 22 2 43

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-66. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε 

ολοκληρώσει»

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 16,731a 20 ,670

Likelihood Ratio 17,813 20 ,600

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 16 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,00.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «τυπική εκπαί-
δευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.762>0.05=α συνεπώς δεν απορ-
ρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.65).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Εξασφαλίζω την 
ανεξαρτησία μου.]

1 4 2 1 14 2 23

2 8 1 0 9 0 18

3 22 8 8 32 4 74

4 21 5 9 41 8 84

5 6 3 1 14 2 26

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-65. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε 

ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 15,256a 20 ,762

Likelihood Ratio 17,862 20 ,596

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,28.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» και 
«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.698>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.68).
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λο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Διασφαλίζω την 
ευκαιρία να είμαι 
¨κάποιος¨ στο 
χώρο.]

1 10 3 1 11 1 26

2 12 4 3 29 1 49

3 21 3 9 33 8 74

4 11 7 4 23 4 49

5 7 2 2 14 2 27

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-68. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» και «τυπική 

εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 16,299a 20 ,698

Likelihood Ratio 16,460 20 ,688

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 16 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,85.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται 
οι προϊστάμενοι μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.491>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.67).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τον 
καλό τρόπο με τον 
οποίο μου φέρονται 
οι προϊστάμενοι 
μου.]

1 4 1 0 10 2 17

2 7 3 3 18 2 33

3 9 2 8 29 4 52

4 23 9 6 30 4 72

5 18 4 2 23 4 51

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-67. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται οι προϊστάμενοι μου» 

και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 19,476a 20 ,491

Likelihood Ratio 20,962 20 ,399

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 16 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,21.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες και «τυ-
πική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.124>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.70).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου 
επειδή: [Μπορώ 
να προσφέρω 
υπηρεσίες στους 
πολίτες.]

1 0 1 0 3 0 4

2 4 0 0 5 1 10

3 8 2 4 24 3 41

4 23 9 13 38 6 89

5 26 7 2 40 6 81

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-70. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και «τυπική εκπαίδευση που 

έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 27,433a 20 ,124

Likelihood Ratio 30,652 20 ,060

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,28.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη 
συνείδηση μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.400>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.69).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου 
επειδή: [Μπορώ 
να εργάζομαι 
λειτουργώντας 
σύμφωνα με τη 
συνείδηση μου.]

1 4 1 1 8 0 14

2 3 1 2 15 0 21

3 17 2 4 22 3 48

4 23 7 10 43 9 92

5 14 8 2 22 4 50

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-69. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου» και 

«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 20,948a 20 ,400

Likelihood Ratio 23,094 20 ,284

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 16 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,00.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας 
μου τις αρμοδιότητες του» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώ-
νουμε ότι p=0.914>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανε-
ξαρτησίας (πίνακας 3.72).
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λο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Συμφωνώ με τον 
τρόπο με τον οποίο 
ασκεί ο φορέας μου 
τις αρμοδιότητες 
του.]

1 10 2 2 16 3 33

2 12 3 2 22 4 43

3 17 5 5 32 5 64

4 18 6 6 29 3 62

5 4 3 4 11 1 23

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-72.Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του» 

και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 12,048a 20 ,914

Likelihood Ratio 12,313 20 ,905

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,64.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και 
«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.752>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.71).
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λο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ευκαιρία 
να καθοδηγώ 
άλλους ανθρώπους.]  

1 4 1 0 6 2 13

2 7 2 1 15 2 27

3 18 5 10 30 2 65

4 19 7 5 37 8 76

5 13 4 3 22 2 44

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-71. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και «τυπική εκπαίδευση 

που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 15,419a 20 ,752

Likelihood Ratio 15,957 20 ,719

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 14 cells (46,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,92.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη» 
και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.488>0.05=α συ-
νεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.74).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Μου προσφέρονται 
ευκαιρίες για 
προαγωγή και 
ανέλιξη.]

1 16 3 1 23 4 47

2 15 3 7 26 2 53

3 18 8 6 30 6 68

4 11 4 3 22 4 44

5 1 1 2 9 0 13

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-74. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη» και «τυπική 

εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 19,519a 20 ,488

Likelihood Ratio 22,449 20 ,317

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,92.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση 
με την εργασία που προσφέρω» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» δια-
πιστώνουμε ότι p=0.766>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της 
ανεξαρτησίας (πίνακας 3.73).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου 
επειδή: [Θεωρώ τον 
μισθό που παίρνω 
ικανοποιητικό 
σε σχέση με την 
εργασία που 
προσφέρω.]

1 12 2 4 20 5 43

2 16 6 5 32 4 63

3 14 4 5 31 4 58

4 17 3 3 17 3 43

5 2 4 2 10 0 18

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-73. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που 

προσφέρω» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 15,189a 20 ,766

Likelihood Ratio 15,468 20 ,749

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,28.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «τυπική εκπαίδευση 
που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.587>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτου-
με τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.76).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Αξιοποιούνται τα 
προσόντα μου.]

1 8 2 1 13 3 27

2 12 3 3 31 2 51

3 19 4 5 28 4 60

4 17 8 9 25 5 64

5 5 2 1 13 2 23

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-76. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε 

ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 18,002a 20 ,587

Likelihood Ratio 18,132 20 ,579

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,64.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» και 
«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.827>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.75).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ελευθερία 
να χρησιμοποιώ τη 
δική μου κρίση.]

1 1 1 2 12 0 16

2 13 4 3 14 2 36

3 26 4 6 39 5 80

4 16 7 6 34 7 70

5 5 3 2 11 2 23

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-75. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» και «τυπική εκπαίδευση 

που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 14,074a 20 ,827

Likelihood Ratio 16,901 20 ,659

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,14.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «τυπική 
εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.695>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.78).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω 
τις εργασιακές 
συνθήκες.]

1 6 3 1 10 1 21

2 12 7 2 24 3 48

3 18 3 4 32 6 63

4 23 4 8 31 3 69

5 2 2 4 13 3 24

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-78. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε 

ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 16,343a 20 ,695

Likelihood Ratio 16,912 20 ,659

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,49.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου με-
θόδους και ιδέες» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.338>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.77).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου 
επειδή: [Μου δίνεται 
η δυνατότητα να 
εφαρμόζω δικές μου 
μεθόδους και ιδέες.]

1 7 2 1 10 2 22

2 12 4 2 28 2 48

3 30 6 6 41 6 89

4 11 6 9 17 4 47

5 1 1 1 14 2 19

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-77. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες» και 

«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 22,040a 20 ,338

Likelihood Ratio 23,132 20 ,282

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 16 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,35.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται εν-
δοϋπηρεσιακά» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.604>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.80).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω την 
αναγνώριση που 
μου αποδίδεται 
ενδοϋπηρεσιακά.]

1 7 1 0 13 2 23

2 13 2 1 21 2 39

3 17 6 7 31 5 66

4 21 6 7 32 7 73

5 3 4 4 13 0 24

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-80. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά» και 

«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 17,751a 20 ,604

Likelihood Ratio 21,587 20 ,363

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,64.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργα-
ζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ 
των συναδέλφων» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.401>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.79).
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.
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λο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τις 
ενδοϋπηρεσιακές 
σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων.]

1 2 2 0 6 1 11

2 7 2 1 14 1 25

3 19 2 4 24 5 54

4 25 8 7 46 9 95

5 8 5 7 20 0 40

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-79. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων» και 

«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 20,942a 20 ,401

Likelihood Ratio 25,924 20 ,168

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (56,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,78.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία 
μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.970>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.82).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Νιώθω ένα αίσθημα 
ολοκλήρωσης μέσα 
από την εργασία 
μου.]

1 4 2 1 8 2 17

2 6 3 3 21 3 36

3 20 5 7 30 5 67

4 23 7 6 36 4 76

5 8 2 2 15 2 29

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-82. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία μου» και «τυπική 

εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,916a 20 ,970

Likelihood Ratio 10,219 20 ,964

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,21.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργα-
ζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται 
από τους πολίτες» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.163>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.81).
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λο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω την 
αναγνώριση που 
μου αποδίδεται από 
τους πολίτες.]

1 1 1 0 6 1 9

2 6 0 1 8 4 19

3 11 8 6 39 3 67

4 30 4 8 34 6 82

5 13 6 4 23 2 48

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-81. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες» και 

«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 26,083a 20 ,163

Likelihood Ratio 29,710 20 ,075

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,64.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» 
και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.509>0.05=α συ-
νεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.84).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου 
επειδή: [Μου 
αρέσει το φυσικό 
περιβάλλον στο 
οποίο εργάζομαι.]

1 10 2 1 14 5 32

2 8 5 3 22 1 39

3 16 2 2 30 5 55

4 20 7 8 34 3 72

5 7 3 5 10 2 27

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-84. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» και «τυπική 

εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 19,192a 20 ,509

Likelihood Ratio 18,963 20 ,524

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (56,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,92.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει 
στις ικανότητες μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.369>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.83).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ευκαιρία 
να εργάζομαι σε κάτι 
που ταιριάζει στις 
ικανότητες μου.]

1 5 1 0 5 4 15

2 9 4 2 25 1 41

3 15 4 4 25 3 51

4 23 5 9 37 4 78

5 9 5 4 18 4 40

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-83. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες μου» και 

«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 21,479a 20 ,369

Likelihood Ratio 19,657 20 ,480

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,07.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φρο-
ντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» 
διαπιστώνουμε ότι p=0.260>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 
της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.86).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τον 
τρόπο με τον οποίο 
ο φορέας μου 
φροντίζει για τη 
διαρκή επιμόρφωση 
μου.]

1 16 5 2 25 6 54

2 17 5 2 31 3 58

3 23 3 7 29 3 65

4 3 3 5 17 1 29

5 2 3 3 8 3 19

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-86. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φροντίζει για τη διαρκή 

επιμόρφωση μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 23,615a 20 ,260

Likelihood Ratio 26,351 20 ,155

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (56,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,35.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται 
σε όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «τυπική εκπαίδευ-
ση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.203>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.85).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Με ικανοποιεί ο 
τρόπος με τον οποίο 
επικοινωνούνται 
σε όλους τους 
εργαζόμενους οι 
στόχοι και το όραμα 
του φορέα.]

1 13 3 1 27 6 50

2 17 6 4 34 3 64

3 21 6 7 26 7 67

4 9 2 4 16 0 31

5 1 2 3 7 0 13

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-85. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται σε όλους τους 

εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 24,952a 20 ,203

Likelihood Ratio 29,063 20 ,087

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,92.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις 
γνώσεις μου στην περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το 
πλαίσιο καθηκόντων μου» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώ-
νουμε ότι p=0.110>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανε-
ξαρτησίας (πίνακας 3.88).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Ο φορέας που 
εργάζομαι φροντίζει 
να αναβαθμίζει τις 
γνώσεις μου στην 
περίπτωση που 
δεν διαθέτω τις 
αναγκαίες γνώσεις 
αναφορικά με το 
πλαίσιο καθηκόντων 
μου.]

1 16 3 2 25 6 52

2 12 4 3 33 2 54

3 25 6 4 33 4 72

4 6 2 6 12 3 29

5 2 4 4 7 1 18

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-88. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώσεις μου στην 

περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων μου» και 
«τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 27,991a 20 ,110

Likelihood Ratio 26,833 20 ,140

N από έγκυρες εγγραφές 225

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως 
τις γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «τυ-
πική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.065>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.87).
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Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου 
επειδή: [Πιστεύω 
ότι ο φορέας που 
εργάζομαι αξιοποιεί 
πλήρως τις γνώσεις 
και δεξιότητες 
μου, με βάση τα 
καθήκοντα που μου 
έχουν ανατεθεί.]

1 9 1 1 19 5 35

2 11 5 2 34 4 56

3 24 4 6 26 2 62

4 14 4 8 20 3 49

5 3 5 2 11 2 23

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-87. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και 

δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε 
ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 30,321a 20 ,065

Likelihood Ratio 31,720 20 ,046

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 16 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,64.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας» και «τυπική εκπαίδευση 
που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.958>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτου-
με τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.90).
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Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση 
της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε 
ότι: [Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός 
της διοίκησης 
θα επιδράσει 
θετικά στον τρόπο 
απασχόλησης σας

1 1 1 0 2 0 4

2 2 1 2 8 1 14

3 16 3 5 28 6 58

4 26 11 7 45 6 95

5 16 3 5 27 3 54

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-90. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα 
επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,496a 20 ,958

Likelihood Ratio 13,063 20 ,875

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (56,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,28.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμε-
νη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησι-
μοποιήσετε τις δεξιότητες σας» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» δια-
πιστώνουμε ότι p=0.568>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της 
ανεξαρτησίας (πίνακας 3.89).
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Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης 
πιστεύετε ότι: [Θα 
έχετε την ευκαιρία 
να χρησιμοποιήσετε 
τις δεξιότητες σας

1 2 1 0 3 0 6

2 5 2 1 10 3 21

3 23 3 8 36 8 78

4 22 10 6 39 5 82

5 9 3 4 22 0 38

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3- 89. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις 

δεξιότητες σας» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 18,297a 20 ,568

Likelihood Ratio 22,176 20 ,331

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,43.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία 
σας για τις επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης» 
και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.489>0.05=α συ-
νεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.92).
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Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης 
πιστεύετε ότι: [Έχετε 
ενημερωθεί από 
την υπηρεσία σας 
για τις επερχόμενες 
αλλαγές και για τη 
θέση που θα έχετε 
στη νέα μορφή 
διοίκησης

1 20 7 3 27 5 62

2 13 4 4 33 2 56

3 20 3 7 35 6 71

4 7 3 5 11 3 29

5 1 2 0 4 0 7

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-92. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για τις 

επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης» και «τυπική εκπαίδευση 
που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 19,503a 20 ,489

Likelihood Ratio 20,393 20 ,434

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 15 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,50.

 

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία» και «τυπική εκπαίδευ-
ση που έχετε ολοκληρώσει» διαπιστώνουμε ότι p=0.944>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.91).
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λο

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση 
της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε 
ότι: [Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός 
της διοίκησης 
θα έχει θετική 
επίδραση στο ρόλο 
σας στην υπηρεσία

1 3 1 0 3 1 8

2 4 2 2 11 0 19

3 20 5 9 33 6 73

4 19 8 5 38 7 77

5 15 3 3 25 2 48

Σύνολο 61 19 19 110 16 225

Πίνακας 3-91. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει 

θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία» και «τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 11,097a 20 ,944

Likelihood Ratio 13,299 20 ,864

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 14 cells (46,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,57.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» και «Σε ποιόν από τους 
παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.464>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.94).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Έχω ποικιλία 
δραστηριοτήτων.]

1 2 0 12 14

2 8 2 22 32

3 12 2 38 52

4 19 1 64 84

5 12 4 27 43

Σύνολο 53 9 163 225

      

Πίνακας 3-94. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 

εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,688a 8 ,464

Likelihood Ratio 8,067 8 ,427

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,56.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «Σε ποιόν από τους 
παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.147>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.93).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Εξασφαλίζω την 
ανεξαρτησία μου.]

1 5 0 18 23

2 3 3 12 18

3 16 4 54 74

4 24 1 59 84

5 5 1 20 26

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-93. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 

εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 12,102a 8 ,147

Likelihood Ratio 10,408 8 ,238

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,72.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» 
και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.926>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.96).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Διασφαλίζω την 
ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ 
στο χώρο.]

1 6 1 19 26

2 9 2 38 49

3 15 3 56 74

4 15 2 32 49

5 8 1 18 27

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-96. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» και «Σε ποιόν από τους 

παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 3,123a 8 ,926

Likelihood Ratio 3,074 8 ,930

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 5 cells (33,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,04.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται 
οι προϊστάμενοι μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολεί-
στε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.195>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.95).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Απολαμβάνω 
τον καλό τρόπο με τον οποίο 
μου φέρονται οι προϊστάμενοι 
μου.]

1 2 1 14 17

2 6 3 24 33

3 7 2 43 52

4 22 2 48 72

5 16 1 34 51

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-95. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται οι προϊστάμενοι μου» 

και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 11,120a 8 ,195

Likelihood Ratio 11,081 8 ,197

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,68.



154 | ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   |  155

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και 
«Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.637>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.98).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Μπορώ να 
προσφέρω υπηρεσίες στους 
πολίτες.]

1 0 0 4 4

2 2 1 7 10

3 7 1 33 41

4 23 2 64 89

5 21 5 55 81

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-98. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και «Σε ποιόν από τους 

παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

                    

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 6,095a 8 ,637

Likelihood Ratio 6,980 8 ,539

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,16.

  

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη 
συνείδηση μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» δι-
απιστώνουμε ότι p=0.307>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της 
ανεξαρτησίας (πίνακας 3.97).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Μπορώ να 
εργάζομαι λειτουργώντας 
σύμφωνα με τη συνείδηση 
μου.]

1 2 2 10 14

2 4 0 17 21

3 10 1 37 48

4 20 4 68 92

5 17 2 31 50

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-97. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου» και «Σε 

ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» .

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,433a 8 ,307

Likelihood Ratio 8,729 8 ,366

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (46,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,56.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου 
τις αρμοδιότητες του» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολεί-
στε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.017<0.05=α συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 
της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.100).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Συμφωνώ με τον 
τρόπο με τον οποίο ασκεί ο 
φορέας μου τις αρμοδιότητες 
του.]

1 3 2 28 33

2 15 4 24 43

3 9 2 53 64

4 18 1 43 62

5 8 0 15 23

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-100. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του» 

και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 18,580a 8 ,017

Likelihood Ratio 19,763 8 ,011

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 5 cells (33,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,92.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» 
και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.415>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.99).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Έχω την 
ευκαιρία να καθοδηγώ 
άλλους ανθρώπους.]

1 2 0 11 13

2 4 2 21 27

3 15 1 49 65

4 20 2 54 76

5 12 4 28 44

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-99. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και «Σε ποιόν από τους 

παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 8,190a 8 ,415

Likelihood Ratio 8,310 8 ,404

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,52.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλι-
ξη» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.441>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.102).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: [Μου 
προσφέρονται ευκαιρίες για 
προαγωγή και ανέλιξη.]

1 6 3 38 47

2 10 3 40 53

3 21 2 45 68

4 12 1 31 44

5 4 0 9 13

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-102. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη» και «Σε ποιόν από τους 

παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,920a 8 ,441

Likelihood Ratio 8,697 8 ,368

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells ( 40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,52.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέ-
ση με την εργασία που προσφέρω» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας 
απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.013<0.05=α συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενι-
κή υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.101).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Θεωρώ 
τον μισθό που παίρνω 
ικανοποιητικό σε σχέση με 
την εργασία που προσφέρω.]

1 3 5 35 43

2 12 2 49 63

3 19 1 38 58

4 12 1 30 43

5 7 0 11 18

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-101. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που 

προσφέρω» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 19,392a 8 ,013

Likelihood Ratio 19,676 8 ,012

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,72.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «Σε ποιόν από τους 
παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.212>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.104).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Αξιοποιούνται τα 
προσόντα μου.]

1 3 2 22 27

2 9 0 42 51

3 15 4 41 60

4 18 3 43 64

5 8 0 15 23

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-104. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 

εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,814a 8 ,212

Likelihood Ratio 13,719 8 ,089

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 5 cells (33,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,92.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρί-
ση» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.460>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.103).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Έχω την 
ελευθερία να χρησιμοποιώ τη 
δική μου κρίση.]

1 1 1 14 16

2 8 0 28 36

3 23 2 55 80

4 16 4 50 70

5 5 2 16 23

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-103. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» και «Σε ποιόν από τους 

παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,728a 8 ,460

Likelihood Ratio 9,584 8 ,295

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,64.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «Σε ποιόν 
από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.594>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.106).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Απολαμβάνω τις 
εργασιακές συνθήκες.]

1 2 2 17 21

2 12 2 34 48

3 18 2 43 63

4 17 3 49 69

5 4 0 20 24

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-106. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω 

χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 6,474a 8 ,594

Likelihood Ratio 7,494 8 ,484

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,84.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου με-
θόδους και ιδέες» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» 
διαπιστώνουμε ότι p=0.750>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 
της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.105).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Μου δίνεται η 
δυνατότητα να εφαρμόζω 
δικές μου μεθόδους και 
ιδέες.]

1 4 1 17 22

2 10 2 36 48

3 21 3 65 89

4 15 3 29 47

5 3 0 16 19

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-105. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες» και «Σε 

ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,067a 8 ,750

Likelihood Ratio 5,701 8 ,681

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,76.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται εν-
δοϋπηρεσιακά» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» δι-
απιστώνουμε ότι p=0.490>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της 
ανεξαρτησίας (πίνακας 3.108).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Απολαμβάνω 
την αναγνώριση που μου 
αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά.]

1 1 2 20 23

2 10 1 28 39

3 19 2 45 66

4 16 3 54 73

5 7 1 16 24

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-108. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά» και «Σε 

ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,444a 8 ,490

Likelihood Ratio 8,911 8 ,350

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 5 cells (33,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,92.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» δια-
πιστώνουμε ότι p=0.398>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της 
ανεξαρτησίας (πίνακας 3.107).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Απολαμβάνω 
τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις 
μεταξύ των συναδέλφων.]

1 1 1 9 11

2 3 0 22 25

3 13 1 40 54

4 24 4 67 95

5 12 3 25 40

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-107. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων» και «Σε 

ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 8,377a 8 ,398

Likelihood Ratio 9,612 8 ,293

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,44.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία 
μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνου-
με ότι p=0.247>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτη-
σίας (πίνακας 3.110).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Απολαμβάνω 
την αναγνώριση που μου 
αποδίδεται από τους πολίτες.]

1 1 0 16 17

2 8 1 27 36

3 15 1 51 67

4 22 4 50 76

5 7 3 19 29

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-110. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία μου» και «Σε ποιόν 

από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,268a 8 ,247

Likelihood Ratio 11,214 8 ,190

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,68.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από 
τους πολίτες» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» δια-
πιστώνουμε ότι p=0.903>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της 
ανεξαρτησίας (πίνακας 3.109).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Απολαμβάνω 
την αναγνώριση που μου 
αποδίδεται από τους πολίτες.]

1 1 0 8 9

2 5 0 14 19

3 16 2 49 67

4 21 4 57 82

5 10 3 35 48

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-109. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες» και «Σε 

ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 3,455a 8 ,903

Likelihood Ratio 4,616 8 ,798

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (46,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,36.



168 | ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   |  169

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζο-
μαι» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.132>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.112).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Μου αρέσει το 
φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
εργάζομαι.]

1 1 3 28 32

2 9 2 28 39

3 17 2 36 55

4 19 2 51 72

5 7 0 20 27

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-112. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» και «Σε ποιόν από τους 

παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 12,459a 8 ,132

Likelihood Ratio 16,111 8 ,041

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 5 cells (33,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,08.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις 
ικανότητες μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» δι-
απιστώνουμε ότι p=0.740>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της 
ανεξαρτησίας (πίνακας 3.111).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Έχω την 
ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι 
που ταιριάζει στις ικανότητες 
μου.]

1 1 1 13 15

2 9 1 31 41

3 14 1 36 51

4 19 3 56 78

5 10 3 27 40

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-111. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες μου» και 

«Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,162a 8 ,740

Likelihood Ratio 5,715 8 ,679

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,60.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φρο-
ντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργα-
σίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.174>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη 
μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.114).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Απολαμβάνω τον 
τρόπο με τον οποίο ο φορέας 
μου φροντίζει για τη διαρκή 
επιμόρφωση μου.]

1 10 6 38 54

2 16 2 40 58

3 17 1 47 65

4 6 0 23 29

5 4 0 15 19

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-114. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φροντίζει για τη διαρκή 

επιμόρφωση μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 11,524a 8 ,174

Likelihood Ratio 11,522 8 ,174

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,76.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται 
σε όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «Σε ποιόν από τους 
παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.233>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.113).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Με ικανοποιεί 
ο τρόπος με τον οποίο 
επικοινωνούνται σε όλους 
τους εργαζόμενους οι στόχοι 
και το όραμα του φορέα.]

1 7 4 39 50

2 14 4 46 64

3 17 1 49 67

4 10 0 21 31

5 5 0 8 13

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-113. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται σε όλους τους 

εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας 
απασχολείστε;».

 

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,483a 8 ,233

Likelihood Ratio 12,042 8 ,149

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,52.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις 
γνώσεις μου στην περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το 
πλαίσιο καθηκόντων μου» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχο-
λείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.081>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική 
υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.116).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Ο φορέας που 
εργάζομαι φροντίζει να 
αναβαθμίζει τις γνώσεις 
μου στην περίπτωση που 
δεν διαθέτω τις αναγκαίες 
γνώσεις αναφορικά με το 
πλαίσιο καθηκόντων μου.]

1 9 6 37 52

2 10 2 42 54

3 21 1 50 72

4 9 0 20 29

5 4 0 14 18

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-116. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώσεις μου στην 

περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων μου» και «Σε 
ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 14,047a 8 ,081

Likelihood Ratio 13,829 8 ,086

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,72.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις 
γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Σε ποιόν 
από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.015<0.05=α 
συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.115).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον φορέα 
μου επειδή: [Πιστεύω ότι 
ο φορέας που εργάζομαι 
αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις 
και δεξιότητες μου, με βάση 
τα καθήκοντα που μου έχουν 
ανατεθεί.]

1 2 4 29 35

2 12 1 43 56

3 17 1 44 62

4 18 1 30 49

5 4 2 17 23

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-115. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και 

δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 18,897a 8 ,015

Likelihood Ratio 19,095 8 ,014

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 5 cells (33,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,92.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δι-
οίκησης θα επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας » και «Σε ποιόν από τους πα-
ρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.743>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.118).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: [Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός 
της διοίκησης θα επιδράσει 
θετικά στον τρόπο 
απασχόλησης σας

1 0 0 4 4

2 3 0 11 14

3 13 1 44 58

4 25 4 66 95

5 12 4 38 54

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-118. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα 

επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας » και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας 
απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 5,131a 8 ,743

Likelihood Ratio 6,626 8 ,577

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,16.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμο-
ποιήσετε τις δεξιότητες σας » και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απα-
σχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.130>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενι-
κή υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.117).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: 
[Θα έχετε την ευκαιρία 
να χρησιμοποιήσετε τις 
δεξιότητες σας

1 1 1 4 6

2 2 1 18 21

3 14 2 62 78

4 23 2 57 82

5 13 3 22 38

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-117. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις 

δεξιότητες σας » και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 12,511a 8 ,130

Likelihood Ratio 11,652 8 ,167

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (53,3%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,24.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία 
σας για τις επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης 
» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.070>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.120).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: 
[Έχετε ενημερωθεί από 
την υπηρεσία σας για τις 
επερχόμενες αλλαγές και για 
τη θέση που θα έχετε στη νέα 
μορφή διοίκησης

1 16 6 40 62

2 15 2 39 56

3 10 1 60 71

4 10 0 19 29

5 2 0 5 7

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-120. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για τις 

επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης » και «Σε ποιόν από τους 
παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 14,502a 8 ,070

Likelihood Ratio 15,118 8 ,057

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 6 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,28.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία » και «Σε ποιόν από τους 
παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;» διαπιστώνουμε ότι p=0.372>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.119).

Crosstab

Πλήθος

 Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους 
απασχολείστε;

ΣύνολοΣε Δήμο Σε 
νοσοκομείο

 Σε 
Υπουργείο

Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε ότι: [Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός 
της διοίκησης θα έχει θετική 
επίδραση στο ρόλο σας στην 
υπηρεσία

1 0 1 7 8

2 5 0 14 19

3 15 2 56 73

4 20 2 55 77

5 13 4 31 48

Σύνολο 53 9 163 225

Πίνακας 3-119. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει 

θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία » και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας 
απασχολείστε;».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 8,656a 8 ,372

Likelihood Ratio 10,312 8 ,244

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (46,7%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,32.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» και «Προσδιορίστε το 
είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώ-
νουμε ότι p=0.026<0.05=α συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτη-
σίας (πίνακας 3.122).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω ποικιλία 
δραστηριοτήτων.]

1 1 0 13 0 0 14

2 0 2 24 3 3 32

3 2 0 43 6 1 52

4 1 0 71 12 0 84

5 0 0 35 6 2 43

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-122. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης 

εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 28,656a 16 ,026

Likelihood Ratio 26,472 16 ,048

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,12.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «Προσδιορίστε το 
είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώ-
νουμε ότι p=0.554>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανε-
ξαρτησίας (πίνακας 3.121).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Εξασφαλίζω την 
ανεξαρτησία μου.]

1 1 1 20 1 0 23

2 0 0 14 3 1 18

3 0 0 61 12 1 74

4 3 1 70 7 3 84

5 0 0 21 4 1 26

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-121. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης 

εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 14,607a 16 ,554

Likelihood Ratio 16,497 16 ,419

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 18 cells (72,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,16.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» 
και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο 
εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.929>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενι-
κή υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.124).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Διασφαλίζω την 
ευκαιρία να είμαι 
¨κάποιος¨ στο χώρο.]

1 0 1 22 2 1 26

2 1 1 39 6 2 49

3 2 0 61 9 2 74

4 1 0 41 7 0 49

5 0 0 23 3 1 27

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-124. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» και «Προσδιορίστε το 

είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 8,611a 16 ,929

Likelihood Ratio 10,745 16 ,825

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,23.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρο-
νται οι προϊστάμενοι μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε 
με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.496>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.123).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τον 
καλό τρόπο με τον 
οποίο μου φέρονται οι 
προϊστάμενοι μου.]

1 0 1 12 3 1 17

2 1 1 29 2 0 33

3 0 0 45 5 2 52

4 2 0 60 9 1 72

5 1 0 40 8 2 51

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-123. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται οι προϊστάμενοι μου» 

και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 15,390a 16 ,496

Likelihood Ratio 15,584 16 ,482

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,15.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και 
«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο ερ-
γάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.364>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική 
υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.126).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Μπορώ να προσφέρω 
υπηρεσίες στους 
πολίτες.]

1 0 0 3 1 0 4

2 1 0 8 1 0 10

3 0 2 32 6 1 41

4 2 0 77 7 3 89

5 1 0 66 12 2 81

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-126. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και «Προσδιορίστε το είδος της 

σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 17,335a 16 ,364

Likelihood Ratio 14,337 16 ,574

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 19 cells (76,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,04.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη 
συνείδηση μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον 
φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.332>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.125).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Μπορώ να εργάζομαι 
λειτουργώντας 
σύμφωνα με τη 
συνείδηση μου.]

1 0 1 11 1 1 14

2 0 1 17 3 0 21

3 1 0 38 6 3 48

4 2 0 79 10 1 92

5 1 0 41 7 1 50

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-125. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου» και 

«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 17,868a 16 ,332

Likelihood Ratio 14,495 16 ,562

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,12.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας 
μου τις αρμοδιότητες του» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχε-
τε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.105>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.128).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Συμφωνώ με τον 
τρόπο με τον οποίο 
ασκεί ο φορέας μου τις 
αρμοδιότητες του.]

1 0 2 26 4 1 33

2 0 0 40 2 1 43

3 2 0 51 9 2 64

4 2 0 52 8 0 62

5 0 0 17 4 2 23

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-128. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του» 

και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 23,327a 16 ,105

Likelihood Ratio 21,835 16 ,149

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,20.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και 
«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο ερ-
γάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.043<0.05=α συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.127).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ευκαιρία 
να καθοδηγώ άλλους 
ανθρώπους.]

1 1 0 9 2 1 13

2 1 2 19 3 2 27

3 1 0 56 8 0 65

4 0 0 67 7 2 76

5 1 0 35 7 1 44

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-127. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και «Προσδιορίστε το είδος 

της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 26,889a 16 ,043

Likelihood Ratio 21,334 16 ,166

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,12.



186 | ΑΔΕΔΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   |  187

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη» 
και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο 
εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.196>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενι-
κή υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.130).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: [Μου 
προσφέρονται ευκαιρίες 
για προαγωγή και 
ανέλιξη.]

1 0 2 36 6 3 47

2 0 0 48 4 1 53

3 3 0 57 7 1 68

4 1 0 33 9 1 44

5 0 0 12 1 0 13

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-130. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη» και «Προσδιορίστε το 

είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 20,555a 16 ,196

Likelihood Ratio 19,917 16 ,224

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 16 cells (64,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,12.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση 
με την εργασία που προσφέρω» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που 
έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.666>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.129).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Θεωρώ τον μισθό που 
παίρνω ικανοποιητικό 
σε σχέση με την εργασία 
που προσφέρω.]

1 0 0 36 6 1 43

2 1 0 52 7 3 63

3 1 2 49 5 1 58

4 2 0 35 6 0 43

5 0 0 14 3 1 18

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-129. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που 
προσφέρω» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο 

εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 13,096a 16 ,666

Likelihood Ratio 14,079 16 ,593

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 16 cells (64,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,16.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «Προσδιορίστε το 
είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώ-
νουμε ότι p=0.742>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανε-
ξαρτησίας (πίνακας 3.132).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Αξιοποιούνται τα 
προσόντα μου.]

1 1 1 22 2 1 27

2 0 1 41 7 2 51

3 2 0 52 5 1 60

4 0 0 53 10 1 64

5 1 0 18 3 1 23

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-132. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης 

εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 12,025a 16 ,742

Likelihood Ratio 13,666 16 ,624

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,20.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» 
και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο 
εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.566>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενι-
κή υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.131).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ελευθερία να 
χρησιμοποιώ τη δική 
μου κρίση.]

1 0 1 13 1 1 16

2 0 1 29 5 1 36

3 2 0 70 7 1 80

4 1 0 57 10 2 70

5 1 0 17 4 1 23

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-131. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» και «Προσδιορίστε το 

είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 14,435a 16 ,566

Likelihood Ratio 13,088 16 ,666

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 18 cells (72,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,14.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «Προσδι-
ορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» 
διαπιστώνουμε ότι p=0.164>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 
της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.134).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τις 
εργασιακές συνθήκες.]

1 0 1 15 3 2 21

2 0 1 44 2 1 48

3 2 0 51 9 1 63

4 1 0 58 10 0 69

5 1 0 18 3 2 24

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-134. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «Προσδιορίστε το είδος της 

σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 21,383a 16 ,164

Likelihood Ratio 21,771 16 ,151

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,19.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου με-
θόδους και ιδέες» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον 
φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.053>0.05=α συνεπώς δεν απορ-
ρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.133). Θα πρέπει όμως εδώ 
να σημειώσουμε ότι η απόφαση μας αυτή είναι οριακή.

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: [Μου 
δίνεται η δυνατότητα να 
εφαρμόζω δικές μου 
μεθόδους και ιδέες.]

1 0 0 18 1 3 22

2 1 2 39 5 1 48

3 2 0 76 11 0 89

4 0 0 39 6 2 47

5 1 0 14 4 0 19

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-133. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες» και 

«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 26,078a 16 ,053

Likelihood Ratio 23,590 16 ,099

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,17.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδοϋ-
πηρεσιακά» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα 
στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.493>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε 
τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.136).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω την 
αναγνώριση που 
μου αποδίδεται 
ενδοϋπηρεσιακά.]

1 0 1 16 4 2 23

2 1 1 34 2 1 39

3 1 0 55 8 2 66

4 1 0 62 10 0 73

5 1 0 19 3 1 24

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-136. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά» και 
«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 15,434a 16 ,493

Likelihood Ratio 16,247 16 ,436

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 18 cells (72,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,20.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φο-
ρέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.223>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.135).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τις 
ενδοϋπηρεσιακές 
σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων.]

1 0 0 9 2 0 11

2 0 1 20 1 3 25

3 2 0 44 7 1 54

4 1 1 80 13 0 95

5 1 0 33 4 2 40

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-135. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων» και 
«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 19,936a 16 ,223

Likelihood Ratio 19,286 16 ,254

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 18 cells (72,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,10.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την ερ-
γασία μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα 
στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.245>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε 
τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.138).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Νιώθω ένα αίσθημα 
ολοκλήρωσης μέσα από 
την εργασία μου.]

1 1 1 12 3 0 17

2 0 1 30 3 2 36

3 0 0 58 7 2 67

4 3 0 64 8 1 76

5 0 0 22 6 1 29

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-138. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία μου» και 

«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 19,466a 16 ,245

Likelihood Ratio 18,981 16 ,270

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 18 cells (72,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,15.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από 
τους πολίτες» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φο-
ρέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.205>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.137).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω την 
αναγνώριση που μου 
αποδίδεται από τους 
πολίτες.]

1 0 1 5 2 1 9

2 0 0 15 3 1 19

3 2 1 56 7 1 67

4 1 0 69 9 3 82

5 1 0 41 6 0 48

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-137. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες» και 
«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 20,343a 16 ,205

Likelihood Ratio 14,741 16 ,544

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,08.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» 
και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο 
εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.160>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενι-
κή υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.140).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Μου αρέσει το φυσικό 
περιβάλλον στο οποίο 
εργάζομαι.]

1 0 1 24 4 3 32

2 2 1 32 3 1 39

3 0 0 47 8 0 55

4 1 0 62 9 0 72

5 1 0 21 3 2 27

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-140. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» και «Προσδιορίστε το 

είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 21,500a 16 ,160

Likelihood Ratio 22,875 16 ,117

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 18 cells (72,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,24.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις 
ικανότητες μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον 
φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.580>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.139).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ευκαιρία 
να εργάζομαι σε κάτι 
που ταιριάζει στις 
ικανότητες μου.]

1 1 0 13 0 1 15

2 0 1 34 5 1 41

3 0 1 43 5 2 51

4 1 0 66 10 1 78

5 2 0 30 7 1 40

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-139. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες μου» και 

«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 14,245a 16 ,580

Likelihood Ratio 16,450 16 ,422

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 18 cells (72,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,13.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φρο-
ντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργα-
σίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.504>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.142).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τον τρόπο 
με τον οποίο ο φορέας 
μου φροντίζει για τη 
διαρκή επιμόρφωση 
μου.]

1 0 1 43 7 3 54

2 1 0 50 6 1 58

3 2 1 55 7 0 65

4 1 0 25 3 0 29

5 0 0 13 4 2 19

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-142. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φροντίζει για τη διαρκή 
επιμόρφωση μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον 

οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 15,285a 16 ,504

Likelihood Ratio 17,154 16 ,376

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,17.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται 
σε όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «Προσδιορίστε το 
είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώ-
νουμε ότι p=0.197>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανε-
ξαρτησίας (πίνακας 3.141).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Με ικανοποιεί ο 
τρόπος με τον οποίο 
επικοινωνούνται 
σε όλους τους 
εργαζόμενους οι στόχοι 
και το όραμα του 
φορέα.]

1 1 2 39 5 3 50

2 1 0 53 9 1 64

3 1 0 55 11 0 67

4 0 0 27 2 2 31

5 1 0 12 0 0 13

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-141. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται σε όλους τους 

εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 20,538a 16 ,197

Likelihood Ratio 21,700 16 ,153

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,12.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις 
γνώσεις μου στην περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το 
πλαίσιο καθηκόντων μου» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχε-
τε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.624>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.144).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Ο φορέας που 
εργάζομαι φροντίζει να 
αναβαθμίζει τις γνώσεις 
μου στην περίπτωση 
που δεν διαθέτω τις 
αναγκαίες γνώσεις 
αναφορικά με το πλαίσιο 
καθηκόντων μου.]

1 1 1 43 5 2 52

2 1 1 44 8 0 54

3 1 0 62 7 2 72

4 1 0 25 3 0 29

5 0 0 12 4 2 18

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-144. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώσεις μου στην 

περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων μου» και 
«Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε»

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 13,654a 16 ,624

Likelihood Ratio 14,418 16 ,568

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,16.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις 
γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Προσ-
διορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» 
διαπιστώνουμε ότι p=0.258>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 
της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.143).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Πιστεύω ότι ο φορέας 
που εργάζομαι αξιοποιεί 
πλήρως τις γνώσεις και 
δεξιότητες μου, με βάση 
τα καθήκοντα που μου 
έχουν ανατεθεί.]

1 1 2 27 3 2 35

2 1 0 48 7 0 56

3 1 0 54 6 1 62

4 1 0 38 7 3 49

5 0 0 19 4 0 23

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-143. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και 
δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Προσδιορίστε το είδος της 

σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 19,200a 16 ,258

Likelihood Ratio 17,390 16 ,361

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,20.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας » και «Προσδιορίστε το εί-
δος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώ-
νουμε ότι p=0.673>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανε-
ξαρτησίας (πίνακας 3.146).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση 
της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε 
ότι: [Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα επιδράσει 
θετικά στον τρόπο 
απασχόλησης σας

1 0 0 4 0 0 4

2 0 1 10 3 0 14

3 1 0 46 8 3 58

4 2 1 81 10 1 95

5 1 0 45 6 2 54

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-146. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα 

επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας » και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που 
έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε»

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 12,990a 16 ,673

Likelihood Ratio 11,316 16 ,790

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 18 cells (72,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,04.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμο-
ποιήσετε τις δεξιότητες σας » και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που 
έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.423>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.145).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης 
πιστεύετε ότι: [Θα 
έχετε την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσετε τις 
δεξιότητες σας

1 0 0 6 0 0 6

2 0 1 15 4 1 21

3 2 0 65 9 2 78

4 1 1 68 12 0 82

5 1 0 32 2 3 38

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-145. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις 

δεξιότητες σας » και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο 
εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 16,439a 16 ,423

Likelihood Ratio 18,013 16 ,323

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 19 cells (76,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,05.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία 
σας για τις επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης 
» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο 
εργάζεστε» διαπιστώνουμε ότι p=0.934>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική 
υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.148).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης 
πιστεύετε ότι: [Έχετε 
ενημερωθεί από την 
υπηρεσία σας για τις 
επερχόμενες αλλαγές 
και για τη θέση που θα 
έχετε στη νέα μορφή 
διοίκησης

1 1 0 52 6 3 62

2 1 0 46 8 1 56

3 1 2 57 10 1 71

4 1 0 25 2 1 29

5 0 0 6 1 0 7

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-148. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: [Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για τις 
επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης » και «Προσδιορίστε το 

είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε»

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 8,469a 16 ,934

Likelihood Ratio 8,956 16 ,915

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,06.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία » και «Προσδιορίστε το 
είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε» διαπιστώ-
νουμε ότι p=0.008<0.05=α συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτη-
σίας (πίνακας 3.147).

Crosstab

Πλήθος

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας 
που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε.

Σύνολο
Άλλο Δεν  

απαντώ
Μόνιμος 

Υπάλληλος

Σύμβαση 
Άορίστου 
χρόνου

Σύμβαση 
Ορισμένου 

χρόνου

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση 
της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε 
ότι: [Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα έχει 
θετική επίδραση στο 
ρόλο σας στην υπηρεσία

1 0 0 7 0 1 8

2 0 2 15 2 0 19

3 2 0 58 11 2 73

4 1 0 66 10 0 77

5 1 0 40 4 3 48

Σύνολο 4 2 186 27 6 225

Πίνακας 3-147. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει 

θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία » και «Προσδιορίστε το είδος σύμβασης εργασίας που 
έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 32,845a 16 ,008

Likelihood Ratio 22,998 16 ,114

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 17 cells (68,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,07.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» και «Ηλικιακές Κατηγο-
ρίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.839>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.150).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω ποικιλία 
δραστηριοτήτων.]

1 0 3 8 3 14

2 3 12 16 1 32

3 3 17 26 6 52

4 3 31 42 8 84

5 2 13 23 5 43

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-150. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,268a 12 ,839

Likelihood Ratio 7,955 12 ,789

Linear-by-Linear Association ,003 1 ,957

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 9 cells (45,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,68.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «Ηλικιακές Κα-
τηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.597>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική 
υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.149).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Εξασφαλίζω την 
ανεξαρτησία μου.]

1 0 6 12 5 23

2 1 5 10 2 18

3 2 29 38 5 74

4 7 28 42 7 84

5 1 8 13 4 26

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-149. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες»

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,212a 12 ,597

Likelihood Ratio 10,449 12 ,577

Linear-by-Linear Association 1,767 1 ,184

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,88.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» 
και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.786>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.152).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Διασφαλίζω την 
ευκαιρία να είμαι 
¨κάποιος¨ στο χώρο.]

1 2 6 13 5 26

2 2 15 26 6 49

3 4 28 35 7 74

4 1 18 28 2 49

5 2 9 13 3 27

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-152. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο» και «Ηλικιακές 

Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,982a 12 ,786

Likelihood Ratio 8,295 12 ,762

Linear-by-Linear Association 1,258 1 ,262

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (35,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,27.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται 
οι προϊστάμενοι μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.561>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.151).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τον 
καλό τρόπο με τον 
οποίο μου φέρονται οι 
προϊστάμενοι μου.]

1 1 5 7 4 17

2 1 13 18 1 33

3 3 18 25 6 52

4 6 22 37 7 72

5 0 18 28 5 51

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-151. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου φέρονται οι προϊστάμενοι μου» 

και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,633a 12 ,561

Likelihood Ratio 12,707 12 ,391

Linear-by-Linear Association ,041 1 ,839

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (35,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,83.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και 
«Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.665>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτου-
με τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.154).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Μπορώ να προσφέρω 
υπηρεσίες στους 
πολίτες.]

1 0 2 2 0 4

2 0 3 5 2 10

3 1 18 21 1 41

4 5 30 46 8 89

5 5 23 41 12 81

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-154. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,441a 12 ,665

Likelihood Ratio 11,197 12 ,512

Linear-by-Linear Association ,721 1 ,396

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 11 cells (55,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,20.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συ-
νείδηση μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.006<0.05=α συνεπώς 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.153).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Μπορώ να εργάζομαι 
λειτουργώντας 
σύμφωνα με τη 
συνείδηση μου.]

1 3 2 7 2 14

2 0 8 8 5 21

3 3 24 19 2 48

4 4 31 50 7 92

5 1 11 31 7 50

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-153. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου» και 

«Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 27,784a 12 ,006

Likelihood Ratio 25,205 12 ,014

Linear-by-Linear Association 2,378 1 ,123

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 9 cells (45,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,68.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου 
τις αρμοδιότητες του» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.685>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.156).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Συμφωνώ με τον 
τρόπο με τον οποίο 
ασκεί ο φορέας μου τις 
αρμοδιότητες του.]

1 3 10 15 5 33

2 2 15 21 5 43

3 3 21 38 2 64

4 3 21 29 9 62

5 0 9 12 2 23

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-156. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του» 

και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,204a 12 ,685

Likelihood Ratio 11,009 12 ,528

Linear-by-Linear Association ,078 1 ,781

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,12.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και 
«Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.853>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτου-
με τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.155).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ευκαιρία 
να καθοδηγώ άλλους 
ανθρώπους.]

1 0 3 7 3 13

2 1 10 14 2 27

3 2 23 35 5 65

4 6 27 36 7 76

5 2 13 23 6 44

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-155. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και «Ηλικιακές 

Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,075a 12 ,853

Likelihood Ratio 7,084 12 ,852

Linear-by-Linear Association ,337 1 ,562

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 9 cells (45,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,64.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλι-
ξη» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.153>0.05=α συνεπώς δεν απορ-
ρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.158).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: [Μου 
προσφέρονται ευκαιρίες 
για προαγωγή και 
ανέλιξη.]

1 2 17 21 7 47

2 6 17 24 6 53

3 1 19 44 4 68

4 2 20 18 4 44

5 0 3 8 2 13

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-158. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και ανέλιξη» και «Ηλικιακές 

Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 16,899a 12 ,153

Likelihood Ratio 16,799 12 ,157

Linear-by-Linear Association ,068 1 ,794

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 9 cells (45,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,64.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργα-
ζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε 
σχέση με την εργασία που προσφέρω» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι 
p=0.848>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
(πίνακας 3.157).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Θεωρώ τον μισθό που 
παίρνω ικανοποιητικό 
σε σχέση με την εργασία 
που προσφέρω.]

1 3 19 19 2 43

2 4 20 31 8 63

3 3 18 31 6 58

4 1 14 24 4 43

5 0 5 10 3 18

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-157. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που 

προσφέρω» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,139a 12 ,848

Likelihood Ratio 8,188 12 ,770

Linear-by-Linear Association 4,113 1 ,043

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,88.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «Ηλικιακές Κατηγο-
ρίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.640>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.160).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Αξιοποιούνται τα 
προσόντα μου.]

1 1 10 10 6 27

2 4 16 28 3 51

3 4 20 30 6 60

4 2 23 33 6 64

5 0 7 14 2 23

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-160. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Αξιοποιούνται τα προσόντα μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,727a 12 ,640

Likelihood Ratio 10,031 12 ,613

Linear-by-Linear Association ,081 1 ,776

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (35,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,12.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» 
και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.681>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.159).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ελευθερία να 
χρησιμοποιώ τη δική 
μου κρίση.]

1 2 3 8 3 16

2 1 13 19 3 36

3 3 28 40 9 80

4 4 27 35 4 70

5 1 5 13 4 23

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-159. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση» και «Ηλικιακές 

Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,260a 12 ,681

Likelihood Ratio 8,926 12 ,709

Linear-by-Linear Association ,008 1 ,931

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,78.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «Ηλικιακές 
Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.048<0.05=α συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική 
υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.162). Η απόφαση μας αυτή είναι οριακή.

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τις 
εργασιακές συνθήκες.]

1 3 8 8 2 21

2 3 8 33 4 48

3 4 22 29 8 63

4 0 27 33 9 69

5 1 11 12 0 24

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-162. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 21,201a 12 ,048

Likelihood Ratio 26,245 12 ,010

Linear-by-Linear Association ,006 1 ,936

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,03.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθό-
δους και ιδέες» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.164>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.161).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: [Μου 
δίνεται η δυνατότητα να 
εφαρμόζω δικές μου 
μεθόδους και ιδέες.]

1 1 8 7 6 22

2 5 13 28 2 48

3 3 33 45 8 89

4 1 14 27 5 47

5 1 8 8 2 19

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-161. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες» και 

«Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 16,631a 12 ,164

Likelihood Ratio 14,916 12 ,246

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,977

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 9 cells (45,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,93.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδο-
ϋπηρεσιακά» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.578>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.164).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω την 
αναγνώριση που 
μου αποδίδεται 
ενδοϋπηρεσιακά.]

1 1 6 11 5 23

2 1 11 21 6 39

3 5 21 36 4 66

4 4 29 34 6 73

5 0 9 13 2 24

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-164. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά» και 

«Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,430a 12 ,578

Likelihood Ratio 10,915 12 ,536

Linear-by-Linear Association 2,581 1 ,108

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,12.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.612>0.05=α συνεπώς 
δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.163).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τις 
ενδοϋπηρεσιακές 
σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων.]

1 1 3 5 2 11

2 2 6 14 3 25

3 3 18 25 8 54

4 5 31 50 9 95

5 0 18 21 1 40

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-163. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων» και 

«Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 10,049a 12 ,612

Likelihood Ratio 12,553 12 ,402

Linear-by-Linear Association ,807 1 ,369

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 9 cells (45,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,54.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργα-
σία μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.901>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.166).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Νιώθω ένα αίσθημα 
ολοκλήρωσης μέσα από 
την εργασία μου.]

1 0 7 8 2 17

2 2 13 17 4 36

3 6 21 34 6 67

4 2 23 43 8 76

5 1 12 13 3 29

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-166. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία μου» και «Ηλικιακές 

Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 6,282a 12 ,901

Likelihood Ratio 6,797 12 ,871

Linear-by-Linear Association ,076 1 ,783

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,83.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από 
τους πολίτες» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.032<0.05=α συνεπώς 
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.165).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω την 
αναγνώριση που μου 
αποδίδεται από τους 
πολίτες.]

1 2 3 3 1 9

2 0 6 9 4 19

3 1 30 33 3 67

4 5 27 44 6 82

5 3 10 26 9 48

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-165. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες» και 

«Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 22,581a 12 ,032

Likelihood Ratio 21,172 12 ,048

Linear-by-Linear Association 2,019 1 ,155

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 10 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,44.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» 
και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.627>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.168).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Μου αρέσει το φυσικό 
περιβάλλον στο οποίο 
εργάζομαι.]

1 2 14 13 3 32

2 1 11 22 5 39

3 5 15 28 7 55

4 3 27 38 4 72

5 0 9 14 4 27

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-168. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι» και «Ηλικιακές 

Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,876a 12 ,627

Likelihood Ratio 11,097 12 ,521

Linear-by-Linear Association ,245 1 ,621

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,32.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις 
ικανότητες μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.676>0.05=α συνε-
πώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.167).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Έχω την ευκαιρία 
να εργάζομαι σε κάτι 
που ταιριάζει στις 
ικανότητες μου.]

1 0 5 7 3 15

2 3 13 19 6 41

3 3 13 31 4 51

4 2 29 41 6 78

5 3 16 17 4 40

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-167. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες μου» και 

«Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 9,310a 12 ,676

Likelihood Ratio 9,796 12 ,634

Linear-by-Linear Association 1,797 1 ,180

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,73.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου 
φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε 
ότι p=0.796>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησί-
ας (πίνακας 3.170).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Απολαμβάνω τον τρόπο 
με τον οποίο ο φορέας 
μου φροντίζει για τη 
διαρκή επιμόρφωση 
μου.]

1 2 18 27 7 54

2 2 18 32 6 58

3 5 23 32 5 65

4 2 7 16 4 29

5 0 10 8 1 19

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-170. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου φροντίζει για τη διαρκή 

επιμόρφωση μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,857a 12 ,796

Likelihood Ratio 8,527 12 ,743

Linear-by-Linear Association ,815 1 ,367

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (35,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,93.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζό-
μενος/η στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται 
σε όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «Ηλικιακές Κατηγο-
ρίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.708>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.169).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Με ικανοποιεί ο 
τρόπος με τον οποίο 
επικοινωνούνται 
σε όλους τους 
εργαζόμενους οι στόχοι 
και το όραμα του φορέα.]

1 4 17 23 6 50

2 5 17 34 8 64

3 2 25 34 6 67

4 0 11 17 3 31

5 0 6 7 0 13

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-169. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται σε όλους τους 

εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα του φορέα» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 8,942a 12 ,708

Likelihood Ratio 12,158 12 ,433

Linear-by-Linear Association ,011 1 ,915

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 8 cells (40,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,64.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώ-
σεις μου στην περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαί-
σιο καθηκόντων μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.356>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.172).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: [Ο 
φορέας που εργάζομαι 
φροντίζει να αναβαθμίζει 
τις γνώσεις μου στην 
περίπτωση που δεν 
διαθέτω τις αναγκαίες 
γνώσεις αναφορικά με 
το πλαίσιο καθηκόντων 
μου.]

1 0 16 28 8 52

2 4 18 24 8 54

3 6 23 39 4 72

4 0 13 14 2 29

5 1 6 10 1 18

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-172. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει τις γνώσεις μου στην 

περίπτωση που δεν διαθέτω τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο καθηκόντων μου» και 
«Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 13,181a 12 ,356

Likelihood Ratio 16,765 12 ,159

Linear-by-Linear Association 2,831 1 ,092

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (35,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,88.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμε-
νος/η στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις 
γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Ηλι-
κιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.816>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη 
μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.171).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Νιώθω ικανοποίηση 
εργαζόμενος/η στον 
φορέα μου επειδή: 
[Πιστεύω ότι ο φορέας 
που εργάζομαι αξιοποιεί 
πλήρως τις γνώσεις και 
δεξιότητες μου, με βάση 
τα καθήκοντα που μου 
έχουν ανατεθεί.]

1 2 10 17 6 35

2 3 21 27 5 56

3 3 20 33 6 62

4 3 20 23 3 49

5 0 5 15 3 23

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-171. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η 
στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και 

δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 7,597a 12 ,816

Likelihood Ratio 8,594 12 ,737

Linear-by-Linear Association ,003 1 ,960

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 7 cells (35,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is 1,12.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας » και «Ηλικιακές Κατηγο-
ρίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.996>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπό-
θεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.175).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση 
της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε 
ότι: [Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα επιδράσει 
θετικά στον τρόπο 
απασχόλησης σας

1 0 1 3 0 4

2 1 5 6 2 14

3 3 22 27 6 58

4 5 29 51 10 95

5 2 19 28 5 54

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-174. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα 

επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας » και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 2,956a 12 ,996

Likelihood Ratio 3,499 12 ,991

Linear-by-Linear Association ,053 1 ,818

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 10 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,20.

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη ψη-
φιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιή-
σετε τις δεξιότητες σας » και «Ηλικιακές Κατηγορίες» διαπιστώνουμε ότι p=0.979>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.173).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης 
πιστεύετε ότι: [Θα 
έχετε την ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσετε τις 
δεξιότητες σας

1 0 2 4 0 6

2 1 5 12 3 21

3 4 30 37 7 78

4 5 25 43 9 82

5 1 14 19 4 38

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-173. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις «Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις 

δεξιότητες σας » και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 4,235a 12 ,979

Likelihood Ratio 5,200 12 ,951

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,975

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 10 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,29.
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Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις « Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: [Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία 
σας για τις επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης] 
και την ερώτηση που αφορά την Ηλικία_κατηγορίες διαπιστώνουμε ότι p=0.185>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.176).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της 
δημόσιας διοίκησης 
πιστεύετε ότι: [Έχετε 
ενημερωθεί από την 
υπηρεσία σας για τις 
επερχόμενες αλλαγές και 
για τη θέση που θα έχετε 
στη νέα μορφή διοίκησης

1 1 21 34 6 62

2 2 21 27 6 56

3 8 24 32 7 71

4 0 10 17 2 29

5 0 0 5 2 7

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-176. έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις « Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση 
της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: [Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για τις επερχόμενες 
αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη νέα μορφή διοίκησης] και την ερώτηση ηλικία -κατηγορίες.

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 16,140a 12 ,185

Likelihood Ratio 18,373 12 ,105

Linear-by-Linear Association ,076 1 ,783

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 9 cells (45,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,34.

Προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα δείκτη για τον υπολογισμό της Ικανοποίησης των 
ερωτώμενων προχωρήσαμε στον υπολογισμό του μέσου όρου των απαντήσεων στις 
πρώτες 24 ερωτήσεις (Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: …). 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος για την απονομή διαφορετικών βαρών στις 

Από τον έλεγχο για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις « Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: [Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία] και την ερώτηση που 
αφορά Ηλικία_κατηγορίες διαπιστώνουμε ότι p=0.719>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτου-
με τη μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας (πίνακας 3.175).

Crosstab

Πλήθος
Ηλικία_Κατηγορίες

Σύνολο<37 37-47 47-57 >57

Σε σχέση με 
την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση 
της δημόσιας 
διοίκησης πιστεύετε 
ότι: [Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός της 
διοίκησης θα έχει θετική 
επίδραση στο ρόλο σας 
στην υπηρεσία

1 1 1 4 2 8

2 1 7 10 1 19

3 3 30 33 7 73

4 5 21 42 9 77

5 1 17 26 4 48

Σύνολο 11 76 115 23 225

Πίνακας 3-175. Έλεγχος για την ανεξαρτησία για τις ερωτήσεις « Σε σχέση με την επερχόμενη 
ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: [Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει 

θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία] και την ερώτηση που αφορά Ηλικία_κατηγορίες».

Έλεγχος Χ2

Τιμή df Asymptotic Significance 
(2-sided )

Pearson Chi-Square 8,806a 12 ,719

Likelihood Ratio 8,657 12 ,732

Linear-by-Linear Association ,129 1 ,719

N από έγκυρες εγγραφές 225

a. 10 cells (50,0%) have expected Count lessthan 5. The minimum expected Πλήθος is ,39.
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ση είναι ίση με 0.773, κάτι που οδηγεί στον υπολογισμό του συντελεστή μεταβλητότητας 
ίσο με 24.46%. Το ιστόγραμμα δίνει μια εικόνα ικανοποιητικής προσέγγισης της κανονι-
κής κατανομής. Στον πίνακα 3.178 δίνονται αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας. 
Διαπιστώνουμε ότι p=0.200>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της 
κανονικότητας.

Πίνακας 3-178. Έλεγχος κανονικότητας για τον δείκτη ικανοποίησης.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Ικανοποίηση

Ν 225

Normal Paremeters ab
Mean 3,1578

Std. Deviation ,77329

Most Extreme Differences

Absolute ,030

Positive ,030

Negative -,027

Test Statistic ,030

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Ο επόμενος έλεγχος που μας απασχόλησε αφορούσε αν η ικανοποίηση εξαρτάται από 
τις ηλικιακές κατηγορίες. Από τα αποτελέσματα στον πίνακα 3.179 παρατηρεί κανείς ότι 
p=0.200>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας του δεί-
κτη ικανοποίησης για τις ηλικιακές κατηγορίες.

Πίνακας 3-179. Έλεγχος για το αν η ικανοποίηση εξαρτάται από την ηλικία.

ANOVA

Ικανοποίηση

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups ,953 3 ,318 ,528 ,664

Within Groups 132,995 221 ,602

Total 133,948 224

ερωτήσεις προχωρήσαμε στον υπολογισμό του μέσου όρου αποδίδοντας το ίδιο βάρος 
σε κάθε ερώτηση. Ο δείκτης Ικανοποίησης λαμβάνει τιμές στο διάστημα [1, 5]. Στον πί-
νακα 3.177 παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά για τον δείκτη ικανοποίησης και στην 
εικόνα 3.30 δίνεται ένα ιστόγραμμα για τον δείκτη ικανοποίησης.

Πίνακας 3-177. Περιγραφικά στατιστικά για τον δείκτη ικανοποίησης.

Statistics

Ικανοποίηση

Ν
Valid 225

Missing 0

Mean 3,1578

Median 3,1667

Std, Deviation ,77329

Minimum 1,00

Maximun 5,00

Percentiles

25 2,6250

50 3,1667

75 3,6458

Η	θέση	των	δημοσίων	υπαλλήλων	μέσα	σε	μια	Διοίκηση	που	μετασχηματίζεται	ψηφιακά.	Μελέτη	της	σχέσης	των	
δεξιοτήτων	και	γνώσεων	των	υπαλλήλων	με	το	καθηκοντολόγιό	τους	στην	Ελληνική	Δημόσια	Διοίκηση	

242	
	

παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά για τον δείκτη ικανοποίησης και στην εικόνα 3.30 

δίνεται ένα ιστόγραμμα για τον δείκτη ικανοποίησης. 
Πίνακας	3-177.		Περιγραφικά	στατιστικά	για	τον	δείκτη	ικανοποίησης. 

Statistics 
Ικανοποίηση   
N Valid 225 

Missing 0 

Mean 3,1578 

Median 3,1667 

Std. Deviation ,77329 

Minimum 1,00 

Maximum 5,00 

Percentiles 25 2,6250 

50 3,1667 

75 3,6458 
 

 
Εικόνα	3-30.	Ιστόγραμμα	για	τον	δείκτη	ικανοποίησης. 

Από τα περιγραφικά στατιστικά διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή είναι περίπου ίση με τη 

διάμεσο κάτι που παραπέμπει σε κανονικότητα των τιμών του δείκτη. Η τυπική απόκλιση 

είναι ίση με 0.773, κάτι που οδηγεί στον υπολογισμό του συντελεστή μεταβλητότητας ίσο με 

24.46%. Το ιστόγραμμα δίνει μια εικόνα ικανοποιητικής προσέγγισης της κανονικής 

κατανομής. Στον πίνακα 3.178 δίνονται αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας. 

Εικόνα 3-30. Ιστόγραμμα για τον δείκτη ικανοποίησης.

Από τα περιγραφικά στατιστικά διαπιστώνουμε ότι η μέση τιμή είναι περίπου ίση με τη 
διάμεσο κάτι που παραπέμπει σε κανονικότητα των τιμών του δείκτη. Η τυπική απόκλι-
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Πίνακας 3-182. Έλεγχος για το αν η ικανοποίηση εξαρτάται από την προϋπηρεσία στην τωρινή εργασία.

ANOVA

Ικανοποίηση

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups 1,028 2 ,514 ,858 ,425

Within Groups 132,920 222 ,599

Total 133,948 224

Σε σχέση με τον έλεγχο αν η ικανοποίηση εξαρτάται από την προϋπηρεσία στο δημό-
σιο τα αποτελέσματα στον πίνακα 3.183 αποτυπώνουν ότι p=0.203>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας του δείκτη ικανοποίησης για τις διαφο-
ρετικές τιμές της προϋπηρεσίας στο δημόσιο.

Πίνακας 3-183. Έλεγχος για το αν η ικανοποίηση εξαρτάται από την προϋπηρεσία στο δημόσιο.

ANOVA

Ικανοποίηση

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups 1,909 2 ,954 1,605 ,203

Within Groups 132,039 222 ,595

Total 133,948 224

Στη συνέχεια ελέγχθηκε αν η ικανοποίηση εξαρτάται από την Υπηρεσία Απασχόλησης. 
Από τα αποτελέσματα στον πίνακα 3.184 έχουμε ότι p=0.078>0.05=α συνεπώς δεν απορ-
ρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας του δείκτη ικανοποίησης για τις διαφορετικές 
τιμές της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Πίνακας 3-184. Έλεγχος για το αν η ικανοποίηση εξαρτάται από την Υπηρεσία Απασχόλησης.

ANOVA

Ικανοποίηση

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups 3,046 2 1,523 2,583 ,078

Within Groups 130,902 222 ,590

Total 133,948 224

Στη συνέχεια ο επόμενος έλεγχος είναι αν η ικανοποίηση εξαρτάται από το φύλο. Από 
τα αποτελέσματα στον πίνακα 3.180 έχουμε ότι p=0.094>0.05=α συνεπώς δεν απορρί-
πτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας του δείκτη ικανοποίησης για τις διαφορετικές 
τιμές φύλου.

Πίνακας 3-180. Έλεγχος για το αν η ικανοποίηση εξαρτάται από το φύλο.

ANOVA

Ικανοποίηση

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups 1,681 1 1,681 2,833 ,094

Within Groups 132,267 223 ,593

Total 133,947 224

Στη συνέχεια, ελέγχθηκε αν η ικανοποίηση εξαρτάται από το Εκπαιδευτικό Επίπεδο. 
Από τα αποτελέσματα στον πίνακα 3.181 έχουμε ότι p=0.404>0.05=α συνεπώς δεν απορ-
ρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας του δείκτη ικανοποίησης για τις διαφορετικές 
τιμές του Εκπαιδευτικού Επιπέδου.

Πίνακας 3-181. Έλεγχος για το αν η ικανοποίηση εξαρτάται από το Εκπαιδευτικό Επίπεδο.

ANOVA

Ικανοποίηση

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups 2,414 4 ,603 1,009 ,404

Within Groups 131,534 220 ,598

Total 133,948 224

Ο επόμενος έλεγχος αφορούσε το ενδεχόμενο η ικανοποίηση να εξαρτάται από την 
προϋπηρεσία στην τωρινή εργασία. Από τα αποτελέσματα στον πίνακα 3.181 έχουμε ότι 
p=0.425>0.05=α συνεπώς δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας του δεί-
κτη ικανοποίησης για τις διαφορετικές τιμές της προϋπηρεσίας στην τωρινή εργασία.
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το μοντέλο αν η στατιστική σημαντικότητα της (p-value) είναι μεγαλύτερη από α. Τα απο-
τελέσματα δίνονται στους πίνακες 3.187 έως 3.190.

Πίνακας 3-187. Μεταβλητές που εισάχθηκαν στο μοντέλο.

Variables Entered/Removed*

Model
Variables 
Entered

Variables 
Removed Method

1
Φύλο Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 
,150, Probability-of-F-to-

remove >= ,200).

2
Εκπαιδευτικό_ 

Επίπεδο
Stepwise (Criteria: 

Probability-of-F-to-enter <= 
,150, Probability-of-F-to-

remove >= ,200).

a. Dependent Variable: Ικανοποίηση

Πίνακας 3-188. Πίνακας ANOVA για τη σημαντικότητα του μοντέλου.

ANOVA*

Model
Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

1

Regression 1,670 1 1,670 2,780 ,097b

Residual 132,196 220 ,601

Total 133,866 221

2

Regression 3,172 2 1,586 2,657 ,072c

Residual 130,694 219 ,597

Total 133,866 221

a. Dependent Variable: Ικανοποίηση
b. Predictors: (Constant), Φύλο
c. Predictors: (Constant), Φύλο, Εκπαιδευτικό_Επίπεδο

O επόμενος έλεγχος εξετάζει αν η ικανοποίηση εξαρτάται από το είδος της σύμβασης 
του εργαζόμενου. Από τα αποτελέσματα στον πίνακα 3.185 έχουμε ότι p=0.108>0.05=α 
συνεπώς δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας του δείκτη ικανοποίησης 
για τις διαφορετικές τιμές του είδους της σύμβασης του εργαζόμενου.

Πίνακας 3-185. Έλεγχος για το αν η ικανοποίηση εξαρτάται από το είδος της σύμβασης του 
εργαζόμενου.

ANOVA

Ικανοποίηση

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups 4,525 4 1,131 1,923 ,108

Within Groups 129,422 220 ,588

Total 133,948 224

Στη συνέχεια, εξετάσθηκε αν η ικανοποίηση εξαρτάται από το πλήθος των εργαζομέ-
νων. Από τα αποτελέσματα στον πίνακα 3.186 έχουμε ότι p=0.127>0.05=α συνεπώς δεν 
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας του δείκτη ικανοποίησης για τις διαφο-
ρετικές τιμές του πλήθους των εργαζομένων.

Πίνακας 3-186. Έλεγχος για το αν η ικανοποίηση εξαρτάται από το πλήθος των εργαζομένων.

ANOVA

Ικανοποίηση

Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig.

Between Groups 3,446 3 1,149 1,920 ,127

Within Groups 130,420 218 ,598

Total 133,866 221

Το επόμενο βήμα στην ανάλυση είναι η προσπάθεια δημιουργίας ενός μοντέλου που 
θα ερμηνεύει τη συμπεριφορά του δείκτη ικανοποίησης ως προς ένα πλήθος ανεξάρτη-
των μεταβλητών. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Φύλο, το 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο, η Ηλικία, η Απασχόληση, το είδος της Σύμβασης, το πλήθος των 
εργαζομένων, τα χρόνια υπηρεσίας στην παρούσα εργασία και τα χρόνια υπηρεσίας συ-
νολικά στο Δημόσιο Τομέα. Εφαρμόστηκε η τεχνική της βηματικής παλινδρόμησης και 
το κριτήριο εισαγωγής ή αφαίρεσης μεταβλητής από το μοντέλο ήταν η τιμή του επιπέ-
δου σημαντικότητας α=0.15, δηλαδή μια μεταβλητή εισάγεται στο μοντέλο αν η στατιστι-
κή σημαντικότητα της (p-value) είναι μικρότερη από α και η μεταβλητή αφαιρείται από 
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4. Συμπεράσματα

Στη μελέτη που παρουσιάστηκε ερευνήθηκε η έννοια της ικανοποίησης για τους ερ-
γαζόμενους του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα από την εργασία τους. Στην ΕΕ έχει απο-
δειχθεί η μείωση της εργασιακής ικανοποίησης και ευημερίας στους εργαζομένους και, 
κατά συνέπεια, είναι λογικό να ερευνηθεί αν υπάρχει αντίστοιχο συμπέρασμα και στον 
Ελληνικό χώρο. Η σημασία της έρευνας αυτής γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν σημειωθεί 
ότι η μείωση της εργασιακής ικανοποίησης επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία και την 
ευημερία των εργαζομένων. Ένας δεύτερος στόχος αυτής της μελέτης ήταν να ερευνη-
θεί η στάση των εργαζομένων του δημοσίου τομέα σε σχέση με την αλλαγή του καθηκο-
ντολογίου τους ως συνέπεια του Ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης.

Ο πληθυσμός που αναφέρεται η έρευνα είναι ένα σύνολο τριών φορέων της Δημόσι-
ας Διοίκησης και συγκεκριμένα ένας δήμος, ένα νοσοκομείο και ένα υπουργείο. Το δείγ-
μα των συμμετεχόντων/χουσών στην έρευνα αντλήθηκε από τους παραπάνω φορείς. 
Η έρευνα διενεργήθηκε με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο 
στάλθηκε στο σύνολο των εργαζομένων των τριών οργανισμών. Το ερωτηματολόγιο δη-
μιουργήθηκε ακολουθώντας το διεθνώς αποδεκτό ερωτηματολόγιο για την ικανοποίη-
ση από την εργασία της Minnesota. Το πλήθος των εργαζομένων που συμμετείχαν στην 
έρευνα ήταν 225 άτομα. Το δείγμα αυτό θεωρείται αντιπροσωπευτικό για την αξιοπιστία 
των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα σχετικά με την ικανοποίηση την οποία εισπράττουν από 
την εργασία τους απάντησαν στην πλειοψηφία τους θετικά στα ερωτήματα που αφορούν 

• την ανεξαρτησία. 

• την ποικιλία δραστηριοτήτων.

• τον καλό τρόπο συμπεριφοράς από τους προϊσταμένους τους. 

• τις εργασιακές συνθήκες.

• την εργασία σύμφωνα με τη συνείδηση τους.

• τη δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες και την ευκαιρία να καθοδη-
γούν άλλους ανθρώπους.

• την ελευθερία να χρησιμοποιούν τη δική τους κρίση.

• τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των συνα-
δέλφων. 

Πίνακας 3-189. Πίνακας συντελεστών των μοντέλων.

Coefficientsa

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 3,461 ,190 18,205 ,000

Φύλο -,183 ,110 -,112 -1,667 ,097

2

(Constant) 3,901 ,336 11,613 ,000

Φύλο -,185 ,110 -,113 -1,692 ,092

Εκπαιδευτικό_ 
Επίπεδο -,081 ,051 -,106 -1,586 ,114

a. Dependent Variable: Ικανοποίηση

Πίνακας 3-190. Οι μεταβλητές που δεν εισήχθησαν στο μοντέλο.

Coefficientsa

Model Beta 
In t Sig. Partial 

Correlation
Collinearity 
Statistics 
Tolerance

1

Πόσων ετών είστε ,017b ,245 ,806 ,017 ,993

Εκπαιδευτικό_Επίπεδο -,106b -1,586 ,114 -,107 1,000

Απασχόληση -,073b -1,095 ,275 -,074 ,999

Είδος_σύμβασης -,069b -1,018 ,310 -,069 ,986

Εργαζόμενοι -,091b -1,348 ,179 -,091 ,987

Πόσα χρόνια υπηρετείτε 
στην παρούσα εργασία 

σας
,067b ,998 ,319 ,067 1,000

Πόσα χρόνια υπηρετείτε 
συνολικά στο Δημόσιο 

Τομέα;
,074b 1,105 ,270 ,074 ,997

2

Πόσων ετών είστε -,002c -,027 ,979 -,002 ,963

Απασχόληση -,062c -,930 ,353 -,063 ,988

Είδος_σύμβασης -,060c -,890 ,375 -,060 ,979

Εργαζόμενοι -,090c -1,348 ,179 -,091 ,987

Πόσα χρόνια υπηρετείτε 
στην παρούσα εργασία 

σας
,049c ,713 ,477 ,048 ,964

Πόσα χρόνια υπηρετείτε 
συνολικά στο Δημόσιο 

Τομέα;
,054c ,787 ,432 ,053 ,951

a. Dependent Variable: Ικανοποίηση
b. Predictors in the Model: (Constant), Φύλο
c. Predictors in the Model: (Constant), Φύλο, Εκπαιδευτικό_Επίπεδο
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των ερωτώμενων για την ικανοποίηση και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Από τα αποτε-
λέσματα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει στατιστική εξάρτηση στις ερωτήσεις

• «Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι: 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει θετική επίδραση στο ρόλο σας 
στην υπηρεσία» και «Ποιο είναι το φύλο σας».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Συμφωνώ με τον τρό-
πο με τον οποίο ασκεί ο φορέας μου τις αρμοδιότητες του» και «Σε ποιόν από τους 
παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Θεωρώ τον μισθό που 
παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση με την εργασία που προσφέρω» και «Σε ποιόν από 
τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Πιστεύω ότι ο φορέ-
ας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση τα κα-
θήκοντα που μου έχουν ανατεθεί» και «Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους ερ-
γασίας απασχολείστε;».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω ποικιλία δρα-
στηριοτήτων» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον 
φορέα στον οποίο εργάζεστε».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Έχω την ευκαιρία να 
καθοδηγώ άλλους ανθρώπους» και «Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασί-
ας που έχετε με τον φορέα στον οποίο εργάζεστε».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Απολαμβάνω την 
αναγνώριση που μου αποδίδεται από τους πολίτες» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

• «Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή: Μπορώ να εργάζο-
μαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη συνείδηση μου» και «Ηλικιακές Κατηγορίες».

Το τελευταίο μέρος της ανάλυσης αφορούσε τον υπολογισμό ενός δείκτη ικανοποίησης 
και τον έλεγχο, στη συνέχεια, για το αν ο δείκτης ικανοποίησης είναι ίδιος στα διαφορε-
τικά επίπεδα των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Ο δείκτης ικανοποίησης που κατα-
σκευάστηκε προέκυψε από τον μέσο όρο των ερωτήσεων για την ικανοποίηση. Όλες οι 
ερωτήσεις για την ικανοποίηση συμμετείχαν με το ίδιο βάρος στον υπολογισμό δεδομέ-
νου ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο να πρέπει κάποια ερώτηση να έχει δια-
φορετικό βάρος. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η τιμή του δείκτη ικανοποίησης 
δεν διαφέρει στατιστικά στις διαφορετικές τιμές (επίπεδα) των δημογραφικών χαρακτη-
ριστικών (ηλικιακές κατηγορίες, φύλο, Εκπαιδευτικό Επίπεδο, προϋπηρεσία στην τωρι-
νή εργασία, προϋπηρεσία στο δημόσιο, υπηρεσία απασχόλησης, είδος σύμβασης, πλή-
θος εργαζομένων).

• την αναγνώριση που τους αποδίδεται ενδοϋπηρεσιακά.

• τη δυνατότητα να απολαμβάνουν την αναγνώριση που τους αποδίδεται από τους 
πολίτες. 

• το αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την εργασία τους.

• την ευκαιρία να εργάζονται σε κάτι που ταιριάζει στις ικανότητες τους σε εργασιακό 
χώρο που το φυσικό περιβάλλον τους αρέσει.

Οι συμμετέχοντες απάντησαν στην πλειοψηφία τους αρνητικά στα ερωτήματα που αφορούν

• το επίπεδο του μισθού που παίρνουν σε σχέση με την εργασία που προσφέρουν.

• τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται, από τον Οργανισμό στον οποίο εργάζονται, 
για προαγωγή και ανέλιξη.

• τον τρόπο με τον οποίο γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους το όραμα και 
οι στόχοι του οργανισμού.

• το μειωμένο ενδιαφέρον που δείχνει ο φορέας εργασίας τους για τη διαρκή επιμόρ-
φωση τους.

• το γεγονός ότι ο φορέας που εργάζονται δεν αξιοποιεί πλήρως τις γνώσεις και δε-
ξιότητες τους, με βάση τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

• το γεγονός ότι ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται δεν φροντίζει να αναβαθμίζει τις 
γνώσεις τους στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά 
με το πλαίσιο καθηκόντων τους.

Οι απαντήσεις των εργαζομένων ήταν μοιρασμένες στα ερωτήματα για την ικανοποίη-
ση που αφορούσαν

• το αν ο φορέας εργασίας τους διασφαλίζει την ευκαιρία να είναι ¨κάποιοι¨ στο χώρο.

• το αν συμφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας εργασίας τους τις αρ-
μοδιότητες του.

• το αν αξιοποιούνται τα προσόντα τους.

• το αν τους δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζουν δικές τους μεθόδους και ιδέες.

Στο δεύτερο αντικείμενο έρευνας που αφορούσε την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δη-
μόσιας διοίκησης, οι εργαζόμενοι απάντησαν στην πλειοψηφία τους θετικά στα ερωτή-
ματα που αφορούσαν:

• την ευκαιρία που θα τους δοθεί να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες τους.

• τον τρόπο που ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα βελτιώσει τον τρόπο 
απασχόλησης τους και τον ρόλο τους στην υπηρεσία.

Αρνητικά απάντησε η πλειοψηφία των ερωτώμενων στα ερωτήματα που αφορούσαν

• τη μη ενημέρωση από την υπηρεσία τους για τις επερχόμενες αλλαγές.

• τη μη ενημέρωση από την υπηρεσία τους για τη θέση που θα έχουν στη νέα μορ-
φή διοίκησης.

Στη συνέχεια εξετάστηκε αν υπάρχει στατιστική ανεξαρτησία όσον αφορά τις απαντήσεις 
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6. Παραρτήματα

6.1 ΦΟΡΜΆ ΕΡΩΤΉΜΆΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΉΣ ΕΡΕΥΝΆΣ

Έρευνα ικανοποίησης από την εργασία των δημοσίων υπαλλήλων  
(Κοινωνικό Πολύκεντρο)

Ενημερωτικό κείμενο προς τον συμμετέχοντα/την συμμετέχουσα

Συμμετέχετε σε μια έρευνα του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ που έχει σκο-
πό αφενός να καταγράψει τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων σε διάφορους φο-
ρείς του Δημόσιου Τομέα και αφετέρου το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι/εργαζόμε-
νες είναι κοινωνοί των αλλαγών που δρομολογούνται στη Δημόσια Διοίκηση λόγω της 
Ψηφιοποίησης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν για 
άλλο λόγο εκτός από αυτόν της παρούσας έρευνας.

Σε κάθε μια από τις ερωτήσεις που ακολουθούν και εμφανίζουν κλίμακα απαντήσε-
ων από 1 έως 5 επιλέξτε μια μόνο απάντηση (ανά γραμμή). Η κλίμακα που χρησιμοποι-
είται είναι:

1: Διαφωνώ πλήρως.

2: Διαφωνώ.

3: Δεν διαφωνώ και δεν συμφωνώ.

4: Συμφωνώ.

5: Συμφωνώ πλήρως.
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22 Απολαμβάνω τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας μου 
φροντίζει για τη διαρκή επιμόρφωση μου.

23
Πιστεύω ότι ο φορέας που εργάζομαι αξιοποιεί πλήρως 
τις γνώσεις και δεξιότητες μου, με βάση τα καθήκοντα 
που μου έχουν ανατεθεί.

24

Ο φορέας που εργάζομαι φροντίζει να αναβαθμίζει 
τις γνώσεις μου στην περίπτωση που δεν διαθέτω 
τις αναγκαίες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο 
καθηκόντων μου.

Σε σχέση με την επερχόμενη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης πιστεύετε ότι:

Απάντηση 1 2 3 4 5

1 Θα έχετε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τις 
δεξιότητες σας;

2 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα 
επιδράσει θετικά στον τρόπο απασχόλησης σας;

3 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της διοίκησης θα έχει 
θετική επίδραση στο ρόλο σας στην υπηρεσία;

4 Έχετε ενημερωθεί από την υπηρεσία σας για τις 
επερχόμενες αλλαγές και για τη θέση που θα έχετε στη 
νέα μορφή διοίκησης;

Πόσων ετών είστε; (δώστε απάντηση υπό μορφή διψήφιου αριθμού)
Απάντηση:

Ποιο είναι το φύλο σας;
Άνδρας.
Γυναίκα.

Ανάλογα με την τυπική εκπαίδευση που έχετε ολοκληρώσει επιλέξτε μια από τις ακό-
λουθες κατηγορίες.

1: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση [1-6 έτη].

2: Υποχρεωτική εκπαίδευση [7-9 έτη].

3: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση [10-12 έτη].

4: Μεταλυκειακή (ΙΕΚ κτλ).

5: Πανεπιστημιακή εκπαίδευση [1-4 έτη].

6: Μεταπτυχιακές σπουδές [1-2 έτη].

7: Διδακτορικό.

Νιώθω ικανοποίηση εργαζόμενος/η στον φορέα μου επειδή:

Απάντηση 1 2 3 4 5

1 Εξασφαλίζω την ανεξαρτησία μου.

2 Έχω ποικιλία δραστηριοτήτων.

3 Απολαμβάνω τον καλό τρόπο με τον οποίο μου 
φέρονται οι προϊστάμενοι μου.

4 Διασφαλίζω την ευκαιρία να είμαι ¨κάποιος¨ στο χώρο.

5 Μπορώ να εργάζομαι λειτουργώντας σύμφωνα με τη 
συνείδηση μου.

6 Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες στους πολίτες.

7 Έχω την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους.

8 Συμφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί ο φορέας 
μου τις αρμοδιότητες του.

9 Θεωρώ τον μισθό που παίρνω ικανοποιητικό σε σχέση 
με την εργασία που προσφέρω.

10 Μου προσφέρονται ευκαιρίες για προαγωγή και 
ανέλιξη.

11 Έχω την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση.

12 Αξιοποιούνται τα προσόντα μου.

13 Μου δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόζω δικές μου 
μεθόδους και ιδέες.

14 Απολαμβάνω τις εργασιακές συνθήκες.

15 Απολαμβάνω τις ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ των 
συναδέλφων.

16 Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται 
ενδοϋπηρεσιακά.

17 Απολαμβάνω την αναγνώριση που μου αποδίδεται από 
τους πολίτες.

18 Νιώθω ένα αίσθημα ολοκλήρωσης μέσα από την 
εργασία μου.

19 Έχω την ευκαιρία να εργάζομαι σε κάτι που ταιριάζει 
στις ικανότητες μου.

20 Μου αρέσει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
εργάζομαι.

21
Με ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούνται 
σε όλους τους εργαζόμενους οι στόχοι και το όραμα 
του φορέα.
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6.2 ΠΙΝΆΚΕΣ ΆΠΆΝΤΉΣΕΩΝΠόσα χρόνια υπηρετείτε στην παρούσα εργασία σας;
Απάντηση:

Πόσα χρόνια υπηρετείτε συνολικά στο Δημόσιο Τομέα;
Απάντηση:

Σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους εργασίας απασχολείστε;
1: Σε νοσοκομείο.

2: Σε Δήμο.

3: Σε υπουργείο.

Προσδιορίστε το είδος της σύμβασης εργασίας που έχετε με τον φορέα στον οποίο 
εργάζεστε.

1: Μόνιμος υπάλληλος.

2: Σύμβαση αορίστου χρόνου.

3: Σύμβαση ορισμένου χρόνου.

4: Εκπαιδευόμενος/η.

5: Άλλο.

6: Δεν γνωρίζω.

7: Δεν απαντώ.

Πόσους εργαζόμενους έχει ο φορέας στον οποίο εργάζεστε;
1: 2-9.

2: 10-249.

3: 250+

4: Δεν γνωρίζω.

5: Δεν απαντώ.
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6.3 ΕΡΩΤΉΜΆΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΆΝΟΠΟΙΉΣΉΣ ΆΠΟ ΤΉΝ ΕΡΓΆΣΙΆ ΤΉΣ MINNESOTA

Στην εργασία μου νιώθω…
1. Πολύ δυσαρεστημένος
2. Δυσαρεστημένος.
3. Ούτε δυσαρεστημένος ούτε ικανοποιημένος.
4. Ικανοποιημένος
5. Πολύ ικανοποιημένος.

Σχετικά με…
1. Τη δυνατότητα να μην μείνω άνεργος.
2. Τη δυνατότητα να είμαι ανεξάρτητος.
3. Την ευκαιρία να έχω ποικιλία δραστηριοτήτων.
4. Την ευκαιρία να είμαι «κάποιος» στο χώρο μου.
5. Τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρονται οι προϊστάμενοι μου.
6. Την ικανότητα του προϊσταμένου μου να παίρνει αποφάσεις.
7. Τη δυνατότητα να κάνω πράγματα σύμφωνα με τη συνείδηση μου.
8. Τη δυνατότητα να έχω σταθερή απασχόληση.
9. Την ευκαιρία να κάνω πράγματα για άλλους ανθρώπους.
10. Την ευκαιρία να καθοδηγώ άλλους ανθρώπους.
11. Την ευκαιρία να χρησιμοποιώ τα προσόντα μου.
12. Τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική ο οργανισμός που εργάζομαι.
13. Τον μισθό μου αναλογικά με τη δουλειά που προσφέρω.
14. Τις ευκαιρίες για προαγωγή ή/και ανέλιξη.
15. Την ελευθερία να χρησιμοποιώ τη δική μου κρίση.
16. Την ευκαιρία να εφαρμόζω δικές μου μεθόδους και ιδέες.
17. Τις εργασιακές συνθήκες.
18. Τις σχέσεις των συναδέλφων μεταξύ τους.
19. Την αναγνώριση που μου δίνουν.
20. Το αίσθημα ολοκλήρωσης που εισπράττω.




