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ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΖ Γ/ΝΣΡΗΑ ΣΟΤ ΗΝ.ΔΠ.
Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί πξντφλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο (δεπηεξνγελνχο θαη
πξσηνγελνχο) πνπ δηεμήρζε απφ ζηειέρε ηνπ ΗΝ.ΔΠ., θαη‟εθηέιεζε ηεο Απφθαζεο
ηεο Γ/λζεο ηνπ ΗΝ.ΔΠ. 5332/26.7.2017 πεξί «δηελέξγεηαο εξεπλψλ θαη εθπφλεζεο
κειεηψλ» ζην πιαίζην ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ. πσο αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 1/7.1.2008,
ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΗΝ.ΔΠ. πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ άιισλ «ε ζρεδίαζε θαη ε
πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ»
(άξζξ.14, παξαγξ. 2Α, εδαθ. ζζ). Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο εληάζζεηαη ζην
σο άλσ πιαίζην θαη ιεηηνπξγεί πξνο εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ,
επηβεβαηψλνληαο ηελ ηζρπξή δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. γηα ζπλερή
αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ πνιχπιεπξνπ έξγνπ ηνπ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο
δξάζεσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε ρψξα καο.
Ζ Γηεπζχληξηα ΗΝ.ΔΠ.
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Δηζαγσγή
ην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ, ε παξνχζα
έξεπλα απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ ζηεξενηχπσλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηαηχπσζε
πξνηάζεσλ πνπ ζα βειηηψλνπλ θαη ζα εληζρχνπλ ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.
Οη πξνζδνθίεο θαη ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ θξίζηκεο παξακέηξνπο ζηε δηακφξθσζε
ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο, θαζψο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη
νη εξγαδφκελνη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν απαζρνινχληαη, αιιά θαη ην ξφιν ηνπο εληφο
απηνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ζηεξενηχπσλ απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδφκελσλ,
αιιά θαη γηα ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο παξαθίλεζεο, ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο απφδνζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Οη εμειίμεηο ζην
εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπ δεκνζίνπ πνπ πξνέθπςαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα σο
απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο
απνηεινχλ παξάκεηξν πνπ ζπλεθηηκάηαη ζηελ παξνχζα κειέηε, ππφ ηελ έλλνηα φηη
κεηέβαιαλ ζεκαληηθά ην πιαίζην ηεο δεκνζηνυπαιιειίαο (κεηψζεηο κηζζψλ, αχμεζε
ρξφλνπ εξγαζίαο, πεξηνξηζκφο αδεηψλ θ.ιπ.) θαη επνκέλσο εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα
επεξέαζαλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ζηεξεφηππα ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:
ηελ ελφηεηα 1 γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο πξνζδνθίαο κε
αλαθνξά θπξίσο ζηε ζεσξία ηνπ «ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ», αιιά θαη ε δηαζχλδεζή
ηεο κε ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ απφδνζε.
ηελ ελφηεηα 2 αλαιχνληαη νη έλλνηεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ, θαζψο θαη νη κνξθέο θαη
νη δηαζηάζεηο ησλ ζηεξενηχπσλ, ν ηξφπνο δηακφξθσζήο ηνπο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο
ζηελ αληίιεςε θαη ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά.
ηελ ελφηεηα 3 δηαηππψλνληαη νη ππνζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα
ζηεξεφηππα ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα.
ηελ ελφηεηα 4 πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη αλαιχνληαη εθηελψο ηα
πνξίζκαηά ηεο.
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Σέινο, ζηελ ελφηεηα 5 δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο
απαληήζεηο αλά ζεκαηηθφ άμνλα θαη γίλεηαη θξηηηθφο ζρνιηαζκφο ηνπο, ελψ επίζεο
δηαηππψλεηαη κία ζεηξά πξνηάζεσλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πνπ απνζθνπνχλ ζηε
βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην Γεκφζην, ζηελ αχμεζε ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη εληέιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο.
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1. Πξνζδνθίεο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν
1.1 Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζδνθίαο ζηνλ εξγαζηαθό
ρώξν
Οη πξνζδνθίεο απνηεινχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο θαη έρνπλ απαζρνιήζεη εθηελψο ηε βηβιηνγξαθία ζε έλα εχξνο
επηζηεκψλ απφ ηελ ςπρνινγία θαη ηελ πνιηηηθή επηζηήκε σο ηα νηθνλνκηθά θαη ην
marketing (ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηή). χκθσλα κε ηνλ Muth (1961, 316),
«πξνζδνθία είλαη ε πξφβιεςε κειινληηθψλ γεγνλφησλ πνπ βαζίδεηαη ζε θάπνηα
πιεξνθφξεζε». Ο Rotter ππνζηεξίδεη πσο πξνζδνθία είλαη ε «πηζαλφηεηα κίαο
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο ή θαηάζηαζεο λα νδεγήζεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε
ελίζρπζε» (Rotter, 1966, 2). πλδένληαο ηνλ νξηζκφ απηφλ κε ηε ζεσξία ηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο (social learning theory), ν Rotter ζεκεηψλεη πψο εάλ δελ
επαιεζεπζεί ε ελίζρπζε απφ ηελ ηειηθή έθβαζε, ηφηε κεηψλεηαη ή απαιείθεηαη ε
πξνζδνθία. Αληίζηνηρα, νη πξνζδνθίεο πνπ επηβεβαηψλνληαη, ηείλνπλ λα γεληθεχνληαη
θαη ζε άιιεο θαηαζηάζεηο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.
χκθσλα κε ηελ αξθεηά δηαδεδνκέλε ζεσξία ηεο επηβεβαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ
(Expectation Confirmation Theory, ECT) πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Oliver (1977,
1980), νη πξνζδνθίεο δηακνξθψλνπλ ην θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ αμηνινγείηαη ε
ηειηθή έθβαζε κίαο θαηάζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άηνκν δηακνξθψλεη κία
πξνζδνθία γηα κία κειινληηθή θαηάζηαζε, ελ ζπλερεία αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη
ηελ έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο σο ζεηηθή (εάλ ππεξέβε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ) ή
αξλεηηθή (εάλ δηέςεπζε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ) θαη εληέιεη ιακβάλεη ηελ αληίζηνηρε
ηθαλνπνίεζε ή δπζαξέζθεηα.
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ρήκα 1: Ζ ζεσξία ηεο επηβεβαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ (Expectation Confirmation
Theory)

Πξνζδνθίεο
(Expectations)
Γηάςεπζε

Ηθαλνπνίεζε

(Disconfirmation)

(Satisfaction)

Αληηιεπηή Απφδνζε
(Perceived
Performance)

Πεγή: Elkhani & Bakri, 2012
Ζ ζπδήηεζε πεξί πξνζδνθηψλ θαζίζηαηαη αξθεηά ζχλζεηε φηαλ αθνξά ζηελ
εξγαζηαθή δσή ελφο αηφκνπ, θαζψο νη πξνζδνθίεο ζπλδένληαη κε έλα ζχλνιν
παξακέηξσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ: ηηο πιηθέο αληακνηβέο (κηζζφο), ηελ εξγαζηαθή
αζθάιεηα, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη αλέιημε, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνλ
βαζκφ ελδηαθέξνληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ θχξνπο ηεο ζέζεο, ησλ ηππηθψλ
ππνρξεψζεσλ, ηεο δπλαηφηεηαο γηα ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη
πξνζσπηθήο δσήο, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ, ηεο δπλαηφηεηαο
αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνθιήζεσλ, ησλ καζεζηαθψλ
επθαηξηψλ θ.ιπ. Σν εχξνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνζδνθηψλ απηψλ είλαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε εξγαδφκελνπ (θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ
επίπεδν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πξνζσπηθφηεηα θ.ιπ.), ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη (αληηθείκελν, δνκή, δηαδηθαζίεο, ζπλζήθεο
εξγαζίαο θ.ιπ.), αιιά θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ (νηθνλνκηθή ζπγθπξία,
θνηλσληθφ πιαίζην θ.ιπ.).
Οη πξνζδνθίεο κπνξεί λα αιιάδνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ εξγαζηαθνχ θχθινπ
ελφο εξγαδφκελνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ειηθηαθή ηνπ σξίκαλζε (Sullivan et al.,
2009). Πξηλ ηελ είζνδν ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, νη πξνζδνθίεο ελφο αηφκνπ
δηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ ηηο πξνζσπηθέο πξνζιακβάλνπζεο, ηα βηψκαηα θαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ακέζσο κεηά
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ηελ πξφζιεςή ηνπ, ν εξγαδφκελνο έξρεηαη γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ
εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ηηο πνηθίιεο ηππηθέο ή άηππεο δηαζηάζεηο ηνπ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη (θνπιηνχξα, δνκέο, λφξκεο θ.ιπ.), εάλ
πξφθεηηαη γηα εηεξναπαζρνινχκελν. ε θάζε πεξίπησζε, κπνξεί πιένλ λα
επηβεβαηψζεη ή λα δηαςεχζεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε ή θαη λα δεκηνπξγήζεη
θαηλνχξγηεο. ε χζηεξεο θάζεηο, νη πξνζδνθίεο αιιάδνπλ θαη πξνζαξκφδνληαη βάζεη
ηεο ζπζζσξεπκέλεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ελψ πξνο ην ηέινο ηνπ εξγαζηαθνχ
θχθινπ, νη πξνζδνθίεο αθνξνχλ πιένλ θαη ηε κεηάβαζε ζηε ζπληαμηνδφηεζε. Πέξαλ
ηεο σο άλσ εμέιημεο, φιεο νη επηκέξνπο εξγαζηαθέο κεηαβνιέο (π.ρ. αιιαγή ρψξνπ
εξγαζίαο, αληηθεηκέλνπ, ζέζεο θ.ιπ.) κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο
αιιαγέο ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ εξγαδφκελνπ, ελψ -φπσο πξναλαθέξζεθε- ε ειηθηαθή
ηνπ σξίκαλζε θαη νη αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή επηδξνχλ αληίζηνηρα ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπ (Dancy et al., 2012). Δπίζεο, ην θχιν (γηα ην νπνίν ζα γίλεη
εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηα επφκελα θεθάιαηα) κπνξεί λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο
εξγαζηαθέο πξνζδνθίεο (Kaufman, 2005), θαζψο απηέο ζπλαξηψληαη ηνπ ηξφπνπ κε
ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν (π.ρ.
ζε ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο).
Μία ελδηαθέξνπζα παξάκεηξνο ηνπ ζέκαηνο είλαη ε εμέηαζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα
ζηηο πξνζδνθίεο αλζξψπσλ δηαθνξεηηθψλ γελεψλ. Ωο πξνο ηνχην, ρξεζηκνπνηείηαη
ζπρλά ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο «Traditionalists» (αλζξψπνπο πνπ γελλήζεθαλ
κεηαμχ 1922-1945), ηνπο «Baby Boomers» (αλζξψπνπο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ
1946-1964), ηνπο «Gen Xers» (αλζξψπνπο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ 1965-1980) θαη
ηνπο «Millenials/Gen Ys» (αλζξψπνπο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ 1981-2000), κε ζθνπφ
ηελ αλάδεημε ησλ δηαθνξψλ ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ή ηεξάξρεζεο αμηψλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ (Johnson & Lopes, 2008). Ζ δηαπίζησζε φηη ζε βάζνο 80-90 εηψλ,
δεκηνπξγνχληαη θχθινη ηεζζάξσλ γελεψλ δηαηππψζεθε απφ ηνπο Strauss θαη Howe
(1991) θαη παξά ηελ θάπσο απινπζηεπηηθή θαη φρη θνηλά απνδεθηή ινγηθή δηάθξηζεο
ησλ γελεψλ απηψλ, ε ηαμηλφκεζε έρεη θάπνηα ρξεζηκφηεηα ζηελ αλάδεημε γεληθψλ
ηάζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο νη αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ή ζηηο
εξγαζηαθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο (Costanza et al., 2012).
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Pew Research Center (2010) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
δείγκα ακεξηθαλψλ εξγαδνκέλσλ, νη Millenials ραξαθηεξίδνληαη απφ απηνπεπνίζεζε,
θηιειεχζεξε ζθέςε θαη πξνζπκία γηα αιιαγή. Ζ γεληθή ηνπο ζηάζε πξνο ηελ εξγαζία
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θαη ηελ επηζπκία γηα απηνπξαγκάησζε κέζσ απηήο, είλαη ζεηηθή (Josiam et al., 2009),
ελψ νη επαγγεικαηηθέο πξνζδνθίεο ηνπο αθνξνχλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο,
ζηε δπλαηφηεηα αλέιημεο, ηελ εθπαίδεπζε/κάζεζε, ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη
ζηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα (De Hauw & De Vos, 2010). Δπίζεο εκθαλίδνληαη
πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ πεξηγξαθή ζέζεο ηνπο (Zagenczyk et al., 2011). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ν
ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ επηθνηλσλία, θαζψο ιφγσ ηεο εμνηθείσζήο ηνπο κε
ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα, παξακέλνπλ πξνζβάζηκνη θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο
ηνπο (Guyer, 2013). Αληίζηνηρα, νη Gen Xers εθηηκνχλ ηδηαηηέξσο ηελ αίζζεζε ηνπ
αλήθεηλ θαη ηελ νκαδηθφηεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ηελ απηνλνκία, ηελ επειημία θαη ηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ελψ εκθαλίδνληαη πην επηθπιαθηηθνί έλαληη ηεο ηεξαξρίαο
θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ status quo (Tulgan, 2004). Δπίζεο, πξνηηκνχλ ηηο ιηγφηεξν
ηππηθέο ζρέζεηο, απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη πξνζδνθνχλ ζε πην ηζφξξνπε
ζρέζε εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο. εκεηψλεηαη πσο νη Baby Boomers (θαη
βεβαίσο νη Traditionalists) έρνπλ απνρσξήζεη πιένλ απφ ηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή
δσή θαη έρνπλ πάςεη λα απαζρνινχλ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.

1.2 Οη πξνζδνθίεο σο παξάκεηξνο παξαθίλεζεο
Οη πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο απνηεινχλ –φπσο θάλεθε ζηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο- θξίζηκε παξάκεηξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
ιακβάλνπλ απφ απηήλ, αιιά επίζεο επεξεάδνπλ ην βαζκφ απφδνζήο ηνπο, ππφ ηελ
έλλνηα φηη ε κελ ηθαλνπνίεζε ελ πνιινίο πξνθχπηεη απφ ηελ απφθιηζε κεηαμχ
πξνζδνθηψλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο (φπσο θάλεθε παξαπάλσ θαη απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο
ζεσξίαο επηβεβαίσζεο ησλ πξνζδνθηψλ), ε δε απφδνζε ζπλαξηάηαη ησλ θηλήηξσλ
(πνπ θαιιηεξγνχλ ή έζησ επεξεάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο).
Ζ αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη παξαθίλεζεο έρεη απαζρνιήζεη εθηελψο ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ίζσο ε πιένλ δεκνθηιήο ζεσξία ζην πεδίν απηφ είλαη εθείλε
πνπ πξνηάζεθε -ζηελ αξρηθή ηεο ηνπιάρηζηνλ κνξθή- απφ ηνλ Victor Vroom (1964)
θαη επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλα άηνκν επηιέγεη κηα
νδφ δξάζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Vroom, ε πξνζπκία ελφο αηφκνπ λα
πξνβεί ζε κηα ελέξγεηα εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο:
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α. ηελ αμία πνπ έρεη γηα ην άηνκν θάζε έλα απφ ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο
ελέξγεηαο,
β. ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα λα
νδεγήζεη ζε έλα νξηζκέλν απνηέιεζκα θαη
γ. ηελ πξνζδνθία ηνπ φηη θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα, ζα εθηειέζεη επηηπρψο ηελ
ελέξγεηα.
ηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα αηζζάλεηαη παξαθίλεζε έλαο
εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα θάησζη:


Ζ ζρέζε κεηαμχ πξνζπάζεηαο θαη απφδνζεο (πξνζδνθία - Expectancy): Έλαο
εξγαδφκελνο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη φηη ε απμεκέλε πξνζπάζεηά ηνπ ζα
νδεγήζεη θαη ζε απμεκέλα επίπεδα απφδνζεο.



Ζ ζρέζε κεηαμχ πξνζπάζεηαο θαη αλαγλψξηζήο ηεο (ζπληειεζηηθφηεηα Instrumentality): Έλαο εξγαδφκελνο πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη φηη ε απμεκέλε
απφδνζή ηνπ ζα αλαγλσξηζηεί θαη ζα έρεη σο επαθφινπζν ηελ αχμεζε ησλ
αληακνηβψλ.



Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ αληακνηβψλ θαη ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηνπο (αμία - Valence):
Έλαο εξγαδφµελνο πξέπεη λα αληηιαµβάλεηαη φηη νη απμεµέλεο αληαµνηβέο ηνπ ζα
ηαπηίδνληαη µε ηηο επηζπκίεο ηνπ.

Δπνκέλσο, ε παξαθίλεζε ζπλαξηάηαη ησλ ηξηψλ απηψλ παξαγφλησλ: νη άλζξσπνη
παξαθηλνχληαη α. φηαλ ζεσξνχλ φηη ε πξνζπάζεηά ηνπο ζα νδεγήζεη ζε απφδνζε, β.
εθηηκνχλ φηη ππάξρεη μεθάζαξε ζρέζε κεηαμχ απφδνζεο θαη ζπγθεθξηκέλνπ
απνηειέζκαηνο θαη γ. αμηνινγνχλ απηφ ην απνηέιεζκα σο ζεκαληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο.
Πξνθαλψο, γηα ηελ επίηεπμε πςειήο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπληζηάηαη θαη νη
ηξεηο παξάγνληεο λα βξίζθνληαη ζε πςειφ επίπεδν.
M= E×I×V (Motivation = Expetancy x Instrumentality x Valence)
Ο Vroom ζεσξεί φηη νη άλζξσπνη ηείλνπλ λα δξνπλ εδνληζηηθά, πξνηηκψληαο λα
αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πνπ ηνπο απνθέξνπλ ηελ πςειφηεξε νξηαθή ρξεζηκφηεηα.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ηάζε θάπνηνπ λα δξάζεη πξνο κία θαηεχζπλζε ζπλαξηάηαη
επζέσο ηεο πξνζδνθίαο φηη ε δξάζε ηνπ απηή ζα νδεγήζεη ζε έλα απνηέιεζκα πνπ
είλαη ειθπζηηθφ γηα εθείλνλ (Robbins, 1993).
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1.3. Οη πξνζδνθίεο σο κέξνο ηνπ ςπρνινγηθνύ ζπκβνιαίνπ
Ζ πξψηε έκκεζε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ
εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνζίαο, έγηλε απφ ηνλ Argyris (1960) ν νπνίνο κειεηψληαο ηελ
πεξίπησζε δχν εξγνζηαζίσλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εξγαδφκελνη ηείλνπλ
λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη λα ειαρηζηνπνηνχλ ηελ εξγαζηαθή
ηνπο δπζαξέζθεηα, φζν ε εξγνδνζία ζέβεηαη ηελ άηππε θνπιηνχξα ηνπο (ήηνη ηνπο
επηηξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο λφξκεο θαη ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη), ηνπο
εμαζθαιίδεη δίθαηεο ακνηβέο θαη εγγπάηαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο αζθάιεηα.
Παξά ην γεγνλφο φηη ν Argyris ρξεζηκνπνίεζε πξάγκαηη ηνλ φξν «ςπρνινγηθφ
ζπκβφιαην

εξγαζίαο» (psychological work contract) γηα λα πεξηγξάςεη ηελ

αληαιιαθηηθή απηή ζρέζε (exchange relationship) πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηηο
δχν πιεπξέο, εθείλνο πνπ πξνζέδσζε ζηελ έλλνηα κεγαιχηεξν εχξνο ήηαλ ν Levinson
(1962) πνπ φξηζε ην «ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην» σο ην ζχλνιν ησλ ακνηβαίσλ
πξνζδνθηψλ κεηαμχ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη.
Κάπνηεο απφ ηηο πξνζδνθίεο απηέο κπνξεί λα ιάβνπλ ηππηθή / ξεηή κνξθή, ελψ άιιεο
είλαη άξξεηεο, κε δηαηππσκέλεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ νη ιηγφηεξν ζπλεηδεηέο
πξνζδνθίεο (π.ρ. νη πξνζδνθίεο πνπ δηακνξθψλεη έλαο ππάιιεινο γηα ηε καθξνρξφληα
επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε) πνπ είλαη αθφκα δπζθνιφηεξν λα θαηαγξαθνχλ.
H Rousseau (1995) πξνζέδσζε ζηελ έλλνηα ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ δχν
δηαζηάζεηο: κία ζρεζηαθή (relational) θαη κία κεηαβηβαζηηθή (transactional). Ζ
ζρεζηαθή αθνξά δηαζηάζεηο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ε ίζε
κεηαρείξηζε θαη ε εξγαζηαθή αζθάιεηα, ελψ ε κεηαβηβαζηηθή αθνξά θπξίσο ηελ
ακνηβή θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ακθφηεξεο νη δηαζηάζεηο επεξεάδνπλ ηηο
πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εληέιεη απνηεινχλ ην θξηηήξην γηα ην βαζκφ
ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ελψ επεξεάδνπλ επζέσο θαη
ηελ απφδνζή ηνπο (Zagenczyk et al, 2011). Ζ πξφζιεςε ελφο εξγαδφκελνπ ζηεξίδεηαη
ζηελ θνηλή πεπνίζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ νξγαληζκνχ/εξγνδφηε φηη ε
πξφζιεςε απηή είλαη επσθειήο θαη γηα ηνπο δχν, παξά ην γεγνλφο φηη ην φθεινο πνπ
πξνζδνθάηαη είλαη δηαθνξεηηθφ. Ο εξγαδφκελνο πξνζδνθά πιηθέο θαη άπιεο
αληακνηβέο γηα ηελ εξγαζία ηνπ, ελψ ν εξγνδφηεο πξνζδνθά πςειή εξγαζηαθή
απφδνζε, αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο
παξαγσγήο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ θαη αθνζίσζε (Conway & Coyle-Shapiro, 2011).
Πξνθαλψο, ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην δελ ιακβάλεη ηππηθή κνξθή, πξάγκα πνπ
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ζεκαίλεη φηη νη πξνζδνθίεο πνπ επελδχνληαη ζε απηφ κπνξεί λα κελ γίλνληαη
αληηιεπηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηηο δχν πιεπξέο. Δληνχηνηο θαη παξά ηελ άξξεηε
κνξθή ηνπ, ην ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηε
δηακφξθσζε ηεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (Schein, 1980), θαζψο ιεηηνπξγεί
κεηαμχ άιισλ σο ζηαζεξνπνηεηηθφο κεραληζκφο κείσζεο ηεο αβεβαηφηεηαο
(McFarlane Shore & Tetrick, 1994).
Σν ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην δελ κέλεη ζηαζεξφ δηαρξνληθά, θαζψο νη πξνζδνθίεο
αιιάδνπλ (π.ρ. ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ θάζεσλ ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ
εξγαδφκελνπ). Δπίζεο, νη πξνζδνθίεο ζπλαξηψληαη ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη
δηακνξθψζεη ν εξγαδφκελνο γηα ηηο επθαηξίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο: αλ ζεσξεί φηη
ππάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαη πθίζηαληαη
ειθπζηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, ηφηε νη
πξνζδνθίεο πνπ δηακνξθψλεη είλαη πςειφηεξεο (Mohamed Azim et al., 2011). Σπρφλ
ξήμε ηνπ ζπκβνιαίνπ κπνξεί λα εθιεθζεί απφ ηνλ εξγαδφκελν σο απαμίσζε ηεο
ζρέζεο πνπ έρεη καδί ηνπ ν εξγνδφηεο (Zagenczyk et al., 2011).
Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ πξνζδνθηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην
ςπρνινγηθφ ζπκβφιαην, ην κεγάιν ηνπο εχξνο θαζηζηά πξαθηηθψο αδχλαην ηνλ
εμαληιεηηθφ ηνπο πξνζδηνξηζκφ (Kotter, 1973). Πνιινί κειεηεηέο θαίλεηαη πσο
ζπκθσλνχλ φηη ην πεξηερφκελν απηφ έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, εληνχηνηο δελ
ππάξρεη θνηλή αληίιεςε γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο (Hiltrop, 1995; Rousseau,
1995). Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηειεί κία πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ησλ
αιιαγψλ απηψλ.
Πίλαθαο 1.
Παξειζνχζεο θαη ζχγρξνλεο κνξθέο ηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ
Υαξαθηεξηζηηθό
Δζηίαζε

Παξειζνύζα κνξθή
Αζθάιεηα,

ζπλέρεηα, Αληαιιαγή,

αθνζίσζε
Μνξθή

Γνκεκέλε,

ύγρξνλε κνξθή
πξννπηηθή

απαζρφιεζεο
πξνβιέςηκε, Με

ζηαζεξή

δνκεκέλε,

αλνηρηή

επέιηθηε,
ζηελ

(αλα)δηαπξαγκάηεπζε
Τπνθείκελε βάζε

Παξάδνζε, ίζε κεηαρείξηζε, Γπλάκεηο ηεο αγνξάο, πψιεζε,
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θνηλσληθή

δηθαηνζχλε, ηθαλφηεηεο

θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηάμε
Τπνρξεψζεηο

ηνπ Αδηαηάξαθηε

εξγνδφηε

δεμηφηεηεο,

πξνζηηζέκελε αμία

ζπλέρεηα, Γίθαηε

εξγαζηαθή

θαη

αληακνηβή

γηα

ηελ

αζθάιεηα, πξνζηηζέκελε αμία

εθπαίδεπζε,

πξννπηηθέο

θαξηέξαο
Τπνρξεψζεηο

ηνπ Αθνζίσζε,

εξγαδφκελνπ

παξνπζία, Δλδν-επηρεηξεκαηηθφηεηα

ηθαλνπνηεηηθή

απφδνζε, (entrepreneurship), θαηλνηνκία,

ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο

εηζήγεζε

αιιαγψλ

γηα

βειηίσζε ηεο απφδνζεο, άξηζηε
απφδνζε
πκβαηηθέο ζρέζεηο

Σππηθέο,

ζπλήζσο

κέζσ Αηνκηθή

επζχλε

ηνπ

ζπληερληαθήο/ζπλδηθαιηζηηθ

εξγαδφκελνπ γηα ηε δηάζεζε

ήο εθπξνζψπεζεο

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (εζσηεξηθή
ή εμσηεξηθά)

Γηαρείξηζε

Δπζχλε

ηνπ

νξγαληζκνχ, Αηνκηθή

ζηαδηνδξνκίαο

ζρεδηαζκέλε/πξνγξακκαηηζκ

εξγαδφκελνπ,

επζχλε

ηνπ

επαγγεικαηηθή

έλε επαγγεικαηηθή αλέιημε αλέιημε κέζσ ηεο ζπλερνχο
κε επζχλε ηνπ ηκήκαηνο θαηάξηηζεο
πξνζσπηθνχ

θαη

πξνζσπηθήο

αλάπηπμεο

Πεγή: Anderson, N. & Schalk, R. (1998), “The psychological contract in retrospect
and prospect”, Journal of Organizational Behavior, 19, 637-647.
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2. Πξνθαηαιήςεηο

θαη

ζηεξεόηππα:

ελλνηνινγηθή

θαη

ζεσξεηηθή αλάιπζε
2.1.

Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνθαηάιεςεο

Ωο πποκαηάλητη νξίδνληαη νη αξλεηηθέο ηδέεο θαη απφςεηο ελφο αηφκνπ ή κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο απέλαληη ζε έλα άιιν άηνκν ή κηα άιιε θνηλσληθή νκάδα, νη
νπνίεο πξνέξρνληαη απφ θήκεο θαη αλαιεζείο πιεξνθνξίεο, πνπ παξνπζηάδνληαη σο
γεγνλφηα. Απηφ ζπκβαίλεη, ιφγσ απνδνρήο πιεξνθνξηψλ ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε
νξζφηεηά ηνπο (Hogg, Vaughan, 2010). Ο φξνο πξνθαηάιεςε θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη
«εθ ησλ πξνηέξσλ θξίζε». Ο αγγιηθφο φξνο prejudice πξνέξρεηαη απφ ηηο ιαηηληθέο
ιέμεηο prae θαη judicium (Hogg, Vaughan, 2010). χκθσλα κε ηνλ Ashmore (1970),
«πξνθαηάιεςε είλαη ε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε κηα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε
νκάδα θαη πξνο θάζε άηνκν πνπ αληηιακβάλεηαη φηη είλαη κέινο απηήο ηεο νκάδαο».
Πνιινί θνηλσληθνί ςπρνιφγνη νξίδνπλ ηελ πξνθαηάιεςε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη
πεξηζζφηεξνη ζηεξίδνληαη ζην θιαζζηθφ έξγν ηνπ G. Allport, The “Nature Of
Prejudice” θαη αλαθαιχπηνπλ φηη ε πξνθαηάιεςε ζπλδέεηαη ηφζν κε ηηο ζεηηθέο
επηζηήκεο (λεπξνεπηζηήκεο), φζν θαη κε ηηο ζεσξεηηθέο (θνηλσληνινγία, πνιηηηθέο
επηζηήκεο). Ο

Allport ζην έξγν ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ε πξνθαηάιεςε είλαη έλα

αξλεηηθφ θαηλφκελν (Allport, 1954, βξέζεθε ζε: Αλησλνπνχινπ, 2011).
Ζ πξνθαηάιεςε είρε νξηζηεί απφ ηνλ Allport (1954) σο κίζνο θαη αληηπάζεηα,
ραξαθηεξίδεηαη σο «κηα αληηπάζεηα πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ιαλζαζκέλε θαη αλειαζηηθή
γελίθεπζε, ζε κηα παγησκέλε εηθφλα» (Ησαλλίδνπ – Johnson, 1998) Σν άηνκν είηε
ληψζεη ηελ αληηπάζεηα απηή, ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηή ζηα κε κέιε ηεο θνηλσληθήο
νκάδαο, είηε ηελ εθθξάδεη θαλεξά ζην άηνκν ηεο άιιεο θνηλσληθήο νκάδαο.
Ο Allport αλαθέξεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο πξνθαηάιεςεο:


Αξρηθά, ππάξρεη ε γλσζηηθή δηάζηαζε, δειαδή πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο ζηάζεο,



έπεηηα ε ζπλαηζζεκαηηθή, πνπ είλαη ηζρπξά ζπλαηζζήκαηα (ζπλήζσο αξλεηηθά)
ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη θαη
ηέινο,
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κηα ζπκπεξηθνξηθή, δειαδή πξνζέζεηο λα ζπκπεξηθεξζεί θαλείο κε νξηζκέλνπο
ηξφπνπο απέλαληη ζην αληηθείκελν ηεο ζηάζεο (ε ζπκπεξηθνξηθή δηάζηαζε είλαη
ε πξφζεζε λα ελεξγήζεη θαλείο κε νξηζκέλνπο ηξφπνπο θαη φρη ε ελέξγεηα απηή
θαζαπηή) (Hogg, Vaughan, 2010).

Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιινί πνπ δελ ζπκθσλνχλ κε απηφ ην κνληέιν. Έρεη δηαηππσζεί
ε άπνςε πψο ε απνπζία αξλεηηθήο ζηάζεο θαη αληηιήςεσλ απέλαληη ζε θάπνην άηνκν
ή νκάδα δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη απνπζία πξνθαηάιεςεο. Απηή ε παξαηήξεζε
αθνξά ζηε ζρέζε πξνθαηάιεςεο θαη

ζηεξενηχπσλ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνπο

θνηλσληθνχο ή άιινπο ξφινπο πνπ επηηεινχλ ηα άηνκα.
Ο Brown, ζε αληίζεζε κε ηνλ Allport, νξίδεη ηελ πξνθαηάιεςε σο ηελ ηάζε ηνπ
αηφκνπ λα παξνπζηάδεη ππνηηκεηηθέο ζηάζεηο ή λα εθθξάδεηαη κε αξλεηηθά
αηζζήκαηα ή λα εθδειψλεηαη κε ερζξηθή θαη ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά, επεηδή ηα
άηνκα απηά αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε, αλψηεξε γηα ηα δηθά ηνπο δεδνκέλα
θνηλσληθή νκάδα (Brown, 1995, βξέζεθε ζε: Hogg, Vaughan, 2010).
Ο Parson (1991) επίζεο ππνζηεξίδεη φηη «είλαη πην πηζαλφ λα είκαζηε
πξνθαηεηιεκκέλνη ελαληίνλ θάπνηνπ αηφκνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη έλαλ πηζαλφ δξφκν
εμέιημεο γηα εκάο, απφ έλαλ πνπ απνξξίςακε ή δηαγξάςακε λσξίηεξα γηα λα
θαηαθέξνπκε άιινπο εμειίμηκνπο ζηφρνπο» (Parson, 1991).
Σέινο, ν Dovidio νξίδεη ηελ πξνθαηάιεςε σο έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ (ζεηηθψλ ή
αξλεηηθψλ) ην νπνίν έρεη έλαο άλζξσπνο απέλαληη ζε άιινπο αλζξψπνπο ή νκάδεο
αλζξψπσλ θαη κε ην νπνίν δεκηνπξγνχληαη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο θχξνπο αλάκεζά ηνπο
(Dovidio et al., 2010, βξέζεθε ζε: Αλησλνπνχινπ, 2011).
Ζ εθδήισζε ηεο πξνθαηάιεςεο εκθαλίδεηαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη είλαη
απνηέιεζκα κάζεζεο, θαζψο ην παηδί απφ πνιχ λσξίο καζαίλεη λα έρεη αξλεηηθή
ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, γηα παξάδεηγκα θφβν ή
θαρππνςία, ρσξίο λα έρεη επαξθείο γλψζεηο γηα ηηο άιιεο νκάδεο. Ο Tajfel (1981)
ζεσξεί πσο ππεχζπλνη γηα ηελ εθδήισζε απηή είλαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, νη
θίινη θαη ζπκκαζεηέο. Ζ αληίιεςε απηή παξακέλεη θαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ
αηφκνπ (Tajfel, 1981, βξέζεθε ζε: Θάλνπ, 2005).
Ζ πξνθαηάιεςε δηαθξίλεηαη ζε δπν κνξθέο, ηελ παξαδνζηαθή - θαλεξή θαη ηε
ζχγρξνλε- θξπθή.
χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή πξνθαηάιεςεο ε εθδήισζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ
(ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) είλαη θαλεξή θαη εθθξάδεηαη άκεζα θαη αλνηρηά. ( Hogg
Vaughan, 2010). Ζ θαλεξή απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην απνηειείηαη απφ ηε
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ξαηζηζηηθή κνξθή ησλ ζπκπεξηθνξψλ, δειαδή απφ ηελ απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
ηελ απφξξηςε ζπγθεθξηκέλσλ κειψλ ηεο θνηλσληθήο νκάδαο. Σν δεχηεξν,
απνηειείηαη απφ ηελ αληίζεζε γηα δηαπξνζσπηθή επαθή κε κε κέιε ηεο νκάδαο. Σελ
αληίζηαζε γηα θάζε είδνπο επαθή (ζπλαηζζεκαηηθή ή εξσηηθή) κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ ( Hogg, Vaughan, 2010).
ζνλ αθνξά ζηε ζχγρξνλε πξνθαηάιεςε, απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία ζηνηρεία
(Sears 1988). Αξρηθά, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ άξλεζε ηεο ζπλερνχο δηάθξηζεο.
Γεχηεξνλ, απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ απαηηήζεσλ ησλ αξηζκεηηθά κηθξφηεξσλ
θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηέινο, απφ ηε κλεζηθαθία γηα ηηο φπνηεο «εηδηθέο θνηλσληθέο
ξπζκίζεηο» απνιακβάλνπλ νη κηθξφηεξεο ζε αξηζκφ θαη θνηλσληθή εμνπζία νκάδεο.
Ζ ζχγρξνλε πξνθαηάιεςε απνζθνπεί ζηελ δηαιιαθηηθφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ είλαη
πξνθαηεηιεκκέλνη θαη πξνβαίλνπλ ζε θνηλσληθνχο θαη ηαμηθνχο δηαρσξηζκνχο. Καηά
ηελ ζχγρξνλε - θξπθή πξνθαηάιεςε ηα άηνκα πνπ είλαη «θξπθά» πξνθαηεηιεκκέλα
κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο δελ είλαη αξλεηηθά ζηε βειηίσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ απηψλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ αιιά δελ ην ππνζηεξίδνπλ
θηφιαο. Γελ ρξεζηκνπνηνχλ άζρεκνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηα κε κέιε, αιιά θξαηάλε
θαη κηα απφζηαζε απφ απηά. Γεληθά, ηα άηνκα κε θξπθή πξνθαηάιεςε παξφιν πνπ
δελ έρνπλ ηζρπξέο αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα κε κέιε, δελ έρνπλ νχηε ζεηηθά
αηζζήκαηα απέλαληη ζε απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο (Hogg, Vaughan, 2010).

2.2.

Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηεξενηύπνπ

Σα ζηεξεφηππα, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ πξνθαηάιεςε θαη κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε δηάθξηζε, απνηεινχλ έλα ζχλνιν δνκψλ απφ πεπνηζήζεηο, γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά κειψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη πνπ
επεξεάδνπλ ην πψο νη άλζξσπνη πξνζέρνπλ, θαηεγνξηνπνηνχλ, θσδηθνπνηνχλ,
παξνπζηάδνπλ θαη επαλαθηνχλ πιεξνθνξίεο γηα άιινπο θαη ην πψο απηνί θξίλνπλ θαη
απαληνχλ ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (Stangor, & Schaller, 1996:3-37).
Ωο ζηεξεφηππα, νξίδνληαη νη γεληθεπκέλεο θαη απιέο εηθφλεο, απφςεηο θαη ζηάζεηο γηα
κηα νκάδα αλζξψπσλ, νη νπνίεο είλαη βαζηά ξηδσκέλεο ζην πνιηηηζκηθφ παξειζφλ θαη
παξφλ ηνπ θάζε αηφκνπ θαη εληνπίδνληαη αθνχ εμεηαζηεί ε θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ
θαζελφο. Δπίζεο, σο ζηεξεφηππν ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ
έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, απφςεηο θαη ελδηαθέξνληα θαη απηφκαηα ηα θάλεη λα
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δηαθέξνπλ απφ άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηνπο ηνπνζεηεί ζε θάπνην ζεκείν
θνηλσληθήο ηεξαξρίαο (Λακπξίδεο, 2004).
Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε ζηέξενο πνπ ζεκαίλεη ζηαζεξφο θαη απφ ηε
ιέμε ηχπνο πνπ ζεκαίλεη εηθφλα, απφ ην αξραίν ηχπηεηλ πνπ ζεκαίλεη πιήηησ. Ζ
αξρηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο ζηεξεφηππν ήηαλ θαινχπη, πηλαθίδα, θάηη πνπ
θαηαζθεπαδφηαλ θαη ήηαλ δχζθνιν λα ην αιιάμεηο. Αξγφηεξα, απέθηεζε ηε ζεκεξηλή
ηεο ρξήζε απφ ηνλ Walter Lippmann ζην θιαζζηθφ ηνπ βηβιίν «Κνηλή γλψκε»
(1992). Σα ζηεξεφηππα αληηπξνζσπεχνπλ ηε γλψζε ηελ νπνία νη άλζξσπνη έρνπλ γηα
νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο (Βιαρφπνπινο, Γεσξγνχιαο, Ηληδεζίλνγινπ, Κάιθαο,
Μπξίθα, 2003, βξέζεθε ζε: θιαξή, 2010).
χκθσλα κε

ηελ

Γξαγψλα

(2007) «ηα

ζηεξεφηππα

απνηεινχλ

γλσζηηθέο

αλαπαξαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ κηα νπνηαδήπνηε θνηλσληθή νκάδα θαη ηα κέιε ηεο.
Πξφθεηηαη γηα «κηα εηθφλα ζην θεθάιη καο (Lippmann, 1922, βξέζεθε ζε: Γξαγψλα,
2007) κηα γελίθεπζε πνπ θαηαζθεπάδνπκε θαη απνδίδνπκε ζε φια ηα κέιε κηαο
αλζξψπηλεο νκάδαο. Απνηεινχλ κηα γλσζηηθή θαηαζθεπή ε νπνία έρεη δηθή ηεο δσή».
Οη πιεξνθνξίεο πνπ δερφκαζηε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θηιηξάξνληαη απφ ηα
ζηεξεφηππα, νξγαλψλνληαο θαη θαηεπζχλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αληίιεςή καο
πξνο ηξίηνπο. Ο ηχπνο ηεο επαθφινπζεο ζπκπεξηθνξάο ζα είλαη θαη αλάινγνο ηνπ
πεξηερφκελνπ ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ ζηεξενηχπνπ. Ζ δηακφξθσζε ησλ ζηεξενηχπσλ
εμαξηάηαη απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν εκθαλίδνληαη θαη πεξηβάιινληαη θαη ε
εθαξκνγή ηνπο νδεγεί ζε θνηλσληθέο αδηθίεο (Γξαγψλα, 2007).
Παξφκνηεο αληηιήςεηο γηα ηελ έλλνηα ησλ ζηεξενηχπσλ έρεη θαη ν Allport. Κχξην
ζέκα ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη ε γλσζηηθή δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο, δειαδή ε
απινπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν άηνκν,

φηαλ δέρεηαη πάξα

πνιιέο πιεξνθνξίεο, θαηεγνξηνπνηεί ηα πξάγκαηα γηα λα ηα θάλεη πην απιά ζην
κπαιφ ηνπ (Schneider, 2005). Πάλησο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξενηχπσλ, ε
απινπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζπληειεί ζε «δηθαηνινγεκέλε» ζπκπεξηθνξά απέλαληη
ζε άηνκα άιισλ νκάδσλ (Allport, 1954, βξέζεθε ζε: Μηηίιεο).
Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηεξενηχπσλ είλαη φηη έρνπλ ζπιινγηθφ
ραξαθηήξα. Σα ζηεξεφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νκάδεο αηφκσλ σο ζηνηρεία
ζθέςεο θαη δξάζεο ελαληίνλ κειψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη (π.ρ
νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη κε παξαγσγηθνί). Ο Lippmann (1922) ππνζηήξημε ηηο
εμήο ζέζεηο ησλ ζηεξενηχπσλ: ηα άηνκα, γηα λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζ' έλα
δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ πεξίγπξν, ηείλνπλ λα δεκηνπξγνχλ κία απινχζηεπζε ηεο
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θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο δηακεζνιάβεζεο αλάκεζα ζε
απηά θαη ηνλ πεξίγπξν ηνπο. Δλ ηέιεη, απηή ε εηθφλα ζπληζηά ηα ζηεξεφηππα, ηα νπνία
είλαη κε επηζπκεηή κνξθή νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο γλψκεο, δηφηη κε βάζε ηελ
αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη ιαλζαζκέλα. Δίλαη αλζεθηηθά
ζηελ ελεκέξσζε θαη γεληθεχνληαη κέζσ κηαο αηηηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ
αλαπαξηζηά κία κηθξνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο γλψζεο θαη «δηάλνηαο» ηεο θνηλσλίαο
(Lippmann, 1922, βξέζεθε ζε: Λακπξίδεο, 2004). χκθσλα, βέβαηα, κε ηνπο Stangor
& Schaller (1996), ηα ζηεξεφηππα εθιακβάλνληαη φρη κφλν σο ζπιινγηθέο
αλαπαξαζηάζεηο, αιιά θαη σο αηνκηθέο. Απηή φκσο ε αηνκηθή ή ζπιινγηθή θχζε
ηνπο, ζέηεη ην θξηηήξην γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ ζηεξεφηππνπ θαη ηεο πξνθαηάιεςεο
(Soubiale, 2009:181-184). Π.ρ. σο κεραληζκνί άκπλαο θαη σο ζεκέιηα γηα ηελ
θαηαλφεζε θαη εδξαίσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Απηά ελ κέξεη αληαλαθινχλ
ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ θαη ηηο αξρέο πνπ ηα δηέπνπλ (Υξπζνρφνπ, 2005:134137).
ζνλ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηoπο, ν Tajfel (1981) ήηαλ πξσηνπφξνο εξεπλεηήο
θνηλσληθήο ςπρνινγίαο πνπ ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κειέηεο ησλ γλσζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη ηα ζηεξεφηππα. Σα ζηεξεφηππα είλαη
ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ απινπνίεζε ηεο πνιχπινθεο θνηλσληθήο, αηνκηθήο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ πνιπζρηδνχο
θνηλσληθνχ ζχκπαληνο κέζα ζην νπνίν ην άηνκν πξνζπαζεί λα βξεη ηελ ζέζε ηνπ. Σα
ζηεξεφηππα παίδνπλ ην ξφιν ησλ θίιηξσλ επεμεξγαζίαο ησλ εηζεξρφκελσλ
πιεξνθνξηψλ. Με απηή ηνπο ηελ ηθαλφηεηα απινπνηνχλ ηελ αλάγλσζε ησλ
κελπκάησλ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη νδεγνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο
θαηλνχξηαο γλψζεο ζε ήδε ππαξθηέο ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο. Απσζνχλ ηελ
πεξίπησζε εκθάληζεο λέσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ / θαηεγνξηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
απνπξνζαλαηνιίζνπλ θαη λα κπεξδέςνπλ ην άηνκν δπζθνιεχνληαο ηελ πξνζπάζεηα
γλσζηηθνχ μεθαζαξίζκαηνο ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη
(Macrae et al., 1994b, βξέζεθε ζε: Λακπξίδεο, 2004)
Ο Σajfel (1981), φκσο, ππήξμε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ππέδεημαλ φηη ηα
ζηεξεφηππα δελ εμππεξεηνχλ κφλν ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ θαη ηφληζε
ηε ζεκαζία γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ησλ ζηεξενηχπσλ. Σα ζηεξεφηππα είλαη παξφληα ζε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ
κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ, δηαθνξψλ ζηελ ρξήζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε απέλαληη
ζηελ εμνπζία (Eagly, 1995). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζηεξεφηππα εκθαλίδνληαη γηα
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λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ θαηεζηεκέλε ηάμε ησλ πξαγκάησλ θαηά ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ
θαη γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο (Hogg
& Abrams, 1993, βξέζεθε ζε: Λακπξίδεο, 2004).
Πάλησο, έηζη φπσο ην ζθέθηεηαη θαη ν Tajfel (1981), ε θνηλσληθή πηπρή ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζηεξενηχπσλ ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα: θαηά πξψηνλ, επηηξέπνπλ λα
εξκελεπηνχλ θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα κεγάιεο θιίκαθαο θαη απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηελ απφδνζε επζπλψλ. Καηά δεχηεξνλ, πξνβάιινπλ κηα κεγάιε
πνηθηιία θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, ππεξεηψληαο ηελ ηδενινγηθή
ιεηηνπξγία ηεο

εξκελείαο

θαη

δηθαηνιφγεζεο

ηνπ

ππάξρνληνο

θνηλσληθνχ

ζπζηήκαηνο. Καηά ηξίηνλ, πξνεηνηκάδνπλ αλαιφγσο ην έδαθνο γηα έλαλ ζεηηθφ
δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζην ζχλνιν ζην νπνίν αλήθεη. Οη ιεηηνπξγίεο
απηέο νλνκάδνληαη αληίζηνηρα θνηλσληθή αηηηνιφγεζε, θνηλσληθή ηεθκεξίσζε θαη
θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε (Tajfel, 1981, βξέζεθε ζε: Λακπξίδεο, 2004).
α. πσο ήδε επηζεκάλζεθε, ε θνηλσληθή αηηηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία
δηεξεχλεζεο, φπνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί ζηεξεφηππα, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη
ηα θνηλσληθά θαηλφκελα πνπ ππάξρνπλ ηξηγχξσ ηνπ. Απηά, βνεζάλε ζηελ
νκαδνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ ψζηε φηαλ ππάξμεη θάπνην θνηλσληθφ πξφβιεκα, λα
πξνζδηνξίδεηαη κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ λα θαηεγνξείηαη σο άκεζα ππεχζπλε γηα
ην πξφβιεκα απηφ, αληί γηα ηνλ αιεζηλφ ππαίηην. Πνιιέο θνξέο ε νκαδνπνίεζε
απηή νδεγεί ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα θαη γίλεηαη ν απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο. Γηα
παξάδεηγκα, ν άλζξσπνο έρεη αλάγθε λα δηθαηνινγήζεη ηελ αξλεηηθφηεηα θαη ην
ζπκφ πνπ ληψζεη γηα ηε δπζκελή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία δεη. Έηζη,
ρξεζηκνπνηψληαο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο
απφ απηή πνπ αλήθεη (π.ρ δεκφζηνη ππάιιεινη), θαη θαηεγνξψληαο ηηο γηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, πηζηεχεη φηη βξήθε ηνλ ζσζηφ
ππαίηην, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα βξήθε έλαλ απνδηνπνκπαίν ηξάγν (βξέζεθε ζε:
Λακπξίδεο, 2004).
β. Ζ θνηλσληθή ηεθκεξίσζε αλαθέξεηαη ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
ζηεξεφηππνπ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο γηα λα δηθαηνινγεζνχλ νη πξάμεηο ή ηα
ζρέδηα ελαληίνλ απηήο ηεο νκάδαο. Σν παξάδεηγκα πνπ δίλεη ν Tajfel (1981) αθνξά
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη απνηθηαθέο δπλάκεηο ηνλ 19ν αη. δεκηνχξγεζαλ
ππνηηκεηηθά ζηεξεφηππα γηα ηηο θπιέο πνπ εθκεηαιιεχνληαλ απάλζξσπα,
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ηα ηκπεξηαιηζηηθά ηνπο ζρέδηα. Ζ
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απν-

αλζξσπνπνίεζε κηαο νκάδαο θάλεη ηε βάλαπζε εθκεηάιιεπζή ηεο λα θαίλεηαη πην
ηεθκεξησκέλε, θπζηθή θαη ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθή. Οη Jost θαη Banaji (1994)
επηρείξεζαλ ηε δηεμνδηθφηεξε εμέηαζε ηεο άπνςεο ηνπ Tajfel θαη πξφηεηλαλ φηη ε
ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ηεθκεξίσζεο εμππεξεηεί ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ
θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο πξαγκάησλ κέζα απφ ηελ
ηεθκεξίσζε ηφζν ηνπ εαπηνχ φζν θαη ηεο νκάδαο (βξέζεθε ζε: Λακπξίδεο, 2004).
γ. Ζ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ελίζρπζεο ησλ ζηεξενηππηθά
δνκεκέλσλ δηαθνξψλ, πνπ εληζρχνπλ ηελ εηθφλα ηεο νκάδαο, ζηελ νπνία ην άηνκν
θαηαηάζζεη ηνλ εαπηφ. πλήζσο, απηφ ζπκβαίλεη ζε ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο ε
δηαθνξνπνηεηηθή ηζρχο ηεο νκάδαο πξνζιακβάλεηαη σο παξαπαίνπζα θαη
απεηινχκελε ή φηαλ νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο είλαη ηέηνηεο, ψζηε κηα νκάδα
ρακειήο, θνηλσληθήο ή άιιεο ζέζεο λα πξνζιακβάλεηαη σο άλνκε θαη
κεηαβαιιφκελε. Ζ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
παξαγσγήο ζεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηελ νκάδα πνπ βξίζθεηαη ην άηνκν θαη
αξλεηηθψλ γηα ηηο άιιεο νκάδεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην απνηέιεζκα απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο είλαη ε δξακαηηθή αχμεζε ηνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ
νκάδσλ (Tajfel, 1982, βξέζεθε ζε: Λακπξίδεο, 2004).
Δλδηαθέξνλ επίζεο ζην ζέκα απηφ είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ Pierre Bourdieu
(Bourdieu, 1970 ζην Πηεξ Μπνπξληηέ, Κείκελα Κνηλσληνινγίαο, 1999), ν νπνίνο ζηελ
ζεσξία ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ habitus, έλλνηα πνπ παξαπέκπεη ζηελ
αξηζηνηειηθή ρξήζε ηνπ φξνπ «έμηο». Με ηνλ φξν habitus ν Bourdieu αλαθέξεηαη ζην
ζχλνιν ησλ πξνδηαζέζεσλ κε βάζε ηηο νπνίεο ηα άηνκα ελεξγνχλ θαη αληηδξνχλ ζηηο
θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Οη πξνδηαζέζεηο απηέο ελεξγνπνηνχλ πξαθηηθέο, αληηιήςεηο,
ζηάζεηο πνπ είλαη «θαλνληθέο», ρσξίο σζηφζν λα ξπζκίδνληαη ζπλεηδεηά απφ θάπνηνλ
θαλφλα. Οη πξνδηαζέζεηο απηέο, νη «έμεηο», «εληππψλνληαη» ζηα άηνκα απφ ηελ
παηδηθή ειηθία, θπξίσο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηξφπν πνπ ην παηδί ζα απνθηήζεη
ζπλήζεηεο πνπ ζηελ θπξηνιεμία «κνξθψλνπλ» ηνλ λνπ θαη ην ζψκα ηνπ.
Οη έμεηο είλαη δνκεκέλεο εληππψζεηο, αληαλαθινχλ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θάησ
απφ ηηο νπνίεο απνθηήζεθαλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ εκθαλίδνπλ ζρεηηθή νκνηνγέλεηα
ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. χκθσλα κε ηνλ Bourdieu άηνκα ηεο ίδηαο θνηλσληθήο
ηάμεο ηείλνπλ λα ελεξγνχλ κε παξφκνηνπο ηξφπνπο. Οη έμεηο έρνπλ επίζεο δηάξθεηα,

24

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ κε πξνζπλεηδεηφ ηξφπν.
Αιιάδνπλ δχζθνια, κφλν κεηά απφ ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα θαη θάησ απφ
δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο.
Σν habitus, φπσο ε γιψζζα, ζπγθξνηεί έλαλ γελεηηθφ κεραληζκφ πνπ είλαη ηθαλφο λα
παξάγεη πιεζψξα πξαθηηθψλ θαη αληηιήςεσλ, θαη κάιηζηα ζε πεδία δηαθνξεηηθά απφ
απηά ζηα νπνία αξρηθά απνθηήζεθαλ. ηελ έλλνηα απηή ν Bourdieu

πεξηιακβάλεη

ηελ νηθνγέλεηα, ηηο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ
εζλφηεηα, ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ηε
δνκή ηεο γεηηνληάο θαη γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ( Rupam Saran, 2016
ζ.54). Σν habitus θαζνδεγεί ηα άηνκα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, πξνζαλαηνιίδεη ηηο
πξάμεηο ηνπο, παξέρεη ζε απηά ηελ αίζζεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηελ απαξαίηεηε
sens pratique φπσο ν ίδηνο ηε ιέεη ηελ «πξαθηηθή αίζζεζε» πνπ απνηειεί γηα ηνλ
Bourdieu θαηάζηαζε ηφζν λνεηηθή φζν θαη ζσκαηηθή. χκθσλα κε ηνλ Bourdieu ε
έλδπζε, ε θηλεζηνινγία, ε πξνθνξά πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζσκαηηθέο έμεηο.
χκθσλα κε ηνλ Γάιιν θνηλσληνιφγν, «ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαιεθηηθήο πνπ ππάξρεη
αλάκεζα ζηηο ηάζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηηο έμεηο θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ εκπιέθνληαη
ζηνλ νξηζκφ ηεο ζέζεο δελ είλαη ιηγφηεξα, αλ θαη είλαη ιηγφηεξν εκθαλή, κέζα ζηνπο
πην δηεπζεηεκέλνπο θαη άθακπηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δνκήο, φπσο ηα πην παιηά θαη
ηα ιηγφηεξν θσδηθνπνηεκέλα επαγγέικαηα ηεο δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο. ….νξηζκέλα απφ
ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηψηεξσλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, είηε αθνξνχλ ηελ ηάζε γηα θνξκαιηζκφ, ην θεηηρηζκφ ηεο αθξίβεηαο, είηε
ηελ θαηά γξάκκα αλαθνξά ζηνπο θαλνληζκνχο, είλαη ε εθδήισζε, κέζα ζηε ινγηθή κηαο
ηδηαηηέξσο επλντθήο θαηάζηαζεο θαηά ην πέξαζκά ηεο ζην ελέξγεκα, ελφο ζπζηήκαηνο
απφ δηαζέζεηο πνχ εθδειψλεηαη επίζεο εθηφο ηεο γξαθεηνθξαηηθήο θαηάζηαζεο θαη πνπ
ζα αξθνχζε ζην λα πξνδηαζέζνπκε ηα κέιε ηεο κηθξναζηηθήο ηάμεο ζηηο αξεηέο πνπ
απαηηεί ε γξαθεηνθξαηηθή ηάμε θαη ηηο νπνίεο εμαίξεη ε ηδενινγία ηεο «δεκφζηαο
ππεξεζίαο» -ηηκηφηεηα, εκκνλή ζηε ιεπηνκέξεηα, κεγάιε απζηεξφηεηα θαη ξνπή πξνο
ηελ εζηθή αγαλάθηεζε» (Bourdieu P. & J.C. Passeron, 1970 ζην Πηεξ Μπνπξληηέ:
1999).
Ζ έλλνηα ηεο παιαηφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε κηα θνηλσληθή νκάδα παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ελφο ζηεξενηχπνπ. Οη άλζξσπνη, αθφκε θαη αλ
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βξεζνχλ ζε κηα θαηάζηαζε ε νπνία ζα δηαςεχζεη ηηο πξνεγνχκελεο απφςεηο πνπ είραλ
γη' απηή, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αξρηθή άπνςε πνπ είραλ γηα ην πξφζσπν ή γη' απηή
ηελ θαηάζηαζε (Sherman et al., 1990). ηαλ ην άηνκν αληηιεθζεί ζπγθεθξηκέλεο
ηδηφηεηεο φπσο ε θπιή, ην γέλνο, ε νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν, εκθαλίδνληαη
απηφκαηα απφ ηε ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο
δηακνξθψλνπλ ακέζσο ηελ άπνςε θαη ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ πξηλ δξάζεη ε γλσζηαθή
δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ (Γθφηνβνο, 2004).
Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληνγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηα ζηεξεφηππα «ηίζεληαη ζε
ιεηηνπξγία φηαλ πάξνπλ ηε κνξθή γλσζηηθψλ δνκψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηηο
πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ θάπνησλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ, φζν θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ απηψλ ησλ
νκάδσλ» (Παπαζηάκνπ, 2008, βξέζεθε ζε: Θσκαΐδνπ, 2010).
Ο Walter Lippmann (1922), ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηε ιέμε ζηεξεφηππα ζην
ιεμηιφγην ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ηελ νπνία δαλείζηεθε απφ ην ρψξν ηεο
ηππνγξαθίαο, ραξαθηεξίδνληάο ηα σο «εηθφλεο ζην θεθάιη καο» ή «ράξηεο ηνπ
θφζκνπ».
Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηακφξθσζε ησλ ζηεξεφηππσλ είλαη:
α) Ζ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ηα ζηεξεφηππα είλαη απνηέιεζκα ηεο ελδναηνκηθήο ζχγθξνπζεο, πνπ επηιχεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ακπληηθψλ κεραληζκψλ
θαη έρνπλ σο ζηφρν ηηο αλίζρπξεο κεηνλνηηθέο νκάδεο. Υαξαθηεξηζηηθφ π.ρ.
απνηειεί ε ζεσξία ηνπ απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ (Schneider, 2005),
β) Ζ θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ηα ζηεξεφηππα απνθηψληαη θαη
δηαηεξνχληαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελίζρπζεο θαζψο
θαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ
θνηλσληθνχο ξφινπο,
γ) Ζ ζεσξία ηεο ξεαιηζηηθήο ζχγθξνπζεο, φπνπ ηα ζηεξεφηππα είλαη απνηέιεζκα ηεο
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ δχν νκάδσλ,
δ) Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, φπνπ ηα ζηεξεφηππα είλαη απνηέιεζκα ηεο
δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ελεξγνπνηνχληαη φηαλ
απηή απεηιείηαη ζην πιαίζην ησλ δη-νκαδηθψλ ζρέζεσλ θαη
ε) ε γλσζηηθή πξνζέγγηζε, φπνπ ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ γλσζηηθέο δνκέο πνπ
πεξηέρνπλ ηηο γλψζεηο, πεπνηζήζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ νκάδα.
(Υαληδή, 2006:228-246). Γηα παξάδεηγκα, ην ζηεξεφηππν φηη νη Γεξκαλνί είλαη
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ςπρξνί θαη πεηζαξρηθνί, κπνξεί λα αιιάμεη αλ εθηεζνχκε ζε πιεξνθνξίεο πνπ λα
δείρλνπλ φηη θάπνηνη δελ είλαη θαη ηφζν πεηζαξρεκέλνη ή ςπρξνί.
Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο. Ωο δηάθξηζε νξίδεηαη ε
ζπκπεξηθνξά άληζεο αληηκεηψπηζεο ή κεηαρείξηζεο αηφκσλ ή νκάδσλ βάζεη ηεο
θπζηθήο ή θνηλσληθήο ηνπο θαηεγνξηαθήο ππαγσγήο (π.ρ. θχιν, θπιή, θνηλσληθή
ζέζε) ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν ή ε νκάδα (Υαληδή, 2000: 104). ε ζέκαηα
δηάθξηζεο πνπ ζπλδένληαη κε ην θχιν, ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα έρνπλ
γίλεη ζπζηεκαηηθέο ζεζκηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ
ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ Διιάδα φζν θαη παγθνζκίσο, κε ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο θαη δηαθξίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ
θχισλ ζπρλφηεξα είλαη θπξίσο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη εκθαλίδνληαη θπξίσο
ζηνπο νηθνλνκηθνχο, δηνηθεηηθνχο, επαγγεικαηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο δείθηεο ησλ
ρσξψλ, φπσο θαη ζε απηφλ ηεο αλεξγίαο (Βνζληάδνπ, Γελδξηλνχ, & Βαΐνπ, 2004).

2.3.

Θεσξίεο άκβιπλζεο θαη ππέξβαζεο ησλ ζηεξεόηππσλ

Σα ζηεξεφηππα απαληψληαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο, απηφ-επηβεβαηψλνληαη ζε
θαζεκεξηλή βάζε

θαη απνηέιεζαλ πεδίν αλάπηπμεο δηαθφξσλ ζεσξεηηθψλ

πξνζεγγίζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαη αιιαγή ηνπο.
Γηα ηελ αιιαγή ησλ ζηεξεφηππσλ έρνπλ πξνηαζεί ηξία κνληέια πνπ επηθεληξψλνληαη
ζην ξφιν ησλ κε επηβεβαησηηθψλ πιεξνθνξηψλ:
α) ην ινγηζηηθφ κνληέιν, φπνπ ε αιιαγή ησλ ζηεξενηχπσλ γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ
αζξνηζηηθή έθζεζε ζε κε επηβεβαησηηθέο πιεξνθνξίεο,
β) ην κνληέιν ηεο κεηαζηξνθήο, φπνπ ηα ζηεξεφηππα αιιάδνπλ ξηδηθά φηαλ
απαληψληαη πεξηπηψζεηο δξακαηηθήο δηάςεπζήο ηνπο απφ κεκνλσκέλα κέιε ηεο
έμσ-νκάδαο (Κνθθηλάθε, 2006: 244-245),
γ) ην κνληέιν ησλ ππνηχπσλ (Brewer, Dull & Lui, 1981:656-670), φπνπ ηα
ζηεξεφηππα απνηεινχλ ηεξαξρηθέο δνκέο θαη ε αιιαγή ηνπο είλαη εθηθηή κφλν
φηαλ νη κε επηβεβαησηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηδηαίηεξε (ππφ)νκάδα είλαη
δηάζπαξηεο ζε πνιιά κέξε ηεο νκάδαο.
Ζ πην δεκνθηιήο άπνςε γηα ηελ αιιαγή ησλ ζηεξεφηππσλ είλαη ε Τπφζεζε ηεο
επαθήο, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Allport (1954), ζχκθσλα κε ηελ

νπνία

ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κεησζεί ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη λα
βειηησζνχλ νη δηνκαδηθέο ζρέζεηο είλαη ε επαθή κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ε νπνία κπνξεί
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λα έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα φηαλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπρλφηεηα, επαξθή
δηάξθεηα, εγγχηεηα θαη ζπλεξγαηηθή αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ, ηα νπνία έρνπλ
ηζφηηκε θνηλσληθή ζέζε, δηαςεχδνπλ ην ζηεξεφηππν θαη ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρχνληεο
θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηηο λφκηκεο αξρέο εμνπζίαο (Hewstone,1996:1-44
Pettigrew,1998:65-85).
Λφγσ φκσο ηνπ φηη ε Τπφζεζε ηεο επαθήο δελ δηεπθξηλίδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ
ηε γελίθεπζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επαθήο πξνηάζεθαλ ηξία κνληέια,
βαζηζκέλα ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο θαηεγνξηνπνίεζεο:
α) ην κνληέιν ηεο απνθαηεγνξηνπνίεζεο, φπνπ ε επαθή γίλεηαη ζε δηαπξνζσπηθφ
επίπεδν,
β) ην κνληέιν ηεο ειάρηζηεο ςπρνινγηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο, φπνπ ε επαθή γίλεηαη
ζε δη-νκαδηθφ επίπεδν θαη κεηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα γεληθεχνληαη ζε φια ηα
κέιε ησλ νκάδσλ, (Κνθθηλάθε, 2006:250-251),
γ) ην κνληέιν ηεο επαλαθαηεγνξηνπνίεζεο (Gaertner, et al. 1993:1-26), φπνπ ηα κέιε
ηεο έλδν-νκάδαο θαη έμσ-νκάδαο ππάγνληαη ζε έλα ππεξηεηαγκέλν επίπεδν,
πηνζεηψληαο κηα θνηλή ελδν-νκαδηθή ηαπηφηεηα θαη
δ) ην κνληέιν ηεο δηηηήο ηαπηφηεηαο (Gonzalez & Brown, 2003:195-214), φπνπ ηα
άηνκα παξάιιεια κε ηελ θνηλή ελδν-νκαδηθή ηαπηφηεηα δηαηεξνχλ ηελ θνηλσληθή
ηαπηφηεηα ηεο νκάδαο πξνέιεπζεο.

2.4 Δπηπηώζεηο ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο
Ζ ζεκαζία πνπ έρεη ε επηζήκαλζε ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ κέζα απφ ηηο
θνηλσληνινγηθέο έξεπλεο ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ αλάδεημε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Σα
ζηεξεφηππα εμαθνινπζνχλ λα ζηνηρεηψλνπλ θνηλσλίεο θαη ζεζκνχο κε ηδηαίηεξα
εκθαλή απνηειέζκαηα θαη ζην νξγαλσηηθφ πιαίζην, παξά ηελ κεγαιχηεξε θαη
ζπρλφηεξε επαθή ησλ αλζξψπσλ ζην ζχγρξνλν θφζκν (Operario and Fiske, 2001, ζ.
45). Γηαπηζηψλεηαη φηη νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηηο νπνίεο κνηξάδνληαη ηα κέιε
κίαο νκάδαο επηδξνχλ φρη κφλν ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ηα άηνκα απηά γηα ηνλ
πεξηβάιινληα θφζκν, αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Έηζη ηα ζηεξεφηππα
ππάξρνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη έρνπλ επίδξαζε ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά.
Οη ζπλέπεηεο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε έγθεηληαη ηφζν ζηελ δηαθξηηή κεηαρείξηζε
πνιηηψλ κε ηδηαίηεξα έκθπια, θπιεηηθά, εζλνηηθά, ζξεζθεπηηθά, ζεμνπαιηθά,
επαγγεικαηηθά ή άιια γλσξίζκαηα φζν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη
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αληηιακβάλνληαη ηελ ζέζε θαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ηελ νξγαλσζηαθή
ηνπο ζπκπεξηθνξά (Schein, 1973; Braithwaite et al, 1985-86; Schein et al, 1996; Chiu
et al, 2001; Heilman, 2001; Deitch et al, 2003; Jackson, 2007). Ζ δηεξεχλεζε ησλ
ζπλεπεηψλ ινηπφλ είλαη ζεκαληηθή δηφηη αθνξά ηφζν ην ίδην ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φζν θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο απηνί απαζρνινχληαη. Γηα λα επηηεπρζεί επνκέλσο
νξγαλσζηαθή αιιαγή θαη βειηίσζε ρξεηάδεηαη λα εμαιεηθζνχλ –ή ηνπιάρηζηνλ λα
ακβιπλζνχλ- νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. Δπνκέλσο, αλ επηηεπρζεί ε ζπξξίθλσζε
θαη απίζρλαλζε ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη αληί, ηα δηαθνξεηηθά θνηλσληθά
γλσξίζκαηα ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη θπξίσο ε ζηεξενηππηθή
αληίιεςή γηα ην ηη ζπλεπάγνληαη απηά (θχιν, ειηθία, επίπεδν εθπαίδεπζεο,
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θιπ) λα απνηεινχλ ηξνρνπέδε ή/θαη κνριφ (ζεηηθά θαη
αξλεηηθά ζηεξεφηππα) γηα ηελ εμέιημε ηνπο, ζα δχλαηαη λα αμηνινγείηαη ε πξαγκαηηθή
ππεξεζηαθή απφδνζε θαη ζα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο.
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3. Πξνζδνθίεο θαη ζηεξεόηππα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
3.1 ηεξεόηππα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
Γηα λα εμεηάζνπκε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο σο ζηαζεξέο
παξακνξθσηηθέο γεληθεχζεηο θαη θξίζεηο πνπ θάλνπλ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα γηα
άηνκα απφ άιιεο νκάδεο (Hilton & Von Hippel, 1996, Βαθφια & Νηθνιάνπ, 2012,
ζ.100) -ζηελ πεξίπησζή καο νη έιιελεο δεκφζηνη ππάιιεινη γηα άιινπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο ή δεκφζηεο ππεξεζίεο- ρσξίο λα ηα γλσξίδνπλ ή ζηελ θαιχηεξε
πεξίπησζε κε βάζε κεκνλσκέλα ζηνηρεία γηα απηά νθείινπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο
πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ ζηεξενηχπσλ. Σα ζηεξεφηππα σο „εηθφλεο θαη
ράξηεο ηνπ θφζκνπ‟ (Lippmann 2004) πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ εμσηεξηθή
πξαγκαηηθφηεηα (αιιά θαη ηε έζσ –δη εαπηφλ- εηθφλα) ησλ αηφκσλ, ελ πξνθεηκέλσ
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, έρνπλ κία αθνχζηα θαη ππνζπλείδεηε δηάζηαζε γηα ηα
θνηλσληθά

ππνθείκελα

αθφκε

θαη

γηα

φζνπο

ζπλεηδεηά

πξνζπαζνχλ

λα

απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ πξν-δηακνξθσκέλεο θξίζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε ηζρχο ηνπο
είλαη ηέηνηα πνπ θάζε αληίζεηε, πξνο ηελ ζηεξενηππηθή εηθφλα, δξάζε ησλ
ζηεξενηππηθά θξηλφκελσλ ππνθεηκέλσλ ππνηηκάηαη θαη αγλνείηαη ή απνδίδεηαη ζηελ
ζπγθπξία, ην ηπραίν ή ηελ ηδηαηηεξφηεηα (π.ρ. γπλαίθα κε ηδηάδνπζεο εγεηηθέο
ηθαλφηεηεο). Αληίζεηα θάζε θνξά πνπ ε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ αηφκνπ, σο κέινο κίαο
νκάδαο, αληαπνθξίλεηαη ζην ζηεξεφηππν πνπ έρνπκε γη‟ απηφ, ην ζηεξεφηππν
εληζρχεηαη έηη πεξαηηέξσ θαη εδξαηψλεηαη ρσξίο λα ην ζεσξνχκε απιψο σο
πξνζσπηθή ηδηνκνξθία θαη επηινγή, ζεηηθή ή αξλεηηθή (π.ρ. απηνζπζία ππξνζβέζηε ή
ρξεκαηηδφκελνο εθνξηαθφο) (Βαθφια θαη Νηθνιάνπ 2012, ζ. 101).
Μία απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ησλ ζηεξενηχπσλ είλαη ε ιεγφκελε
ζηεξενηππηθή απεηιή (stereotype threat). Σα εθάζηνηε αξλεηηθά ζηεξεφηππα πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο δχλαληαη φρη κφλν λα επεξεάδνπλ,
φπσο είλαη αλακελφκελν, ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πνιηηψλ απέλαληί ηνπο, αιιά θαη ηελ
επίδνζε ησλ ίδησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. πγθεθξηκέλα, εάλ θάπνηνο γλσξίδεη
φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα θξηζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί αξλεηηθά ζηε βάζε κηαο
πξνεηιεκκέλεο, ζηεξενηππηθήο γλψκεο γηα ην άηνκφ ηνπ σο κέινο κίαο νκάδαο, ζηελ
πεξίπησζή καο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, βηψλεη έληνλν αίζζεκα ηεο απεηιήο (Steele
1997, Goff 2008, p92,). Δθφζνλ νη ηθαλφηεηεο θαη ε απφδνζή ηνπο είλαη εθ ησλ
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πξνηέξσλ ππφ αίξεζε, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην αξλεηηθφ απηφ ζηεξεφηππν
δεκηνπξγεί θφβν θαη αλεζπρία φηη νη πξάμεηο ηνπο ελδέρεηαη λα ην επηβεβαηψζνπλ, κε
πνιχ ζπρλή θαηάιεμε απηφ λα επηβεβαηψλεηαη θαη ε απφδνζε λα είλαη πνιχ θαηψηεξε
ηνπ αλακελνκέλνπ θαη ησλ εγλσζκέλσλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Ο κεραληζκφο απηφο πνπ
ζπλδπάδεη ηελ επίγλσζε ηνπ αξλεηηθνχ ζηεξενηχπνπ κε ηελ αλεζπρία πνπ
πξνθαιείηαη ζην ζηεξενηππηθά θξηλφκελν ππνθείκελν γηα ηελ απφδνζή ηνπ ην θάλεη
λα θνβάηαη φηη ζα ελεξγήζεη κε ηνλ ιάζνο ηξφπν θαη ζα επηβεβαηψζεη ην ζηεξεφηππν
(Steele 2002). Σα φπνηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα ζπλνδεχνπλ ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο θαη ε απεηιή πνπ απηά ζπληζηνχλ θάιιηζηα κπνξνχλ λα έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε απφδνζε θαη απνδνηηθφηεηα, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ην
άηνκν πηζηεχεη πσο ε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη άιινη γη απηφλ είλαη νξζή ή φρη. ιν
απηφ επνκέλσο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηνλ κεραληζκφ ηεο απηνεθπιεξνχκελεο
πξνθεηείαο πνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ.
Ζ ζεψξεζε ηεο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο (Self-fulfilling prophecy)

φζνλ

αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ πάλσ ζηηο επηδφζεηο ησλ
αηφκσλ απνηειεί κία άθξσο ελδηαθέξνπζα νπηηθή ζηελ δηεξεχλεζή καο πάλσ ζηηο
ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη γηα ηνπο
εαπηνχο ηνπο. Οη πξνθαηαιήςεηο πνπ βηψλνπλ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα ηα θάλνπλ λα
απαληνχλ κε ελέξγεηεο πνπ εληζρχνπλ ελ ηέιεη ηελ ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ην
άηνκφ ηνπο, νπφηε θαη ε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο
πξνζδνθίεο ησλ άιισλ (Operario and Fiske, 2001). Δλψ ηα θξηλφκελα κε
ζηεξενηππηθφ ηξφπν ππνθείκελα, ελ πξνθεηκέλσ νη δεκφζηνη ππάιιεινη, κπνξεί λα
έρνπλ αξρηθά ζηφρν λα θξηζνχλ απφ ηνπο άιινπο κε βάζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη φρη
επηβεβαηψλνληαο ην ζηεξεφηππν γηα απηνχο σο κέινο κηαο νκάδαο (ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ), φκσο κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, σζνχληαη λα δξάζνπλ κε
ηξφπν πνπ είλαη ζπκβαηφο κε ην ζηεξεφηππν. Έηζη βέβαηα επηβεβαηψλνληαη νη
ιαλζαζκέλεο πξνζδνθίεο θαη επηθπξψλεηαη ην ζηεξεφηππν σο ζσζηή ελ γέλεη
αληίιεςε. Σα ζηεξενηππηθά θξηλφκελα άηνκα βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, ζπκνχ,
θαηάζιηςεο ή θαη απνδνρήο ηεο ζεσξνχκελεο σο θαηψηεξεο θαηάζηαζήο ηνπο (Johns
et al, 2008; Inzlicht et al, 2012). πλεπψο, κπνξεί λα ζπκπεξηθέξνληαη φπσο είλαη ην
ζηεξενηππηθά αλακελφκελν γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απφθξηζε ζην
θνηλσληθά επηβεβιεκέλν, θαη σο ιαλζαζκέλε αληίδξαζε ζε απηφ (αθνχ έηζη
πεξηκέλεηε λα είκαη, έηζη ζα είκαη).
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Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ινηπφλ επηδξνχλ πάλσ ζηνλ ηξφπν πνπ ηα θνηλσληθά
ππνθείκελα αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ απφδνζή ηνπο θαη νδεγνχλ ζην λα
δεκηνπξγνχλ ζηεξεφηππα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (π.ρ. αθνχ ζεσξείηαη/ηε φηη δελ είκαη
θαιφο, κάιινλ δελ είκαη θαιφο), θαη λα ηα αλαπαξάγνπλ (self-stereotyping) (Latrofa,
2010). Έηζη ζηελ εξγαζία ηνπο κπνξεί λα θξίλνπλ φηη δελ είλαη ηθαλνί λα θέξνπλ ζε
πέξαο έλα ζχλζεην ή απαηηεηηθφ έξγν, δηφηη νη άιινη πεξηκέλνπλ απφ απηνχο λα κελ
ηα θαηαθέξνπλ. Δλ αληηζέζεη, αλ ππάξρεη έλα ζεηηθφ ζηεξεφηππν θαη πξνζδνθία γηα
θάπνηνλ (π.ρ. άηνκν κε πςειά ηππηθά πξνζφληα) γηα λα επηηειέζεη έλα έξγν πνπ
αληηθεηκεληθά δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο ή ςπρηθέο δπλάκεηο, ε πξνζδνθία απηή
ηνλ/ηελ θηλεηνπνηεί θαη αληαπνθξίλεηαη πνιχ θαιχηεξα. Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ
ζηεξενηππηθή αληίιεςε ηελ νπνία θαηαιήγεη λα ελζηεξληζηεί ν θξηλφκελνο, φρη κφλν
αμηνινγεί ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ δηαθνξεηηθά αιιά θαη αληαπνθξίλεηαη δηαθνξεηηθά,
πάληα αλάινγα κε ηηο (θνηλσληθέο) πξνζδνθίεο θαη ζηεξεφηππα.
Ζ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη απφ απηφ πνπ θαιείηαη αζάθεηα ησλ
πξνζέζεσλ (attributional ambiguity) ησλ θξηλφλησλ (Hoyt, 2007). Έρνληαο γλψζε νη
πθηζηάκελνη ηελ ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα απηνχο δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ αλ νη
ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ απέλαληί ηνπο

είλαη απνηέιεζκα απηήο ή αλ ππάξρεη

πξαγκαηηθφο-αληηθεηκεληθφο ιφγνο πνπ ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν (γηα
παξάδεηγκα γπλαίθα ππάιιεινο πνπ δελ θαηαιακβάλεη ζέζε επζχλεο δηφηη δελ έρεη ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα ή δηφηη ηελ απέξξηςαλ ζηεξενηππηθά σο γπλαίθα). Σν
απνηέιεζκα είλαη φηη ε κε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αηηηψλ κηαο
θξίζεο γηα ην άηνκν θαη ηεο κε δπλαηφηεηαο λα αληηιεθζεί ηη πξέπεη λα βειηηψζεη ή
λα δηαθνξνπνηήζεη γηα λα επηηχρεη θαιχηεξε εξγαζηαθή απφδνζε. Δπηπιένλ, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην άηνκα εθηίζεηαη ζε αξλεηηθέο ζηεξενηππηθέο εηθφλεο γηα ην άηνκφ
ηνπ σο κέινο κίαο νκάδαο κπνξεί λα εθδειψζεη άγρνο θαησηεξφηεηαο θαη αλακέλεη
απφ ηνπο άιινπο λα ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Έηζη, ζπκαηνπνηείηαη
θαη αλαδεηά λα βξεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππνινίπσλ απέλαληί ηνπ ζηνηρεία πνπ
επηβεβαηψλνπλ ηελ ζηεξενηππηθή αληίιεςή πνπ ζεσξεί φηη έρνπλ (Steele et al, 1995)
κε ηειηθφ αληίθηππν ην λα θαηεγνξεί απνθιεηζηηθά ηνπο άιινπο γηα ηηο κεηνλεμίεο ηνπ
θαη λα κελ θαηαβάιεη θακία πξνζπάζεηα γηα ηελ βειηίσζή ηνπ. Ο αέλανο θαχινο
θχθινο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο ελζσκάησζεο απφ ηνλ ζηηγκαηηδφκελν ησλ φπνησλ
ζηεξενηππηθψλ γλσξηζκάησλ επηδξά ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη εκπνδίδεη ηελ
αιιαγή ζην εζσηεξηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
(Gilovich 2006).
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Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνβιεκαηηθή γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ ζηεξενηππηθψλ
αληηιήςεσλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηηο επηπηψζεηο ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη
ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε ζην δήηεκα ησλ
δηαθξίζεσλ (discrimination) πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ θαη ησλ πνηθίισλ θαη ζχλζεησλ
πξνβιεκάησλ πνπ νη ηειεπηαίεο παξάγνπλ. Δθφζνλ νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο
απινπνηνχλ θαη „εμεγνχλ‟ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα επηδξνχλ κε εμαηξεηηθά
δξαζηηθφ ηξφπν ζηελ αληίιεςε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά. Οη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ζηνλ
ρψξν ηεο εξγαζίαο ζηελ βάζε ησλ θνηλσληθψλ γλσξηζκάησλ (θχιν, εζλνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά,

ζξεζθεπηηθέο

πεπνηζήζεηο,

πνιηηηθέο

απφςεηο,

ζεμνπαιηθέο

πξνηηκήζεηο θιπ.) δεκηνπξγνχλ ζνβαξφηαηα δεηήκαηα ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο,
αλάιεςεο ζέζεο επζχλεο ή ελ γέλεη αληηκεηψπηζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ δελ
αληαπνθξίλνληαη ζην θπξίαξρν θαη αλακελφκελν πξνθίι. Ζ δπζκελήο δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε σο απφηνθν ησλ ζηεξενηππηθψλ δηαθξίζεσλ, (ή αληηζέησο, ε επκελήο σο
απφθξηζε ζην ζεηηθφ ζηεξεφηππν), πέξαλ ηεο θαηαπάηεζεο ζεκειησδψλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ (ζεβαζκφο ζηελ αμία θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ειεπζεξία
ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο) θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά επηδήκηα δηαδηθαζία γηα
ηελ ίδηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Σα ζηεξενηππηθά
θξηλφκελα θνηλσληθά ππνθείκελα, ιφγσ ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηνπο, έρνπλ πηα
κεησκέλα θίλεηξα γηα ηελ εξγαζία ηνπο θαη βηψλνπλ αηζζήκαηα απνκφλσζεο,
ρακειήο απηνεθηίκεζεο, απφξξηςεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο ή θαη ζπκνχ. Έρνληαο
πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα εξγαζηαθή αλέιημε θαη αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο
δελ πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, δελ έρνπλ ηεο
αίζζεζε ηνπ επηηεχγκαηνο θαη ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηεο εξγαζίαο, νχηε πηζηεχνπλ φηη
αλαγλσξίδεηαη ε πξνζπάζεηά ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Δπνκέλσο ράλνπλ ην
ελδηαθέξνλ ηνπο, ιείπνπλ ζπρλφηεξα απφ ηε εξγαζία ηνπο θαη πέθηεη θαηαθφξπθα ε
απφδνζή ηνπο. Ζ ζηεξενηππηθή αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ νδεγεί ζε έλα
θαζνδηθφ ζπηξάι κε ηνπο ζηηγκαηηζκέλνπο εξγαδφκελνπο λα επηβεβαηψλνπλ ηε
ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ην άηνκφ ηνπο.

3.2 ηεξεόηππα θύινπ
ηεξεφηππα θχινπ είλαη νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη, αλαθνξηθά κε
ηελ ηαπηφηεηα ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Οη έλλνηεο «ζηεξεφηππν» θαη
«πξνθαηάιεςε», παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν αληίιεςεο
ηνπ θφζκνπ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ θξίζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πξνζψπσλ
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θαη απνηεινχλ αθεηεξία γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε (Μάξσ Παληειίδνπ-Μαινχηα,
2014: 15-16).
Παξά ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε, νη νπνίεο
έρνπλ επηηεπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζπλερίδεη λα δηαπηζηψλεηαη φηη ε πνιχ
κηθξή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ θαη γεληθά ζηηο πςειέο
βαζκίδεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο ζε πνιινχο ρψξνπο, φπσο ζηελ πνιηηηθή, ηελ
εθπαίδεπζε, ηελ νηθνλνκία,

ηελ έξεπλα (βι. Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ

Φχισλ, Δζληθφ πξφγξακκα γηα ηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα ησλ θχισλ 2010-2012,
Γξάζεηο

γηα

ηηο

πεξηθέξεηεο

θαη

ηνπο

δήκνπο,

Αζήλα,

2010,

text

at:

http://www.isotita.gr/var/uploads/PROGRAMMES/gender%20mainstreaming/munipa
liti es_regions_oct-2011.pdf) .
Παξά ην γεγνλφο φηη ηειεπηαία ρξφληα βξηζθφκαζηε δηεζλψο κπξνζηά ζε κηα
βαζκηαία απνδφκεζε ηεο αλδξνθξαηηθήο αληίιεςεο γηα ηε δηνίθεζε θαη ηελ εγεζία,
ηφζν ζηε ζεσξία φζν θαη ζηελ πξάμε, ε εμέιημε είλαη αξγή (Έθζεζε The Global
Gender

Gap

Report

2015.

World

Economic

Forum.

ην:

http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/cover.pdf). Ζ αληζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ
θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ζέζεσλ ιήςεο απνθάζεσλ, απνηέιεζκα ζχλζεησλ
πνιππαξαγνληηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο δνκέο (Camila
Stivers, 2002:12-13).
πσο πξνθχπηεη απφ άξζξα θαη κειέηεο γηα ηα θχια θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ δεκφζηα
δηνίθεζε, ε θπξίαξρε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα πνπ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη αλδξνθεληξηθή, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηε ιήςε
απνθάζεσλ, αιιά θαη ηε ζέζπηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ φζνλ αθνξά ζηα κέηξα θαη ηηο
πνιηηηθέο πνπ ζρεδηάδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θαη εθαξκφδνληαη ηφζν εληφο ηεο φζν
θαη ζηελ θνηλσλία επξχηεξα (Γθαζνχθα, 2014; Leisha Dettart-Davis, Justin Marlowe
and Sanjay K. Pandey, 2006: 873-887).
χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ (EIGE) ππάξρνπλ
18 δείθηεο γηα ηελ απνηχπσζε, παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
γπλαηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επηδηψθνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ
αλαινγία γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε ζέζεηο - θιεηδηά θαη νξγαληζκνχο ή ζεζκνχο
πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επηξξνήο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (βι. http://eige.europa.eu/).
ηνλ ηνκέα π.ρ. ηεο εμνπζίαο ν νπνίνο κεηξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο ζέζεηο
ιήςεο απνθάζεσλ ζε φινπο ηνπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο, ε
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Διιάδα είρε κέζν φξν κφιηο 21,7 ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν πνπ είλαη
48,5.
H πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο - θαη φρη κφλν - Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ ζθνπηά
ηνπ θχινπ, επηβεβαηψλεη ην θαηλφκελν ηεο ζπλχπαξμεο ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
ηζφηεηαο θαη κηαο θνηλσληθήο πξαθηηθήο (φπσο θαη ηεο αληίζηνηρεο ζπιινγηθήο
ζπλείδεζεο άιισζηε) πνπ δηέπεηαη απφ ηελ ηεξαξρία θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο
αλάκεζα ζηα θχια. Οη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο απνηεινχλ
ηξνρνπέδε ζηελ αλάιεςε ζέζεσλ επζχλεο θαη εγεζίαο απφ γπλαίθεο ζε φινλ ηνλ
δεκφζην

ηνκέα,

αθφκε

θαη

ζε

θνξείο

πνπ

παξαδνζηαθά

ζεσξνχληαη

γπλαηθνθξαηνχκελνη (βι. Δθπαίδεπζε).
ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2020
ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ίζεο ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φια ηα επίπεδα,
απνηειεί ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο θαη ηα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή θαινχληαη λα
βειηηψζνπλ ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, θαζψο θαη λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλα
κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ηζφηηκεο εθπξνζψπεζεο ησλ θχισλ ζηα θέληξα ιήςεο
απνθάζεσλ.
Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη είλαη αλαγθαίν λα δηεξεπλεζνχλ φιεο
εθείλεο νη αληηιήςεηο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ,
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη νη δνκέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ ζπλερίδνπλ
λα ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο γπάιηλεο νξνθήο, εκπνδίδνληαο ηελ ηζφηηκε θαη
δίθαηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνλ
ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ.

3.3 Πξνζδνθίεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί
είλαη φηη νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη ην αζθπθηηθφ δεκνζηνλνκηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηηο έρεη επεξεάζεη θαη απηή ε ππφζεζε
δηαηξέρεη θαη ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σν πιαίζην απηφ νδήγεζε ζε αιιαγέο
ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ φπσο: θαζήισζε ή/θαη κείσζε
ησλ κηζζψλ, αχμεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, αχμεζε ηεο ινγνδνζίαο, ππνρξέσζε
αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο, κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο - πξνζδνθίεο πνπ
ελδερνκέλσο πεξηιακβάλνπλ εθπξνζψπνπο ηεο γεληάο ησλ «Baby Boomers»
(αλζξψπνπο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ 1946-1964), αιιά θαη απηνχο ηεο γεληάο ησλ
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«Gen Xers» (αλζξψπνπο πνπ γελλήζεθαλ κεηαμχ 1965-1980), αιιαγέο πνπ
ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ
δεκφζην ηνκέα.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Bourantas & Papalexandris (1999) θαη κε βάζε ηα
δεδνκέλα πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα
επηζεκάλζεθαλ δηαθνξέο ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο. Δθηφο απφ ηηο
νξγαλσηηθέο θαη εξγαζηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ Διιεληθψλ
νξγαληζκψλ, σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, φπσο νξγαλσζηαθφ θιίκα,
εγεζία, νξγαλσζηαθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, κηζζνινγηθή πνιηηηθή, επηπξφζζεηεο
ακνηβέο θαη πνιηηηθέο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θαξηέξαο, ππάξρνπλ θαη
δηαθνξέο σο πξνο ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ελδηαθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ.
χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ππεχζπλα γηα ηε
δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ηειηθά ηνλ επεξεαζκφ ηεο
ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία. πσο άιισζηε αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά «Μπνξεί
λα ηζρπξηζζεί θαλείο φηη, ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θπξηαξρεί έλαο θαχινο θχθινο,
πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα ρακειά επίπεδα ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο. Γειαδή ην
πεξηβάιινλ ηνπο ειθχεη αλζξψπνπο κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ
κηα ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά, ηα νπνία ελ ζπλερεία επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ
εξγαζηαθή απφδνζε ηνπο» (Bourantas & Papalexandris 1999, ζει. 866).
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ επίζεο φηη νη δηαθνξέο απηέο επεξεάδνπλ ηηο
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηνπο νξγαληζκνχο ζηνπο
νπνίνπο εξγάδνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδνπλ θαη ηελ απφδνζή ηνπο, εηδηθά σο
πξνο ην βαζκφ ηεο δέζκεπζήο ηνπο πξνο ηνλ νξγαληζκφ. Δπηπξφζζεηα αλαδεηθλχεηαη
απφ ηελ έξεπλα φηη νη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην
πεξηβάιινλ ησλ δχν ηνκέσλ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχλ δηαθνξέο ζηελ ζπκπεξηθνξά
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο.
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αλαδείρηεθε απφ ηελ έξεπλα απηή είλαη φηη ππάξρεη ην
ελδερφκελν ηα άηνκα πνπ έιθνληαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα λα έρνπλ δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο απφ εθείλα πνπ έιθνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «ε κείσζε ησλ απνδνρψλ θαη ε κε αληαγσληζηηθή,
κε-πξνθιεηηθή αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απψζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ
καθξηά απφ ην δεκφζην ηνκέα.» (Bourantas & Papalexandris, 1999).
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Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζηνπο
εξγαδφκελνπο λνζνθνκείσλ θαη ζηνπο δχν ηνκείο, ηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ηνκέα
(Kontodimopoulos et al, 2009). χκθσλα κε ηα επξήκαηα απηά νη εξγαδφκελνη ζηνλ
ηνκέα ηεο πγείαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππνθηλήζεθαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ
φινπο ηνπο παξάγνληεο παξαθίλεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα
δεκφζηα λνζνθνκεία. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο ζπκθσλνχλ κε κεγάιν
εχξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν πιηθά (νηθνλνκηθά), φζν θαη άπια θίλεηξα γηα λα παξαθηλήζνπλ
ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.
Μέζα ζε έλα πεξηβάιινλ κε έληνλα δπλακηθή ηάζε αιιαγψλ, πνπ πξνθχπηνπλ σο
απνηέιεζκα ησλ κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο, αιιά θαη ιφγσ επξχηεξσλ
κεηαζρεκαηηζκψλ ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν, ν ηξφπνο πνπ
αληηιακβάλεηαη ν εξγαδφκελνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηελ εξγαζία απνηειεί κία
ζχλζεηε εμίζσζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ. Άιισζηε, νη πξνζδνθίεο δελ ζπλαξηψληαη
απνθιεηζηηθά παξακέηξσλ πνπ επζέσο ζπλδένληαη κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ εληφο
ηνπ νπνίνπ θηλείηαη θάπνηνο, αιιά πξνζδηνξίδνληαη θαη απφ ηηο εξκελείεο πνπ δίδεη
ζηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ην θνηλσληθφ
ηνπ πιαίζην θαη ηηο πνιχπινθεο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζθέςε ηνπ.
ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε ζπλζεηφηεηα απηή επηηείλεηαη απφ ην
ξεπζηφ πεξηβάιινλ πςειήο αβεβαηφηεηαο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ πξνζπάζεηα
εθηηκήζεσλ πεξί εξγαζηαθήο πξννπηηθήο θαη θαζηζηά επηζθαιή ηελ φπνηα πξνβνιή
ζην κέιινλ.
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4. Έξεπλα
4.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο
4.1.1 θνπόο: ηεθκεξίσζε ηεο έξεπλαο
ε κία πεξίνδν έληνλσλ πηέζεσλ θαη αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ άιισλ σο
απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ησλ κλεκνληαθψλ ππνρξεψζεσλ,
αιιά θαη ηνπ αηηήκαηνο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
δεκνζίνπ, ε αλάιπζε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή θαη αληαπφθξηζε ζηηο λέεο
απαηηήζεηο. πσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο
κειέηεο, νη πξνζδνθίεο θαη ηα ζηεξεφηππα ζπληζηνχλ θξίζηκεο παξακέηξνπο
επεξεαζκνχ ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο θαη επνκέλσο δηακνξθψλνπλ ηελ ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξά θαη ηεο εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά εηδηθφηεξα. Ζ κειέηε ηνπο ινηπφλ,
θαζίζηαηαη θεληξηθφ δήηεκα ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ ηξφπνπ πνπ
αληηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνλ εαπηφ ηνπο, ην ξφιν ηνπο,
ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ εξγάδνληαη θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο
(ζπλαδέιθνπο, πνιίηεο θ.ιπ.).
Σα ηειεπηαία ρξφληα, έλα πιήζνο παξεκβάζεσλ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά ην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ ζην δεκφζην ηνκέα (αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ, ζπλελψζεηο ή
θαηαξγήζεηο θνξέσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, κηζζνινγηθέο πξνζαξκνγέο θ.ιπ.),
ζέηνληαο ελδερνκέλσο ζε λέα βάζε θάπνηεο απφ ηηο παξαδνρέο ζηε ζθέςε θαη ηελ
αληίιεςε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Πέξαλ ησλ αιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο
ηνπ ζηελνχ πιαηζίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, επξχηεξεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ
δηαζηάζεηο ηνπ κάθξν-πεξηβάιινληνο (φπσο αιιαγέο ζην lifestyle, ζηηο θνηλσληθέο
αληηιήςεηο θαη ηηο λφξκεο ζπκπεξηθνξάο, ζην βαζκφ πηνζέηεζεο/εμνηθείσζεο κε ηηο
λέεο ηερλνινγίεο, ζην βαζκφ απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θ.ιπ.) επελεξγνχλ
επίζεο απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ θαη ιεηηνπξγνχλ
σο παξάγνληεο κφριεπζεο αιιαγψλ.
Μέζα ζε απηφ ην έληνλα δπλακηθφ πιαίζην, ε παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζθνπφ ηελ
αλάδεημε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ζηεξενηχπσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ
επεξεάδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Μέζσ ηεο ζπζρέηηζεο κε
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, θχιν), επίπεδν κφξθσζεο θαη εξγαζηαθνχο
ξφινπο (ζέζε ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία), ε έξεπλα επηρεηξεί κία ραξηνγξάθεζε ησλ
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πξνζδνθηψλ θαη ζηεξενηχπσλ, δηεξεπλψληαο θαη αλαδεηθλχνληαο αηηηαθέο ζρέζεηο θαη
εξκελεχνληαο ηηο παξακέηξνπο ππφ ηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη. Ζ έξεπλα θηινδνμεί
λα ζπκβάιεη αθελφο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ζηεξενηχπσλ
αλαδεηθλχνληαο θπξίαξρα πξφηππα αληίιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, αθ‟ εηέξνπ, ζηελ
δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηνπ δεκνζίνπ σο δεκηνπξγηθνχ
θαη σθέιηκνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα ηα ζηειέρε ηνπ.
Δθηφο ησλ αλσηέξσ απψηεξνο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ
θαηά ηξφπν πνπ λα ζρεδηαζηνχλ θαη πινπνηεζνχλ δξάζεηο επηκφξθσζεο ή/θαη
εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο (training paths) ησλ ζηειερψλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ ζα
αληαπνθξίλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζα νδεγήζνπλ ζηνλ
θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ππαιιειηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο.

4.1.2. Δπηινγή κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο
Ζ επηινγή κεηαμχ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο απνηειεί θεληξηθφ κεζνδνινγηθφ
δίιεκκα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ρσξίο βεβαίσο λα απνθιείνληαη κηθηέο
πξνζεγγίζεηο. Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο κίαο ή ηεο άιιεο νδνχ, ζπλαξηάηαη πξσηίζησο
ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο θαη δεπηεξεπφλησο ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο. Αθνινπζεί
ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη αηηηνιφγεζε ηεο
επηινγήο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο σο πιένλ θαηάιιειεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε
(Somekh & Lewin, 2005).
θνπφο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε
ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, κέηξεζε αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ρξήζε καζεκαηηθψλ
κνληέισλ. Ζ πνζνηηθή έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηα εξσηήκαηα «πφζν» θαη «πνηνο»,
εζηηάδνληαο ζπλήζσο ζε έλα δείγκα παξαηεξήζεσλ (πνπ πιεξνί ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο ηπραηφηεηαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο), επηδηψθνληαο ηε γελίθεπζε ησλ
πνξηζκάησλ ζε έλαλ επξχηεξν πιεζπζκφ (Singh, 2007).
Ζ πνηνηηθή έξεπλα απφ ηελ άιιε απνζθνπεί ζηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ησλ
θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζηελ αλίρλεπζε αηηηαθψλ ζρέζεσλ ή ζρέζεσλ ζπλάθεηαο
κεηαμχ παξακέηξσλ. Δπνκέλσο, απαληά ζηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
«γηαηί» θαη ην «πψο», επηδηψθνληαο ζπλήζσο λα αλαδείμεη λέεο ηππνπνηήζεηο, λα
ηξνπνπνηήζεη ή λα πξνηείλεη ζεσξεηηθά κνληέια θαη φρη λα επαιεζεχζεη ππνζέζεηο ή
λα γεληθεχζεη ζε έλαλ επξχηεξν πιεζπζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο
πξνζέγγηζεο είλαη ην κηθξφ πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε επειημία ζηνλ ηξφπν
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ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε αλάιπζε ιφγνπ γηα ηελ
αλαδήηεζε ελλνηνινγήζεσλ, ζπλεηξκψλ ή ηξφπσλ ζθέςεο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα
απνηειεί θαηαιιειφηεξε επηινγή φηαλ ζθνπφο είλαη ε δηεξεχλεζε εηο βάζνο ζηάζεσλ,
αληηιήςεσλ, θηλήηξσλ, πξνζδνθηψλ, αλαπαξαζηάζεσλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη
ζπκβνιηθψλ/θαληαζηαθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπλζεηφηεηα ησλ σο άλσ δηαζηάζεσλ
θαζηζηά ζπλήζσο αλεπαξθή ηελ πνζνηηθή αλάιπζε, θαζψο απηή ζηεξίδεηαη ζε
δνκεκέλα πξσηφθνιια (π.ρ. εξσηεκαηνιφγηα) θαη δελ επηηξέπεη κηα πην δπλακηθή
αλίρλεπζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (Miles et al., 2014).
πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ σο άλσ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε
είλαη ζαθψο θαηαιιειφηεξε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν εξεπλεηηθφο ζθνπφο
είλαη ε αλίρλεπζε θαη αλάιπζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ζηεξενηχπσλ ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ
εξγαζηαθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ νη δχν απηέο δηαζηάζεηο
επελεξγνχλ ζηελ εξγαζηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ωο πξνο ηνχην, επηιέρζεθε ε
δηελέξγεηα εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο (semi-structured in-depth
interviews).

ηελ

εκη-δνκεκέλε

ζπλέληεπμε,

ν

ζπλεληεχθηεο

εθθηλεί

απφ

πξνθαζνξηζκέλνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο ζπδήηεζεο, αιιά ζηε ζπλέρεηα θαη ζε θάπνην
βαζκφ, πξνζαξκφδεη ηε ζπδήηεζε θαζνδεγνχκελνο απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίδνληαη
απφ ηνλ εξσηψκελν (Brinkmann, 2013). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, νη πεξηζζφηεξεο
εξσηήζεηο απνθαζίζηεθε λα είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, κε ζθνπφ ηελ ειεχζεξε δηαηχπσζε
ζπλεηξκψλ θαη ζπζρεηίζεσλ, αιιά θαη ηελ απνθπγή επεξεαζκνχ ή θαζνδήγεζεο
απαληήζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ ζε απηή ηε κνξθή πξνζέγγηζεο δελ είλαη
πξνθαζνξηζκέλνο, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο θαη ην είδνο ησλ
απαληήζεσλ

πνπ

δίδνληαη.

εκαληηθφ

πιενλέθηεκα

ησλ

εκη-δνκεκέλσλ

ζπλεληεχμεσλ εηο βάζνο είλαη ν κεγάινο βαζκφο επειημίαο πνπ επηηξέπεη ζηνλ
ζπλεληεπθηή λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν (Corbetta, 2003).
Σφζν νη πξνζδνθίεο φζν θαη ηα ζηεξεφηππα ζπλδένληαη κε αληηιήςεηο θαη λνεηηθά
ζρήκαηα πνπ δελ είλαη εχθνιν λα αληρλεπζνχλ, θαζψο πνιιέο θνξέο αθνξνχλ κε
ζπλεηδεηέο πηπρέο ηεο ζπλείδεζεο ή ζπλδένληαη κε επξχηεξεο αλαπαξαζηάζεηο ή
απεηθνλίζεηο (π.ρ. ηδενινγία, θνζκνζεσξία θ.ιπ.). Ωο εθ ηνχηνπ, εξεπλεηηθέο
πξνζεγγίζεηο κε δνκεκέλα πξσηφθνιια (π.ρ. πνζνηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην ή
δνκεκέλε ζπλέληεπμε) εμ νξηζκνχ απνθιείνληαη, θαζψο δελ κπνξνχλ λα
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αληηκεησπίζνπλ ζηε ζπλζεηφηεηά ηνπο ηέηνηεο δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν
αληίιεςεο.

4.1.3. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα
πσο αλαιχζεθε ήδε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο, νη πξνζδνθίεο θαη ηα
ζηεξεφηππα

ραξαθηεξίδνληαη

απφ

εχξνο

ραξαθηεξηζηηθψλ

θαη

κπνξεί

λα

πεξηιακβάλνπλ πνιιέο επηκέξνπο δηαζηάζεηο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην θαη κε βάζε
ηε ζεσξία, επηρεηξήζεθε ε ηαμηλφκεζε θξίζηκσλ παξακέηξσλ ζε κία ζεηξά απφ
ζεκαηηθνχο άμνλεο, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη σο θαησηέξσ:
(i) Πποζδοκίερ
Α. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο.
Ζ ζεκαηηθή απηή δηαρσξίδεηαη ζε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο
έξεπλαο ζε (α) πξν ηνπ δηνξηζκνχ θαη (β) κεηά ηνλ δηνξηζκφ πξνζδνθίεο.
πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο

πξν ηνπ δηνξηζκνχ,

εμεηάδεηαη

ε

παξνπζίαζε απφ ηνπο ίδηνπο ησλ ιφγσλ πνπ ηνπο ψζεζαλ λα αλαδεηήζνπλ δνπιεηά
ζην δεκφζην, νη αξρηθέο πξνζδνθίεο φπσο ηηο αλαθαινχλ ζηελ κλήκε ηνπο, νη
ελαιιαθηηθέο πνπ είραλ ηφηε λα βξνπλ εξγαζία ζε άιινπο ηνκείο, αιιά θαη νη
παξάγνληεο πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη επέδξαζαλ ζηελ επηινγή ηνπο απηή. ζνλ αθνξά
ζηηο πξνζδνθίεο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπο θαη ζηελ σο ζήκεξα εμέιημε ηνπο φληεο θαη
νχζεο δεκφζηνη ππάιιεινη, εμεηάδεηαη ε επηβεβαίσζε ή δηάςεπζε ησλ αξρηθψλ
πξνζδνθηψλ θαη νη ιφγνη πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηφ, ε επηινγή παξακνλήο ζην δεκφζην
εάλ ππήξρε ζεσξεηηθά ε ελαιιαθηηθή γηα εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε
δηθαηνιφγεζή ηεο, νη πξνζπάζεηεο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ λα κεηαθηλεζνχλ εληφο ή
θαη εθηφο ηνπ ησξηλνχ θνξέα εξγαζία ηνπο, νη ιφγνη πνπ ην έπξαμαλ ή δελ ην
πξνζπάζεζαλ, θαη ηέινο ε επηηπρήο ή φρη θαηάιεμε ηεο φπνηαο ζρεηηθήο ηνπο
πξνζπάζεηαο.
Β. Ζ αληίιεςε ηνπ ιεγφκελνπ «ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ» πνπ ζπλάπηνπλ κε ην
Διιεληθφ Γεκφζην.
πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη νη πξνζδνθίεο πνπ ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη φηη έρεη ην
Διιεληθφ Γεκφζην σο εξγνδφηεο απφ εθείλνπο, θαζψο θαη ε αληίιεςε ηνπο γηα απηά
πνπ πξέπεη λα ηνπο εμαζθαιίδεη σο κέιε ηνπ. Γηεξεπλψληαη ε αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα
ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε ζπλέπεηά ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, νη απαηηήζεηο
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πνπ έρεη ε δηνίθεζε απφ απηνχο θαη θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη αληαπνθξίλνληαη ζε
απηέο, ε απνδνηηθφηεηά ηνπο δηαρξνληθά θαη ηη ζεσξνχλ φηη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ή
κείσζή ηεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ζπλαδέιθνπο θαη ν ηξφπνο
πνπ επηιχνληαη νη φπνηεο δηαθνξέο/δηαθσλίεο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε
εκπινθή ή κε ηεο εγεζίαο ζηελ επίιπζε απηψλ. Οη ζπλεξγαηηθέο ή αληαγσληζηηθέο
ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο εμεηάδεηαη ζηελ βάζε ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα, ελψ ε αληίιεςε ησλ
πξννπηηθψλ εμέιημεο θαη ζηαδηνδξνκίαο ηνπο εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ησλ επθαηξηψλ
πνπ ηνπο δίλεη ην δεκφζην, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα επαγγεικαηηθή θαη
θνηλσληθή θαηαμίσζε. Δπίζεο, εξσηψληαη ηφζν γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ
ή αληηζέησο παξεκπνδίδνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο εμέιημε φζν θαη γηα ηελ αίζζεζε ηεο
δπλαηφηεηαο λα αλαπηπρζνχλ ζε επίπεδν απφθηεζεο λέσλ θαη ρξήζηκσλ γηα ηελ
εξγαζία ηνπο γλψζεσλ θαη θαηάξηηζεο. Σέινο, εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν βιέπνπλ ηελ
ζρέζε εξγαζίαο ηνπο κε ην Διιεληθφ Γεκφζην, σο κέξνο δέζκεπζεο, ζεσξνχλ φηη ην
„ζπκβφιαην‟ απηφ ζα δηαξθέζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ ή εμεηάδνπλ
ην ελδερφκελν εγθαηάιεηςεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζπλέρηζεο ηεο θαξηέξαο ηνπο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα.
Γ. Πξνζδνθίεο θαη ηζνξξνπία εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο (work/life balance) θαη
ηδηαίηεξνο ηξφπνο δσήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (lifestyle).
ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ άμνλα εμεηάδεηαη ηφζν εάλ ε απαζρφιεζε ζην δεκφζην
εμαζθαιίδεη θαη κε πνην ηξφπν γηα ηνπο εξσηψκελνπο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο εξγαζηαθνχ
βίνπ θαη πξνζσπηθήο δσήο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε δνπιεηά
ζην Γεκφζην, φπσο π.ρ. ην ζηαζεξφ, σο επί ην πιείζηνλ σξάξην, ε δπλαηφηεηα ιήςεο
αδεηψλ θαη ζε ρξφλν πνπ βνιεχεη ηνλ εξγαδφκελν, ε κνληκφηεηα θ.ιπ., φζν θαη θαηά
πφζν νη ζπλζήθεο δνπιεηάο ηνπ Γεκνζίνπ δηακνξθψλνπλ έλα ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο,
κε ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφ. Γηεξεπλψληαη, ηέινο,
ζπγθξηηηθά νη ηεξαξρήζεηο πνπ θάλνπλ νη εξσηψκελνη, αιιά θαη νη εμεγήζεηο πνπ
δίλνπλ γηα απηέο ηηο ηεξαξρήζεηο, ζε δηαθνξεηηθά πεδία ηεο δσήο ηνπο, φπσο ε
νηθνγελεηαθή δσή, ε εξγαζία, ε θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή δσή, ε δηαρείξηζε θαη ε
ζεκαζία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θ.ιπ.
Γ. Αληίιεςε πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ εξγαζία ζην ειιεληθφ Γεκφζην.
Σίζεληαη

εξσηήκαηα

ζρεηηθά

κε

ηα

πιενλεθηήκαηα

πνπ

ζεσξνχλ

νη

ζπλεληεπμηαδφκελνη φηη απνξξένπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζην Γεκφζην, φπσο π.ρ. ε
εμαζθάιηζε, ε ζηαζεξφηεηα/κνληκφηεηα, ην φπνην θνηλσληθφ θχξνο ην νπνίν
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πξνθχπηεη απφ ηε ζέζε ηνπο, ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο ζε
δχζθνιεο πξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο, ην εξγαζηαθφ άγρνο, ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο
δηαθσληψλ ζηηο φπνηεο επηινγέο πξντζηακέλσλ θαη ε ζηαζεξφηεηα ή ακθηζβήηεζε
απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ ζε βάζνο ρξφλνπ.
Δ. Οη πξνζδνθίεο πεξί αληακνηβψλ, άπισλ θαη πιηθψλ.
Σέινο, ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ηεο αληίιεςήο ηνπο γηα ηηο ακνηβέο, πιηθέο θαη
άπιεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ νη εξσηψκελνη, αλαδεηνχληαη απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ην
θαηά πφζν ππάξρεη θαη ζε πνην βαζκφ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Έηζη,
εμεηάδνληαη άπιεο δηαζηάζεηο, φπσο ε απηνπξαγκάησζε, νη εζηθέο αληακνηβέο, ε
αίζζεζε ρξεζηκφηεηαο θαη πξνζθνξάο, ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηφζν απφ
ηνπο πνιίηεο, φζν θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, ε απηνβειηίσζε/απηναλάπηπμε –
γλσζηηθή (θαηάξηηζεο) θαη εζηθή-, ελψ εμεηάδεηαη θαη ε δηαρξνληθή ηνπο αίζζεζε γηα
φια ηα παξαπάλσ. Πεξλψληαο ζηελ εμέηαζε ησλ πιηθψλ απνιαβψλ/αληακνηβψλ ζηε
δχζθνιε ζπγθπξία ησλ ζπλερφκελσλ κηζζνινγηθψλ πεξηθνπψλ, δηεξεπλάηαη ε
ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απφ ηνπο κηζζνχο ηνπο, ε αίζζεζή πνπ έρνπλ
πεξί ηνπ εάλ ν κηζζφο ηνπο είλαη αληίζηνηρνο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ησλ πξνζφλησλ
ηνπο θαζψο θαη ε πξφζιεςή ηνπο γηα ηελ ζπλάθεηα ησλ πξνζφλησλ ηνπο κε ην έξγν
πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ. Γηεξεπλάηαη, ηέινο, ην πφζν εθηηκψληαη νη φπνηεο
παξνρέο ηνχο έρεη εμαζθαιίζεη ε εξγαζία ηνπο (εξγαζηαθή αζθάιεηα, εηδηθέο άδεηεο
θ.ιπ.), θαζψο θαη ε αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηελ κειινληηθή πνξεία φισλ ησλ πιηθψλ
αληακνηβψλ κε δεδνκέλν φηη ην πέξαο ηεο θξίζεο δελ είλαη νξαηφ.
(ii) Σηεπεόηςπα

Α. ηεξεφηππα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ σο εξγαδφκελνπ.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ κία ζεηξά απφ πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ
αλαδεηρηεί θαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο σο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ζηελ
αλαπαξάζηαζε ηεο δεκνζηνυπαιιειίαο ζηελ Διιάδα, φρη φκσο, σο είζηζηαη, απφ ηελ
πιεπξά ηνπ θνηλνχ. Ζ θαηλνηνκία ζηελ παξνχζα έξεπλα αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ απηά
επηδξνχλ ζην πσο νη εξσηψκελνη έιιελεο δεκφζηνη ππάιιεινη ζθηαγξαθνχλ ηελ
εξγαζηαθή ηνπο εηθφλα θαη ηαπηφηεηα. Δθφζνλ θαίξηα δηάθξηζε ζηε ζπδήηεζε πεξί
ζηεξενηχπσλ απνηειεί ε ηαπηφηεηα θχινπ, δηεξεπλάηαη ην πψο ην θχιν επηδξά ζηηο
επαγγεικαηηθέο επηινγέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζην πψο απηφ λνεκαηνδνηείηαη, ζην
πψο αληηιακβάλνληαη νη εξσηψκελνη ηηο ζρεηηθέο δηαθξίζεηο αλ πθίζηαληαη, θαζψο θαη
ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζην κνληέιν
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άζθεζεο δηνίθεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη πνχ ηηο απνδίδνπλ. Έλα δεχηεξν
θπξίαξρν ζηεξεφηππν πνπ εμεηάδεηαη είλαη ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
εξγαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οη εξσηψκελνη θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ
ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαζψο θαη λα εμεγήζνπλ ηελ χπαξμε
θαη ηελ έληαζε απηήο ηεο ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο. Έλα άιιν θαίξην ζηεξενηππηθφ
γλψξηζκα πνπ αθνξά ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο έρεη λα θάλεη κε ηελ εξγαζηαθή
ηνπο ζηάζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε επγέλεηα, ε πξνζπκία, ν
ζεβαζκφο, ε δηαθξηηηθφηεηα θ.ιπ. Σα εξσηήκαηα αθνξνχλ ινηπφλ ην βίσκα απηήο ηεο
ζηεξενηππηθήο πξφζιεςεο θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ζηεξενηχπσλ απηψλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο βίνπ. Μία ηέηαξηε ζηεξενηππηθή αληηκεηψπηζε ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή βηψλεηαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο ηεο
έξεπλαο, έρεη λα θάλεη κε ηε εζηθή ζηάζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο απνδίδνληαη φηη εκπιέθνληαη ζε αδηαθαλείο θαη παξάλνκεο
ελέξγεηεο, ην φηη είλαη δηεθζαξκέλνη, δελ ινγνδνηνχλ θαη δελ ηηκσξνχληαη πνηέ θαη ην
φηη αλειίζζνληαη ζηεξηδφκελνη φρη ζηελ εγλσζκέλε θαη κεηξήζηκε αμία ηνπο αιιά
ρξεζηκνπνηψληαο πειαηεηαθά δίθηπα θαη επηιήςηκεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Μία
επηπιένλ δηάζηαζε ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ κε ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη νη
δεκφζηνη ππάιιεινη θαη πνπ εμεηάδεηαη θαζψο έρεη επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ
αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπε, είλαη ε εζηθή δηάζηαζε ηεο ζηάζεο ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα

ηνπ

εξγαζηαθνχ

ηνπο

βίνπ.

Γηεξεπλάηαη

ινηπφλ

ην

πψο

νη

ζπλεληεπμηαδφκελνη αληηιακβάλνληαη απηέο ηηο θνηλσληθέο αηηηάζεηο, ην εάλ ζεσξνχλ
φηη ινγνδνηνχλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη θαηά πφζν απηφ γίλεηαη κε επάξθεηα θαη
πιεξφηεηα, ην εάλ ε δηάζηαζε απηή απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο
ηνπο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο, ην πψο θξίλνπλ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ην θνηλφ πεξί ηεο
ηηκηφηεηάο ηνπο θαη ηεο γεληθεπκέλεο δηαθζνξάο, θαζψο θαη ηελ ζηεξενηππηθή εηθφλα
πεξί αηηκσξεζίαο θαη αδηαθάλεηαο. Δπηπξφζζεηα ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ
αθνξνχλ

ηελ

εζηθή

πξφζιεςε

ηνπ

εαπηνχ

ηνπο

θαη

ηεο

ειιεληθήο

δεκνζηνυπαιιειίαο εζηηάδνπλ ζην δήηεκα ηεο πειαηεηαθήο αλέιημεο θαη ησλ
απνιαβψλ ζηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο ζηνλ
εξγαζηαθφ ηνπο βίν. Οη εξσηψκελνη θαινχληαη λα θξίλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ
αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνθξαηία ζην δεκφζην, ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο έρνπλ
επηηειεζζεί ζηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο ζην δεκφζην αιιά θαη ηηο πξνζσπηθέο
αδηθίεο πνπ έρνπλ βηψζεη αλ απνηέιεζαλ απηνί ηα ζχκαηα κηαο ηέηνηαο λννηξνπίαο
φηαλ πξνζπάζεζαλ λα αλειηρζνχλ. Αλ απνηεινχζαλ θαη ζε πνην βαζκφ επλνεκέλνπο
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κηαο ηέηνηαο αλαμηνθξαηηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο δελ
ήηαλ δπλαηφ λα ζπλαρζεί άκεζα, κε δεδνκέλν φηη ηα ππνθείκελα δελ ζα έζπεπδαλ λα
ην απνθαιχςνπλ νηθεηνζειψο. Σέινο νη εξσηψκελνη θξίλνπλ ην πψο απηέο νη άηππεο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηα ππάξρνληα δίθηπα, πνιηηηθά θαη ζπλαδέιθσλ, επηδξνχλ
πάλσ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα ηνπο.
Β. Οη ζηάζεηο απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα /Γηαθξίζεηο ιφγσ ζηεξενηχπσλ.
Με δεδνκέλν φηη ε βηβιηνγξαθία θαη ε έξεπλα έρνπλ θαηαδείμεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ
ζηεξενηχπσλ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα εδψ πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζηάζε
ησλ εξσηψκελσλ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο
πξνβνιήο ζηεξενηππηθήο ζηάζεο ζε επίπεδν ζπλαηζζεκάησλ θαη πξαθηηθψλ, φηαλ
πθηζηάκελνη ζηεξενηππηθήο αληηκεηψπηζεο είλαη νη ίδηνη νη εξσηψκελνη. Δπηπξφζζεηα
δηεξεπλψληαη νη αιιαγέο, αλ ππάξρνπλ, απέλαληη ζηελ ζηαδηαθή απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ νη εξσηψκελνη θξίλνπλ πσο
επηδξνχλ ζηελ αιιαγή απηή, εζηηάδνληαο ζε ζεζκηθέο/δνκηθέο θαη θνηλσληθέο
εμειίμεηο, θαζψο θαη ζηελ δηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ζηάζε απέλαληη ζε ζηεξενηππηθά
θξηλφκελεο νκάδεο (π.ρ. ξνκά, νκνθπιφθηινη, άηνκα κε θάπνηα αλαπεξία,
κνπζνπικάλνη θ.ιπ.).
Γ. πλνιηθή ζηεξενηππηθή αληίιεςε ηνπ θνηλνχ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
ηνλ ελ ιφγσ ζεκαηηθφ άμνλα ζπδήηεζεο, εμεηάδεηαη ε θνηλσληθή απνδνρή θαη
εκπηζηνζχλε πνπ απνιακβάλνπλ νη εξσηψκελνη δεκφζηνη ππάιιεινη θαζψο θαη ε
αληίδξαζε ησλ ηειεπηαίσλ απέλαληη ζε ζηεξενηππηθέο πξνζιήςεηο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην. Παξνπζηάδνπλ έηζη ην πξνζσπηθφ ηνπο αθήγεκα
απέλαληη ζηηο ζηεξενηππηθέο πξνζιήςεηο ηνπ θνηλνχ θαη εξσηψληαη ηφζν γηα ηελ
αίζζεζε πεξί ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο πνπ απηέο έρνπλ φζν θαη γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε
πνπ έρεη επέιζεη ζηε δηαρξνλία θαη θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο θξίζεο θαη γηαηί.
Δμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ε ζηεξενηππηθή εηθφλα πνπ ηπρφλ έρεη γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο ην θνηλφ, έρεη δεκηνπξγήζεη κία αξλεηηθή εηθφλα θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο
θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξσηψκελνπο θαη θαηά πφζν ηνπο νδεγεί λα απνθεχγνπλ λα
δειψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα γηα λα κελ θαηαζηνχλ αληηθείκελα
απελνχο θξηηηθήο.
Γ. Γξαθεηνθξαηία θαη επαξθήο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ.
Σίζεληαη εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη εξσηψκελνη γηα ηελ
γξαθεηνθξαηία ζην Γεκφζην αιιά θαη εηδηθά ζηνλ θνξέα εξγαζίαο ηνπο θαη
εμεηάδνληαη

νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζεσξνχλ φηη δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπο,
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κεηψλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο θαη ηνπο θαζηζηά θνκκάηη
δπζιεηηνπξγηθνχ

ζπζηήκαηνο,

κε

απνηέιεζκα

λα

ελφο αλαμηφπηζηνχ,
κελ

ηθαλνπνηνχληαη

απνηειεζκαηηθά θαη κε ηαρχηεηα νη αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ. Σέινο,
εμεηάδεηαη ε επίπησζε πνπ έρεη ζηελ απφδνζε ησλ εξσηψκελσλ ε αξλεηηθή
ζηεξενηππηθή εηθφλα πνπ δηαηεξνχλ γη απηνχο νη ζπλαιιαζζφκελνη πνιίηεο.
Δ. Αιιαγέο ζην δεκφζην θαη ππέξβαζε ζηεξενηχπσλ γηα απηφ.
πλνπηηθά εξσηψληαη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ έληαζε
ησλ αιιαγψλ ζην δεκφζην ηνκέα θαη γηα ην εάλ νη αιιαγέο απηέο επαξθνχλ θαηά ηε
γλψκε ηνπο γηα λα αληαπνθξηζεί ν ηειεπηαίνο ζηηο ζχγρξνλεο απμεκέλεο θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο αλάγθεο.

4.1.4.

Πξνζδηνξηζκόο

εξεπλεηηθνύ

πεδίνπ

–

επηινγή

ζπκκεηερόλησλ/ρνπζώλ
Ζ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έγηλε κε θξηηήξην
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο / αληηιήςεηο ζε ζέκαηα πξνζδνθηψλ θαη ζηεξενηχπσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη:


ην θχιν κε δχν ηηκέο: άλδξαο / γπλαίθα,



ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ηξεηο ηηκέο: δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε /
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε / κεηαπηπρηαθφ-δηδαθηνξηθφ,



ε ειηθία κε δχν ηηκέο: αλζξψπσλ γελλεκέλσλ πξηλ θαη κεηά ην 1981, έηνο πνπ
φπσο επηζεκάλζεθε ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην, απνηειεί ζπλήζσο θνκβηθφ
ρξνληθφ ζεκείν ζηε δηάθξηζε γελεψλ (Xers θαη Millenials), θαη



ε ζέζε ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία κε δχν ηηκέο: ππάιιεινο θαηέρσλ ζέζε
επζχλεο, θαη ππάιιεινο ρσξίο ζέζε επζχλεο.

θνπφο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ελφο δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ
θαη βεβαίσο ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπο ηα σο άλσ
ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη φπσο επηζεκάλζεθε ζηα πξνεγνχκελα
θεθάιαηα, ην θχιν ζπλδέεηαη επζέσο κε δηαδεδνκέλεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ
απνδίδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο,
ελψ θαη νη πξνζδνθίεο θαίλεηαη πσο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο θνηλσληθνχο
ξφινπο ησλ δχν θχισλ. Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη κε ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο
πξνζδνθίεο ππφ ηελ έλλνηα φηη ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ
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ηξφπν αληίιεςεο θαη αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη βεβαίσο ζην δεκφζην,
ζπλδέεηαη κε αληηθεηκεληθέο δηαθνξέο ζηηο πξννπηηθέο αλέιημεο ή ζηηο ακνηβέο ηνπ
εξγαδφκελνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ε δηάθξηζε γίλεηαη αθνινπζψληαο ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία πεξί γελεψλ θαη ζέηνληαο σο φξην ην έηνο γέλλεζεο 1981. Ζ εθηίκεζε
εδψ είλαη πσο νη άλζξσπνη πνπ γελλήζεθαλ κεηά ην έηνο απηφ δηαζέηνπλ δηαθξηηά
ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ,
νηθνλνκηθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία απφ ηελ
παηδηθή/εθεβηθή ηνπο ειηθία, παγθνζκηνπνηεκέλα πξφηππα θαηαλάισζεο θ.ιπ.) θαη
επνκέλσο απηφ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο, ε ζέζε ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε
δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο αλαθνξηθά κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαζψο ν ξφινο ηνπ
πξντζηακέλνπ θαη νη ηδηφηεηέο ηνπ (π.ρ. κεγαιχηεξνο βαζκφο αλάιεςεο επζπλψλ,
αξκνδηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θ.ιπ.) δηακνξθψλνπλ έλα
άιιν πιαίζην πξνζδνθηψλ θαη ελδερνκέλσο ζηεξενηχπσλ.
Μέζα ζην πιαίζην απηφ, ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε κέιεκα ηελ θάιπςε
φισλ ησλ σο άλσ πεξηπηψζεσλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο νθηψ
(8) ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπκκεηείραλ:


Δξσηψκελε 1: ηέιερνο Τπνπξγείνπ, γπλαίθα, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο
κε κεηαπηπρηαθφ, γελλεκέλε πξηλ ην 1981.



Δξσηψκελνο

2:

ηέιερνο

ηεο

ηνπηθήο

απηνδηνίθεζεο,

άλδξαο,

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε κεηαπηπρηαθφ/δηδαθηνξηθφ, γελλεκέλνο πξηλ
ην 1981, θάηνρνο ζέζεο επζχλεο.


Δξσηψκελε 3: ηέιερνο Τπνπξγείνπ, γπλαίθα, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο
κε κεηαπηπρηαθφ, γελλεκέλε πξηλ ην 1981 (εκείσζε: δελ θαηέρεη ζέζε
επζχλεο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, αιιά θαηείρε ζην παξειζφλ).



Δξσηψκελνο 4: ηέιερνο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, άλδξαο, δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, γελλεκέλνο πξηλ ην 1981.



Δξσηψκελε 5: ηέιερνο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, γπλαίθα, παλεπηζηεκηαθήο
εθπαίδεπζεο, γελλεκέλε κεηά ην 1981.



Δξσηψκελνο 6: ηέιερνο Τπνπξγείνπ, άλδξαο, δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
γελλεκέλνο πξηλ ην 1981.



Δξσηψκελνο 7: ηέιερνο Τπνπξγείνπ, άλδξαο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο
κε κεηαπηπρηαθφ, γελλεκέλνο κεηά ην 1981.
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Δξσηψκελνο 8: ηέιερνο αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ, άλδξαο, παλεπηζηεκηαθήο
εθπαίδεπζεο, γελλεκέλνο πξηλ ην 1981.

4.1.5. Πεξηνξηζκνί έξεπλαο
Ζ παξνχζα κειέηε ππφθεηηαη ζηνπο ζπλήζεηο πεξηνξηζκνχο ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ,
πεξηιακβαλνκέλνπ βεβαίσο ηνπ ππνθεηκεληζκνχ ησλ εξεπλεηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα
ηεο κειέηεο δελ κπνξεί λα αθνξνχλ παξά ην ζπγθεθξηκέλν πιήζνο εξσηψκελσλ,
ρσξίο λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε γελίθεπζή ηνπο. Ζ άκεζε αιιειεπίδξαζε ηνπ εξεπλεηή
θαη ηνπ εξσηψκελνπ ζπληζηά έλα αλππέξβιεην πεξηνξηζκφ ζηηο πξνζσπηθέο
ζπλεληεχμεηο, θαζψο κπνξεί ε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ πξψηνπ (ή αθφκα θαη
απιψο ε παξνπζία ηνπ) λα επεξεάζεη ηε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ δεχηεξνπ.
Δπίζεο, ηφζν ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο φζν θαη ε επεμεξγαζία θαη παξάζεζε ησλ
πνξηζκάησλ ππφθεηηαη ζε ππνθεηκεληθέο εξκελείεο ηνπ εξεπλεηή, πνπ θαζνξίδνληαη
πξνθαλψο θαη απφ αζπλείδεηνπο ςπρνδπλακηθνχο παξάγνληεο (π.ρ. πξνθαηαιήςεηο,
πξνζσπηθέο αληηιήςεηο, αλαπαξαζηάζεηο θ.ιπ.).
ηελ έξεπλα επηιέρζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε
(Τπνπξγεία) θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Αληίζεηα, δελ επηιέρζεθαλ ζπκκεηέρνληεο
απφ νκάδεο κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζψκαηα αζθαιείαο, εθπαηδεπηηθνί,
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη ζηξαηησηηθνί, θαζψο ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ δηαθέξεη
ζεκαληηθά ζε φξνπο εμέιημεο, δηνηθεηηθήο δνκήο ή/θαη ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ.
Γεδνκέλνπ φηη ην πιαίζην εθεί είλαη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ, εθηηκάηαη φηη ε
δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα επελεξγεί κε ηξφπν απνθαζηζηηθφ ζηε δηακφξθσζε
ησλ πξνζδνθηψλ θαη ζηεξενηχπσλ, πξνζδίδνληαο ελδερνκέλσο άιια αμηαθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη επνκέλσο θαζηζηψληαο κε ζπζρεηίζηκεο ηηο πεξηπηψζεηο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηψκελσλ πξνέθπςαλ απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην φπσο
απηφ αλαιχζεθε ζηα πξψηα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη κε γλψκνλα ηελ
εθπξνζψπεζε αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά, κνξθσηηθά ή εξγαζηαθά
ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα θαιπθζεί ην κέγηζην δπλαηφ εχξνο δηαζηάζεσλ κε δπλεηηθή
επίπησζε ζηε δηακφξθσζε πξνζδνθηψλ θαη ζηεξενηχπσλ. Ζ ηειηθή επηινγή δελ έγηλε
ηπραία (φπσο άιισζηε πξνηάζζεη θαη ε ζρεηηθή κεζνδνινγία παξφκνησλ εξεπλψλ),
αιιά κε αμηνιφγεζε ηνπ πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ απφ ηελ νκάδα έξεπλαο, ε νπνία
αμηνπνίεζε σο πξνο ηελ αλεχξεζή ηνπο ηνλ επαγγεικαηηθφ θχθιν γλσξηκηψλ ηεο θαη
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ην επξχηεξν πεξηβάιινλ θνξέσλ πνπ δηαηεξνχλ θάπνηα ζπλεξγαζία ή ζρέζε κε ην
Δ.Κ.Γ.Γ.Α., γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε επίζεο λα ζεσξεζεί πεξηνξηζκφο.
πσο επηζεκάλζεθε, ζθνπφο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο δελ είλαη ε επαιήζεπζε
ππνζέζεσλ θαη επίζεο ηα πνξίζκαηά ηεο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζηνλ επξχηεξν
πιεζπζκφ (ελ πξνθεηκέλσ, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ). ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα
έξεπλα δελ επηδηψθεη λα επηβεβαηψζεη ή λα δηαςεχζεη ππνζέζεηο, νχηε βεβαίσο λα
πξνζδηνξίζεη πνζνζηά ζπρλφηεηαο κίαο ζηάζεο ή ζπκπεξηθνξάο, αιιά απνζθνπεί
ζηε ραξηνγξάθεζε, ζπζρέηηζε θαη ελλνηνιφγεζε αληηιήςεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα
ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνζδνθίεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε
πξνζπάζεηα γηα αλαγσγή ησλ πνξηζκάησλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαζίζηαηαη εθ
πξννηκίνπ εθηφο ζθνπνχ ηεο.

4.2 Αλάιπζε έξεπλαο
4.2.1. Γηαρξνληθή εμέιημε πξνζδνθηώλ.
Πξνζδνθίεο πξν δηνξηζκνύ.
πσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηεο ειιεληθήο
δεκνζηνυπαιιειίαο, έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη λα
εμεηαζηεί αλ νη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη ην αζθπθηηθφ δεκνζηνλνκηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηηο έρεη επεξεάζεη. Έγηλε κηα δηεξεχλεζε
πνπ δηαρψξηζε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζε πξνζδνθίεο πξν δηνξηζκνχ
θαη κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπο. πγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο πξν ηνπ
δηνξηζκνχ, εμεηάδεηαη ε παξνπζίαζε απφ ηνπο ίδηνπο ησλ ιφγσλ πνπ ηνπο ψζεζαλ
λα αλαδεηήζνπλ δνπιεηά ζην δεκφζην, νη αξρηθέο πξνζδνθίεο φπσο ηηο αλαθαινχλ
ζηελ κλήκε ηνπο, νη ελαιιαθηηθέο πνπ είραλ ηφηε λα βξνπλ εξγαζία ζε άιινπο ηνκείο,
αιιά θαη νη παξάγνληεο πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη επέδξαζαλ ζηελ επηινγή ηνπο απηή.
Ζ εξσηψκελε Μ.Λ., 37 εηψλ θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ζηελ εξψηεζε καο
γηα πνηφλ ιφγν απνθάζηζε λα εξγαζζεί ζην δεκφζην ηνκέα καο απάληεζε φηη απηφ
είρε λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο θαη φπσο καο αλέθεξε: «… γηα έλαλ
αξραηνιφγν απνηειεί ζρεδφλ –φρη νπζηαζηηθά, αιιά ζρεδφλ κνλφδξνκν. Καη αλ
ζεσξήζνπκε φηη ν πνιηηηζκφο είλαη δεκφζην αγαζφ, κπνξείο λα ηνλ ππεξεηήζεηο κέζα
απφ έλαλ δεκφζην θνξέα».
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Βέβαηα θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη κηα ελαιιαθηηθή επηινγή φπσο: «… ζα κπνξνχζα
λα έρσ εξγαζζεί ζε έλα ηδησηηθφ κνπζείν. Τπάξρνπλ ιίγα φκσο θαη ζα πξέπεη λα έρεηο
εκπεηξία ή άιια ζηνηρεία πνπ δελ είρα» αιιά ζε κηθξφηεξε θιίκαθα θαη ηνλ νπνίν
πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη « Λπζζαιέα» φπσο καο είπε ραξαθηεξηζηηθά αιιά ή δελ
ππήξραλ ζέζεηο ή ήηαλ θαηεηιεκκέλεο.
Ζ Μ.Λ., ζηελ εξψηεζε καο πνηεο ήηαλ νη

πξνζδνθίεο ηεο πξηλ μεθηλήζεη λα

εξγάδεηαη ζην δεκφζην, ζεσξνχζε φηη είλαη: «… ε ζπλέρηζε ηεο αθαδεκατθήο κνπ
δσήο, αιιά κέζα απφ έλαλ ρψξν επαγγεικαηηθφ πηα, φρη κφλν πξνζθνξάο –δηφηη ζηνλ
αθαδεκατθφ ρψξν ην πξνζθέξακε, ήκαζηαλ άλεπ ακνηβήο» θαη φηη ν πξντζηάκελνο ηεο
ζα έπαηδε ηνλ ξφιν ηνπ θαζεγεηήο ηεο, «…έζεηα ηα πξνβιήκαηα ηα αλαζθαθηθά ζηνλ
πξντζηάκελν πεξηκέλνληαο λα ηα ιχζεη επηζηεκνληθά, φπσο έθαλε ν θαζεγεηήο κνπ. Ο
πξντζηάκελνο φκσο έρεη θαη δηνηθεηηθά θαζήθνληα –είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο ν
ξφινο». Σν δεκφζην ην έβιεπε σο εθείλνλ ηνλ θνξέα ν νπνίνο «… πξνζηαηεχεη ηηο
αξραηφηεηεο πξσηίζησο θαη ηηο κειεηά».
Ζ εηθφλα πνπ είρε γηα ην Γεκφζην πξνεξρφηαλ απφ «…ην Αξραηνθπιάθεην, εθεί
έβιεπα φηη νη αξραηνιφγνη πνπ ήηαλ ζην ρψξν ήμεξαλ πάξα πνιιά, δηάβαδαλ
αζηακάηεηα θαη ήηαλ έλαο ρψξνο πνπ κπνξνχζεο λα αλαπηχμεηο θαιχηεξα απηφ πνπ
είρεο ζπνπδάζεη». «…Δίρα κία ζεηηθή εηθφλα, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηηο Δθνξίεο
Αξραηνηήησλ. Αλ κε ξσηάηε γεληθφηεξα γηα ην δεκφζην, αιινχ λαη, αιινχ φρη».
Πνιιέο απφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο δηαςεχζζεθαλ θαη απηφ νθεηιφηαλ: «…θαζφηη πάξα
πνιιά θξίλνληαλ απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε, ήηαλ ηφζν θπξίαξρν ζην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ –θαη εμαθνινπζεί λα είλαη- ην ζέκα ην νηθνλνκηθφ, αιιά ππάξρνπλ θαη ηα
πάζε ησλ αλζξψπσλ…».
Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εξσηψκελε είρε ζπλδέζεη ηελ εξγαζία κε ηελ
αξρηθή εηθφλα πνπ είρε φηαλ έθαλε ηηο αλαζθαθέο ζηελ πξαθηηθή ηεο, ζεσξεί φηη ην
δεκφζην είλαη ν θαηεμνρήλ ρψξνο πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί έλαο αξραηνιφγνο θαη
φηη είλαη ν θνξέαο πνπ πξέπεη λα πξνζηαηέςεη θαη λα ππνζηεξίμεη ην αληηθείκελν
εξγαζία ηεο. Ο βαζηθφο ιφγνο ν νπνίνο δηέςεπζε ηηο πξνζδνθίεο ηεο είλαη ε έιιεηςε ή
ε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαζθαθψλ θαη ησλ κειεηψλ.
ηελ εξψηεζε καο γηαηί επέιεμε ηνλ δεκφζην ηνκέα ν Μ.Υ., θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ
ηίηινπ, κε ζέζε επζχλεο θαη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ
ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Τπνζηεξίδεη φηη : «…αλ είζαη πςειφ ζηέιερνο
θαη ιφγσ πξνδηαγξαθψλ θαη ιφγσ ζπνπδψλ θαη κε εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηειηθά
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ζην δεκφζην κπνξείο θαη λα δεκηνπξγήζεηο ηηο εμειίμεηο. Γειαδή ζεψξεζα φηη ππάξρνπλ
πξάγκαηα πνπ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηα βνεζήζεη λα
επεθηαζνχλ ζε πεδία πέξα απφ ηα πξνδηαγεγξακκέλα.»
Δπίζεο ζεσξεί

φηη έλαο ππάιιεινο

κπνξεί «….λα κεηαθηλεζεί ζηνλ ρψξν ηεο

δεκφζηαο δηνίθεζεο απφ κία ππεξεζία ζε κία άιιε,

θηάλεη λα μέξεη θαη εθείλνο πνπ

ζέιεη λα πάεη θαη κεηά ζα βξεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα
γίλεη εθηθηφο ν ζηφρνο απηφο», είλαη δειαδή πην εχθνιε ε αλέιημε θαη ε επίηεπμε
θάπνησλ ζηφρσλ.
Πηζηεχεη φηη: «… ζα κπνξνχζα θαη λα αλαπηπρζψ πεξηζζφηεξν σο ζηέιερνο αιιά θαη
λα αλαπηχμσ πεξηζζφηεξν απηά ηα νπνία είρα απνθηήζεη σο επηζηεκνληθά πξνζφληα σο
πνιηηηθφο, δηνηθεηηθφο επηζηήκνλαο θαη απφ φηη είδα ηα αληηθείκελα απηά είλαη ιίγν πην
δπλακηθά φηη ήηαλ θαη έλαο ηξφπνο λα παξακείλεη θαλείο ζηελ πεγή ηεο ιήςεο ησλ
απνθάζεσλ ζην λα νξίδεη θαη λα επεξεάδεη πνιηηηθέο …»
ηελ εξψηεζε καο αλ ππήξραλ ελαιιαθηηθέο επαγγεικαηηθέο ιχζεηο καο απάληεζε:
«Τπήξραλ δελ κπνξψ λα πσ ππήξραλ θαη κάιηζηα έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα ζηελ
επηινγή ηνπ δεκνζίνπ ήηαλ ηα κεησκέλα νηθνλνκηθά». Έλαο αθφκε παξάγνληαο ήηαλ
«….αλ θαλείο ζέιεη λα βιέπεη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο γηαηί κία δεκφζηα Πνιηηηθή δελ
είλαη απιά πσο ηη ζρεδηάδεηο αιιά θαη πσο ηελ πινπνηείο θαη γηα λα ην νινθιεξψζσ
απηφο ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ κε έθαλε θαη λα ζρεηηζηψ θαη κε ηελ απηνδηνίθεζε»
ρεηηθά κε ην ηη ηνλ επεξέαζε ζηελ απφθαζε ηνπ λα εξγαζζεί ζηνλ δεκφζην ηνκέα
καο απάληεζε φηη ήηαλ θαζαξά αηνκηθή ηνπ απφθαζε ε νπνία ζρεηηδφηαλ κε ηελ
άπνςε ηνπ φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο εμαξηάηαη απφ ηνλ δεκφζην «…ν ηδησηηθφο ηνκέαο
ζηελ Διιάδα είλαη δεκνζηφπιεθηνο…» θαη «..είρα ηε κεγάιε πνιπηέιεηα αιιά είρα θαη
κία δηάζηαζε θνηλψλ, φηη κπνξνχζα ζε νπνηνδήπνηε ππνπξγείν θαη λα πήγαηλα λα
παξάγσ δεκφζηα πνιηηηθή».
Απ φια ηα αλσηέξσ βιέπνπκε φηη έλαο άλζξσπνο κε πξνζφληα, ηθαλφηεηεο θαη φξακα
κπνξεί λα αλαηξέςεη απηφ πνπ ππνζηεξίδνπλ νη πνιινί «.. κία πάγηα ηαθηηθή φηη
θάλεηο κφλν απηφ θαη ηίπνηε άιιν…» θαη λα δεκηνπξγήζεηο θαη λα αλαπηχμεηο
πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πξνο φθεινο φινπ ηνπ ζπλφινπ.
Ζ Κ.. είλαη κηα δεκφζηα ππάιιεινο κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη
αξθεηά ηππηθά πξνζφληα, επέιεμε ην δεκφζην ηπραία πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην
βηνπνξηζκφ ηεο θαη λα είλαη θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθία ηεο, «… ήκνπλα 19 ρξνλψλ
φηαλ πξνζιήθζεθα ζην Αζθιεπηείν, ζπνχδαδα θαη ζπγρξφλσο δνχιεπα».
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«Γελ ην

επέιεμα… Έκελα ζηε Βνχια, δεηνχζε ππαιιήινπο εθείλε ηελ πεξίνδν, έθαλα κία αίηεζε
θαη κε πήξαλε. Γελ ήηαλ θάηη ην δχζθνιν εθείλε ηελ πεξίνδν εηδηθά λα βξεηο δνπιεηά».
ηαλ μεθίλεζε λα εξγάδεηαη δελ έθαλε θαλέλαλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη
δεκφζηνπ ηνκέα «…δελ είρα ζθεθηεί φηη «α, πξέπεη λα βξσ κηα ζέζε ζην δεκφζην».
ρεηηθά κε ην αλ ππήξραλ άιιεο ελαιιαθηηθέο καο είπε: «Δίρα θη άιιε κία πξφηαζε
απφ ηα Σζηκέληα Ζξαθιήο, αιιά επεηδή ήηαλ πάξα πνιχ καθξηά ζηε Λπθφβξπζε δελ κε
εμππεξεηνχζε». Ο Δξπζξφο ηαπξφο ήηαλ έλαο πνιχ θαιφο εξγνδφηεο. Ήηαλ πνιχ θαιά
ηα ρξήκαηα..»
Ήηαλ κηα λέα, θνηηήηξηα, ε νπνία δελ είρε σο ζηφρν κηα ζέζε ζην δεκφζην αιιά θάηη
πξφζθαηξν, νπφηε ζην ζέκα ησλ πξνζδνθηψλ δελ ην είρε πνιπζθεθηεί. Σεο έθαλε θαθή
εληχπσζε ην γεγνλφο φηη φινη έθαλαλ φηη δνπιεχνπλε γηα λα κελ πάξνπλ παξαπάλσ
δνπιεηά…» ελψ απηή έθαλε

επηπιένλ δνπιεηά θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο λα ηεο

δείρλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν λα ηελ θάλεη.
ηελ ζχγθξηζε ηδησηηθνχ κε δεκνζίνπ ήηαλ μεθάζαξε φηη ην είρε κεηαληψζεη δηφηη,
«…δελ ήκνπλα απφ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ θάλαλε ινχθα, έρσ δνπιέςεη πάξα
πνιχ λα παίξλσ 1200 € ην κήλα. Δλψ αλ είρα πάεη ζηα ηζηκέληα Ζξαθιήο ζα είραλ
αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο κνπ, ηα αγγιηθά κνπ, ηα γαιιηθά κνπ θαη ζα έπαηξλα 5000 € ην
κήλα».
«Με ηε γλψζε πνπ έρσ πιένλ; Θα πήγαηλα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηαηί λα ζαο πσ θάηη,
αλ δελ θνβάζαη λα δνπιέςεηο θαη αλ μέξεηο ηηο δπλαηφηεηεο ζνπ, δελ έρεηο αλάγθε. Δδψ
ζην δεκφζην ηνκέα δελ είλαη ζέκα πηα αμηνθξαηίαο, είλαη ζέκα κέζνπ φια. Σν αλ ζα
γίλεηο πξντζηάκελνο, φια είλαη ζέκα κέζνπ. Ή πνιηηηθνχ κέζνπ ή άιινπ κέζνπ ή δελ
μέξσ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππάξρεη ζαθήο αμηνιφγεζε. Γνπιεχεηο; Πξνρσξάο. Γελ
δνπιεχεηο;»
Ο Υ.Ε., απφθνηηνο Λπθείνπ θαη κε θάηνρνο ζέζεο επζχλεο, ζηελ αξρηθή καο εξψηεζε
γηα πνην ιφγν επέιεμε ην δεκφζην καο απάληεζε γηα βηνπνξηζκφ, «ν θχξηνο ιφγνο
ήηαλε βηνπνξηζηηθφο, δειαδή ηη ελλνψ, φηαλ ηειείσζα ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία
άξρηζα λα θάλσ αηηήζεηο γηα εξγαζία παληνχ, ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππήξραλ
ζηελ πεξηνρή κνπ. Μαδί κε απηέο έθαλα θαη ζηελ ππεξεζία κνπ γηαηί δήηαγε κία ζέζε
Γ.Δ., έθαλα ηα ραξηηά κνπ ήκνπλ ηπρεξφο γηαηί κπήθα ζε απηή ηε ζέζε θαη μεθίλεζα λα
εξγάδνκαη».
ηελ εξψηεζε καο γηα ελαιιαθηηθή εξγαζηαθή ζέζε είπε φηη ππήξρε κηα άιιε ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα ηελ νπνία απέξξηςε δηφηη: «..ήκνπλα επραξηζηεκέλνο απφ ην θιίκα πνπ
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ππήξρε ζηελ ππεξεζία κνπ θαη δελ είρα θάπνην ιφγν λα ξηζθάξσ γηα λα βξεζψ ζε
θάπνην λέν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε ρακειφηεξεο ίζσο απνδνρέο».
Ωο αξρηθέο πξνζδνθίεο πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζην Γεκφζην ήηαλ : «…κεγάιεο
πξνζδνθίεο δελ είρα, εκέλα γεληθψο κνπ αξέζεη πάξα πνιχ λα εμππεξεηψ θαη λα
βνεζάσ θφζκν. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ινηπφλ ζα ήζεια πάξα πνιχ λα βνεζήζσ
πνιίηεο δειαδή λα ζπκβάισ ζηελ δηεθπεξαίσζε θάπνησλ αηηεκάησλ ηνπο, έλαο
ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ κνπ άξεζε θηφιαο, ε βαζηθή κνπ πξνζδνθία».
Οη πξνζσπηθέο απφςεηο θαη ε φιε θηινζνθία ηνπ ήηαλ απηή πνπ ηνλ νδήγεζαλ λα
επηιέμεη απηφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν πξνθεηκέλνπ λα «… μέξεηε ππάξρεη έλα αξλεηηθφ
ζηεξεφηππν θαη απιά ήζεια λα απνδείμσ φηη εάλ θάπνηνο ζέιεη λα εξγαζηεί ζην
Γεκφζην κπνξεί λα πξνζθέξεη».
Ζ Μ.., παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη απφθνηηνο ηεο Δ..Γ.Γ.Α, καο έδσζε κηα
πην μεθάζαξε απάληεζε ζηελ επηινγή ηνπ εξγαζηαθνχ ηεο πεξηβάιινληνο , «…ν
ηδησηηθφο ηνκέαο είλαη πνιχ ζθιεξφο, απαηηεί πάξα πνιχ ελέξγεηα, πάξα πνιχ κεγάιε
αληαγσληζηηθφηεηα, πάξα πνιχ κεγάιε πξνζπάζεηα, θαη ιίγν κε ηξνκνθξαηνχζε απφ
πάληα. Δίκαη δειαδή άλζξσπνο πην ήξεκνο, πην ραιαξφο, πίζηεπα ζηηο αλζξψπηλεο
ζρέζεηο θαη πίζηεπα φηη απηά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε ηίπνηα θαη δε ζα θαηαθέξσ θαιά
θαη λα δσ ήξεκα. Οπφηε ν ιφγνο ήηαλ φηη έπξεπε κελ λα δνπιέςσ αιιά έπξεπε λα
απνθχγσ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οπφηε ν κνλφδξνκνο»
Ζ νηθνγέλεηα ηεο θαη θπξίσο νη γνλείο ηεο νη νπνίνη ήηαλ δεκφζηνη ππάιιεινη ηελ
επεξέαζαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, «…κεγάισζα φκνξθα κε ηνπο γνλείο κνπ
πνιιέο ψξεο ζην ζπίηη» , «…ηνπο έβιεπα θαη ηνπο ραηξφκνπλ αιιά άθνπγα θαη ηνπο
ίδηνπο λα είλαη επραξηζηεκέλνη θαη λα κεηαθέξνπλ ηέινο πάλησλ ην ζεηηθφ θιίκα θαη
ζην ζπίηη» . «…ζε αληίζεζε κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ είραλ ην δεκφζην λνκίδσ ζαλ ηε
ρεηξφηεξε ιχζε, ηε ρεηξφηεξε επαγγεικαηηθή επηινγή, εκέλα γηα κέλα ήηαλ ε πξψηε θαη
γηα ην ιφγν πνπ πξνείπα θαη επεηδή ην έβιεπα ζην ζπίηη κνπ λα ιεηηνπξγεί θαιά».
Ζ εξσηψκελε Μ.. ιφγσ ηεο πξνζσπηθήο ηεο νηθνγελεηαθήο εκπεηξίαο ή ιφγσ ηεο
ζηαζεξφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο ξεαιηζηηθήο νπηηθήο κέζσ ηεο νπνίαο
αληηκεησπίδεη ηα πξάγκαηα φπσο καο είπε, «… δελ δηαςεχζηεθε ηίπνηε νπζηαζηηθά απφ
απηά πνπ πίζηεπα, δειαδή πίζηεπα φηη ζα βξσ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηαζεξφ, κε
έλα σξάξην ζηαζεξφ, ρσξίο πνιιέο επζχλεο, κε αλζξψπνπο ζηαζεξνχο…», «… δελ είρα
θαη πςειέο πξνζδνθίεο, δελ είκαη θηιφδνμν άηνκν. Πξνηηκνχζα δειαδή λα έρσ κηα
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ήξεκε εξγαζηαθή δσή θαη λα επελδχζσ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζσπηθή κνπ δσή λα έρσ
πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν…»
Ο Λ.Α., απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ εξψηεζε καο γηα πνην ιφγν
απνθάζηζε λα εξγαζζεί ζην δεκφζην καο απάληεζε φηη: « Με θάπνηα πξνθήξπμε είρε
γίλεη; Εήηαγε θφζκν. Σπραία θαη ρσξίο ηδηαίηεξα... Έπαηξλαλ θφζκν ηφηε», «Γελ κπνξψ
λα πσ φηη κε ψζεζε ηδηαίηεξα, δελ είρα ηξέια κε ην δεκφζην», «…ππήξρε απηή ε ζέζε
έθαλα ηα ραξηηά κνπ θαη ιέσ πάκε γηα ιίγν θαη βιέπνπκε. Καη έκεηλα φκσο. Δίρε θαιά
ιεθηά ηφηε εθεί».
ρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπ επηινγέο γηα εξγαζία καο είπε: «Πέξαζαλ ηα ρξφληα
θαη δελ είρεο ηελ επθαηξία λα θάλεηο θάηη έμσ ζηελ αγνξά θαη αλαγθάζηεθα θαη έκεηλα
γηαηί άμηδε θαη ηνλ θφπν νηθνλνκηθά», «…είρε βξάδπ θαη θνχξαζε θαη ηέηνηα. Αιιά
αλαγθάζηεθα θαη έκεηλα ιφγσ νηθνλνκηθήο απηήο, μέξεηο είρε θαιά ιεθηά ηφηε». «ρη,
δελ ππήξρε ελαιιαθηηθή ηελ πεξίνδν εθείλε. Γελ είρα θάηη. Τπήξραλ ζέζεηο παληνχ αιιά
δελ κνπ έηπρε θάηη άιιν εθείλε ηε ζηηγκή. Πέηπρε εδψ, έθαλα εδψ θαη πήγα εθεί».
Ο εξσηψκελνο ήηαλ έλαο λένο ν φπνηνο πξνζπαζνχζε λα βξεη κηα νπνηαδήπνηε
εξγαζία, ζηελ εξψηεζε καο ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πξηλ εληαρζεί ζην δεκφζην
ηνκέα καο είπε φηη ηνπ έθαλε εληχπσζε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαζφηη ήηαλ
«…άγλσζην ζε απηφλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ κε απηφ πνπ ήμεξα, δελ ην είρα δήζεη...».
Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ νιηγφρξνλε εκπεηξία ηνπ ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα δηαπίζησζε φηη:
«…πεξίκελα θάπνηα πξάγκαηα λα δνπιεχνπλ θαιχηεξα ηα νπνία δελ...», Καη ην άιιν
είλαη ην ζέκα φηη ην δεκφζην δελ δνπιεχεη, έρεη αγθπιψζεηο Ση λα θάλνπκε;», «Έρεη
αγθπιψζεηο, ηη λα πσ, γξαθεηνθξαηία», «…εδψ λα δεηήζνπκε θάπνηα ιεθηά λα
θηλεζνχκε εδψ ζε θάπνηνπο ειέγρνπο πνπ θάλνπκε θαη ην δεηάκε ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ
θαη γίλεηαη κεηά απφ 6 κήλεο, ζηε κέζε ηνπ ρξφλνπ». Οη θχξηεο πξνζδνθίεο ηνπ ήηαλ: «
ηαζεξφηεηα θαη κηζζφο.. Καη κε ηα ρξφληα αλέβαηλε αλαβαζκηδφηαλ ηνπιάρηζηνλ ζε
απηφ ην θνκκάηη. Καη ε ζηαζεξφηεηα θαη ν κηζζφο»
Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ηνλ επεξέαζαλ ή ηνλ ψζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα θάλεη απηή ηελ
επαγγεικαηηθή επηινγή είλαη: «… ήηαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Έιεγαλ
πήγαηλε ζην Σν δεκφζην ηη ζέιεηο έμσ;», «…νη γνλείο έιεγαλ πήγαηλε εθεί. Γηαηί ήηαλε
δχζθνια. Δηδηθά απφ επαξρία θαη απφ επαξρηαθή πφιε. ηελ επαξρία Πήγα ζρνιείν θαη
απφ εθεί Ήξζα. Ζ πξνψζεζε ήηαλ απφ βηψκαηα ησλ γνληψλ. Κάηη ζηαζεξφ θάηη
ηέηνην... Πήγαηλε θάπνπ ζην Γεκφζην. Κάπσο έηζη θαη απφ εθεί μεθηλάκε..»
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Ο Μ.Φ., 36 εηψλ, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη κε αξθεηά ρξφληα εκπεηξίαο
ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, καο είπε φηη ην βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ
επηινγή ηνπ δεκφζηνπ σο ρψξνο εξγαζίαο θαη ε κεηαθίλεζε ηνπ απφ ηνλ ηδησηηθφ
ήηαλ ν θαιχηεξνο κηζζφο θαη θάπνηεο παξνρέο πνπ πξφζθεξε εθείλε ηελ επνρή ε
ππεξεζία ζηελ νπνία θαηέζεζε αίηεζε κέζσ Α..Δ.Π. «γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο,
δελ ήμεξα, δελ ήκνπλ εθεί. Αιιά ήηαλ ηα ρξήκαηα θαιχηεξα. Πνιχ θαιχηεξα δελ ήηαλ –
ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή δελ ήηαλ- αιιά ήηαλ θαιχηεξα. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Πίζηεπα… Θα ήζεια λα ήηαλ θαιχηεξεο. Καη ην πεξηβάιινλ θαη ην αληηθείκελν είλαη
πην ελδηαθέξνλ. Μεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. Δληάμεη, ιίγν δηαθνξεηηθφ απφ ηηο ζπνπδέο
κνπ, αιιά ήηαλ έλα θαηλνχξγην αληηθείκελν ην νπνίν ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνλ».
ηελ εξψηεζε καο γηα ην εάλ είρε ελαιιαθηηθέο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, δεδνκέλνπ
φηη κηιάκε γηα ην 2008 κηα πεξίνδν πνπ δελ είρε εκθαληζζεί ηφζν έληνλα ην πξφβιεκα
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ν εξσηψκελνο δξαζηεξηνπνηείην ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα καο απήληεζε ζεηηθά,
«… κπνξνχζα λα πάσ θαη ζε κία ηδησηηθή… ζηε ΥΥΥ… αιιά επεηδή δεζκεπφκνπλ απφ
ηελ εηαηξία θαη έπξεπε λα πεξάζσ κία δηαπίζηεπζε θαη ε ΥΥΥ είρε εκθαληζηεί ιίγν πην
πξηλ, δελ κπνξνχζα λα πάσ. Μεηά εκθαλίζηεθε ε ππεξεζία κνπ, ήηαλ θαζαξά ηχρε!
Άκα κνπ εκθαληδφηαλ κία ηδησηηθή εηαηξία, κπνξνχζα λα έρσ πάεη ζηελ ηδησηηθή
εηαηξία. Απιψο έηπρε εθείλε ηελ πεξίνδν λα είλαη ε ππεξεζία ζηελ νπνία βξίζθνκαη».
«Δμέηαδα ηε δνπιεηά, αλ κε ζπλέθεξε… Γελ θνίηαδα αλ ήηαλ δεκφζηνο ή ηδησηηθφο…
Έηπρε, ήζεια λα θχγσ θηφιαο ηφηε, ζαο είπα, εκθαλίζηεθε ε δνπιεηά, ήηαλ θαιχηεξα ηα
ιεθηά, ήηαλ θαη άιιν ην αληηθείκελν…»
ηελ εξψηεζε καο ηη ζα έιεγρε πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ηδησηηθφ ή δεκφζην καο
είπε: «Θα έπξεπε λα δπγίζνπκε πνιιά: θαη ηα ρξήκαηα θαη ηα σξάξηα θαη ηηο ζπλζήθεο
εξγαζίαο θαη ηελ απφζηαζε θ.α.».
Οη παξάγνληεο νη νπνίνη ηνλ επεξέαζαλ πξνθεηκέλνπ λα επηζπκεί ηελ απαζρφιεζε
ηνπ ζην δεκφζην ήηαλ: « …ρξήκαηα, αληηθείκελν, σξάξην, ζηαζεξφηεηα, αλ θαη εθείλε
ηελ επνρή, δελ είρακε ζέκα. Γελ είρε εκθαληζηεί αθφκα ε θξίζε. Σελ επφκελε ρξνληά,
ζα κπνξνχζα λα ζαο πσ θαη ζηαζεξφηεηα».
εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε εμέιημε θάπνηνπ ππαιιήινπ ζπγθξηηηθά αλάκεζα ζε
δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα: « …δελ είρε λα εμειηρζείο! Αλαιπηήο ρεκείνπ: αλαιπηήο
ρεκείνπ! Μφλν ν κηζζφο άιιαδε ζε βάζνο ρξφλνπ. Βέβαηα ζηελ ππεξεζία κνπ ζε βάζνο
ρξφλνπ πάληα , ζα κπνξνχζα λα πάξσ κία ζέζε σο ππεχζπλνο έξγνπ, Πξντζηάκελνο ηνπ
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Σκήκαηνο. Να ππάξμεη εμέιημε, λαη ζα ππάξμεη».
Ο Η.Α., 38 εηψλ θαη απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ, ζηελ εξψηεζε καο γηαηί επέιεμε ην
δεκφζην ηνκέα σο εξγαζηαθφ ρψξν απάληεζε πνιχ ψξηκα θαη καο κεηέθεξε ην
λεαληθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ην άγρνο πνπ δεη θάζε λένο απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο
ηνπ: «Κνηηάμηε… φηαλ θάπνηνο λένο είηε ζηε θάζε πνπ ήηαλ ηφηε είηε ηψξα έρεη πάξεη
έλα πηπρίν θαη είλαη ζηε θάζε πνπ ςάρλεη δνπιεηά, ςάρλεη δνπιεηά πξνο φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο… ηνπιάρηζηνλ έηζη ην είρα αληηκεησπίζεη εγψ… επνκέλσο δελ ήηαλ φηη ην
φλεηξν κνπ ήηαλ λα γίλσ νπσζδήπνηε δεκφζηνο ππάιιεινο… ήηαλ κηα πξννπηηθή απφ
ην πνπζελά λα μεθηλήζσ κηα θαξηέξα… ηψξα αλ ε θαξηέξα απηή ήηαλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ
ή ζην δεκφζην ηνκέα… ε, απηφ ζα ην έδεηρλαλ νη εμειίμεηο… απιά ήηαλ έλα …φρη φηη
ήηαλ επηινγή, ήηαλ αλάγθε. Ήηαλ αλάγθε λα ζπκκεηάζρσ» (ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΑΔΠ)
Παξφιν πνπ εξγαδφηαλ ζε ηδησηηθή επηρείξεζε θαη είρε ηελ ελαιιαθηηθή λα
παξακείλεη ζηνλ ηδησηηθφ επέιεμε ην δεκφζην ηνκέα θαη φπσο καο είπε: «…φηαλ ήξζε
ε ψξα λα επηιέμσ δηαπξαγκαηεχηεθα ηελ παξακνλή κνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απιά νη
φξνη, ηνπο νπνίνπο κνπ πξφηεηλαλ ζεψξεζα φηη εθείλε ηελ πεξίνδν δελ ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθνί». Αιιά πάληα έρεη ζην «πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ ηνπ» ηελ πηζαλφηεηα
λα μαλαγπξίζεη ζηνλ ηδησηηθφ, «…ελδερνκέλσο έηζη φπσο εμειίρζεθαλ ηα πξάγκαηα λα
κελ πήξα ηε ζσζηή απφθαζε, αιιά πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λέεο επηινγέο…»
Σα βηψκαηα ηνπ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ πηζαλφ
ηνλ επεξέαζαλ ζηελ επηινγή ηνπ απηή, αιιά φπσο καο είπε φιν ην δεκφζην δελ είλαη
ην ίδην: «…πξνέξρνκαη απφ νηθνγέλεηα εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο, ζίγνπξα δελ ήηαλ ην
θνκκάηη αληηπξνζσπεπηηθφ, είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία κε αξθεηά θνκκάηηα πνπ
θαίλνληαη σο πιενλεθηήκαηα γηα θάπνηνλ αιιά δελ ηζρχνπλ απηά ζε φιν ην δεκφζην
ηνκέα. ίγνπξα ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ λα κε επεξέαζε θαη απηφ…»

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
Οη απαληήζεηο πνπ παξνπζηάζακε αλσηέξσ ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ είραλ νη
εξσηψκελνη καο, ηελ πεξίνδν πξν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα
ζρεηίδνληαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ πιηθψλ θαη άπισλ
παξνρψλ πνπ πξνζθέξεη ην δεκφζην ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην
γεγνλφο φηη φινη νη εξσηψκελνη είραλ ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο απαζρφιεζήο
ηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη παξφια απηά επέιεμαλ λα απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην
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κηα απφθαζε ε νπνία ήηαλ πξνζσπηθή ηνπο επηινγή (εξσηψκελνο 1,2,3,4,7) θαη φρη
απφ επηξξνή άιισλ πξνζψπσλ ή νκάδσλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ εξσηψκελσλ 5,6
θαη 8 νη νπνίνη επεξεάζζεθαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο.
Ζ δηαθνξά παξαηεξείηαη ζηνλ εξσηψκελν 2, ν νπνίνο εληάρζεθε ζηνλ δεκφζην ηνκέα
γηα λα αλαπηπρζεί σο ππάιιεινο θαη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη δηάθνξεο
πνιηηηθέο.
Πίλαθαο 2.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο Πξνζδνθίεο πξηλ ηνλ δηνξηζκό κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Πνηνη ιφγνη

Δίραηε

Πνηεο ήηαλ νη

Πνηνη

ζαο ψζεζαλ λα

ελαιιαθηη

αξρηθέο ζαο

παξάγνληεο

αλαδεηήζεηε

θέο

πξνζδνθίεο;

ζαο

δνπιεηά ζην

επεξέαζαλ;

δεκφζην
Δξσηώκελε 1, Μ.Λ.

εηδηθφηεηα

Ναη

Γπλαίθα, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε

Μειέηε θαη

Δθνξίεο

πξνζηαζία

Αξραηνηήησλ

αξραηνηήησλ

κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 2, M.X.

Δηδηθφηεηα θαη

Άληξαο, >37, Θέζε

ε εμέιημε κνπ

Ναη

επζχλεο, ΠΔ κε

Δμέιημε, αλάπηπμε

Πξνζσπηθή

πνιηηηθψλ θαη

αληίιεςε

δεκηνπξγηθφηεηα

Γηδαθηνξηθφ
Δξσηώκελε 3, Κ..

Σπραία

Ναη

Βηνπνξηζηηθνί

Γπλαίθα, >37, ρη

Βηνπνξηζηηθν
ί

ζέζε επζχλεο (θαηείρε
ζην παξειζφλ), ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ
Πξνζθνξά ζην

Πξνζσπηθέο

Άληξαο, >37, ρη

ζχλνιν

απφςεηο

ζέζε επζχλεο, ΓΔ

Αλαηξνπή

Δξσηώκελνο 4, Υ.Ε.

Βηνπνξηζκφο

Ναη

ζηεξενηχπσλ
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Δξσηώκελε 5, Μ..

Σπραία

Γπλαίθα <37, ρη

Γελ ηελ

Ήξεκε, κε

ελδηέθεξε

αληαγσληζηηθή,

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

Γνλείο

ζηαζεξή
επαγγεικαηηθή δσή

Δξσηώκελνο 6,Λ.Α.

Σπραία

ρη

ηαζεξφηεηα θαη

Άληξαο, >37, ρη

κηζζφο

Γνλείο

ρξήκαηα,

Πξνζσπηθή

αληηθείκελν, σξάξην,

αληίιεςε

ζέζε επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελνο 7, Μ.Φ.
Άληξαο, <37, ρη

Καιχηεξνο

Ναη

κηζζφο

ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε

ζηαζεξφηεηα

κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 8, Η.Α.

Σπραίν

Ναη

Παξνρέο πνπ είραλ

Άληξαο, >37, ρη

νη εθπαηδεπηηθνί

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

γνλείο ηνπ

Γνλείο

Πξνζδνθίεο κεηά ηνλ δηνξηζκό
ε ζπλέρεηα ηνπ εξσηήκαηνο πνπ αθνξνχζε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ
πξν ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, αθνινπζνχζε ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ζην αλ
επηβεβαηψζεθαλ ή φρη νη αξρηθέο ηνπο πξνζδνθίεο. Κιήζεθαλ αθφκα λα ζθεθηνχλ
θαη λα απαληήζνπλ αλ ππήξραλ ιφγνη πνπ ζα ηνπο νδεγνχζαλ ζε δηαθνξεηηθή
επηινγή, αλ ζα δηάιεγαλ δειαδή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έλαληη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ
είραλ επηιέμεη γηα λα εξγαζηνχλ. Έλα εξψηεκα επίζεο πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ
αθνξνχζε ζην αλ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε άιιε ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα δνχκε αλ ηα
ππνθείκελα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ θάπνηα κνξθήο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα.
Ζ Μ.Λ. 37 εηψλ θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, καο είρε απαληήζεη φηη ε θχξηα
πξνζδνθία ηεο πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ηεο ζην δεκφζην ήηαλ ε δηαθχιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο, ζηελ εξψηεζε καο αλ επηβεβαηψζεθαλ απηέο νη πξνζδνθίεο
καο απήληεζε πσο επηβεβαηψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ.
ηελ εξψηεζε καο αλ ζα επέιεγε ηδησηηθφ ή δεκφζην ηνκέα απαζρφιεζεο, δεδνκέλνπ
φηη ε εηδηθφηεηα ηεο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ δεκφζην ρψξν καο
απάληεζε φηη: «Ζ πξνζηαζία ζα πξέπεη λα είλαη θξαηηθή. Οη αξραηφηεηεο ζα πξέπεη λα
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πξνζηαηεχνληαη απφ ην θξάηνο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη πνιχ κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε.
πκθσλψ κε φζνπο ιέλε φηη θαη ζηα λεψηεξα κλεκεία ζα πξέπεη λα ππάξρεη
ζπζηεκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, δαλεηνδφηεζε, ρακειά επηηφθηα γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο
πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα λεψηεξν κλεκείν λα ην ζπληεξήζεη θαη λα ην θαηαζηήζεη
θαη επηζθέςηκν, γηαηί φρη; Αλ ζα δηάιεγα ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία, είλαη ζρεηηθά κε
ην ζρεδηαζκφ κνπζεηαθψλ δξάζεσλ. Αιιά φια απηά κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζην δεκφζην
–θαη αξθεηά γίλνληαη ήδε».
ηελ εξψηεζε καο αλ είρε πξνζπαζήζεη λα κεηαθηλεζεί ζε άιιε ππεξεζία καο είπε
φηη δελ είρε θάλεη θακία πξνζπάζεηα παιηφηεξα αιιά πξηλ ιίγν θαηξφ είρε κεηαθηλεζεί
ζε άιιν θνξέα θαη απηφ δηφηη : «Ίζσο έλησζα φηη είρα πάξεη αξθεηά απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζηελ νπνία ππεξεηνχζα θαη φηη ζα κε ελδηέθεξε θαη θάηη
επηπιένλ, ην νπνίν δελ κπνξνχζα λα αλαπηχμσ ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο κνπ εθεί,
δειαδή ε πξνεγνχκελε ζέζε κε θάιππηε θαη φηη έπαςε πιένλ λα κε θαιχπηεη»
Ο Μ.Υ. θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ θαη ζέζεο επζχλεο κε πνιπεηή εκπεηξία ζην
δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ εξψηεζε καο αλ επηβεβαηψζεθαλ νη πξν
δηνξηζκνχ πξνζδνθίεο ηνπ καο απάληεζε φηη:« Δπηβεβαηψζεθαλ 100% θαη φηαλ ιέσ
επηβεβαηψζεθαλ κε ηελ έλλνηα φηη ζίγνπξα δελ έξρεηαη θαλείο λα ζνπ πεη πνηα είλαη ε
δηαδξνκή ηελ νπνία αθνινπζείο, πξέπεη κφλνο ζνπ λα μέξεηο θαη λα θάλεηο θαη ηε δηθή
ζνπ έξεπλα αγνξάο θαη εθεί πέξα βιέπεηο ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημή ζνπ ηελ
επαγγεικαηηθή θαη ην κέιινλ πνπ ζέιεηο λα έρεηο κπξνζηά ζνπ πνπ κπνξείο λα
πξνζθέξεηο ηηο ππεξεζίεο ζνπ.» Βάζεη ησλ αλσηέξσ δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ
νμπδέξθεηα θαη ηελ εξεπλά πνπ ζα θάλεη ν θάζε εξγαδφκελνο ψζηε λα αλαθαιχςεη
ηελ δηαδξνκή θαη ηελ κέζνδν γηα ηελ αλέιημε ηνπ.
Γεδνκέλνπ φηη έρεη εξγαζζεί θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηελ εξψηεζε καο εάλ ζα
ρξεηαδφηαλ λα επηιέμεη δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ήηαλ θάζεηνο: «Γεκφζην πάιη. Γηα
ηα δεδνκέλα ηα ειιεληθά. Αλ ήηαλ γηα κία άιιε ρψξα κπνξεί λα έδηλα δηαθνξεηηθή
απάληεζε».
πσο θαη ζην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ ν Μ.Υ., έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο
κεηαθηλήζεηο ζε δηάθνξνπο θνξείο. Δπίζεο είρε ηελ εκπεηξία ηεο δεκηνπξγίαο
πνιηηηθψλ φπσο καο είπε: «… εγψ είρα θαη ηχρε λα δσ πξάγκαηα πνπ είρα ζρεδηάζεη κε
πνιχ ζνβαξά νλφκαηα λα πινπνηνχλ ηελ πνιηηηθή ηνπο, αιιά είρα θαη ηελ αηπρία λα ηα
δσ λα κελ θηάλνπλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην, λα γίλεηαη έλαο αλαζρεκαηηζκφο, λα αιιάδνπλ
νη ππνπξγνί, θαη ην θνλδχιην θαη ην νηηδήπνηε. Σφηε είρα αλζξψπνπο πνπ ήηαλ ζηελ
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απηνδηνίθεζε νη νπνίνη κνπ ιέλε: « Αλ ζέιεηο πεξηζζφηεξε ζηαζεξά, φζνλ αθνξά ηε
ζεηεία θαη ηελ εγγχεζε ελφο ρξφλνπ ψζηε ε πνιηηηθή απφθαζε πνπ εκπεξηέρεη ην
ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο λα ζπλεπάγεηαη θαη απνηέιεζκα, πήγαηλε ζηελ απηνδηνίθεζε».
Με ηελ αλσηέξσ αλαθνξά ηνπ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απφ ηελ Κεληξηθή δηνίθεζε.
Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε άπνςε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ : «…ε θηλεηηθφηεηα ζε αλαλεψλεη, ζε βνεζάεη λα κελ βαιηψζεηο θαη λα
είζαη παξαγσγηθφο αθφκε θαη κία ζε κία κέζε ειηθία 40 ή 50 plus. Δίλαη ην πξψην
κήλπκα φηη ζε βνεζάεη λα βειηηψζεηο ηηο δεμηφηεηεο θαη λα επηθαηξνπνηείο γλψζεηο θαη
φρη κε ηελ έλλνηα κφλν ηνπ λα γίλεηο πξντζηάκελνο ελφο ηκήκαηνο ή λα γίλεηο
πξντζηάκελνο κηαο δηεχζπλζεο». πσο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη αλέιημε ελφο
ππαιιήινπ δελ είλαη κφλν λα αλαιάβεη κηα ζέζε επζχλεο αιιά λα κεηαθηλεζεί ζε
θάπνηνλ θνξέα ν νπνίνο λα κπνξέζεη λα ηνλ βνεζήζεη λα αλαπηπρζεί γηαηί φπσο ιέεη
ραξαθηεξηζηηθά: «…έρνπκε ράζεη ηελ ππεξαμία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ησλ λέσλ
πξαγκάησλ». «Απηφο πνπ έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη πξέπεη λα δίλεη γηαηί κέζα απφ απηφ
ζεσξεί φηη είλαη δεκηνπξγηθφο θαη άξα εμειίζζεηαη κε έλαλ πνιχ ζεηηθφ ηξφπν άξα
είλαη μεθάζαξν φηη ην δεκφζην κπνξεί λα ηνπ δψζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα
ζέιεη γηα ηελ εμέιημή ηνπ».
Ζ Κ.. 53 εηψλ, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, κε πνιπεηή εκπεηξία, θαίλεηαη
αξθεηά απνγνεηεπκέλε απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηελ
εξψηεζε καο αλ επηβεβαηψζεθαλ νη αξρηθέο ηεο πξνζδνθίεο, ε εξσηψκελε είπε: «Σν
κεηάλησζα. Σν κεηάλησζα. Γηαηί εγψ δελ ήκνπλα απφ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ
θάλαλε ινχθα, έρσ δνπιέςεη πάξα πνιχ. Δηδηθά σο ηκεκαηάξρεο είρα έλα νιφθιεξν
λνζνθνκείν ζηηο πιάηεο κνπ, απφ ηνλ γηαηξφ κέρξη ηελ θαζαξίζηξηα, θαη λα παίξλσ
1200 € ην κήλα. Δλψ αλ είρα πάεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην ΥΥΥΥ ζα είραλ αμηνπνηήζεη
ηηο γλψζεηο κνπ, ηα αγγιηθά κνπ, ηα γαιιηθά κνπ θαη ζα έπαηξλα 5000 € ην κήλα».
ην αλ βξηζθφηαλ ζην δίιεκκα λα επηιέμεη αλάκεζα ζην δεκφζην ε ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα καο απάληεζε: «Με ηε γλψζε πνπ έρσ πιένλ; Θα πήγαηλα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,
γηαηί λα ζαο πσ θάηη, αλ δελ θνβάζαη λα δνπιέςεηο θαη αλ μέξεηο ηηο δπλαηφηεηεο ζνπ,
δελ έρεηο αλάγθε. Δδψ ζην δεκφζην ηνκέα δελ είλαη ζέκα πηα αμηνθξαηίαο, είλαη ζέκα
κέζνπ φια. Σν αλ ζα γίλεηο πξντζηάκελνο, φια είλαη ζέκα κέζνπ. Ή πνιηηηθνχ κέζνπ ή
άιινπ κέζνπ ή δελ μέξσ. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππάξρεη ζαθήο αμηνιφγεζε. Γνπιεχεηο;
Πξνρσξάο. Γελ δνπιεχεηο; Σειείσζεο».
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χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ απαληήζεηο ε εξσηψκελε ππνζηεξίδεη φηη ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο θάζε εξγαδφκελνπ θαη νη
κηζζνί

ηνπο

είλαη

θαιχηεξνη

θαη

αλάινγνη

ησλ

πξνζφλησλ

ηνπο.

ρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ έρεη θάλεη ζηελ πνξεία ηεο ππαιιειηθήο ηεο
δηαδξνκήο ζε άιινπο θνξείο θαη ππεξεζίεο καο είπε φηη ηελ πξψηε κεηαθίλεζε ηελ
έθαλε θαζαξά γηα νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο : «…φηαλ έθιεηζα πηα ηα 25-26 ρξφληα
εθεί, κε είρε θνπξάζεη. Ήηαλ ην σξάξην... Με έπαηξλαλ ηε λχρηα ζην ζπίηη κνπ νη
ζπξσξνί θαη είρα λα αληηκεησπίζσ έλα λνζνθνκείν νιφθιεξν ζηηο πιάηεο κνπ ζαλ
ηκεκαηάξρεο».
Αιιά ε επφκελε ήηαλ θαζαξά ζέκα αλαγλψξηζεο ηεο πξνζθνξάο ηεο, «ηαλ είρε
έξζεη ε ψξα λα γίλσ δηεπζχληξηα -εγψ είρα φια ηα πξνζφληα λα γίλσ δηεπζχληξηα
θπζηθά, αιιά δελ κε θάλαλε, γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο ηνπο πνιηηηθνχο θάζε θνξά πνπ
πξνθχπηνπλ -θαη είπα φηη ζηελ δηθή κνπ πιάηε δελ ζα θάηζεη άιινο δηεπζπληήο.
Σειείσζε ε ηζηνξία. Έδσζα φηη είρα λα δψζσ, δελ αλαγλσξίζηεθε…. Δίρε βγεη ε
πξνθήξπμε ηφηε, είραλ βγεη δπν ηξεηο πξνθεξχμεηο. Έθαλα θαη ζηηο ηξεηο αίηεζε,
πξνηίκεζα ην ππνπξγείν απηφ θαη απηφ ήηαλ. Θεψξεζα δειαδή φηη ήηαλ θνπηφ εθ
κέξνπο κνπ λα θάζνκαη λα βγάδσ εγψ φιε ηε δνπιεηά θαη λα κελ ππάξρεη
αληαπφθξηζε».
Ο Υ.Ε., 39 εηψλ θαη απφθνηηνο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, καο είρε απαληήζεη φηη
νη πξνζδνθίεο ηνπ πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά,
κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ε απάληεζε πνπ καο έδσζε ζην εάλ επηβεβαηψζεθαλ ήηαλ:
«Ναη λαη, κέρξη έλα κέξνο λαη, δειαδή πηζηεχσ φηη πξνζέθεξα θαη ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν θαη ζε πνιίηεο». Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε ηεο θξίζεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη
ηελ κέρξη ηψξα απαζρφιεζε ηνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ εξψηεζε καο αλ ζα
επέιεγε μαλά λα εξγαζζεί ζην δεκφζην καο απάληεζε φηη: «Ναη κπνξψ λα πσ φηη ζε
γεληθέο γξακκέο είκαη επραξηζηεκέλνο» θαη νη ιφγνη πνπ ηνλ νδεγνχλ ζε απηή ηνπ ηελ
απφθαζε είλαη: «Οη ιφγνη είλαη ην σξάξην εξγαζίαο, ην νπνίν μέξσ φηη ζηηο 3:00 ην
κεζεκέξη ζα έρσ ηειεηψζεη ηε δνπιεηά κνπ θαη ζα βξίζθνκαη ζην ζπίηη κνπ, ζε αληίζεζε
κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ πνιιέο θνξέο ην σξάξην επεθηείλεηαη κέρξη ηηο 6 θαη 7 ην
απφγεπκα ρσξίο ηηο αληίζηνηρεο απνδνρέο».
ηελ εξψηεζε καο εάλ έρεη κεηαθηλεζεί ζε άιιε ή ζε άιιεο ππεξεζίεο εληφο ηνπ
δεκνζίνπ είπε: «ρη πνηέ ρη, είκαη αξθεηά ρξφληα ζην Γήκν θαη είκαη πνιχ θαιφο
γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ αζρνινχκαη. Γελ ππάξρεη ιφγνο λα ζέισ λα αζρνιεζψ
κε θάπνην άιιν αληηθείκελν λα κάζσ απφ ηελ αξρή πάιη θάπνηα πξάγκαηα»,
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παξαηεξνχκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ,
ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ σξαξίνπ γηα λα θάλεη θάπνηεο
επηινγέο.
Ζ Μ..,33 εηψλ απφθνηηνο ηεο ΔΓΓΑ, καο παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο
«ξεαιίζηξηα», γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηη είλαη ν Γεκφζηνο ηνκέαο ιφγσ ηεο
απαζρφιεζεο ησλ γνληψλ ηεο ζε απηφλ, θαη παξά ηα φζα άθνπζε θαη εθπαηδεχηεθε
φπσο καο είπε: «… δελ πίζηεςα πνηέ φηη κπαίλνληαο ζην Γεκφζην ζα ηα βξσ φια
ξφδηλα ή βγαίλνληαο απφ ηελ ΔΓΓΑ φηη ε αλέιημε κνπ ζα είλαη ξαγδαία θαη ακέζσο
ζα θαηαιάβσ πξνζηαηεπηηθή ζέζε ή ζα κε ππνδερζνχλ φινη ζηηο ππεξεζίεο ζαλ ην
αλψηεξν ζηέιερνο ην νπνίν, ηέινο πάλησλ άθνπγα φηη ζα βγνχκε απφ εθεί κέζα…».
Δίλαη αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλε θαη ψξηκα ζθεπηφκελε ρσξίο λα δεη ζε έλα
παξάιιειν ζχκπαλ θαη φπσο καο είπε: «…δελ δηαςεχζηεθε ηίπνηε νπζηαζηηθά απφ
απηά πνπ πίζηεπα, δειαδή, πίζηεπα φηη ζα βξσ έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηαζεξφ, κε
έλα σξάξην ζηαζεξφ, ρσξίο πνιιέο επζχλεο, κε αλζξψπνπο ζηαζεξνχο. Θέισ δειαδή
ζηε δσή κνπ λα ππάξρνπλ ζηαζεξά θνκκάηηα, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν δειαδή
επηβεβαηψζεθαλ φια απηά πνπ πεξίκελα θαη ήιπηδα λα βξσ. Γελ έρσ απνγνεηεπηεί
γηαηί, δελ είρα θαη πςειέο πξνζδνθίεο». Δίλαη απφ απηή ηελ θαηεγνξία ησλ αλζξψπσλ
πνπ εξγάδνληαη γηα λα δνπλ θαη φρη λα δνπλ γηα λα εξγάδνληαη, «…γηα κέλα ην
Γεκφζην λνκίδσ φηη είλαη θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα δνπιεχσ θαη λα πεξλάσ θαιά ηνλ
πεξηζζφηεξν ρξφλν ηεο κέξαο κνπ».
Καηαιαβαίλνπκε θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο απαληήζεηο ηεο φηη είλαη ππέξκαρνο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζα επέιεγε μαλά ην δεκφζην αλ βξηζθφηαλ ζε κειινληηθφ
δίιεκκα θαη ζηελ εξψηεζε καο αλ έρεη ή επηζπκεί λα κεηαθηλεζεί ζε άιιε ππεξεζία
απήληεζε φηη: «… αθφκα δελ έρσ βξεη θάπνην ιφγν λα ζέισ λα θχγσ».
Ο Λ.Α. 53 εηψλ, Γ.Δ. θαηεγνξίαο θαη κε πνιπεηή εκπεηξία ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηελ
αξρηθή καο εξψηεζε αλ επηβεβαηψζεθαλ νη αξρηθέο ηνπ πξνζδνθίεο καο απάληεζε:
«Δπηβεβαηψζεθαλ ζε θάπνην βαζκφ κε ζηφρν ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή
επάξθεηα, ππήξρε. Τπήξρε ηνλ πξψην θαηξφ ηνπιάρηζηνλ κεηά άιιαμαλ ηα πξάγκαηα ζην
Γεκφζην». Σελ δηαθνξά πνπ αλαθέξεη ηελ εληνπίδεη ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ απφ κηα
άιιε ππεξεζία θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία επεξέαζε εθηφο φισλ ησλ άιισλ
θαη ηελ κηζζνινγηθή θαηάζηαζε – εμέιημε ησλ ππαιιήισλ.
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Οη δηαθνξέο πνπ καο αλέθεξε αλάκεζα ζηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ λπλ ππεξεζία ηνπ
ήηαλ φηη : «Δθεί ηα θξηηήξηα ήηαλε ηδησηηθννηθνλνκηθά κπνξψ λα πσ γηαηί φηαλ
εξρφζνπλ ζηε δνπιεηά έπξεπε λα θάλεηο ηε δνπιεηά γηαηί είρεο θφζκν απέλαληη θαη
έπξεπε λα θάλεηο ηε δνπιεηά. Γελ είλαη ην ίδην φπσο εδψ πέξα πνπ ζνπ ιέεη ν
πξντζηάκελνο θάλνπκε απηφ. Καη ιεο ην θάλσ ζήκεξα ή ην θάλσ αχξην ή αο πάξνπκε
θαη ηελ έζραηε δελ βαξηέζαη άζηνλ λα ιέεη ζα ην θάλνπκε ζε κία εβδνκάδα. Κακία
ζρέζε»
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε κείσζε ησλ απνιαβψλ ηνπ, «… κε έρνπλ αιιάμεη, έρνπλ
αιιάμεη πξνο ηα θάησ βέβαηα. Οη πξνζδνθίεο πνπ είρακε λα θάλνπκε θάηη πεξηζζφηεξν
ζηε δσή καο ή θάηη άιιν εληάμεη, έρνπλ πεξηνξηζηεί απηά. Έρνπλ αιιάμεη θαη ηα
νξάκαηα λα θάλεηο θάηη λα θάλεηο θάηη πεξηζζφηεξν».
ηελ εξψηεζε καο αλ ζα επέιεγε ην δεκφζην ε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο ρψξν
απαζρφιεζεο καο είπε ηνλ ηδησηηθφ δηφηη: «Κάηη άιιν κάιινλ ζα έθαλα. Κάπνηα
δνπιεηά έμσ, θάπνην ειεχζεξν επάγγεικα γηαηί... Απηφ αθήλεη λα ελλνεζεί έλα πνζνζηφ
φηη ζα ήκνπλ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε. Καη νηθνλνκηθά αιιά θαη θνηλσληθά.
Τπνινγίδσ... Έλα πνζνζηφ πηζηεχσ ζηνλ εαπηφ κνπ ζα ήηαλ θαιχηεξα. Οηθνλνκηθά θαη
ζα κπνξνχζα λα είρα θάλεη θαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα. ρη απφιπηα, εληάμεη. Δίλαη
ζρεηηθφ φκσο απηφ,. Ζ δηάζεζε πνπ είρα.. Δίρα δηάζεζε φκσο λα θάλσ πξάγκαηα, δελ
ήηαλε λα πάσ λα αξάμσ θάπνπ, κε απηή ηελ έλλνηα. Γηαηί ππάξρεη απηφ, ππάξρεη ζην
Γεκφζην. ρη φινη, Αιιά ππάξρεη πνζνζηφ»
ην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ καο απάληεζε φηη: «…ήκνπλ θαη ζε θάπνηα άιιε
δηεχζπλζε πνπ ήκνπλα επεηδή κε ελδηέθεξε απηφ ην αληηθείκελν ήξζα εδψ, ηερληθά
ζέκαηα. Καη παξακέλσ εδψ δελ έρσ δεηήζεη θάηη άιιν. Αλ δηαιπζεί θαηαξγεζεί θαη
απηφ ζα δνχκε πνπ κπνξνχκε λα πάκε».
Ο Μ.Φ.,36 εηψλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ εξψηεζε καο αλ δηαςεπζηήθαλ νη
πξνζδνθίεο ηνπ καο απάληεζε φηη : «Δθηφο απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο –πνπ θη απηέο
ήηαλ αλζπγηεηλέο θαη άξα δηαςεχζηεθαλ νη πξνζδνθίεο- ηα ππφινηπα ήηαλ ζσζηά, φπσο
ηα πξνζδνθνχζα». Αιιά κεηά, φηαλ άιιαμε ην θαζεζηψο εξγαζίαο θαη ην κέιινλ ηνπ
νξγαληζκνχ ήηαλ αβέβαην, αλ ζα θιείζεη ε ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί άιιαμαλ πνιιά
πξάγκαηα, κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ κεηαηάρζεθε ζε άιινλ θνξέα. Ζ αίζζεζε απφ ηελ
αιιαγή απηή ήηαλ: «ηαζεξφηεηα! ηαζεξφηεηα! Γηαηί είρακε… Να πάκε θάπνπ λα
είλαη ζηαζεξά γηα λα κελ θηλδπλεχζεη ην επαγγεικαηηθφ καο κέιινλ». Μεηά κε ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ππήξμε θαη ε αιιαγή ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αιιά ζχκθσλα

63

κε απηά ηα νπνία καο είπε: «ίγνπξα ζηαζεξφηεηα, αιιά κεηά πάλε θαη ηα ρξήκαηα.
Γηαηί κπνξεί λα κεηψζεθαλ, αιιά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, έρνπλ κεησζεί πεξηζζφηεξν».
Πξνηηκά ηνλ δεκφζην ηνκέα ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αβεβαηφηεηαο
ζπγθξίλνληαο ην ηη ζπκβαίλεη ζηνπο γλσζηνχο ηνπ: «Μεγαιχηεξε πίεζε, απαηηήζεηο
θαη ζην ηέινο… απφιπζε! Μπνξεί λα ηα θάλεηο φια θαη ζην ηέινο λα απνιπζείο
θηφιαο».
ηελ εξψηεζε καο αλ έρεη κεηαθηλεζεί καο είπε: «…κειινληηθά ζίγνπξα. Ίζσο ζα
ήζεια λα πάσ –ζαλ ζθέςε- ζην Τπνπξγείν, λα εθκεηαιιεπηψ ιίγν, λα αμηνπνηήζσ ην
Μεηαπηπρηαθφ κνπ. Κάπνπ πνπ λα ληψζσ ελεξγφο. Θα ήζεια θάπνπ λα είκαη ελεξγφο».

Ο Η.Α., 38 εηψλ θαη απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ ζηελ εξψηεζε καο αλ δηαςεχζζεθαλ νη
πξνζδνθίεο ηνπ γηα ην δεκφζην καο απάληεζε πσο λαη 100%. πγθεθξηκέλα καο είπε:
«… ν πεξίγπξνο κνπ ζεσξνχζε φηη ηα πξάγκαηα, νη ζπλζήθεο πνπ ζα αληηκεησπίζσ ζα
είλαη πνιχ πην επλντθέο, απφ απηέο πνπ ηειηθά αληηκεηψπηζα. Γειαδή εγψ ήκνπλ πην
επηθπιαθηηθφο, ζα ηνικνχζα λα πσ, θαη δπζηπρψο ή επηπρψο νη θφβνη κνπ
επηβεβαηψζεθαλ».. Παξαηεξνχκε φηη αλ θαη είρε πξνεηνηκαζζεί φηη ην δεκφζην δελ
είλαη απηφ πνπ πνιινί ραξαθηεξίδνπλ σο ην ¨ραιαξφ πεξηβάιινλ ¨ παξφια απηά ε
θαηάζηαζε ήηαλ πνιχ πην δχζθνιε, «…γηαηί πήγα ζε κηα ππεξεζία ε νπνία κπνξνχκε
λα ηε ραξαθηεξίζνπκε φηη είλαη εληάζεσο εξγαζίαο. Γειαδή ηξέρνπκε πίζσ απφ ηε
δνπιεηά λα ηελ πξνιάβνπκε».
ηελ εξψηεζε καο αλ ζθέπηεηαη λα αιιάμεη θνξέα ή ππεξεζία ήηαλ αξθεηά ζαθήο:
«Πάξα πνιιέο θνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξψ φηη πεξηκέλσ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή
πεξηκέλσ λα σξηκάζνπλ νη ζπλζήθεο, ζα ήζεια λα θηίζσ ην πξνθίι κνπ, λα είκαη ιίγν
πην αθιφλεηνο ζηελ αλαδήηεζε θαη δελ ελδηαθέξνκαη κφλν γηα ην δεκφζην αιιά είκαη
ζηξακκέλνο θαη ζηνλ ηδησηηθφ, ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα». «Κπξίσο φκσο γηαηί ε
εμεηδίθεπζε κνπ είλαη ζηηο επελδχζεηο, ζηε δηαρείξηζε επελδχζεσλ. Βέβαηα, αθφκε θαη
απηφ θαη ζην δεκφζην πιένλ ιέκε φηη ππάξρεη έηζη κηα ηάζε πξνο κηα νξζφηεξε
δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθψλ, λνκίδσ φηη δελ απνθιείσ ηίπνηα αιιά πξνζσπηθά ε
ζηφρεπζε είλαη πξνο ηα εθεί».
Παξαηεξνχκε

φηη

φηαλ

θάπνηνο

εξγαδφκελνο

απνθηά

«επαγγεικαηηθή

απηνπεπνίζεζε» θαη κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ
κπνξεί λα θάλεη άιιεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη φπσο καο είπε ν ζπγθεθξηκέλνο
αλ μαλαβξηζθφηαλ ζην δίιεκκα δεκφζην ε ηδησηηθφ ηνκέα ζα ελεξγνχζε «…ηειείσο
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δηαθνξεηηθά θαη ελδερνκέλσο ηψξα λα έρνπλ αιιάμεη νη ζπλζήθεο ….ελδερνκέλσο θαη
ηφηε λα κελ ηφικεζα γηαηί δελ είρα θηίζεη ην background, ηψξα πνπ έρσ απνθηήζεη κηα
εμεηδίθεπζε θαη ζεσξψ φηη κπνξψ λα αληαπνθξηζψ ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη, λνκίδσ
φηη ζα κπνξνχζα κε πην ζηέξεα, πην ζηαζεξά βήκαηα λα θαηεπζπλζψ πξνο απηφ ην
ζηφρν».

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
ηελ κεηά δηνξηζκνχ πεξίνδν παξαηεξνχκε φηη ζην εξψηεκα καο εάλ ππήξμε
επηβεβαίσζε ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ εξσηψκελσλ, νη απαληήζεηο ηνπο είλαη
απφιπηα ζπλδεδεκέλεο θαη επεξεαζκέλεο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία ππάξρεη
ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα δειαδή, ελψ ζηελ αξρή νη ππάιιεινη επηβεβαηψζεθαλ,
κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηα πξάγκαηα άιιαμαλ κε απνηέιεζκα λα αιιάμνπλ θαη νη
απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ.
ηελ εξψηεζε καο εάλ ζα επέιεγαλ μαλά ηνλ δεκφζην ηνκέα σο ρψξν εξγαζίαο
παξαηεξνχκε φηη κπνξεί λα απάληεζαλ ζεηηθά, αιιά ε νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη φηη
έπαημε πάιη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν φπσο θαη ην κεγάιν πνζνζηφ αλεξγίαο ην νπνίν
ππάξρεη ζηελ ειιεληθή αγνξά.
ην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ ζε άιιεο ππεξεζίεο εληφο ηνπ δεκνζίνπ καο απάληεζαλ
αξλεηηθά εθηφο ηνπ εξσηψκελνπ 2, ν νπνίνο εθηφο ηνπ φηη έρεη κεηαθηλεζεί πνιιέο
θνξέο είλαη θαη ππέξκαρνο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο «θηλεηηθφηεηαο»
ησλ ππαιιήισλ.
Πίλαθαο 3.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε επηβεβαίσζε πξνζδνθηώλ, επηβεβαίσζε
επηινγήο θαη θηλεηηθόηεηα κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Δπηβεβαηψζεθαλ νη

Ηδησηηθφο ε

Έρεηε κεηαθηλεζεί ζε

αξρηθέο ζαο

δεκφζηνο ηνκέαο ;

άιιν θνξέα;

Γεκφζηνο ηνκέαο

Μφλν πξφζθαηα

πξνζδνθίεο;
Δξσηώκελε 1,
Μ.Λ.

Ναη

ιφγσ εηδηθφηεηαο

Γπλαίθα, >37, ρη

θαη αληίιεςεο

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

ζρεηηθά κε ηελ

κε κεηαπηπρηαθφ

πξνζηαζία ησλ
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κλεκείσλ απφ ην
θξάηνο
Δξσηώκελνο 2,

100% λαη

Γεκφζηνο

Πνιιέο θνξέο

ρη

Ηδησηηθφο

2 θνξέο

Ναη

Γεκφζηνο

ρη

Ναη

Γεκφζηνο

ρη

Πξηλ ηελ θξίζε λαη

Ηδησηηθφο

ρη

Πξηλ ηελ θξίζε λαη

Μεηά ηελ θξίζε

ρη

M.X.
Άληξαο, >37,
Θέζε επζχλεο,
ΠΔ κε
Γηδαθηνξηθφ
Δξσηώκελε 3,
Κ..
Γπλαίθα, >37, ρη
ζέζε επζχλεο
(θαηείρε ζην
παξειζφλ), ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 4,
Υ.Ε.
Άληξαο, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελε 5,
Μ..
Γπλαίθα <37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ
Δξσηώκελνο
6,Λ.Α.
Άληξαο, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελνο 7,

δεκφζην ηνκέα

Μ.Φ.
Άληξαο, <37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ
κε κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 8,

ρη

Αλ ήηαλ ζρεηηθφ κε
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ρη

Η.Α.

ην αληηθείκελν

Άληξαο, >37, ρη

ζπνπδψλ κνπ

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

4.2.2. Νόξκεο ζπκπεξηθνξάο θαη απόδνζεο
ηελ ελφηεηα απηή δηεξεπλψληαη ε αίζζεζε πνπ έρνπλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη/εο γηα
ηελ απνδνηηθφηεηά θαη ηελ ζπλέπεηά ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο, νη απαηηήζεηο
πνπ έρεη ε δηνίθεζε απφ απηνχο/έο θαη θαηά πφζν ζεσξνχλ φηη αληαπνθξίλνληαη ζε
απηέο, ε απνδνηηθφηεηά ηνπο δηαρξνληθά θαη ηη ζεσξνχλ φηη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ή
κείσζή ηεο. Δπηπιένλ, δηεξεπλάηαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ζπλαδέιθνπο θαη ν ηξφπνο
πνπ επηιχνληαη νη φπνηεο δηαθνξέο/δηαθσλίεο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε
εκπινθή ή κε ηεο εγεζίαο ζηελ επίιπζε απηψλ. Οη ζπλεξγαηηθέο ή αληαγσληζηηθέο
ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηνπο/ηηο πξντζηακέλνπο/εο ηνπο εμεηάδεηαη ζηελ βάζε ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα, ελψ ε αληίιεςε ησλ
πξννπηηθψλ εμέιημεο θαη ζηαδηνδξνκίαο ηνπο εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ησλ επθαηξηψλ
πνπ ηνπο δίλεη ν δεκφζηνο ηνκέαο, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα
επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε.
Ζ Μ.Λ., ρσξίο ζέζε επζχλεο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ζηελ εξψηεζε καο
εάλ ε δνπιεηά ηεο είλαη απαηηεηηθή καο είπε: « Ναη θαη βέβαηα είλαη. Έπξεπε λα είζαη
επηζηεκνληθά επαξθήο, λα είζαη δηαβαζκέλνο, λα μέξεηο ηε βηβιηνγξαθία, λα κπνξείο λα
παο ζε κηα βηβιηνζήθε θαη λα κειεηήζεηο. Υξφλνο γηα βηβιηνζήθε δελ ππήξρε –κάιινλ,
δελ δηλφηαλ. Καη ρξφλνο σο πξνο ηε ζπγγξαθή ησλ εηζεγήζεσλ ή νηηδήπνηε άιιν κνπ
αλέζεηαλ. Γελ ήηαλ φια ζεκαληηθά, φρη. Αιιά ηα ζεκαληηθά ήζειαλ ζπγθέληξσζε»
Ζ άπνςε ηεο ζρεηηθά κε ην εάλ βειηηψλεηαη ην επίπεδν απφδνζεο ζην δεκφζην ήηαλ
ζεηηθή, «…ζεσξψ φηη νη λένη ππάιιεινη έρνπλ πςειά πξνζφληα θαη δηνξίδνληαη κε
πςειά πξνζφληα –δειαδή νη πεξηζζφηεξνη λένη ζπλάδειθνη είλαη κε κεηαπηπρηαθφ, θάηη
ζεκαίλεη απηφ, αθφκα θη αλ ην κεηαπηπρηαθφ δελ είλαη αθξηβψο ζηνλ ηνκέα, ζεκαίλεη
φηη θάπνηνο έρεη ηε δηάζεζε λα δψζεη ρξφλν θαη θφπν, ψζηε λα κάζεη θάηη επηπιένλ θαη
λα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη φηη άιιν ζεκαίλεη ηέινο πάλησλ απηφ ην πξάγκα». Σν
αξλεηηθφ πνπ παξαηεξεί ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη ν παξάγνληαο ρξφλνο κέζα ζηνλ
νπνίν ν ππάιιεινο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ηελ εξγαζία ηνπ θαη ε
επηθαηξνπνίεζε ηεο βηβιηνζήθεο ηεο ππεξεζίαο ηεο.
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ηελ εξψηεζε καο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ησλ ππαιιήισλ καο είπε: «ρη πάληα
ζεηηθφ, θάπνηεο θνξέο αληαγσληζηηθφ. Πξφζθαηα –γηαηί έρσ πεξάζεη απφ δηάθνξεο
δηεπζχλζεηο, άξα δελ κπνξψ λα δψζσ κία απάληεζε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνιχ
αληαγσληζηηθφ. Αιιά πξφζθαηα ηφζν ζπλεξγαηηθφ πνπ ηειεθσληφκαζηε θαη
βξηζθφκαζηε θάζε εβδνκάδα . Έρνπκε πεξάζεη ζε θηιία».
ην δήηεκα ησλ δηαθσληψλ θαη ηνλ ηξφπν επίιπζεο θάπνησλ δηαθσληψλ πνπ πηζαλφ
λα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν καο είπε: «Γελ έρσ πάληα ζπλεξγαζίεο γηα
λα έρσ ζπγθξνχζεηο-δηαθσλίεο, αιιά κπνξψ λα ζθεθηψ ζπλαδέιθνπο κε ηνπο νπνίνπο
έρσ θάπνηεο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα απαληεζεί έλα έγγξαθν ή ηέινο
πάλησλ πψο πξέπεη λα ρεηξηζηνχκε κία ππφζεζε. Σηο επηιχεη ν ηκεκαηάξρεο».
Οη ζρέζεηο ηεο κε ηνπο αλσηέξνπο «… είλαη πνιχ πην θνληηλή, πνιχ πην θαιή, θπξίσο
απφ ηφηε πνπ ηκεκαηάξρεο έγηλε κία ζπλάδειθνο πνπ πξηλ ήηαλ κία απφ καο. Άξα
κηιάκε ζηνλ εληθφ, είρακε απφ πξηλ κία θαιή ζρέζε, είρα άςνγε ζπλεξγαζία κε ηε
ζπγθεθξηκέλε. Οη δηεπζπληέο έρνπλ αιιάμεη, νπφηε θαλείο ρηίδεη απφ ηελ αξρή κία
ζρέζε».
Ο Μ.Υ. θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ κε ζέζε επζχλεο θαη πνιιά έηε πξνυπεξεζίαο,
ζηελ εξψηεζε καο αλ είλαη απαηηεηηθή ε εξγαζία ηνπ καο είπε: «…πάληα είρα ζέζεηο
πνπ ήηαλ κε εηδηθέο επζχλεο θαη κε ππεξβνιηθέο ψξεο δνπιεηάο θαη κε δηαρείξηζε
αλζξψπσλ θαη δηαδηθαζηψλ πάξα πνιχ δχζθνιν». Ζ άπνςε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ
απφδνζε ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην είλαη φηη απμάλεηαη θαη απηφ δηφηη: «…απμάλνληαη
ηα κέζα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ έρεη πιένλ ην δεκφζην. Δγψ ηελ αχμεζε ζα ηελ ζπλέδεα
επίζεο κε ηελ εξγνλνκία, δειαδή φηη βειηηψλνληαη θαη νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο
θαη νη ππνδνκέο κέζα ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα ππεξεηήζεη έλα ζηέιερνο ηνπ δεκνζίνπ».
«Άξα αλ ηνπ παξέρεηο έλα θαιχηεξν δεκφζην ρψξν εξγαζίαο, αλ ηνπ παξέρεηο θαη έλα
ζσζηφ εμνπιηζκφ δειαδή έλαλ ππνινγηζηή πνπ πξέπεη ή έλα γξαθείν ην νπνίν λα
ιεηηνπξγεί κε ζπζηήκαηα πνπ έρνπκε ζήκεξα ζχγρξνλν φπσο είλαη ε ςεθηαθή
επηθνηλσλία, είλαη γεγνλφο φηη βειηηψλεηαη αιιά επεηδή βειηηψλεηαη κε πνιχ αξγφ
ξπζκφ γηα απηφ θαη θαίλνληαη ηφζν δξακαηηθέο νη αιιαγέο. Θα έιεγα φηη ππάξρνπλ
αθφκα ηεξάζηηα πεδία εμέιημεο θαη βειηίσζεο».
ηελ εξψηεζε καο ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ καο απάληεζε απφ ηελ
ζέζε ηνπ εθπαηδεπηή, ηνπ πξντζηάκελνπ θαη ηνπ έκπεηξνπ ππαιιήινπ: «… ε
θαιχηεξε ζρέζε κέζα ζε κηα νκάδα ζπλαδέιθσλ είλαη θαη ε ρεηξφηεξε. Γειαδή ην
δεηνχκελν πξέπεη λα είλαη ε βέιηηζηε. Γελ έρεηο πεξηζψξην λα μεθηλάο κε κία αξλεηηθή
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ζέζε, ή κε επίπεδα δηαρσξηζκνχ απφ αζηεηφηεηεο ηχπνπ νιπκπηαθφο-παλαζελατθφο ε
απφ αζηεηφηεηεο φηη εζχ είζαη Πεινπνλλήζηνο, εγψ είκαη Κξεηηθφο ή απφ παξεμεγήζεηο
πνιηηηθνχ ραξαθηήξα ή νηηδήπνηε άιιν. Λνηπφλ είλαη θαιχηεξα λα έρεηο ηελ
ελζπλαίζζεζε φηη πξέπεη λα κάζεηο κε ηνπο άιινπο λα ζπιιεηηνπξγείο θαη λα παξάγεηε
καδί κε κεγαιχηεξν ή δπλαηφλ απνηέιεζκα, αιιά πξέπεη λα κάζεηο επίζεο θαη αλ είζαη
ζε ζέζε επζχλεο λα είζαη θαη κεξηζκαηηθφο, δειαδή λα κελ ηα παίξλεηο φια επάλσ ζνπ
αιιά λα δίλεηο θαη ζηνπο άιινπο».
Σελ εκπεηξία ηνπ θαη ηηο γλψζεηο ηνπ καο ηηο εμέθξαζε θαη ζηελ εξψηεζε καο, κε
πνην ηξφπν ιχλνληαη νη δηαθνξέο ζε επίπεδν ζπλαδέιθσλ. «Καηαξράο κία νκάδα
άλζξσπνη πνπ δνπιεχνπλ κεηαμχ ηνπο δελ έρνπλε κάζεη λα κηιάλε κεηαμχ ηνπο. Θα
πξέπεη λα κάζνπκε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ζηελ ίδηα νκάδα λα κηιάλε κεηαμχ
ηνπο γηαηί φηαλ κηιάο κε ηνλ άιινλ δελ ην μέξεηο κφλν σο ινγηζηή ή σο δηνηθεηηθφ ή σο
δηθεγφξν αιιά καζαίλεηο θαη ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά δειαδή πνηα είλαη ηα
ζεκεία ηα αλζξψπηλα λα ηα ιάβεηο ππφςε ζνπ ζην θνκκάηη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
ζπλαλζξψπνπ γηαηί έηζη αληίζηνηρα πξέπεη λα κνηξάδνληαη θαη νη ξφινη θαη ε εμέιημε
ηεο ππεξεζίαο αληίζηνηρα κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ έξρνληαη. πνπ εκπίπηεη απφ ηε
δηνίθεζε λα ππάξρεη κία πνιηηηθή δηαίξεη θαη βαζίιεπε απηφ δπζηπρψο πεγαίλεη ηα
πξάγκαηα πην πίζσ.

Αθφκε θη αλ ππάξρεη κία αίζζεζε νκαδηθφηεηαο απηφ ηελ

θαηαζηξέθεη γηαηί αιιάδεη κεηά ε θνπιηνχξα ηνπ ζπλεξγάδεζζε θαη πάεη ζηελ θνπιηνχξα
ηνπ αληαγσλίδεζηε κε νπνηαδήπνηε κέζνδν. Άξα γηα κέλα ην κήλπκα είλαη φηη πξέπεη λα
κάζεηο λα ζπλεξγάδεζαη. Πξέπεη λα κάζεηο θαη λα ζπγρσξείο θαη λα

αγθαιηάδεηο

θάπνηνλ πνπ έρεη θάλεη θάπνην ιάζνο θαη φρη λα κπαίλεηο ζηελ ηηκσξεηηθή δηαδηθαζία ή
ηε δηαδηθαζία ηελ απφιπηα δηνηθεηηθή. Απηφ είλαη κία λέα πξνζέγγηζε, έλα λέν
management κε ηελ έλλνηα φηη αλ δελ κπνχκε ζε απηή ηε ινγηθή είλαη κία αηειείσηε
δηαδηθαζία γηα ην πφζνη καο ιείπνπλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά πνπ εκείο δελ
κπνξνχκε. Γηαηί θάζε κάισκα, ή θάζε ςπρξφηεηα κέζα ζε έλα θνξέα νδεγεί ζε έιιεηςε
ζηειερψλ γηαηί κεηά δελ έρεηο δηνηθεηηθή ζπλείδεζε, δελ έρεηο ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, δελ
έρεηο αλαπιεξσκαηηθφηεηα.»
Ο ξφινο ησλ πξντζηακέλσλ ζηελ δηαρείξηζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ ή θξίζεσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη είλαη ή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ: «…έλα
κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη ζε ζέζε επζχλεο, πέξαλ ηεο γλψζεο ελφο
θψδηθα πνπ θαη εθεί είλαη ειιηπήο ε γλψζε, πξαγκαηηθά δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία ην πψο
κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ην πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα είλαη ην ςπρνινγηθφ ηνπ απέλαληη,
κπνξεί λα είλαη κε πξαγκαηηθή έλλνηα αλαπεξία, κπνξεί λα είλαη άηνκα κε νηθνγελεηαθά
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πξνβιήκαηα, κπνξεί λα είλαη άηνκν κε έιιεηςε ηθαλνηήησλ πνπ θαιείηαη λα θάλεη
πξάγκαηα πνπ είλαη αδχλαην ιφγσ έιιεηςεο ηθαλνηήησλ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ιάζνο
πνιηηηθέο επηινγέο ή ιάζνο επηινγέο ζε κία νκάδα. Ννκίδσ φηη πάιη εθεί πξαγκαηηθά
εθεί ζα ρξεηαδφηαλ κία πάξα πνιχ ζνβαξή πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο ησλ πξντζηακέλσλ
αιιά φρη εθπαίδεπζε κε κία θιαζηθή πξνζέγγηζε απφ θαζέδξαο αιιά εθπαίδεπζεο κε
βησκαηηθά ζελάξηα φπνπ είλαη θαιφ λα βιέπεη ν πξντζηάκελνο ηνλ εαπηφ ηνπ ζε έλαλ
θαζξέθηε, πψο αληηδξά θαη λα δεη αλ ζα ήζειε θαη εθείλνο αλ ήηαλ πξντζηάκελνο ζε
απηνχο λα αληηδξνχζε έηζη».
Ζ Κ.., ππάιιεινο κε κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, πνιιά έηε πξνυπεξεζίαο ζηνλ ρψξν θαη
παιαηφηεξα θάηνρνο ζέζεο επζχλεο, ζηελ εξψηεζε καο αλ είλαη απαηηεηηθή ε εξγαζία
ζην δεκφζην καο είπε: «… είλαη πάξα πνιχ απαηηεηηθή, γηαηί πξέπεη λα είζαη πνιχ
πξνζεθηηθφο, έρεη λα θάλεη κε πξνζεζκίεο, πξνζεζκίεο θιήζεσλ, πξνζεζκίεο
επηζηξνθψλ, ν ηξφπνο πνπ ζα ζπληαρζεί ην πξαθηηθφ, γηαηί κεηά απηά πάλε ζην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, ζε δηνηθεηηθά εθεηεία, πξέπεη δειαδή λα είζαη πάξα πνιχ
πξνζεθηηθφο ζε φια. Πξέπεη λα ζπληνλίδνπκε ηα πάληα. Πξέπεη λα ζπληνλίδσ εγψ ηα
πάληα πνπ είκαη εδψ. Τπάξρνπλ ινηπφλ πνιιέο απαηηήζεηο θαη δνπιεχνπκε πνιιέο ψξεο.
Απηφ ζεκαίλεη επηβάξπλζε θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ; Δγψ κπνξεί λα θαζίζσ θαη πέξαλ
ηνπ σξαξίνπ, δελ ην

δεηάσ απφ θαλέλαλ άιιν αιιά εγψ

ην θάλσ».

Ζ θεληξηθή δηνίθεζε εδξεχεη ζην ππνπξγείν θη εκείο εδψ είκαζηε νινκφλαρνη. Ζ
ηκεκαηάξρεο δελ έρεη παηήζεη ηξία ρξφληα ην πφδη ηεο. Απηή θιήζεθε λα κε
αμηνινγήζεη».
ηελ εξψηεζε καο αλ ε απφδνζε ζην δεκφζην απμάλεη καο απάληεζε φηη: «Δίλαη ζέκα
αηνκηθφ πξψηα απ' φια ηνπ αλζξψπνπ, αλ ζέιεη λα δνπιέςεη... Μεηά είλαη ζέκα
πξντζηακέλνπ, αλ κπνξεί λα θάλεη ηελ νκάδα ηνπ λα δνπιέςεη. Να κπνξεί απηφο πνπ
δηνηθεί λα βάιεη ηνλ ζσζηφ άλζξσπν ζηε ζσζηή ζέζε... γηαηί εκείο εδψ δνπιεχνπκε ζαλ
νκάδα θαη έρνπκε θαηαθέξεη ηα ηέζζεξα ρξφληα πνπ είκαη γξακκαηέαο λα κελ ππάξρνπλ
πξνβιήκαηα…»
Ζ ζρέζε ηεο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηεο είλαη εμαηξεηηθή, απφ ηελ
πξνεγνχκελε εκπεηξία ηεο σο ηκεκαηάξρεο ππνζηεξίδεη φηη: «ηαλ ινηπφλ θαη ν
ππάιιεινο δεη δηθαηνζχλε απφ ηελ πιεπξά απηνχ πνπ είλαη απφ πάλσ ηνπ, δελ κπνξεί
λα θάλεη δηαθνξεηηθά. Κάπνηα ζηηγκή ζα ην δερζεί». Ζ δηαδηθαζία – πξαθηηθή πνπ
εθαξκφδνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ηπρφλ θξίζεηο ή δηαθνξέο: «Μαδεπφκαζηε
φινη καδί, θάλνπκε ζπδήηεζε, θαζέλαο θάλεη ηελ πξφηαζή ηνπ, θαη πξνηείλεη ηη ζεσξεί
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φηη πξέπεη λα γίλεη. Καη ή ζα ζπγθιίλνπκε ή ζα απνθιίλνπκε. πλήζσο ζπγθιίλνπκε
φκσο.»
Ο Υ.Ε., 39 εηψλ Γ.Δ. θαηεγνξίαο ρσξίο ζέζε επζχλεο, ζηελ εξψηεζή καο αλ είλαη
απαηηεηηθή ε εξγαζία ηνπ καο είπε: «Βεβαίσο θαη είλαη απαηηεηηθή. Πνιχ έληνλν είλαη
ην θαηλφκελν ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη θάπνηνο παξάγνληαο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα
κεησζεί κε θάπνην ηξφπν δηφηη απνηειεί επηπιένλ θφξην εξγαζίαο θάπνηα πξάγκαηα ζα
κπνξνχζαλ λα γίλνπλ πνιχ πην απινπζηεπκέλα». Ζ δηνίθεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο,
«…απαηηεί λα δηεθπεξαηψλσ θάπνηα αηηήκαηα πνιηηψλ εγθαίξσο ζηελ ψξα ηνπο θαη
επεηδή ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο απηφ είλαη θνξηηθφ θαη φρη κφλν απηφ αιιά
ππάξρνπλ θαη πξνζεζκίεο κέζα ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ θάπνηα
αηηήκαηα».
Πνιχ ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ε παξαηήξεζε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαζχλδεζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο, «…κε ηελ θξίζε πνπ πεξλάκε κε
ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ν άιινο ζθέθηεηαη φηη έρεη έλα κεγάιν θφξην εξγαζίαο λα βγάιεη,
ηα ρξήκαηα έρνπλ κεησζεί πάξα πνιχ θαη απηφ απφ κφλν ηνπ δελ απνηειεί θίλεηξν γηα
λα εξγαζηεί θαλείο φπσο πξέπεη»
Οη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ηηο θξίλεη ζε γεληθέο γξακκέο
θαιέο θαη φπσο καο είπε ραξαθηεξηζηηθά: «…φπσο θαη ζηελ θνηλσλία δελ γίλεηαη λα
ηα έρνπκε θαιά κε φινπο ππάξρνπλ θαη θάπνηνη ζπλάδειθνη νη νπνίνη δελ είλαη θαη ηφζν
ζπλάδειθνί. Δ, δειαδή θνηηάδνπλ πσο θάπνηα δνπιεηά πνπ ηνπο αλαινγεί λα κελ ηελ
θάλνπλε απηνί θαη λα ηελ θνξηψζνπλ ζε θάπνηνλ άιινλ θαη απηφ είλαη ηδηαίηεξα
ελνριεηηθφ».
Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ή θξίζεηο
πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη ν αθφινπζνο:

«…ζα

καδεπηνχκε ζην γξαθείν ηνπ πξντζηάκελνπ καδί κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο
πνπ έρνπκε ηελ δηαθνξά ζα αλαθέξεη ν θαζέλαο ηα επηρεηξήκαηα ηνπ, ηί εξγαζίεο θαη ηί
θφξην εξγαζίαο έρεη θαη πνηφο κπνξεί λα επσκηζηεί θάπνην θαηλνχξγην αληηθείκελν,
θαη απηφο ζα ην απνθαζίζεη. Δγψ πηζηεχσ φηη απηή είλαη θαη ε θαιχηεξε κνξθή γηαηί
είλαη θαη πην άκεζε ην φηη θάλνπκε έλα ζπλνιηθφ meeting κία ζπλνιηθή ζπδήηεζε θαη ν
θαζέλαο πεξηγξάθεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη δελ είλαη έλα μεξφ έγγξαθν πνπ ν πξντζηάκελνο
ζα γξάςεηο ην φλνκα ηνπ ππαιιήινπ δειαδή κία απιή ρξέσζε αιιά γίλεηαη κία
ζπδήηεζε θαη απνθαζίδεη ν πξντζηάκελνο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνηνο ζα θάλεη ηελ
εξγαζία αλάινγα θαη κε ην θφξην εξγαζίαο πνπ έρεη ν θαζέλαο».
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Σελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ, «…ζα ηελ ραξαθηήξηδα βνεζεηηθή θαη είλαη
πνιιέο νη θνξέο θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ έρεη κεζνιαβήζεη πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ
θάπνηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ επάλσ ζηελ εξγαζία κνπ».
Ζ Μ.. ππάιιεινο Π.Δ. θαηεγνξίαο ρσξίο ζέζε επζχλεο, ζηελ εξψηεζε καο πνηεο
είλαη νη πξνζδνθίεο ηνπ εξγνδφηε ηεο απφ ηελ εξγαζία ηεο καο απάληεζε φηη: «…
λνκίδσ φηη δελ κπνξνχκε λα ηηο βάινπκε ζε γεληθφ πιαίζην, γηαηί ν εξγνδφηεο είλαη ν
εθάζηνηε θνξέαο ζηνλ νπνίν βξίζθεηο δνπιεηά θάζε θνξά. Άιιεο απαηηήζεηο έρεη αο
πνχκε έλαο πνιχ κεγάινο Γήκνο ηεο Αζήλαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, άιιεο έρεη έλα
Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο πνπ νπζηαζηηθά, έρεη λα θάλεη κε αλζξψπνπο,
κε ζπλαδέιθνπο πνπ έξρνληαη εδψ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνηα ζεκηλάξηα δειαδή ε
δνπιεηά είλαη θάπσο ηππνπνηεκέλε θαη νη απαηηήζεηο είλαη ιηγφηεξεο. Δ, ζεσξψ φηη
100% έρσ αληαπεμέιζεη ζε απηφ πνπ πεξίκελε ν εξγνδφηεο απφ εκέλα, αιιά ζεσξψ φηη
ην ίδην θαιά ζα αληεπεμεξρφκνπλ

θαη ζε κηα άιιε πην απαηηεηηθή δνπιεηά ηνπ

Γεκνζίνπ».
Πην εμεηδηθεπκέλεο απαηηήζεηο ζεσξεί: ηελ ζπλέπεηα

ζηηο εξγαζηαθέο ηεο

ππνρξεψζεηο, ζην σξάξην, ζηελ ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο
ζπλαδέιθνπο, θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο.
ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο καο
είπε: «…είκαζηε αξθεηά ιίγνη θαη επεηδή φπσο είπα θαη πξηλ ν ζηφρνο κνπ φηαλ ζα
δνπιεχσ ήηαλ λα έρσ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, έρσ επελδχζεη πνιχ ζε
απηφ ην θνκκάηη θαη ζε γεληθέο γξακκέο λνκίδσ φηη νη ζρέζεηο καο είλαη πνιχ θαιέο».
Απηφ νθείιεηαη φπσο καο είπε ζηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ηνπ θαζελφο θαη ζην γεγνλφο
φηη είλαη αξθεηά μεθάζαξα ην ηη θάλεη ν θαζέλαο, «…θπζηθά παίδεη θαη ν
πξντζηάκελνο έλα ζεκαληηθφ ξφιν ψζηε λα είλαη νη ζρέζεηο νκαιέο».
Οη δηελέμεηο θαη νη δηαθσλίεο, ηηο νπνίεο ηηο ραξαθηεξίδεη θάηη πνιχ θπζηθφ θαη
ινγηθφ λα ζπκβνχλ, ηηο επηιχνπλ «… πξνζπαζνχκε φινη λα ηα βξνχκε κεηαμχ καο.
Αιιά λνκίδσ φηη έγθεηηαη ζηελ πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαζελφο. ηη ζέιεη λα είλαη
θαιά, λα είλαη ήξεκνο θαη λα ηα έρεη θαιά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ».
Ζ ζρέζε ηεο κε ηνλ πξντζηάκελφ ηεο, ηελ θξίλεη άκεζε θαη ιεηηνπξγηθή ζε γεληθέο
γξακκέο. Ζ άπνςε ηεο γηα ηελ εγεζία θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο είλαη φηη « Ίζσο απφ
θάπνηνπο λα έιεηπε απηή ε ηδηαίηεξε εγεηηθή ηθαλφηεηα, απηήλ πνπ κπνξεί λα ηελ ήζεια
θάπνηεο θνξέο φπσο είπακε πξηλ φηαλ ππάξρεη θάπνηα έληαζε, δειαδή λα κπνξεί πην
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εχθνια ν πξντζηάκελνο λα καο εξεκήζεη, λα καο θαηαιαγηάζεη, λα βάιεη ηα πξάγκαηα
ζηε ζέζε ηνπο, ίζσο απηφ λα κνπ έρεη ιείςεη πεξηζζφηεξν. ηη δελ ππάξρεη απηή ε
εγεηηθή ηθαλφηεηα φπσο ηελ έρσ εγψ ζην κπαιφ κνπ. Γειαδή κηα πξσηνβνπιία
παξαπάλσ, κηα πεξηζζφηεξε ππγκή».
Ο Λ.Α. 53 εηψλ Γ.Δ. θαηεγνξίαο, ζηελ εξψηεζε καο εάλ ε εξγαζία ηνπ είλαη
απαηηεηηθή καο είπε: «…εκείο, ηεο ηερληθήο θαηάξηηζεο κπνξνχκε λα ιχλνπκε θάπνηα
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Γελ είλαη δηνηθεηηθφ πνχ είλαη ζπλεζηζκέλν πνπ γίλεηαη έλαο
κπνχζνπιαο ηνπ δεκνζίνπ. Δμεηδηθεπφκαζηε ζε θάπνηα πξάγκαηα πνπ λνκίδσ έρεη
δπζθνιία αιιά κε ηελ ζπιινγηθφηεηα βξίζθεηαη πάληα ιχζε ». Ζ δηνίθεζε απαηηεί ηελ
εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ψζηε λα επηθξαηήζεη κηα ηζνξξνπία ζηελ αγνξά.
Πηζηεχεη φηη ε απφδνζε ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ εκπεηξία
πνπ απνθηνχλ νη ππάιιεινη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα ηερληθά κέζα πνπ
εθαξκφδνπλ ζηελ φιε δηαδηθαζία θαη ηελ ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο κε λένπο
ππαιιήινπο νη νπνίνη έρνπλ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε.
ηελ εξψηεζε καο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπ καο
είπε φηη είλαη πνιχ θαιέο θαη απηφ πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη ε εμήγεζε πνπ καο
έδσζε: «…δελ ππάξρνπλε αληηδηθίεο κεηαμχ καο, δελ πάεη ν έλαο λα πάξεη ηε ζέζε
θάπνηνπ. Σν ηερληθφ θνκκάηη δελ είλαη φπσο ν άιινο έρεη ζην κπαιφ ηνπ ηελ θαηάζηαζε
λα γίλεη δηεπζπληήο ε λα γίλεη πξντζηάκελνο. Γελ παχνπλ λα ην έρνπλε κέζα γηαηί ηα
άιια παηδηά είλαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο νη πην πνιινί θαη δελ ππάξρεη ηέηνην ζέκα.
Μία ραξά ηα πάκε».
Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη δηαθσληψλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ ζα επηιπζνχλ, «…
κεηαμχ ησλ ηδίσλ. Γελ θηάλνπκε ζε ςειά θιηκάθηα. Βξίζθνπκε ηνλ ηξφπν λα ηα
ιχζνπκε». Παξφιν πνπ νη ζρέζεηο κε ηελ εγεζία φπσο καο είπε είλαη πνιχ θαιή
Ο Μ.Φ., 36 εηψλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη αξθεηή πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ζηελ εξψηεζε καο εάλ είλαη απαηηεηηθή ε εξγαζία ηνπ καο απάληεζε κε βάζε
ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζπγθξηηηθά: «…δελ είλαη απαηηεηηθή, φρη. Τπάξρνπλ
θάπνηεο πεξίνδνη πνπ κπνξεί λα είλαη απαηηεηηθή, αιιά είλαη κηθξέο πεξίνδνη. Γεληθά
δελ είλαη απαηηεηηθή, είλαη πάξα πνιχ θαιέο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο… φρη, δελ ππάξρεη
πίεζε…».
Οη απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο λα γίλνληαη ζσζηά
θαη κέζα ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ηνπο έρνπλ νξηζζεί.
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ην ζέκα ηεο αχμεζεο ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο, καο είπε: «ε εκάο, φρη λνκίδσ φηη
απμάλεηαη, δελ κπνξψ λα πσ φηη πέθηεη. Γεληθά κε ηνλ ρξφλν απμάλεηαη. Θέισ λα
πηζηεχσ φηη απμάλεηαη ε απφδνζε. Έξρνληαη θαη θαηλνχξγηα άηνκα, κε κεγαιχηεξε
δηάζεζε, κε δηαθνξεηηθή λννηξνπία…»
Καη παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ θίλεηξα θαη θαηάιιεια κέζα φπσο καο είπε
ραξαθηεξηζηηθά ε φιε ππφζεζε «…επαθίεηαη ζηελ θαιή δηάζεζε ηνπ ππάιιεινπ.
Απιψο πηζηεχσ φηη επεηδή ππάξρνπλ θαη λένη άλζξσπνη –δελ είλαη πάξα πνιινί- έρνπλ
δηάζεζε αθφκα. Θέισ λα πηζηεχσ φηη απμάλεηαη».
Πηζηεχεη φηη νη θαιέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ φινη νη ζπλάδειθνη κεηαμχ ηνπο είλαη ζέκα
ρεκείαο θαη πξνζσπηθήο επηινγήο ηνπ θαζελφο δηφηη φινη ηνπο επηζπκνχλ έλα θαιφ
θιίκα ζπλεξγαζίαο.
Ζ φπνηα δηαθσλία επηιχεηαη κε δηάινγν θαη ζπδήηεζε, «…κπνξεί λα ππάξρνπλ
θάπνηα ζηηγκή εληάζεηο, αιιά κέλνπλ ζην πξψην ζηάδην. Γελ αλεβαίλεη ζε επφκελν
επίπεδν».
Τπνζηεξίδεη επίζεο φηη: «… ε εγεζία δελ ρξεηάδεηαη λα εκπιέθεηαη. Ίζσο ζε θάπνηα
πην ζνβαξά, ζα κπνξνχζε λα εκπιαθεί, λαη, γηα λα ιχζεη θάπνηα πξνβιήκαηα. Αιιά γηα
φηη έρσ ζπλαληήζεη εδψ, δελ ρξεηάδεηαη. Γειαδή ην λα εκπιαθεί ε δηνίθεζε, είλαη
πεξηηηφ, ππεξβνιηθφ». Σηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ εγεζία ηηο ραξαθηεξίδεη θηιηθέο θαη
ππνζηεξηθηηθέο.
Ο Η.Α. 38 εηψλ θαη απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ , ζρεηηθά κε ην εάλ είλαη απαηηεηηθή ε
εξγαζία ηνπ καο είπε: «Ναη, έρεη απαηηήζεηο πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ κνπ
αλαινγνχλ. Πξέπεη λα δηαθπιάμσ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θάζε θνξά
ηελ νξζφηεηα κηαο ππφζεζεο, έηζη, λα δσ ηη έρεη γίλεη. Σν παξάδνμν είλαη παξφιν πνπ νη
ελδηαθεξφκελνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη επνκέλσο ε ζέζε κνπ ζα έπξεπε λα είλαη
ζπγθεθξηκέλε, δελ έρσ ηα κέζα κεξηθέο θνξέο θαη γηα λα θζάζσ κε πην αληηθεηκεληθφ
ηξφπν ζηελ αιήζεηα θαη λα είκαη θαη θαιπκκέλνο».
ην εάλ ε δηνίθεζε δίλεη θάπνηα θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε παξαγσγή
απήληεζε αξλεηηθά . Δπηπξνζζέησο καο αλέθεξε έλα πξνζσπηθφ ηνπ γεγνλφο: « ρη
κφλν δελ δίλεηαη θίλεηξν αιιά αθφκε θαη φηαλ εληνπίδεηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο θάλεη
ην θάηη παξαπάλσ θαη φηαλ ιέκε ην θάηη παξαπάλσ γηαηί ηψξα εγψ ζα επινγήζσ ηα
γέληα κνπ, γηαηί κηιάσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ, ζε ζρέζε κε ηελ ππεξεζία κνπ, εγψ
πξνζσπηθά έρσ θζάζεη ζην ζεκείν ζε θαλνληθή άδεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, λα παίξλσ
δνπιεηά ζην ζπίηη κνπ, έηζη… γηαηί ε δηνίθεζε θξφληηζε λα κνπ ζέζεη κέζα ζην
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θαινθαίξη deadline γηα ειέγρνπο νη νπνίνη πξέπεη λα γίλνπλ …». «…κεηά απφ φιν απηφ,
φρη κφλν δελ αμηνινγήζεθε κε θάπνηνλ ηξφπν, επίζεκν, έηζη λα γίλεη κηα αμίσζε, νπφηε
δελ κηιάκε γηα ρξεκαηηθή ακνηβή, νπφηε φηαλ θάπνηνο δελ έρεη ρξεκαηηθή ακνηβή γηα
κηα πξάμε ηελ νπνία μεπεξλάεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηφηε πεξηκέλεη ηνπιάρηζηνλ κηα εζηθή
αληαπφδνζε. Θεσξψ νχηε εζηθή αληαπφδνζε πήξα».
Σηο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ηηο ραξαθηεξίδεη
«πεξίεξγεο» θαη φπσο είπε : «Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο μέξεη ζε κηα ηέηνηα δνπιεηά
φηη είηε θάλεη ην παξαπάλσ, είηε θάλεη ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ ηνπ αλαινγεί, ζα
ακεηθζεί ην ίδην, δε ζα αμηνινγεζεί, εγψ πνπ είκαη δέθα ρξφληα θαη δνπιεχσ
πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά θαη ην νπνίν θαίλεηαη ζε λνχκεξα… έηζη δελ είλαη.. είκαη
θίινο κε ηνλ Πξντζηάκελν ή γλσξηδφκαζηε απφ παιηά θαη επνκέλσο φηαλ ζα έξζεη ε
ψξα ηεο αμηνιφγεζεο εθ ησλ πξαγκάησλ ζα κε ππνζηεξίμεη.. έηζη… ε απφδνζή κνπ,
θαιψο ή θαθψο ζε θάπνηα θνκκάηηα είλαη θαηαγεγξακκέλε».
Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ ε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έθαλε ζηηο δηάθνξεο νκάδεο –
θαηεγνξίεο ππαιιήισλ νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν: «…ππάξρνπλ
δηάθνξεο πξνζσπηθφηεηεο… ππάξρεη ελδερνκέλσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ είκαη παιηφο
θαη είκαη θίινο κε ηνλ πξντζηάκελν… ππάξρεη είκαη παιηφο θαη ζέισ λα θάλσ ηε
δνπιεηά κνπ θαη ππεξβάιισ γηα ηε δνπιεηά κνπ… ππάξρεη ην είκαη παιηφο θαη δελ κε
ελδηαθέξεη… ππάξρεη είκαη λένο θαη πξνζπαζψ θαη θαίγνκαη θαη ελδερνκέλσο πνιιέο
θνξέο λα γίλσ θαη ιίγν αγελήο… αιιά εθεί ην ζπγρσξψ… ηνπιάρηζηνλ πξνζπαζεί… θαη
ππάξρεη θαη ν λένο πνπ είλαη αδηάθνξνο θαη εληάμεη φπσο πάεη φινο ν θφζκνο…».
Λφγσ ηνπ φηη ε ππεξεζία ηνπ έρεη πνιχ θφξην εξγαζίαο, αξθεηφ θνηλφ θαη πνιινχο
εκπιεθφκελνπο θνξείο νη ζρέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηεο εγεζίαο είλαη αξθεηά
δεκέλεο, «… ζε καο ν λένο ππάιιεινο ρξεηάδεηαη πάξα πνιχ ηνλ πξντζηάκελν γηαηί ν
ρξφλνο εθκάζεζεο εηδηθά ζηα έζνδα είλαη πνιχ βαζχο, δειαδή αθφκε θαη ηψξα πνπ
είκαη δψδεθα ρξφληα, πνπ θάπνηνο ζε θάπνηα άιιε δνπιεηά ληψζεη αθιφλεηνο απφ ηνλ
πξψην ρξφλν, αθφκε θαη ηψξα ξσηάκε, αθφκε θαη ηψξα ν πξντζηάκελνο καο ξσηάεη
δειαδή ζα έπξεπε λα είλαη ζπλεξγαηηθφο θαη είλαη αξθεηά ζπλεξγαηηθφο»

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
ρεηηθά κε ηελ απαηηεηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο νη πεξηζζφηεξνη ησλ εξσησκέλσλ
έρνπλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θνηλέο απφςεηο θαη θνηλέο δηαπηζηψζεηο. Δθηηκνχλ
φηη ε εξγαζία ηνπο είλαη απαηηεηηθή θαη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απμάλεηαη ν
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φγθνο εξγαζίαο. Δπηζεκάλζεθε επίζεο απφ έλαλ ζπλεληεπμηαδφκελν φηη είλαη
ζεκαληηθφ λα παξέρεηαη ζηα ζηειέρε ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα λα
εξγαζηεί θαιχηεξα.
Οη πεξηζζφηεξνη επίζεο αλαθέξνπλ φηη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο είλαη
αξθεηά θαιέο θαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο νη ηπρφλ δηαθνξέο θαη πξνζηξηβέο
επηιχνληαη ζπιινγηθά κε ηνλ δηάινγν θαη ηελ ζπδήηεζε θαη ζε πνιχ ιίγεο
πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα επέκβεη ε εγεζία θαη λα δψζεη κηα ιχζε. Βέβαηα ππάξρεη
θαη ε άπνςε ζε έλαλ εξσηψκελν φηη επλννχληαη κεξηθέο θνξέο απηνί πνπ έρνπλ
θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνλ πξντζηάκελν θαη ν ίδηνο ραξαθηήξηζε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο «πεξίεξγεο». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ επίζεο φηη έλαο εξσηψκελνο έζημε
ζην ζεκείν απηφ ην ζηνηρείν ηεο παξαθίλεζεο, ηνπ θηλήηξνπ φηη δειαδή δελ
εμεηάδεηαη αξθεηέο θνξέο αλ εξγάδεηαη θάπνηνο πνιχ ή φρη, νχηε θαη αληακείβεηαη γηα
ηελ απφδνζή ηνπ.

Πίλαθαο 4.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε απαηηήζεηο εξγαζίαο, ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη εγεζία,
επίιπζε δηαθνξώλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι

Δξσηώκελε 1,

Δίλαη

Απμάλεηαη ε

ρέζεηο κε ηνπο

Δπίιπζε

ρέζε κε

απαηηεηηθή ε

κεηψλεηαη ε

ζπλαδέιθνπο

δηαθνξψλ

Ζγεζία

δνπιεηά ζαο;

δνπιεηά ζαο;

Ναη

Απμάλεηαη

Αληαγσληζηηθέο

Σκεκαηάξρεο

Φηιηθέο

Πξντζηάκελνο

Δίλαη

θαη θηιηθέο

Μ.Λ.
Γπλαίθα, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ
κε κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 2,

Ναη

Απμάλεηαη

πλεξγαηηθέο

πξντζηά-

M.X.
Άληξαο, >37,

κελνο

Θέζε επζχλεο, ΠΔ
κε Γηδαθηνξηθφ
Δξσηώκελε 3,

Ναη

Απμάλεηαη

Δμαηξεηηθέο

πιινγηθά
(ρσξίο ηελ

Κ..
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Αλχπαξθηε

Γπλαίθα, >37, ρη

παξέκβαζε

ζέζε επζχλεο

ηνπ

(θαηείρε ζην

πξντζηακέλνπ)

παξειζφλ), ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ
πιινγηθά

Τπνζηεξηθηη

παξαγσγηθφηε

(ρσξίο ηελ

θή

Άληξαο, >37, ρη

ηα ησλ

παξέκβαζε

ζέζε επζχλεο, ΓΔ

ππαιιήισλ

ηνπ

Δξσηώκελνο 4,

Ναη

Υ.Ε.

Μεηψλεηαη ε

Καιέο

πξντζηακέλνπ)
Δξσηώκελε 5,

Ναη

Απμάλεηαη

Καιέο

πιινγηθά

Πνιχ θαιή

(ρσξίο ηελ

Μ..
Γπλαίθα <37, ρη

παξέκβαζε

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

ηνπ
πξντζηακέλνπ)

Δξσηώκελνο

Ναη

Απμάλεηαη

Καιέο

πιινγηθά

Πνιχ θαιή

(ρσξίο ηελ

6,Λ.Α.
Άληξαο, >37, ρη

παξέκβαζε

ζέζε επζχλεο, ΓΔ

ηνπ
πξντζηακέλνπ)

Δξσηώκελνο 7,

Ναη

Απμάλεηαη

Καιέο

πιινγηθά

Φηιηθή

Ναη

Απμάλεηαη

Πεξίεξγεο

-

πλεξγαηηθή

Μ.Φ.
Άληξαο, <37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ
κε κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 8,
Η.Α.
Άληξαο, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ
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4.2.3.Πξνζδνθίεο

ζηαδηνδξνκίαο

(αλέιημε,

επθαηξίεο,

εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, βειηίσζε θ.ιπ.)
Οη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο
απνηεινχλ ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ν εξγαδφκελνο ηελ
εξγαζία ηνπ, επεξεάδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη απφ απηήλ, ζπλδένληαη κε
ηηο θηινδνμίεο ηνπ θαη κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ θξηηήξην ζηε ιήςε
απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή. ην πιαίζην απηφ, νη
εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο αλέιημεο θαη
ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηε ζηαδηνδξνκία ζην Γεκφζην, κε αλαθνξά ζηηο
επθαηξίεο θαξηέξαο πνπ ζεσξνχλ φηη ηπρφλ ηνπο πξνζθέξεη, ηηο δπλαηφηεηεο
εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο πνπ ηνπο δίδνληαη, αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ
ιεηηνπξγνχλ αλαζρεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Ζ αληίζηημε κε ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα θαη βεβαίσο ε επίπησζε ηεο θξίζεο ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη
νη εξσηψκελνη ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, απνηεινχλ δχν παξακέηξνπο πνπ
επίζεο εζίγεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο.
Ζ Μ.Λ. ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελε 1) αλέθεξε πσο ιφγσ
ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο (αξραηνιφγνο), πξννπηηθέο αλέιημεο ζηελ νπζία δελ
πθίζηαλην («ηε δηεχζπλζε πνπ ππεξεηνχζα δελ ζα κπνξνχζε θάπνηνο κε ηε δηθή κνπ
εηδηθφηεηα λα αλαιάβεη ζέζε επζχλεο.(…) Γηα λα ιάβσ κία ηέηνηα ζέζε, ζεκαίλεη φηη
ζα πξέπεη λα αιιάμσ ππεξεζία.»). Ζ εξσηψκελε επηζήκαλε πάλησο πσο ιφγσ ηεο
θξίζεο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζην Γεκφζην ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη
επθαηξίεο γηα αλέιημε είλαη γεληθά ιηγφηεξεο («Γεδνκέλνπ φηη ππνηίζεηαη φηη είκαζηε
ζηελ πεξίνδν κείσζεο ησλ δνκψλ, άξα θαη ησλ ζέζεσλ επζχλεο, είλαη πην δχζθνιν.
Αιιά φρη αθαηφξζσην.»), ελψ επίζεο ππνγξάκκηζε φηη ην Γεκφζην δελ έρεη ηθαλέο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ («Πξέπεη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο
λα ην θξνληίζεη. (…) Πξέπεη λα ην θπλεγήζεη θάπνηνο κφλνο ηνπ»). ε θάζε
πεξίπησζε, νη επθαηξίεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζεσξεί πσο είλαη κεγαιχηεξεο,
αλαθέξνληαο πσο «θάπνηνο κε ηε δηθή κνπ εκπεηξία, ζα κπνξνχζε λα έρεη αλέβεη
θάπνην ζθαινπάηη». Ωο πξνο ηε καζεζηαθή ηεο αλάπηπμε, ε εξσηψκελε ραξαθηήξηζε
κάιινλ αλεπαξθείο ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, δηφηη «γηα ηνλ ηνκέα
πνιηηηζκνχ, έρνπλ αδξαλήζεη» θαη ηα «ζεκηλάξηα πνπ είρακε ήηαλ εκεξίδεο ηχπνπ “πψο
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λα ρξεζηκνπνηείο ην πξσηφθνιιν”». Μάιηζηα, αλαθέξζεθε ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε
αίηεζή ηεο γηα παξαθνινχζεζε επηκνξθψζεσλ πξνζέθξνπζε ζε άξλεζε ηνπ
πξντζηακέλνπ, ν νπνίνο επηθαιέζηεθε ππεξεζηαθέο αλάγθεο («Ζ πξνζσπηθή κνπ
εξκελεία ήηαλ φηη δελ επηζπκνχλ λα ιείπνπκε, ππάξρεη ηέινο πάλησλ κία απζηεξφηεηα
ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία καο… –πηζηεχσ φηη ζε πέληε κέξεο, δελ ζα θαηέξξεε ην
ζχκπαλ»).
Ο Μ.Υ. ζηέιερνο κε ζέζε επζχλεο θαη καθξά εκπεηξία ζην δεκφζην (Δξσηψκελνο 2)
αλέθεξε πσο επθαηξίεο ππάξρνπλ εληφο ηνπ Γεκνζίνπ, αιιά ε αμηνπνίεζή ηνπο
ελαπφθεηηαη ζηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν. Γεληθά, ππνζηήξημε πσο νη πξννπηηθέο
θαξηέξαο δελ ππνιείπνληαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αιιά είλαη απιψο
δηαθνξεηηθέο: θαη‟ εθηίκεζή ηνπ, αλ ν ίδηνο παξέκελε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα
θαηέιεγε λα δεκηνπξγήζεη δηθή ηνπ επηρείξεζε, ελψ ζην Γεκφζην, ε θαηάιεμε
κπνξεί λα είλαη θάπνηα πςειή ζέζε δηνίθεζεο. Αλαθεξφκελνο ζηνπο ιφγνπο πνπ
παξεκπνδίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, ν Μ.Υ. ζηάζεθε ζηηο ζηξεβιψζεηο ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ζηελ επηδίσμε θάπνησλ «ζηειερψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα πνιηηηθή
δηαρείξηζε, [δειαδή] κία πξνζηαζία απφ έλαλ ζπλδηθαιηζηή, έλαλ βνπιεπηή, έλαλ
Τπνπξγφ». Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην φηη «δελ έρνπκε κάζεη λα
αθήλνπκε ήζπρν ην ζχζηεκα λα δνπιέςεη απφ κφλν ηνπ», θαζψο δεκηνπξγνχληαη κία
ζεηξά «εγθισβηζκψλ» ζην πιαίζην «κίαο ζπκθσλίαο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, [φπνπ]
φινη κε ηνλ ηξφπν καο εκπνδίδνπκε ην ζχζηεκα λα δνπιέςεη φπσο πξέπεη». Οη δηάθνξεο
ζηξεβιψζεηο («ε κε εμέιημε ησλ δνκψλ, ε ζηαηηθή ησλ κηζζψλ, ην ηζνπεδσηηθφ
ζχζηεκα…») δεκηνπξγεί «πάξα πνιιά αληηθίλεηξα θαη ειάρηζηα θίλεηξα» θαζψο «ε
ηζφηεηα είλαη πνιχ θαιή, αιιά θηάλεη λα κελ είλαη ηζνπεδσηηθή». Ο εξσηψκελνο
αλέθεξε σο παξάδεηγκα ην επίδνκα παξαγσγηθφηεηαο πνπ «θαηέιεμε λα είλαη
θνκκάηη ηνπ κηζζνχ», επηζεκαίλνληαο πσο απηνί πνπ παξάγνπλ πεξηζζφηεξν δελ
ιακβάλνπλ αληίζηνηρεο αληακνηβέο («ζα πξέπεη λα μαλαδνχκε ηα θίλεηξα απφ ηελ
αξρή, γηαηί κε ην Μλεκφλην [ηα] θφςακε»). Δπίζεο, αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε λα
θαηαζηεί ζαθέζηεξε ζηνλ ππάιιειν ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα
εξγαζηεί, κε θαιχηεξε επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνχ εθάζηνηε
νξγαληζκνχ, ελψ ππνζηήξημε πσο ην ειιεληθφ Γεκφζην ζα πξέπεη λα δηδαρηεί «θαη
απφ άιια δεκφζηα ζπζηήκαηα [αιιά θαη] απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα» θαη λα πηνζεηήζεη
βέιηηζηεο πξαθηηθέο φπσο ε θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ θαη ε ηειε-εξγαζία. Ωο
πξνηεξαηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ππέδεημε ηελ «αιιαγή θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο»,
ηελ «επαλεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε» θαη ηελ ππέξβαζε αγθπιψζεσλ φπσο ν
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«θαθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε θαθή ή αλχπαξθηε πξνεηνηκαζία γηα ηα λέα δεδνκέλα,
απηψλ πνπ θαινχληαη ηειηθά ηα λα ππεξεηήζνπλ», ηνλίδνληαο φηη «πξαγκαηηθά πξέπεη
λα εζηηάζνπκε πνιχ ζην αλζξψπηλν ζηνηρείν». Απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ
αλέπηπμε, πξνθχπηεη πσο ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ηνπ, ν δεκφζηνο ηνκέαο δελ
αμηνπνηεί ζε ηθαλφ βαζκφ ηα ζηειέρε ηνπ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο
αλάγθεο ηνπο.
Ζ Κ.., ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν πνπ έρεη θαηά ην παξειζφλ
αλαιάβεη ζέζεηο επζχλεο (Δξσηψκελε 3), ππνζηήξημε πσο ην Γεκφζην πξνζθέξεη
πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο, αιιά ππφ φξνπο («αλ ππήξρε αμηνιφγεζε ζσζηή θαη αλ
ήηαλ ρσξηζκέλε ε γξαθεηνθξαηία ζην δεκφζην απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία. Άπαμ θαη απηά
ηα δχν ζπλππάξρνπλε, ππάξρεη δπζθνιία (…) γηαηί παξεκβαίλνπλ πάληα νη πνιηηηθνί.
Γειαδή φηαλ θάλνπλ αλαζέζεηο ζπλέρεηα θαη έρνπλ λα θάλνπλ θιήζεηο 10 ρξφληα, απηφ
ιέεη πνιιά.») θαη πάλησο επηζήκαλε φηη νη επθαηξίεο απηέο είλαη ιηγφηεξεο απφ εθείλεο
πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αλέθεξε επίζεο πσο ε ίδηα πξνζβιέπεη ζε
αλέιημή ηεο («Έρσ θάλεη αίηεζε γηα γεληθή δηεπζχληξηα ζηηο ηειεπηαίεο αηηήζεηο.»),
δηεπθξηλίδνληαο πσο βιέπεη ηε ζρεηηθή πξννπηηθή ηεο εθηφο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν
εξγάδεηαη («Θεσξψ φηη φηαλ θάπνηνο αλεβαίλεη ζε θάπνηα δηνηθεηηθή ζέζε, ζα πξέπεη
λα αιιάδεη ρψξν. Γελ πξέπεη λα είλαη εθεί πνπ γλσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο.»). Ωο
αλαζρεηηθνχο παξάγνληεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ππέδεημε (i) ηηο πνιηηηθέο
εμαξηήζεηο θαη παξεκβάζεηο («φηαλ ε πνιηηηθή εγεζία θάλεη απεπζείαο αλαζέζεηο ζε
πξντζηακέλνπο, δηεπζπληέο, γεληθνχο δηεπζπληέο, ρσξίο λα ππάξρνπλ θξίζεηο, απηφ γηα
κέλα είλαη ιάζνο. Οθείινπλ θάζε ηξία ρξφληα, λα θάλνπλ θξίζεηο»), (ii) ηελ έιιεηςε
αμηνθξαηίαο («Γελ κπνξεί εγψ 34 ρξφληα ππάιιεινο πνπ έρσ ήδε θάλεη θαη 20 ρξφληα
ηκεκαηάξρεο, λα κελ είκαη ήδε δηεπζχληξηα, θαη λα ππάξρεη δηεπζχληξηα κε 15 ρξφληα
ππεξεζία θαη ιηγφηεξα πξνζφληα. Απηφ νθείιεηαη ζηηο αλαζέζεηο.(…) Αλ δελ γίλεη
[πξντζηάκελνο] ν άμηνο, δελ ζα πάεη πνηέ κπξνζηά ην δεκφζην.»), αιιά θαη (iii) ηνλ
αζέκηην αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηα ζηειέρε («ηψξα απηή ε θπξία πνπ ζα αμηνινγήζεη
εκέλα γηαηί λα κνπ βάιεη θαιφ βαζκφ, αθνχ μέξεη φηη έρσ πεξηζζφηεξα κφξηα απφ
απηήλ; Καη κεζαχξην μέξεη φηη ζα επηιέγσ εγψ αληί γηα απηήλ... Θα κνπ θάλεη κηα θαθή
-εληφο εηζαγσγηθψλ- αμηνιφγεζε. Δληάμεη δελ κπνξεί λα θάλεη θαη θαθή, αιιά ζα
πξνζπαζήζεη λα ππνλνκεχζεη. Καη ην θάλνπλ φινη απηφ, φρη κφλν νη δηθνί κνπ. ινη ην
θάλνπλ.»). Αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο, ε εξσηψκελε ππνζηήξημε πσο
δίδνληαη πνιιέο ηέηνηεο επθαηξίεο, αλαθεξφκελε θαη ζην ΗΝ.ΔΠ., φκσο δηαηχπσζε
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επηθχιαμε εάλ θαη θαηά πφζν δηεπθνιχλνπλ νη πξντζηάκελνη ηε ζπκκεηνρή ησλ
πθηζηακέλσλ ηνπο ζε δξάζεηο επηκφξθσζεο.
O X.Z., εξγαδφκελνο απφ ην 2007 ζε Γήκν ηεο πεξηθέξεηαο σο ζηέιερνο Γ.Δ.
(Δξσηψκελνο 3) ππνζηήξημε κε αξθεηά θάζεην ηξφπν πσο ην Γεκφζην δελ πξνζθέξεη
επθαηξίεο θαξηέξαο, αλαθέξνληαο πσο «βιέπνληαο θαη ηελ εμέιημε ησλ παιαηφηεξσλ
ππαιιήισλ δελ έρσ δεη ηφζα ρξφληα -δειαδή απφ ην 2004 κέρξη θαη ζήκεξα πνπ είλαη
13 ρξφληα- θαλέλαλ λα έρεη εμειηρζεί». Ο ίδηνο δελ πξνζδνθά ζε πξνζσπηθή ηνπ
επαγγεικαηηθή αλέιημε («δπζηπρψο κέζα απφ ην ρψξν ηνπ Γεκνζίνπ δελ κπνξψ λα
πξνζδνθψ θάηη ηέηνην»), φρη κφλν ζηνλ νξγαληζκφ πνπ απαζρνιείηαη ζήκεξα, αιιά
νχηε θαη επξχηεξα ζην Γεκφζην («δελ έρσ κία ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά θξίλνληαο απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην Γήκν πνπ
εξγάδνκαη, πηζηεχσ φηη δελ ππάξρνπλ επθαηξίεο αλέιημεο»). Ζ ζέζε ηνπ απηή
ζπλδέεηαη κε κία αίζζεζε αλαμηνθξαηίαο ζην Γεκφζην, ε νπνία ζεσξεί πσο δελ ηζρχεη
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα («[ζην δεκφζην ηνκέα] ηα ίδηα ρξήκαηα ζα πάξεη, ηελ ίδηα εμέιημε
ζα έρεη, είηε θάπνηνο εξγάδεηαη ππξεησδψο, είηε θάπνηνο δελ εξγάδεηαη. Αληηζέησο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα πηζηεχσ φηη απηφο πνπ εξγάδεηαη πεξηζζφηεξεο ψξεο, πνπ ζα θάηζεη
ππεξσξίεο, ζα ππάξρεη θαη κία εμέιημε ζηελ εξγαζία ηνπ»). χκθσλα κε ηνλ
εξσηψκελν, ε έιιεηςε επαγγεικαηηθήο πξννπηηθήο ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε
θηλήηξσλ θαη πεξηζσξίσλ εμέιημεο («πηζηεχσ φηη ην Γεκφζην έρεη πάξα πνιχ ζηελά
πεξηζψξηα γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα εμειηρζεί (…). Γειαδή φζν θαη λα εξγαζηψ,
αθφκα θαη παξαπάλσ απφ ην σξάξηφ κνπ λα θάζνκαη, δελ ζα θεξδίζσ θάηη, δελ
ππάξρεη θάπνην θίλεηξν ψζηε λα αλεβάζεη ηελ απφδνζή ηνπ ππαιιήινπ, είλαη έηζη
δνκεκέλν [ην ζχζηεκα] πνπ δελ ππάξρεη θάπνηα εμέιημε.»). Αληίζηνηρα, αλεπαξθείο
ζεσξεί πσο είλαη νη επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, επηζεκαίλνληαο πσο «ζα
ρξεηαδφληνπζαλ λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα ίζσο».
H Μ.., λεαξή ππάιιεινο ζε δεκφζην νξγαληζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο (Δξσηψκελε 5)
ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο εμέιημεο ζην δεκφζην («πηζηεχσ φηη φηαλ
θάπνηνο ην ζέιεη θαη ην ςάρλεη, φηη ζα βξεζεί εθεί πνπ ζέιεη θαη ςάρλεη… εθεί πνπ έρεη
ηε θηινδνμία λα βξεζεί»), παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην πψο ζα
πξνζδνθά λα εμειηρζεί ε θαξηέξα ηεο ηα επφκελα δέθα ρξφληα, ε ίδηα δήισζε πσο δελ
πξνζβιέπεη ζε θάπνηα αλέιημε («Κακία ηεξαξρηθή εμέιημε δελ βιέπσ ηα επφκελα δέθα
ρξφληα γηαηί δελ ζα ηε δηεθδηθήζσ. Γελ ηε ζέισ θαη δελ κε ελδηαθέξεη. Ο θνξέαο κε
ηθαλνπνηεί εδψ πξνο ην παξφλ. Σψξα δέθα ρξφληα είλαη πνιχ κεγάιν ην δηάζηεκα, δελ
μέξσ ηη αιιαγέο κπνξεί λα γίλνπλ ζηε δσή κνπ. Ίζσο εάλ ζθεθηφκνπλ θάπνηα αιιαγή
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ζα είρε λα θάλεη κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, φρη ηφζν κε επαγγεικαηηθά, ίζσο αλ ζα ήζεια
λα αιιάμσ πφιε, κπνξεί λα δεηνχζα θάπνηα αιιαγή ζηελ παξνχζα εξγαζηαθή κνπ
θαηάζηαζε»). Ωο παξάγνληα πνπ παξεκπνδίδεη ηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ ζην
δεκφζην, θαηνλφκαζε ηελ έιιεηςε αμηνθξαηίαο («δελ είλαη απιά κηα θήκε πνπ
θπθινθνξεί…. ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο, λα δίλνπκε
κεγαιχηεξε βάζε ζηελ αμηνιφγεζε»).
Ο Λ.Α. εξγαδφκελνο Γ.Δ. κε πνιπεηή εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 6)
δήισζε φηη ην Γεκφζην πξνζθέξεη θάπνηεο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο ζε φζνπο
δηαζέηνπλ πηπρίν, αλ θαη γεληθά «ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα [θάπνηνο] κπνξεί λα πάεη πνιχ
θαιχηεξα». Ο ίδηνο δελ πξνζδνθά ζε ηεξαξρηθή εμέιημε, θαζψο ζεσξεί φηη
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είλαη ε βαζκίδα εθπαίδεπζήο ηνπ

θαη ην αληηθείκελν

εμεηδίθεπζεο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη εχθνια λα κεηαθηλεζεί ζε άιιε ζέζε ζην
επξχηεξν Γεκφζην. Δληνχηνηο αλέθεξε πσο γηα εθείλνλ, «εμέιημε είλαη φηαλ κία
δνπιεηά πξνρσξάεη θαιχηεξα», πξνζδίδνληαο άιια αμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, πέξαλ ηεο ηεξαξρηθήο αλφδνπ. Αλαθνξηθά κε ηηο
δπλαηφηεηεο εθπαίδεπζεο, δήισζε πσο ππάξρνπλ επθαηξίεο λα κάζεη θαλείο, αλ θαη
ζεκείσζε πσο θάπνηεο θνξέο κπνξεί ν πξντζηάκελνο λα κελ ζπλαηλέζεη ζηελ
παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα λα κελ απνπζηάδεη ν ππάιιεινο απφ ηε ζέζε ηνπ.
Σηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, ν εξσηψκελνο ηηο απέδσζε
θπξίσο ζε λννηξνπίεο θαη αγθπιψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε παιαηφηεξεο γελεέο
δεκνζίσλ ππαιιήισλ («Φεχγνπλ νη παιηνί, εηδηθψο, κε ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο πνπ
γίλαλ, κπαίλνπλ θαηλνχξγηα άηνκα θαη αιιάδεη αξθεηά ε λννηξνπία»), ελψ αλαθέξζεθε
θαη ζε θαηλφκελα αλαμηνθξαηίαο, δίλνληαο σο παξάδεηγκα ηηο αλαζέζεηο ζέζεσλ.
O Φ.Μ. ππάιιεινο λεαξήο ειηθίαο πνπ εξγάδεηαη ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 7)
δήισζε πσο ππάξρνπλ θάπνηεο επθαηξίεο θαξηέξαο, αιιά εμαξηάηαη απφ ην
αληηθείκελν ηεο θάζε ππεξεζίαο ή ηεο εθάζηνηε δηνηθεηηθήο κνλάδαο («Παίδεη ξφιν
ην αληηθείκελν ηεο δηεχζπλζεο. Μπνξεί κηα δηεχζπλζε λα είλαη ελεξγή, νπφηε θαη απηφο
πνπ ζέιεη λα γίλεη πξντζηάκελνο λα αλαδεηρζεί. Τπάξρνπλ θάπνηεο ππεξεζίεο πνπ είλαη
ιίγν αλελεξγέο, φπνηε παίξλεη θάπνηνο ηε ζέζε γηα λα πάξεη ηε ζέζε.»). Ο ίδηνο
ππνζηήξημε πσο δελ πξνζδνθά άκεζα ζε επαγγεικαηηθή αλέιημε ιφγσ ηεο κηθξήο
εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ηνπ, αιιά φηαλ ζα είλαη έηνηκνο, ίζσο θαη λα ηελ επηδηψμεη ζηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα («δελ έρσ θάηη ζπγθεθξηκέλν. Δμαξηάηαη πνπ ζα είκαη, ζε
πνηα ππεξεζία, εθείλε ηελ επνρή πνπ ζα ληψζσ έηνηκνο, πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ
θάπνηεο επθαηξίεο»). Καηά ηελ άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ, νη επθαηξίεο ζηνλ ηδησηηθφ
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ηνκέα είλαη κεγαιχηεξεο, θαζψο απηέο ζπλδένληαη εθεί θαη κε κεγαιχηεξεο απνιαβέο,
εληνχηνηο ν ίδηνο δελ ζεσξεί πηζαλή ηελ κεηαθίλεζή ηνπ ζε κία ηδησηηθή εηαηξία
θαζψο πξνθξίλεη σο πην ζεκαληηθή ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα πνπ ηνπ
πξνζθέξεη ε εξγαζία ζην Γεκφζην. Μάιηζηα, ζεκείσζε πσο φζν πεξλάλε ηα ρξφληα,
ε πηζαλφηεηα κεηαθίλεζήο ηνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κεηψλεηαη πεξηζζφηεξν
(«[δπζθνιεχεη ην] λα ζε πάξεη κία εηαηξεία φζν κεγαιψλεηο. Δηδηθά αλ έρεηο ρξφληα ζην
Γεκφζην, δελ λνκίδσ φηη κεηξάλε θαη ζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ βηνγξαθηθνχ ζε
ηδησηηθή εηαηξεία»). Αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο, αλέθεξε πσο ζα
κπνξνχζαλ λα ήηαλ θαιχηεξεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθνχο θνξείο ή θνξείο ηνπ
εμσηεξηθνχ, ελψ ηφληζε πσο απφ πιεπξάο πξντζηακέλσλ, ππάξρεη κεγάιε ζηήξημε γηα
ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πσο ν ίδηνο δελ ζπλάληεζε
πνηέ θάπνηα άξλεζε. Ωο παξάγνληα πνπ επηδξά ζηελ παξεκπφδηζε ηεο εμέιημεο ζην
Γεκφζην,

ν

εξσηψκελνο

αλέθεξε

ηελ

έιιεηςε

αμηνθξαηηθήο

δηαδηθαζίαο

αμηνιφγεζεο/επηινγήο πξντζηακέλσλ θαη ηε δηαπινθή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ
(«είλαη ζαλ λα είλαη κνηξαζκέλε ε ηξάπνπια» (…) «Δληάμεη ζίγνπξα πάλε θαη θάπνηνη
πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα, γηαηί δελ κπνξνχλ λα ηνπο ζηακαηήζνπλ, αιιά πνιιέο θνξέο
πάλε θαη άιινη πνπ δελ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα»), ελψ έζεζε θαη γεληθφηεξν δήηεκα
θαθήο λννηξνπίαο, δειψλνληαο φκσο αηζηφδνμνο («[Βιέπσ αιιαγέο] θαη ηεο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ αιιάδεη (…) θαη ηνπ θφζκνπ πνπ έξρεηαη θαη έρεη άιιε
λννηξνπία θαη επεηδή ππάξρεη δηάζεζε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία. (…) Πηζηεχσ φηη ζα
αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν. Ννκίδσ [πσο] ην έρνπκε αλάγθε φινη.»)
Ο Η.Α., ζηέιερνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε αζθαιηζηηθφ ηακείν ζηε
Θεζζαινλίθε (Δξσηψκελνο 8), αλαθεξφκελνο ζην ζηελφ αληηθείκελν εμεηδίθεπζήο
ηνπ (νηθνλνκηθά) αλέθεξε πσο δπλαηφηεηεο εμέιημεο ππάξρνπλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη
ζην δεκφζην
ηνκέα. Δληνχηνηο ζεκείσζε πσο ε δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο
πνπ ζηνλ Γεκφζην ηνκέα δελ είλαη αληίζηνηρεο ηεο εμέιημεο. Αλαθνξηθά κε ηηο
δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο, ζεκείσζε πσο δελ είλαη επαξθείο, θαζψο εμ ηδίαο
εκπεηξίαο αλέθεξε πσο λένη ππάιιεινη ηνπνζεηνχληαη ζε κία ζέζε ρσξίο λα ιάβνπλ
ηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε («έλαο ππάιιεινο ν νπνίνο κφιηο έρεη δηνξηζηεί, ζηηο δέθα
εκέξεο ηνλ βάδνπλ ζε έλα πφζην (…) γηαηί θάπνηνη πξέπεη λα απαιιαρζνχλ απφ ην
πφζην απηφ»), γεγνλφο πνπ αθελφο ηνπο δπζθνιεχεη θαη αθεηέξνπ ηνπο εθζέηεη ζε
θηλδχλνπο.
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Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ θάησζη πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη θαίλεηαη λα
ζπκθσλνχλ πσο ν δεκφζηνο ηνκέαο πξνζθέξεη επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο, αλ θαη ζε
ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη επθαηξίεο απηέο είλαη ιηγφηεξεο θαη νη αλαζρεηηθνί
παξάγνληεο αξθεηνί. Ζ αίζζεζε φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο
επαγγεικαηηθήο εμέιημεο είλαη ζαθψο εληνλφηεξε ζηνπο εξσηψκελνπο κε απμεκέλν
κνξθσηηθφ επίπεδν, κε ηελ εμαίξεζε ηεο Δξσηψκελεο 1, ε νπνία ζεσξεί πσο ηέηνηεο
δπλαηφηεηεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο γηα εθείλε ιφγσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεσο
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Αληίζεηα, νη δχν εξσηψκελνη κε ην ρακειφηεξν κνξθσηηθφ
επίπεδν (Γ.Δ.) είλαη ζαθψο αξλεηηθνί, κε ηνλ Δξσηψκελν 4 λα δειψλεη πσο γεληθά ν
δεκφζηνο ηνκέαο δελ πξνζθέξεη ηέηνηεο επθαηξίεο θαη ηνλ Δξσηψκελν 6 λα ζεσξεί
πσο θάπνηεο επθαηξίεο πξάγκαηη πξνζθέξνληαη, απνθιεηζηηθά φκσο ζε αλζξψπνπο κε
πεξηζζφηεξα ηππηθά πξνζφληα απφ ηνλ ίδην. Υαξαθηεξηζηηθή, αλ θαη ίζσο
αλακελφκελε, είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Δξσηψκελνπ 2 πνπ φληαο ήδε ζε ηεξαξρηθά
αλψηεξε ζέζε θαη έρνληαο θαηαιάβεη θαηά ην παξειζφλ αξθεηέο ζέζεηο επζχλεο,
ζεσξεί πσο νη δπλαηφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε είλαη πςειέο ζηνλ δεκφζην
ηνκέα.
Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο γηα εθπαίδεπζε θαη επθαηξίεο επηκφξθσζεο, νη απφςεηο
δηέθεξαλ ζεκαληηθά. Κάπνηνη εξσηψκελνη/εο (1, 4, 7, 8) ππνζηήξημαλ φηη δελ είλαη
επαξθείο νη δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, ελψ άιινη (2, 3, 6) αλέθεξαλ πσο
δίδνληαη επθαηξίεο επηκφξθσζεο. Πιένλ αξλεηηθνί σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε
παξάκεηξν ήηαλ ν Δξσηψκελνο 4 πνπ εξγάδεηαη ζηελ πεξηθέξεηα θαη ν Δξσηψκελνο 8
πνπ εξγάδεηαη ζηε Θεζζαινλίθε. Ο κελ πξψηνο δήισζε πσο ηα ζεκηλάξηα πνπ
γίλνληαη ζα έπξεπε λα είλαη πεξηζζφηεξα (γεγνλφο πνπ ίζσο ζπλδέεηαη κε ηνλ ηφπν
εξγαζίαο ηνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηπρφλ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πξφζβαζή
ηνπ ζε επηκνξθψζεηο), ν δε δεχηεξνο αλαθέξζεθε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία,
ιέγνληαο πσο θιήζεθε λα αλαιάβεη αξκνδηφηεηεο ρσξίο λα εθπαηδεπηεί αληηζηνίρσο.
Γεληθά, νη εξσηψκελνη κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη φζνη θαηέρνπλ ή
θαηείραλ ζην παξειζφλ ζέζε επζχλεο (2, 3) θαίλεηαη πσο δηαηεξνχλ πςειφηεξεο
πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα θαιχπηεη καζεζηαθέο
αλάγθεο.
ηελ ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ν δεκφζηνο θαίλεηαη πσο ζπλδέεηαη κε
ρακειφηεξεο πξνζδνθίεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γηα ζρεδφλ φινπο ηνπο
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εξσηψκελνπο, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Δξσηψκελνπ 2 πνπ έρνληαο ήδε θαηαιάβεη
ηεξαξρηθά αλψηεξεο ζέζεηο, δηαθνξνπνηεί ηηο επθαηξίεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα απνθιεηζηηθά σο πξνο ηα είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ρσξίο λα
ζεσξεί ππνδεέζηεξεο ηηο κελ απφ ηηο δε. Καηά ηα ινηπά, αθφκα θαη εξσηψκελνη κε
πνιχ εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν πνπ παξαδέρνληαη πσο νη επαγγεικαηηθέο δηέμνδνη
γηα απηνχο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο (φπσο ε Δξσηψκελε 1
πνπ είλαη αξραηνιφγνο), εθηηκνχλ πσο νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο αλέιημεο ζηνλ
δεκφζην ηνκέα είλαη κηθξφηεξεο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο θαη
δε νη λεψηεξνη/εο ζε ειηθία, θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθφ θξηηήξην
ζχγθξηζεο ηηο πιηθέο απνιαβέο, πνπ εθηηκνχλ πσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα είλαη
κεγαιχηεξεο.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα νη πεξηζζφηεξνη αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ,
ηελ λννηξνπία θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηελ αλαμηνθξαηία θαη ηε
δηαπινθή (πειαηεηαθέο ή πξνζσπηθέο ζρέζεηο). Πην έληνλα θξηηηθή ζηάζε σο πξνο
απηφ, θαίλεηαη πσο πηνζεηεί ε Δξσηψκελε 3, πνπ ελψ έρεη θαηά ην παξειζφλ
θαηαιάβεη ζέζεηο επζχλεο θαη έρεη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηεο έξεπλαο,
εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηεξαξρηθή ηεο αλέιημε, ε επηζπκία ηεο δελ έρεη
επνδσζεί θαη σο εθ ηνχηνπ θαίλεηαη πσο ραξαθηεξίδεηαη απφ πην έληνλε θφξηηζε
αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εμέιημή ηεο. Οη εξσηψκελνη/εο πνπ
γηα ιφγνπο εηδηθφηεηαο (Δξσηψκελε 1) ή κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (θπξίσο ν
Δξσηψκελνο 4) θαίλεηαη λα δπζθνιεχνληαη λα εληνπίζνπλ επθαηξίεο αλέιημεο,
απνδίδνπλ ην πξφβιεκα ζε ζπζηεκηθνχο ιφγνπο θαη ιηγφηεξν ζηελ αλαμηνθξαηία, ε
νπνία θαίλεηαη πσο είλαη θνηλφο ηφπνο γηα ηνπο ππφινηπνπο.
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Πίλαθαο 5.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε πξνζδνθίεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο, εθπαίδεπζεο, πξννπηηθώλ θαη
αηηηώλ αλάζρεζεο κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Πξνζδνθίεο γηα

Πξνζδνθίεο γηα

χγθξηζε

Λφγνη αλάζρεζεο

επαγγεικαηηθή

εθπαίδεπζε/καζεζη

επαγγεικαηηθψλ

επαγγεικαηηθήο

εμέιημε ζηνλ

αθή αλάπηπμε

πξννπηηθψλ ζε

εμέιημεο/αλάπηπμεο

δεκφζην ηνκέα

δεκφζην θαη
ηδησηηθφ ηνκέα.

Δξσηώκελε 1 / Μ.Λ.
Γπλαίθα, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε

Υακειέο έσο

Υακειέο (κε

ηνλ ηδησηηθφ

Γελ βνεζάεη ην

αλχπαξθηεο (ιφγσ

εμεηδηθεπκέλε

ηνκέα κεγαιχηεξεο

ζχζηεκα,

θχζεο αληηθεηκέλνπ).

επηκφξθσζε,

επθαηξίεο.

ελαπφθεηηαη ζηνλ

κεηαπηπρηαθφ

απξνζπκία

εξγαδφκελν.

πξντζηακέλσλ λα
ππνζηεξίμνπλ
εθπαηδεπηηθέο
δξάζεηο).
Δξσηώκελνο 2 / M.X.

Τςειέο

Άληξαο, >37, Θέζε
επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

Γίδνληαη επθαηξίεο.

Οη επθαηξίεο ζηνλ

Έιιεηςε θηλήηξσλ

πλερήο ε αλάγθε

δεκφζην ηνκέα δελ

θαη μεθάζαξεο

γηα

είλαη ιηγφηεξεο,

θαηεχζπλζεο,

επαλεθπαίδεπζε

είλαη απιψο

δεηήκαηα

θαη επηκφξθσζε.

δηαθνξεηηθέο.

θνπιηνχξαο θαη
λννηξνπίαο, κε
αμηνπνίεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη
ρακειή αληαπφθξηζε
ζηηο αλάγθεο ηνπ.

Δξσηώκελε 3 / Κ..

Τπφ πξνυπνζέζεηο,

Μεγάιεο

ηνλ ηδησηηθφ

Πνιηηηθέο

Γπλαίθα, >37, ρη

ππάξρνπλ επθαηξίεο.

δπλαηφηεηεο

ηνκέα κεγαιχηεξεο

εμαξηήζεηο/παξεκβά

ζέζε επζχλεο (θαηείρε

εθπαίδεπζεο/αλάπη

επθαηξίεο.

ζεηο,

ζην παξειζφλ), ΠΔ κε

πμεο, αιιά κε

αλαμηνθξαηία,

πηζαλά

αζέκηηνο

πξνζρψκαηα απφ

αληαγσληζκφο.

κεηαπηπρηαθφ

ηνπο
πξντζηακέλνπο.
Δξσηώκελνο 4 / Υ.Ε.

Υακειέο έσο

Αλεπαξθήο ε

ηνλ ηδησηηθφ

Έιιεηςε θηλήηξσλ.

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

αλχπαξθηεο (ιφγσ

εθπαίδεπζε.

ηνκέα,

Σα ζηελά πεξηζψξηα
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επζχλεο, ΓΔ

κε δπλαηφηεηαο

Υξεηάδνληαη

αλαγλσξίδεηαη

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα

εμέιημεο γεληθά ζηνλ

πεξηζζφηεξα

πεξηζζφηεξν ε

δελ επηηξέπνπλ

δεκφζην ηνκέα).

ζεκηλάξηα.

πξνζπάζεηα

επαγγεικαηηθή

θάπνηνπ θαη κπνξεί

εμέιημε.

λα εμειηρζεί
πεξηζζφηεξν.
Δξσηώκελε 5 / Μ..

Τπάξρνπλ

Γπλαίθα <37, ρη ζέζε

δπλαηφηεηεο γηα

επζχλεο, ΠΔ

-

-

Αλαμηνθξαηία.

Αλαμηνθξαηία.

θάπνηνλ πνπ ην ζέιεη
θαη ην ςάρλεη.

Δξσηώκελνο 6 / Λ.Α.

Τπάξρνπλ θάπνηεο

Τπάξρνπλ

ηνλ ηδησηηθφ

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

δπλαηφηεηεο, αιιά

δπλαηφηεηεο

ηνκέα, θάπνηνο

θπξίσο γηα ηνπο

εθπαίδεπζεο, αιιά

κπνξεί λα πάεη

πηπρηνχρνπο.

κε πηζαλά

πνιχ θαιχηεξα.

επζχλεο, ΓΔ

πξνζρψκαηα απφ
ηνπο
πξντζηακέλνπο.
Δξσηώκελνο 7 / Μ.Φ.

Τπάξρνπλ επθαηξίεο,

Πεξηνξηζκέλεο

ηνλ ηδησηηθφ

Καθή λννηξνπία,

Άληξαο, <37, ρη ζέζε

εμαξηάηαη απφ ηελ

δπλαηφηεηεο

ηνκέα, ππάξρνπλ

έιιεηςε ζπζηήκαηνο

επζχλεο, ΠΔ κε

εθάζηνηε ππεξεζία

εθπαίδεπζεο, ζα

κεγαιχηεξεο

αμηνιφγεζεο/επηινγή

κεηαπηπρηαθφ

θαη ην αληηθείκελφ

έπξεπε λα είλαη

επθαηξίεο

ο πξντζηακέλσλ,

ηεο.

πεξηζζφηεξεο. Οη

ζηαδηνδξνκίαο.

δηαπινθή

πξντζηάκελνη

δηαπξνζσπηθψλ

ζεηηθνί ζηελ

ζρέζεσλ.

επηκφξθσζε.
Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.

Τπάξρνπλ επθαηξίεο

Αλεπαξθήο ε

Δπθαηξίεο

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

επαγγεικαηηθήο

εθπαίδεπζε. Οη

ππάξρνπλ θαη ζηνλ

εμέιημεο.

λένη ππάιιεινη

ηδησηηθφ θαη ζηνλ

θαινχληαη λα

δεκφζην ηνκέα. Ζ

αληαπνθξηζνχλ ζε

δηαθνξά είλαη φηη

απαηηήζεηο γηα ηηο

ζηνλ ηδησηηθφ

νπνίεο δελ έρνπλ

ηνκέα, νη

εθπαηδεπηεί.

νηθνλνκηθέο

επζχλεο, ΠΔ

απνιαβέο είλαη
θαιχηεξεο.
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4.2.4. Πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ εξγαζίαο θαη
πξνζσπηθήο δσήο (work/life balance) / Πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηνλ
ηξόπν δσήο (lifestyle)
Ζ επηινγή εξγαζίαο επελεξγεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ,
επεξεάδνληαο θαη άιιεο δηαζηάζεηο πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ
ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ εξγαζία θαη ε ζρέζε κεηαμχ απηήο θαη ηεο πξνζσπηθήο
δσήο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε επξχηεξεο πξνζδνθίεο θαη πξνβνιέο ηνπ εξγαδφκελνπ,
αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ
νξγαλψλεη ηε δσή ηνπ. ην πιαίζην απηφ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξσηήζεθαλ
γηα ηελ ηζνξξνπία πνπ ηπρφλ ηνπο εμαζθαιίδεη ε εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ζε
ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, γηα ην θαηά πφζν ε εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα
δηακνξθψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο (lifestyle) θαη ηέινο, γηα ηνλ βαζκφ
βαξχηεηαο πνπ απνδίδνπλ ζηελ εξγαζία ζε ζρέζε κε άιιεο δηαζηάζεηο φπσο ε
νηθνγέλεηα, ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα, νη θίινη θαη ε θνηλσληθή δσή.
Ζ Μ.Λ. ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελε 1) αλέθεξε πσο παξά
ην γεγνλφο πσο ε ίδηα δνχιεπε ζπζηεκαηηθά επί καθξφλ, πέξαλ ηνπ εξγαζηαθνχ ηεο
σξαξίνπ («δελ ππήξρε κέξα πνπ λα κελ θαζφκαζηε –φρη κφλν εγψ, αιιά θαη νη άιινηδχν ψξεο επηπιένλ ηνπ σξαξίνπ»), απηφ γηλφηαλ απφ ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν
θαη φρη ιφγσ θάπνηαο ηππηθήο ππνρξέσζεο («φζνη ην θάλακε, ηα θάλακε αγφγγπζηα,
απφ ελδηαθέξνλ ζην αληηθείκελν… Καη κπνξεί λα ην ιέσ ηψξα, αιιά ηφηε δελ κε
επεξέαδε αξλεηηθά… Ή δελ κε επεξέαδε ζε κεγάιν βαζκφ… Δπραξίζησο ζπζίαδα θάηη
πξνθεηκέλνπ λα πάεη θαιά θάηη άιιν πνπ κε ελδηέθεξε…»). Ζ εξσηψκελε ζεσξεί πσο ε
εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα δελ δηακνξθψλεη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο,
ζπγθξίλνληαο ηνλ εαπηφ ηεο κε ηελ πεξίπησζε αλζξψπσλ απφ ην θνηλσληθφ ηεο
πεξίγπξν πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο
εξγαζίαο, ε Μ.Λ. ηελ θαηέηαμε θάησ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσληθή ηεο δσή,
επηζεκαίλνληαο φηη παιαηφηεξα ε εξγαζία ελδερνκέλσο λα αμηνινγνχηαλ σο πην
ζεκαληηθή, αιιά ιφγσ ηεο απαμίσζεο πνπ έλησζε θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ ζην
εξγαζηαθφ ηεο πεξηβάιινλ, ε θαηάηαμε άιιαμε.
Ο Μ.Υ. ζηέιερνο κε ζέζε επζχλεο θαη καθξά εκπεηξία ζηνλ δεκφζην ηνκέα
(Δξσηψκελνο 2) δήισζε πσο παξφηη «πνιινί ζέινπλ λα πάλε ζηνλ δεκφζην ηνκέα γηαηί
ληψζνπλ φηη [εθεί] έρνπλ κία ζηαζεξφηεηα φζν αθνξά ηε κηζζνδνζία θαη φηη ρανηηθά,
ράλνληαη κέζα ζε έλα ηεξάζηην ζχζηεκα ζην νπνίν θαλείο δελ κπνξεί λα ηνπο κεηξήζεη»,
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ν ίδηνο ζεσξεί φηη ε ινγηθή απηή είλαη πεγή πνιιψλ πξνβιεκάησλ. Δληνχηνηο
ππνγξάκκηζε πσο πνιιέο θνξέο νη δεκφζηνη ππάιιεινη θάλνπλ πξνβνιέο ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο δσήο ή ηπρφλ δεηεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζην εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ, κεηαθέξνληαο

εληάζεηο

θαη

αλακέλνληαο

πσο

ζα

πξέπεη

λα

αληηκεησπηζζνχλ κε θαηαλφεζε («Καη εθεί εθηηκψ φηη απηφ πνπ βιέπνπκε πνιχ ζπρλά
ζήκεξα, δειαδή ε πξνζσπηθή καο δσή λα δηαρέεηαη πάξα πνιχ έληνλα θαη ζηελ
ππεξεζηαθή καο δσή, [πξέπεη] λα κελ γίλεηαη θαη λα κελ κπεξδεχνπκε ην έλα κε ην
άιιν. (…) Δδψ ηα φξηα είλαη πξαγκαηηθά δπζδηάθξηηα κε πάξα πνιχ κεγάιν ρακήισκα
ηα ηειεπηαία ρξφληα»). Γεληθφηεξα, ν εξσηψκελνο ππνζηήξημε πσο πξάγκαηη ν
δεκφζηνο ηνκέαο δηακνξθψλεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο «κε ηελ έλλνηα φηη έρεηο
ζπγθεθξηκέλεο ζηαζεξέο κέζα απφ ηηο νπνίεο νξγαλψλεηο ην πξφγξακκά ζνπ», πνπ
ζπλαξηάηαη φκσο θαη απφ επηκέξνπο παξακέηξνπο φπσο ην επίπεδφ ζνπ ζηε
δηνηθεηηθή ηεξαξρία θαη ην αληηθείκελν ή ηνλ νξγαληζκφ φπνπ απαζρνιείζαη. Παξά
ηελ έκθαζε πνπ δίδεη ζηελ θαξηέξα θαη ηελ παξαδνρή ηνπ πσο αξθεηνί ζα πεξίκελαλ
φηη ζα ηεξαξρνχζε πξψηε ηελ εξγαζία ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ, ν Μ.Υ. δήισζε πσο ε
δνπιεηά ηνπ έπεηαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ θαηάηαμε ζεκαληηθφηεηαο. Δληνχηνηο
δηεπθξίληζε φηη κε δεδνκέλεο ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ησλ ζέζεσλ επζχλεο πνπ
αλαιακβάλεη, πξφθεηηαη γηα έλαλ «δχζθνιν ζπλδπαζκφ γηαηί κπνξεί λα βάδεηο κελ
πξνηεξαηφηεηεο θαη ηειηθά ε πξψηε ή ε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα λα είλαη απηέο πνπ
ππνθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο».
Ζ Κ.., ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν πνπ έρεη θαηά ην παξειζφλ
αλαιάβεη ζέζεηο επζχλεο (Δξσηψκελε 3), ππνζηήξημε πσο ε δνπιεηά ζηνλ δεκφζην
ηνκέα κπνξεί πξάγκαηη λα δηεπθνιχλεη ηνλ εξγαδφκελν ζηελ εθπιήξσζε θάπνησλ
πξνζσπηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα θξίζηκσλ θάζεσλ ηεο δσήο ηνπ,
αλαθέξνληαο σο πξνζσπηθφ παξάδεηγκα ηελ θαηαλφεζε πνπ επέδεημε ν νξγαληζκφο
φηαλ εθείλε ήηαλ κεηέξα κε αλήιηθν ηέθλν. Ζ εξσηψκελε ππνζηήξημε φηη ν δεκφζηνο
ηνκέαο δηακνξθψλεη έλαλ ηξφπν δσήο, θαζψο «έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο ειέγρεηαη
πεηζαξρηθά θαη γηα ηε δσή ηνπ εθηφο ππεξεζίαο (…) Θα πξέπεη λα είλαη θαη ζηε δσή
ηνπ πνιχ πξνζεθηηθφο». Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο, ε Κ.. δήισζε πσο
πξσηεχνλ ζηε δσή είλαη ε κάζεζε, αιιά θαηέηαμε ηεξαξρηθά ηελ εξγαζία ακέζσο
κεηά, πξνηάζζνληάο ηελ έλαληη ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο.
O X.Z., εξγαδφκελνο απφ ην 2007 ζε Γήκν ηεο πεξηθέξεηαο σο ζηέιερνο Γ.Δ.
(Δξσηψκελνο 3) ππνζηήξημε πσο ελψ αλέκελε πσο ε απαζρφιεζή ηνπ ζηνλ δεκφζην
ηνκέα ζα ηνπ εμαζθάιηδε κία ηζνξξνπία εξγαζηαθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο, απηφ δελ
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ζπκβαίλεη («γηαηί ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο φιν θαη απμάλεηαη θαη δελ είλαη ιίγεο νη
θνξέο πνπ ηα πξνβιήκαηα ηεο δνπιεηάο αλαγθάδνκαη λα ηα θνπβαιήζσ καδί κνπ ζην
ζπίηη. ε αληίζεζε κε απηφ πνπ πηζηεχνπλ πνιινί φηη: «κπήθε θάπνηνο ζην δεκφζην θαη
εξέκεζε», [ηα πξάγκαηα] δελ είλαη έηζη. Αλαγθάδνκαη πνιιέο θνξέο κεηά ηελ εξγαζία
λα ζπλαληηέκαη κε ζπλαδέιθνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηάκε πψο ζα αληηκεησπίζνπκε
θάπνηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.»). Δληνχηνηο, ε εθηίκεζή
ηνπ είλαη πσο ε απαζρφιεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα πξάγκαηη δηακνξθψλεη έλα
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσή, ιφγσ παξακέηξσλ φπσο «ε ζηαζεξφηεηα ηνπ σξαξίνπ, ε
νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε πξνδηαγεγξακκέλε αλέιημε» («είλαη επνκέλσο ινγηθφ λα
επεξεάδεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθεξφκαζηε θαη ηελ πξνζσπηθή καο δσή»). ηελ
θαηάηαμε ζεκαληηθφηεηαο, ν εξσηψκελνο πξνέηαμε ηελ νηθνγέλεηα, δειψλνληαο πσο
ηα ππφινηπα (εξγαζία, ελδηαθέξνληα, θνηλσληθή δσή) έπνληαη.
H Μ.., λεαξή ππάιιεινο ζε δεκφζην νξγαληζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο (Δξσηψκελε 5)
ππνζηήξημε πσο ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο, θαζψο ζε
φ,ηη ηελ αθνξά, δελ ληψζεη επηβαξπκέλε κε απμεκέλεο επζχλεο ζηε δνπιεηά ηεο θαη
επνκέλσο κπνξεί λα ηεξεί ην σξάξηφ ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κέλεη παξαπάλσ θαη
ρσξίο ε εξγαζία λα θαηαιακβάλεη κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ρξφλνπ («κπνξψ λα
θεχγσ απφ ηε δνπιεηά κνπ θαη λα κελ παίξλσ ηε δνπιεηά κνπ ζην ζπίηη»). Αλαθνξηθά
κε ηελ θαηάηαμε ζεκαληηθφηεηαο, ε εξσηψκελε ηνπνζέηεζε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ
θνηλσληθή ηεο δσή θαη ηα ελδηαθέξνληά ηεο ζε ππέξηεξε ζέζε, ηνπνζεηψληαο ηελ
εξγαζία ηειεπηαία.
Ο Λ.Α. εξγαδφκελνο Γ.Δ. κε πνιπεηή εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 6)
ππνζηήξημε πσο ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο,
ππφ ηελ έλλνηα φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (σξάξην, άδεηεο,
επειημία) επηηξέπνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ή κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
(«Αζρνινχκαη κε [άιια ελδηαθέξνληα] θαη ππάξρεη ηζνξξνπία ζε φια απηά. Έρεηο
ηξφπνπο λα ηζνξξνπείο. (…) [Δίλαη] πνιχ πην εχθνια ηα πξάγκαηα γηα λα πάξεηο κία
άδεηα, λα ιείςεηο κία κέξα, θάπνην ξεπφ ή νηηδήπνηε.»). Ωο απνηέιεζκα θαη ησλ
παξαπάλσ, ν Λ.Α. αλέθεξε πσο πξάγκαηη ν δεκφζηνο ηνκέαο δηακνξθψλεη έλαλ
ηξφπν δσήο, επηζεκαίλνληαο πάλησο φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ξνπηίλαο θαη ηεο
θαζππφηαμεο ζε κία πην παζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξάγκαηα. («Αλ αθεζείο εδψ
πέξα [θαη δελ] θάλεηο ηίπνηα, πηζηεχσ δελ θάλεηο θαη ηίπνηα πξνο ηα έμσ»). Ο
εξσηψκελνο αμηνιφγεζε ηελ εξγαζία σο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο δσήο,
ηνπνζεηψληαο ηελ φκσο ηεξαξρηθά θάησ απφ ηελ νηθνγέλεηα («[Πξψην] βάδεηο ηελ
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νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά. [Αιιά] έρεη ζεκαζία ε δνπιεηά. Γειαδή κε ελδηαθέξεη. Γελ
κπνξψ λα μππλάσ ην πξσί θαη λα είκαη μάπια. Κάηη πξέπεη λα θάλσ. (…) Καη εδψ κε
ελδηαθέξεη λα αζρνιεζψ κε θάηη. Μαζαίλεηο πξάγκαηα»).
O Φ.Μ. ππάιιεινο λεαξήο ειηθίαο πνπ εξγάδεηαη ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 7)
δήισζε πσο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα επηηξέπνπλ κία ηζνξξνπία
αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή δσή («Γηαηί δελ απαηηεί παξαπάλσ ψξεο
απαζρφιεζεο [επεξεάδνληαο] ηελ πξνζσπηθή κνπ δσή. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη
ζρεηηθά ήπηεο, ήξεκεο, δελ θέξλσ έληαζε απφ ηε δνπιεηά ζην ζπίηη, φπνηε απηφ κε
βνεζάεη λα ππάξρεη κία ηζνξξνπία θαη ζηελ πξνζσπηθή κνπ δσή»). Δληνχηνηο, δελ
ζεσξεί πσο νη δεκφζηνη ππάιιεινη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο
(lifestyle), θαζψο απηφ εμαξηάηαη απφ «ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θάζε αλζξψπνπ». ηηο
εξσηήζεηο πεξί αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ηεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε άιιεο παξακέηξνπο
ηεο δσήο, ν εξσηψκελνο δήισζε πσο ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε νηθνγέλεηα, αιιά
έπεηαη ε εξγαζία πνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθή («Δληάμεη ε νηθνγέλεηα είλαη πξψηε
βέβαηα. Αιιά θαη ε εξγαζία είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε δσή. Δίλαη θαη ν ηξφπνο
λα εθθξαζηείο. Καη λα δεκηνπξγήζεηο θηφιαο, ληψζεηο φηη πξνζθέξεηο θάηη»).
Ο Η.Α., ζηέιερνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε αζθαιηζηηθφ ηακείν ζηε
Θεζζαινλίθε (Δξσηψκελνο 8) αλέθεξε πσο νη εξγαδφκελνη ζηνλ δεκφζην ηνκέα
απνιακβάλνπλ κίαο ηζφξξνπεο ζρέζεο κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο
(«…μέξνπκε, θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη ζα δνπιέςνπκε ζην σξάξην καο θαη
επνκέλσο κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ ειεχζεξφ καο ρξφλν. ίγνπξα είκαζηε
επλνεκέλνη ζε απηφ ην θνκκάηη, δελ έρνπκε ζπαζηά σξάξηα, δελ πεγαίλνπκε
αββαηνθχξηαθα, ζπάληα ζα θαζίζνπκε γηα θάηη παξαπάλσ, επνκέλσο φιν απηφ έρεη
πξνέθηαζε ζηελ πξνζσπηθή καο δσή.»). Μάιηζηα, δηαηχπσζε ηελ άπνςε πσο νη
δεκφζηνη ππάιιεινη πξάγκαηη έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνιαχζνπλ έλαλ ηξφπν δσήο
κε θάπνηα πξνλφκηα («ίγνπξα κπνξείο λα θάλεηο πξάγκαηα, ηα νπνία φρη φηη δελ
κπνξείο λα ηα θάλεηο δηαθνξεηηθά, αιιά ζα απαηηνχληαλ πνιχ πεξηζζφηεξνο θφπνο θαη
ρξφλνο γηα λα κπνξέζεηο λα ηα θάλεηο. Γειαδή ην λα αζιεζείο, ην λα κπνξέζεηο λα
κάζεηο κηα μέλε γιψζζα, λα θάλεηο έλα κεηαπηπρηαθφ, ην λα έρεηο ρφκπη ην νπνίν λα
είλαη θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα ή ηα απνγεχκαηα»). Ο Η.Α. δήισζε πσο κε δεδνκέλν φηη
δελ έρεη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ζηελ παξνχζα θάζε, εθηηκά πσο ε εξγαζία είλαη
ε πην ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ.
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Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
Οη πεξηζζφηεξνη/εο απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο δηαπηζηψλνπλ πσο πξάγκαηη ε
απαζρφιεζή ηνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηνπο πξνζθέξεη ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο
θαη πξνζσπηθήο δσήο. Διαθξψο δηαθνξνπνηεκέλνη είλαη νη Δξσηψκελνη 1 θαη 3, κε
ηελ πξψηε λα δειψλεη πσο παιαηφηεξα αθηέξσλε ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ
εξγαζία εηο βάξνο ηεο πξνζσπηθήο δσήο (θαηφπηλ φκσο πξνζσπηθήο ηεο επηινγήο)
θαη ηνλ δεχηεξν λα ππνζηεξίδεη πσο νη εξγαζηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζπρλά
επηβαξχλνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρξφλν. Οη ππφινηπνη εξσηψκελνη
θαίλεηαη πσο ζπκθσλνχλ φηη ε εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα ιφγσ ηεο ηήξεζεο ηνπ
σξαξίνπ θαη ησλ ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (ήξεκν πεξηβάιινλ, ζρεηηθά θαιέο
ζπλζήθεο εξγαζίαο θ.ιπ.), επηηξέπεη ηελ ελαζρφιεζε κε άιιεο δηαζηάζεηο ηεο δσήο
φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε
άπνςε ηνπ Δξσηψκελνπ 2, ν νπνίνο παξαηεξεί πσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε
πξνζσπηθή δσή είλαη πνπ παξεκβάιιεηαη ζηνλ εξγαζηαθφ βίν θαη επεξεάδεη αξλεηηθά
ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη φρη ην αληίζεην. Ζ άπνςή ηνπ απηή βξίζθεηαη ζε
ζπλέπεηα κε ηελ γεληθφηεξε θξηηηθή πνπ αζθεί γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ε νπνία ζπλδέεηαη πξνθαλψο κε ηα κνξθσηηθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά: έρνληαο ν ίδηνο αλαιάβεη αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη
θαηέρνληαο ηα πςειφηεξα ηππηθά πξνζφληα ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο εξσηψκελνπο,
θαίλεηαη πσο ζέηεη ζπλεηδεηά ηνλ πήρε απφδνζεο πςειφηεξα, εθθηλψληαο απφ κία πην
ηερλνθξαηηθή αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα.
Αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα θαηά πφζν ε εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα δηακνξθψλεη
έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δσήο, νη κηζνί/έο ηνπιάρηζηνλ εξσηψκελνη/εο απάληεζαλ
θαηαθαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Δξσηψκελνη/εο 2,4,6 θαη 8 δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε
φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπκβάινπλ ζηε
δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ κε θάπνηεο ζηαζεξέο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ελφο ζρεηηθά πξνβιέςηκνπ κέιινληνο. Ζ
Δξσηψκελε 3 θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο (ελαζρφιεζε κε πεηζαξρηθέο
δηαδηθαζίεο) επηζήκαλε κία άιιε δηάζηαζε: ν δεκφζηνο ππάιιεινο θξίλεηαη
πεηζαξρηθά θαη γηα ηε δσή ηνπ εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ θαη επνκέλσο, απηφ
επελεξγεί σο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δηαβηεί ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Απφ ηελ άιιε, ε Δξσηψκελε 1 θαη ν Δξσηψκελνο 7
ππνζηήξημαλ πσο ν ηξφπνο δσήο ζπλαξηάηαη άιισλ παξαγφλησλ θαη δελ ζπλδέεηαη –
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ηνπιάρηζηνλ φρη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ- κε ην εάλ εξγάδεηαη θάπνηνο ζηνλ δεκφζην ή
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηνπνζεηήζεθαλ νη
εξσηψκελνη/εο, φηαλ θιήζεθαλ λα θαηαηάμνπλ ηεξαξρηθά ηελ εξγαζία ζε ζρέζε κε
άιιεο δηαζηάζεηο ηεο δσήο, κε θξηηήξην ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο. Οη πεξηζζφηεξνη/εο
εξσηψκελνη/εο θαηέηαμαλ ηελ νηθνγέλεηα πξψηε, κε δχν εμαηξέζεηο: ηελ Δξσηψκελε
3 θαη ηνλ Δξσηψκελν 8 πνπ ηνπνζέηεζαλ πξψηε ηελ εξγαζία. Ζ Δξσηψκελε 3 θαη
παξά ην γεγνλφο φηη αλαθέξζεθε ζηε κεγάιε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ζηελ νηθνγέλεηα
θαη ην παηδί ηεο, ππνζηήξημε πσο ε εξγαζία γηα εθείλε είλαη πην ζεκαληηθή θαη ηεο
έρεη αθηεξψζεη ρξφλν θαη πξνζπάζεηα, πνιιέο θνξέο εηο βάξνο ησλ νηθνγελεηαθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ. Μάιηζηα ζπλέδεζε ηελ εξγαζία κε ηε κάζεζε, ιέγνληαο πσο
πξνηεξαηφηεηα γηα εθείλε είλαη λα καζαίλεη θαη λα αλαπηχζζεηαη. Ο Δξσηψκελνο 8
απφ ηελ άιιε, ηνπνζέηεζε πξψηε ηελ εξγαζία, δηεπθξηλίδνληαο φκσο φηη απηφ
ζπκβαίλεη δηφηη δελ έρεη πξνο ην παξφλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ελλνψληαο
κάιινλ φηη ε θαηάηαμε απηή κπνξεί λα αλαηξαπεί αλ αιιάμεη ε σο άλσ ζπλζήθε. Ζ
ζρεδφλ θαζνιηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ νηθνγέλεηα, απνηειεί κία ελδηαθέξνπζα
παξαηήξεζε,

θαζψο

θαίλεηαη

πσο

ππεξβαίλεη

δεκνγξαθηθά

ή

κνξθσηηθά

ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα δηαηχπσζε πην ζχλζεησλ
εξκελεηψλ πεξί αμηαθψλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηηο πξνζδνθίεο. Γεδνκέλεο ηεο
ζεκαζίαο πνπ δίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, ελδερφκελε αχμεζε ζηηο εξγαζηαθέο
ππνρξεψζεηο ή αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζηαθνχ ρξφλνπ θαη ρξφλνπ πνπ
αθηεξψλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα εηο βάξνο ηνπ δεχηεξνπ, ινγηθά εθιακβάλεηαη σο κε
επηζπκεηή εμέιημε θαη επηδξά αξλεηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε. Δπίζεο, αμίδεη λα
ζεκεησζεί πσο ε σο άλσ ηεξάξρεζε ζπζρεηίδεηαη κάιινλ κε ηελ πςειή εθηίκεζε πνπ
ραίξνπλ δηαζηάζεηο ηεο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φπσο ε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ, ε
ζηαζεξφηεηα, ε αζθάιεηα θαη ε πξνβιεςηκφηεηα (πνπ αλαιχνληαη ζε επφκελεο
εξσηήζεηο), θαζψο απηέο κάιινλ γίλνληαη αληηιεπηέο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ επρεξέζηεξε θαη πην απξφζθνπηε αθνζίσζε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή.

93

Πίλαθαο 6.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ εξγαζίαο θαη
πξνζσπηθήο δσήο (work/life balance) / Πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν δσήο (lifestyle) κε
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Ηζνξξνπία

κεηαμχ Ζ εξγαζία ζηνλ δεκφζην Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε

εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο ηνκέα δηακνξθψλεη έλα δνπιεηά;
δσήο;

ζπγθεθξηκέλν

ηξφπν

δσήο;
Δξσηώκελε 1 / Μ.Λ.
Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε

Καηά ην παξειζφλ

ρη.

Πην ζεκαληηθή ε

αθηεξσλφηαλ

νηθνγέλεηα θαη ε θνηλσληθή

επζχλεο, ΠΔ κε

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο

δσή. Ζ ζεκαζία ηεο

κεηαπηπρηαθφ

ζηελ εξγαζία απφ φ,ηη

εξγαζίαο ππνβαζκίζηεθε,

ζηελ πξνζσπηθή δσή.

ιφγσ ηεο απαμίσζεο πνπ
έλησζε θαηά ην πξφζθαην
δηάζηεκα.

ηνλ δεκφζην ηνκέα,

Ναη, δηφηη ππάξρεη

Ζ νηθνγέλεηα πην

Άληξαο, >37, Θέζε

γίλεηαη ζπρλά πξνβνιή

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην

ζεκαληηθή, παξφηη ν

επζχλεο, ΠΔ κε

ηεο πξνζσπηθήο δσήο

εξγαζίαο κε θάπνηεο

ζπλδπαζκφο είλαη

ζηελ εξγαζία.

ζηαζεξέο.

δχζθνινο θαη ηειηθά

Δξσηώκελνο 2 / M.X.

κεηαπηπρηαθφ

κπνξεί λα ππνθέξεη ζε
ζρέζε κε ηελ εξγαζία.
Δξσηώκελε 3 / Κ..

Ζ εξγαζία ζηνλ δεκφζην

Ναη, ν δεκφζηνο

Ζ κάζεζε θαη ε εξγαζία

Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε

ηνκέα επηηξέπεη ζρεηηθά

ππάιιεινο θξίλεηαη

είλαη πην ζεκαληηθέο απφ

εχθνια ζηνλ ππάιιειν λα

πεηζαξρηθά θαη γηα ηε δσή

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ

παξειζφλ), ΠΔ κε

εθπιεξψλεη ηηο

ηνπ εθηφο ππεξεζίαο.

θνηλσληθή δσή.

κεηαπηπρηαθφ

πξνζσπηθέο ηνπ

επζχλεο (θαηείρε ζην

ππνρξεψζεηο/αλάγθεο.
Δξσηώκελνο 4 / Υ.Ε.

Θα πεξίκελε θαλείο λα

Ναη, ιφγσ ηνπ σξαξίνπ,

Ζ νηθνγέλεηα πην

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

ππάξρεη, αιιά ζηελ

ηεο νηθνλνκηθήο

ζεκαληηθή, ε εξγαζία

πξάμε, ε εξγαζία

ζηαζεξφηεηαο, ηεο

έπεηαη.

επηβαξχλεη θαη ηελ

πξνδηαγεγξακκέλεο

πξνζσπηθή δσή.

αλέιημεο.

Δξσηώκελε 5 / Μ..

Τπάξρεη ηζνξξνπία, ππφ

-

Γπλαίθα <37, ρη ζέζε

ηελ έλλνηα φηη ε εξγαζία

θαη ελδηαθέξνληα

δελ επηβαξχλεη ηνλ

αμηνινγνχληαη σο πην

πξνζσπηθφ ρξφλν (ην

ζεκαληηθά ηεο εξγαζίαο.

επζχλεο, ΓΔ

επζχλεο, ΠΔ
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Οηθνγέλεηα, θνηλσληθή δσή

σξάξην ηεξείηαη, νη
επζχλεο δελ είλαη πνιιέο).
Δξσηώκελνο 6 / Λ.Α.

Τπάξρεη ηζνξξνπία,

Ναη, ιφγσ ηεο ηζνξξνπίαο

Πνιχ ζεκαληηθή ε εξγαζία,

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

θαζψο ε εξγαζία ζνχ

εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο

ακέζσο ρακειφηεξα απφ

επηηξέπεη λα αζρνιεζείο

δσήο.

ηελ νηθνγέλεηα ζηελ

επζχλεο, ΓΔ

θαη κε άιια πξάγκαηα

θαηάηαμε ζεκαληηθφηεηαο.

(νηθνγέλεηα, ινηπέο
ελαζρνιήζεηο).
Δξσηώκελνο 7 / Μ.Φ.

Τπάξρεη ηζνξξνπία,

Άληξαο, <37, ρη ζέζε

θαζψο ε εξγαζία δελ ζε

ζεκαληηθή, ε εξγαζία

θνξηίδεη κε εληάζεηο θαη ε

έξρεηαη δεχηεξε (αλ θαη

ηήξεζε σξαξίνπ, ζνπ

είλαη επίζεο ζεκαληηθή).

επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

ρη.

Ζ νηθνγέλεηα πην

επηηξέπεη λα αζρνιεζείο
κε άιια πξάγκαηα.
Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.

Τπάξρεη ηζνξξνπία,

Ναη, δηφηη επηηξέπεη ηελ

Ζ εξγαζία πην ζεκαληηθή,

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

θαζψο νη εξγαζηαθέο

ελαζρφιεζε κε δηάθνξεο

ηε ζηηγκή πνπ δελ

ππνρξεψζεηο

δξαζηεξηφηεηεο

ππάξρνπλ νηθνγελεηαθέο

πεξηνξίδνληαη ζην ηππηθφ

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο,

ππνρξεψζεηο.

σξάξην.

ελδηαθέξνληα, ρφκπη θ.ιπ.

επζχλεο, ΠΔ
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4.2.5. Πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ δεκόζην ηνκέα (αζθάιεηα,
ζηαζεξόηεηα, ππνζηήξημε, θνηλσληθό θύξνο, εμνπζία θ.ιπ.)
Οη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ζηνλ
δεκφζην ηνκέα απνηεινχλ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακβάλνληαη νη
εξγαδφκελνη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή θαη κπνξεί λα απνηειέζεη θξηηήξην γηα ηε
ιήςε απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαξηέξα ηνπο. ηνλ ζπγθεθξηκέλν άμνλα, νη
εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαξηζκήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη
απνθνκίδνπλ (πέξαλ ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ) θαη λα πεξηγξάςνπλ ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ (π.ρ.
αλακέλνπλ πσο ζα κεησζνχλ ή ζα απμεζνχλ ζε βάζνο 5εηίαο;). Δπίζεο, ηνπο εηέζεζαλ
εξσηήζεηο πεξί ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ αηζζάλνληαη ζηνλ
νξγαληζκφ κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δχν απηέο
παξακέηξνπο.
Ζ Μ.Λ. ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελε 1) αλέθεξε σο πιένλ
ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο δνπιεηάο ηεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηελ επθαηξία πνπ ηεο
δίλεηαη λα αζρνιεζεί κε ην αληηθείκελν πνπ ηελ ελδηαθέξεη ζε βάζνο, ζπλδπάδνληαο
ηελ αθαδεκατθή γλψζε πνπ είρε ιάβεη απφ ηηο ζπνπδέο ηεο κε ηελ πξαθηηθή
εθαξκνγή. Αιιά θαη πέξαλ ηνπ ζηελνχ αληηθεηκέλνπ εμεηδίθεπζήο ηεο, ε εξσηψκελε
αλαθέξζεθε ζηε δπλαηφηεηα πνπ είρε λα εηζέιζεη θαη ζε έηεξν επηζηεκνληθφ θιάδν,
απνθηψληαο θαηλνχξγηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή
αζθάιεηα πνπ ληψζεη, ε Μ.Λ. δήισζε πσο έρνληαο «ηαιαηπσξεζεί αξθεηά ζε απηφ ην
ζέκα γηα κία δεθαεηία» (ιφγσ ησλ πξνζσξηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είρε ε
εξγαζηαθή ηεο ζρέζε κε ηνλ δεκφζην ηνκέα ζην παξειζφλ), ζεσξεί πσο δελ πξέπεη λα
εθιακβάλεηαη σο εμαζθαιηζκέλε ε παξακνλή ζηνλ δεκφζην ηνκέα («[Σν δεκφζην σο
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζα ην ραξαθηήξηδα] «ζηαζεξφ» ίζσο… Σν «αζθαιέο» δελ
λνκίδσ φηη ζα ηαίξηαδε ζηελ εληχπσζε πνπ έρσ… ηαζεξφ σο πξνο ην φηη θάζε ρξφλν
δηθαηνχζαη 25 κέξεο, φηη δελ αιιάδεη κε θάπνην άιιν ηξφπν ηίπνηα, εθηφο απφ ηε λφκηκε
νδφ…»). Δξσηψκελε αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ππνζηήξημεο πνπ ζεσξεί πσο παξέρεη ν
δεκφζηνο ηνκέαο ζηα ζηειέρε ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηά αληηκεησπίδνπλ πξνζσπηθά
ηνπο πξνβιήκαηα, ε Μ.Λ. δήισζε πσο ππνζηήξημε ππάξρεη κφλν εάλ θαη εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην («Δάλ έρεη θάιπςε λνκνζεηηθή –γηα παξάδεηγκα
είκαη έγθπνο θαη έρσ πξφβιεκα θαη πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ θψδηθα- κάιηζηα. Αιιά
δηαθνξεηηθά, θακία επαηζζεζία δελ έρσ δεη λα επηδεηθλχεηαη απφ θαλέλαλ
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πξντζηάκελν.») ή ζε θηιηθφ, ζπλαδειθηθφ επίπεδν απφ ηνπο αλζξψπνπο ηνπ άκεζνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο («Αλ έρσ αο πνχκε κία δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γξάςσ νθηψ
ζειίδεο θαη έρσ γξάςεη κία, ν ζπλάδειθνο ζα κε θαιχςεη απφιπηα. Γηφηη έρσ θαη κία
θηιηθή ζρέζε.»)
Ο Μ.Υ. ζηέιερνο κε ζέζε επζχλεο θαη καθξά εκπεηξία ζηνλ δεκφζην ηνκέα
(Δξσηψκελνο 2) ζηάζεθε ζην αίζζεκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ απνιακβάλεη ν
ίδηνο, ελψ επηζήκαλε θαη ηε δηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ρσξίο φκσο λα ηεο απνδίδεη
απαξαίηεηα ζεηηθή αμηνινγηθή θφξηηζε. Αλαθνξηθά κε ην ελδερφκελν απψιεηαο ηεο
δνπιεηάο ηνπ, ππνζηήξημε φηη δελ ηνλ απαζρνιεί, θαζψο ζεσξεί φηη δελ ζα
δπζθνιεπζεί λα βξεη θάπνηα άιιε. ην εξψηεκα πεξί ηνπ βαζκνχ ππνζηήξημεο πνπ
ραίξεη έλαο εξγαδφκελνο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζε πεξίπησζε πξνζσπηθνχ ηνπ
πξνβιήκαηνο, ν Μ.Υ. απάληεζε πσο ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο φπσο ε θαιιηέξγεηα
νκαδηθνχ πλεχκαηνο, ε πξνζπκία θαη ε αιιεινυπνζηήξημε, κπνξεί λα δηακνξθσζεί
έλα πιέγκα αζθαιείαο γηα ηνλ εξγαδφκελν.
Ζ Κ.., ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν πνπ έρεη θαηά ην παξειζφλ
αλαιάβεη ζέζεηο επζχλεο (Δξσηψκελε 3), ππνζηήξημε πσο ε εξγαζία ζηνλ δεκφζην
ηνκέα ζπλεπάγεηαη πξάγκαηη θάπνηα πιενλεθηήκαηα (π.ρ. άδεηεο, ηήξεζε σξαξίνπ),
ηδίσο ζπγθξηλφκελε κε ηελ εξγαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δληνχηνηο επηζήκαλε πσο ηα
πιενλεθηήκαηα απηά δελ είλαη πιένλ πνιιά θαη πσο ην κφλν ζεκαληηθφ είλαη ε
αζθάιεηα («Σε ζηγνπξηά, ην κφλν πνπ έρεη ην δεκφζην θαιφ είλαη ε ζηγνπξηά. Σν φηη δελ
κπνξεί λα ζε απνιχζεη. Σψξα δελ μέξσ θαη απηφ πφζν ζα θξαηήζεη αθφκα.»), ε νπνία
πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ην χληαγκα. Δληνχηνηο, ε άπνςή ηεο είλαη φηη «δελ ζα έπξεπε
λα ππάξρεη πιήξεο κνληκφηεηα. Γειαδή ζα έπξεπε θαη ν άλζξσπνο πνπ είλαη ζην
δεκφζην λα θξνληίζεη λα θάλεη εμίζνπ θαιά ηε δνπιεηά ηνπ». Δξσηψκελε αλαθνξηθά
κε ην βαζκφ ππνζηήξημεο πνπ ζεσξεί πσο παξέρεη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηα ζηειέρε
ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηά αληηκεησπίδνπλ πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ε Κ..
δήισζε πσο απηφ εμαξηάηαη απφ ηνλ εθάζηνηε πξντζηάκελν θαη φηη ε ίδηα έρεη θαηά
ην παξειζφλ δεη θαη πεξηπηψζεηο εξγαδφκελσλ πνπ δελ έηπραλ ηθαλήο ππνζηήξημεο.
O X.Z., εξγαδφκελνο ζε Γήκν ηεο πεξηθέξεηαο σο ζηέιερνο Γ.Δ. (Δξσηψκελνο 3)
αλέθεξε σο πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηελ θνηλσληθνπνίεζε
θαη ηελ επαθή κε ηνπο πνιίηεο, ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ, ηε δηακφξθσζε πξνζσπηθφηεηαο, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα θαη
ζηαζεξφηεηα, εθηηκψληαο πάλησο φηη γεληθά ηα φπνηα πιενλεθηήκαηα «δπζηπρψο είλαη
πνιχ πηζαλφλ λα κεησζνχλ» ζην κέιινλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Τπφ ηηο
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παξνχζεο ζπλζήθεο, ν Υ.Ε. εθηηκά κάιηζηα φηη δελ είλαη απίζαλν θαη ην ελδερφκελν
ηεο απψιεηαο ηεο δνπιεηάο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Απφ ηελ άιιε, ζεκείσζε πσο
αλακέλεη πσο ζα ηχρεη ππνζηήξημεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη, ζε
πεξίπησζε πξνζσπηθήο ηνπ αλάγθεο, αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα ηε βνήζεηα πνπ
έιαβε ζε πξνεγνχκελε πεξίπησζε («Ναη, βεβαίσο, ζα κε ππνζηεξίμεη θαη δελ ην ιέσ
ζηνλ αέξα απηφ ην πξάγκα αιιά ζε κία αληίζηνηρε πεξίπησζε πνπ πξφζσπν ηεο
νηθνγέλεηάο κνπ παξνπζίαζε θάπνην πξφβιεκα πγείαο ρξεηάζηεθε λα ιείςσ θάπνηεο
κέξεο απφ ηε δνπιεηά κε ζηήξημαλ, κε ζηήξημαλ θαη ςπρνινγηθά.»)
H Μ.., λεαξή ππάιιεινο ζε δεκφζην νξγαληζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο (Δξσηψκελε 5)
αμηνιφγεζε σο πιένλ ζεκαληηθή ηε ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε δνπιεηά ζηνλ
δεκφζην ηνκέα («ην φηη κπνξείο λα πξνγξακκαηίζεηο ηε δσή ζνπ κε βάζε έλα νθηάσξν,
κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, κε βάζε ηε ζηαζεξφηεηα, φπσο θαη λα έρεη»),
πξνζζέηνληαο φηη «ηα άιια είλαη ππνθεηκεληθά… ε ζηαζεξφηεηα [φκσο] είλαη
αληηθεηκεληθή, δελ κπνξεί [θαλείο] λα ηελ ακθηζβεηήζεη». Ωο πξνο ην ελδερφκελν
απψιεηαο ηεο δνπιεηάο ηεο, ε εξσηψκελε απάληεζε πσο δελ ην ζεσξεί πηζαλφ, ελψ
αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζδνθά ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο
πξνζσπηθνχ πξνβιήκαηνο, ληψζεη πσο ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη είλαη πνιχ
ππνζηεξηθηηθφο.
Ο Λ.Α. εξγαδφκελνο ΓΔ κε πνιπεηή εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 6)
αμηνιφγεζε σο βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηε
δπλαηφηεηα λα καζαίλεη θαλείο θαηλνχξγηα πξάγκαηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα. χκθσλα
κε ηελ εθηίκεζή ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα είλαη πηζαλφ λα απμεζνχλ «άκα ηξέμεη ην
πξάγκα (…) θαη βειηησζνχλ θάπνηα πξάγκαηα», επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία ηεο
λννηξνπίαο πνπ αιιάδεη ιφγσ ηεο εηζφδνπ λέσλ αλζξψπσλ κε άιιεο αληηιήςεηο. Ο
εξσηψκελνο δήισζε πσο ζεσξεί απίζαλφ ην ελδερφκελν λα ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ, ελψ
εθηίκεζε πσο ζε πεξίπησζε θάπνηνπ πξνζσπηθνχ πξνβιήκαηνο, πξνζδνθά ζε
θάπνηαο κνξθήο ζηήξημε («ε θάπνηνπο άιινπο πνπ μέξσ έρεη ζπκβεί θαη ππάξρεη
αλνρή ζε απηφ θαη βνήζεηα φ,ηη ρξεηάδεηαη. Τπάξρνπλ απηά. Καη ζα βνεζήζεη θαη ε
δηνίθεζε… Καη ν δηεπζπληήο αλ ρξεηαζηεί θάπνηνο λα ιείςεη θάπνηεο κέξεο...»).
O Φ.Μ. ππάιιεινο λεαξήο ειηθίαο πνπ εξγάδεηαη ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 7)
αλέθεξε σο βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηελ εξεκία θαη
ηελ έιιεηςε έληαζεο / αξλεηηθήο θφξηηζεο, ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ, ηηο άδεηεο («Σν
λα παίξλεηο άδεηα φπνηε ζέιεηο ρσξίο λα ην πξνγξακκαηίδεηο καθξνπξφζεζκα, είλαη
ζεκαληηθφ»), ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη θαλείο ηελ άπνςή ηνπ, ελψ ζηάζεθε
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ηδηαηηέξσο ζην δήηεκα ηεο ζηαζεξφηεηαο, ζπλδένληάο ηελ κε άιιεο παξακέηξνπο
φπσο ε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίζεη θαλείο ηε δσή ηνπ θαη λα απνθηήζεη
νηθνγέλεηα («…έρεηο κηα ζηαζεξή δνπιεηά, έρεηο έλα εηζφδεκα, έρεηο ηηο ζπλζήθεο λα
πξνρσξήζεηο λα θάλεηο κηα νηθνγέλεηα. Αλεμάξηεηα απφ ηα ρξήκαηα. Έρεηο κηα
ζηαζεξφηεηα. Οπφηε κπνξείο λα θάλεηο έλαλ ζρεδηαζκφ..»). Μάιηζηα, ν εξσηψκελνο
δήισζε πσο πξνζδνθά φηη ηα επφκελα ρξφληα, ηα πιενλεθηήκαηα ζα απμεζνχλ, ελψ
αλέθεξε πσο ν ίδηνο δελ ζεσξεί πηζαλφ ην ελδερφκελν απψιεηαο ηεο δνπιεηάο ηνπ.
Αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηνπο εξγαδφκελνχο
ηνπ ζε πεξίπησζε πξνζσπηθνχ πξνβιήκαηνο ή αλάγθεο, ε πξνζδνθία ηνπ είλαη φηη ν
ίδηνο ζα ηχρεη κίαο ηέηνηαο ππνζηήξημεο αλ ρξεηαζηεί.
Ο Η.Α., ζηέιερνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε αζθαιηζηηθφ ηακείν ζηε
Θεζζαινλίθε (Δξσηψκελνο 8) ραξαθηήξηζε ηε κνληκφηεηα σο ην πιένλ ζεκαληηθφ
πιενλέθηεκα ηνπ Γεκνζίνπ, ελψ πξνζέζεζε ζε απηήλ ηηο «αλζξψπηλεο ζπλζήθεο
εξγαζίαο» θαη ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ. Δληνχηνηο, ηα πιενλεθηήκαηα απηά εθηίκεζε
πσο είλαη πηζαλφ λα αλαηξαπνχλ ζην κέιινλ, θαζψο «είλαη κηα ηάζε ε νπνία πεγαίλεη
γεληθφηεξα πξνο ηα εθεί», ελψ δελ απέθιεηζε θαη ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο ηεο
δνπιεηάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη, ν Η.Α. αλέθεξε
πσο «ε ππεξεζία δελ είλαη πνιχ θηιηθή πξνο ηνλ ππάιιειν», ζεκεηψλνληαο φηη ζα
έπξεπε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε, κε ζπλεθηίκεζε ηεο ελ γέλεη εξγαζηαθήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππαιιήινπ («φηαλ βιέπεηο φηη ν ηάδε ππάιιεινο παίξλεη κηα δίσξε
ην ρξφλν, [θαη παξφια απηά, δελ ηνπ ηθαλνπνηείο ην αίηεκα λα πάξεη δίσξε] ηφηε ηνλ
αδηθείο απηφλ ηνλ ππάιιειν»).

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
Οη εξσηψκελνη αλέπηπμαλ έλα επξχ θάζκα πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ εξγαζία ζηνλ
δεκφζην ηνκέα, πέξαλ ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ. Σα πιενλεθηήκαηα απηά
κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο: (α) ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα
(ηήξεζε σξαξίνπ, εξεκία θαη απνθπγή εληάζεσλ θ.ιπ.), (β) καζεζηαθφ φθεινο
(απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ελδηαθέξνλ αληηθείκελν θ.ιπ.), (γ) απηνπξαγκάησζε
(αλάπηπμε δεκηνπξγηθφηεηαο, αίζζεζε πξνζθνξάο θ.ιπ.). Κνηλφ ζηνηρείν ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο εξσηψκελνπο ήηαλ ε αλαθνξά ηνπο ζηε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα, ε
νπνία ζε έλα πεξηβάιινλ έληνλεο αβεβαηφηεηαο (ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη
ηεο πςειήο αλεξγίαο) θαίλεηαη πσο απνηεινχλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο
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ζε φ,ηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη λεψηεξνη ζε
ειηθία εξσηψκελνη (5 & 7) αιιά θαη νη εξσηψκελνη πνπ –θαηά δήισζή ηνποαληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο θαηά ην παξειζφλ ζηελ αλεχξεζε δνπιεηάο κε ζηνηρεία
κνληκφηεηαο (ε Δξσηψκελε 1 ιφγσ αιιεπάιιεισλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη
ν Δξσηψκελνο 7 ιφγσ ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν
εξγαδφηαλ

θαη

ηεο

αβεβαηφηεηαο

πνπ

ραξαθηήξηδε

ηελ

εξγαζηαθή

ηνπ

πξαγκαηηθφηεηα γηα έλα δηάζηεκα) θαίλεηαη λα πξνθξίλνπλ σο κείδνλνο ζεκαζίαο
δεηνχκελν ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζηνηρείν
ηεο κνληκφηεηαο (ηνπιάρηζηνλ γηα εθείλνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ νξγαληθέο ζέζεηο),
θαίλεηαη πσο ε θξίζε θαη ε αίζζεζε αβεβαηφηεηαο πνπ ηε ζπλνδεχεη, επεξεάδεη ηηο
πξνζδνθίεο ησλ εξσηψκελσλ. Κάπνηνη εμ απηψλ (1, 2, 4 & 8) δειψλνπλ πσο ε
κνληκφηεηα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη εμαζθαιηζκέλε θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο (ν
Δξσηψκελνο 2) δειψλεη πσο έρεη ζθεθηεί ελαιιαθηηθέο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί
λα εγθαηαιείςεη ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ηπρφλ παξέρεη ν νξγαληζκφο ζε πεξίπησζε
πξνζσπηθνχ πξνβιήκαηνο ή αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, νη εξσηψκελνη 4,5,6 & 7
δήισζαλ πσο πξνζδνθνχλ ζε θάπνηνπ είδνπο ππνζηήξημε. Οη εξσηψκελνη 1,2 & 3
ήηαλ πην επηθπιαθηηθνί, ζεσξψληαο φηη ε ππνζηήξημε παξέρεηαη ππφ θάπνηεο
πξνυπνζέζεηο, φπσο ν βαζκφο θαηαλφεζεο θαη επαηζζεζίαο απφ ηνλ πξντζηάκελν θαη
ε δφκεζε θηιηθψλ/ζπλαδειθηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο. Πξφθεηηαη
γηα αλζξψπνπο πνπ ζπλδπάδνπλ πςειά πξνζφληα θαη ζρεηηθά κεγάιε εκπεηξία ζηνλ
δεκφζην ηνκέα, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη απξφζπκνη λα γεληθεχζνπλ, θαζψο έρνπλ
ελδερνκέλσο αληηκεησπίζεη κεγαιχηεξν εχξνο θαηαζηάζεσλ θαη πεξηπηψζεσλ. Ο
κφλνο πνπ ζεσξεί πσο δελ ππάξρεη ππνζηήξημε είλαη ν Δξσηψκελνο 8, αλ θαη ίζσο ε
ζέζε ηνπ απηή ζπλδέεηαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηά δήισζή ηνπ, ραξαθηεξίδνπλ ηε
ζρέζε ηνπ κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ.
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Πίλαθαο 7.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ δεκόζην ηνκέα (αζθάιεηα, ζηαζεξόηεηα,
ππνζηήξημε, θνηλσληθό θύξνο, εμνπζία θ.ιπ.) κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
ε ηί πιενλεθηήκαηα

Δίλαη πηζαλφ ην ελδερφκελν

Ο νξγαληζκφο ζαο ζα ζαο

κπνξεί λα πξνζδνθά

απψιεηαο ηεο δνπιεηάο ζαο

ππνζηεξίμεη ζε πεξίπησζε

θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία

ζηνλ δεκφζην ηνκέα;

αληηκεηψπηζεο ελφο

ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πέξαλ

πξνζσπηθνχ πξνβιήκαηνο;

ησλ κηζζνι. απνιαβψλ;
Δξσηώκελε 1 / Μ.Λ.
Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ κε

Δλδηαθέξνλ αληηθείκελν,

Γελ πξέπεη λα εθιακβάλεηαη

Μφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ

καζεζηαθέο επθαηξίεο,

εμαζθαιηζκέλε ε παξακνλή

πξνβιέπεηαη απφ ην ζεζκηθφ

ζηαζεξφηεηα.

ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Σα

πιαίζην. ηήξημε αλακέλεηαη

πάληα είλαη πηζαλά.

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο επί ηε

κεηαπηπρηαθφ

βάζεη ησλ
θηιηθψλ/ζπλαδειθηθψλ
ζρέζεσλ.
Δξσηώκελνο 2 / M.X.

Γεκηνπξγηθφηεηα.

Δίλαη πηζαλφ, αιιά ππάξρνπλ

Τπφ πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα

ελαιιαθηηθέο.

δεκηνπξγεζεί έλα πιέγκα

Άληξαο, >37, Θέζε
επζχλεο, ΠΔ κε

αζθαιείαο.

κεηαπηπρηαθφ
Αζθάιεηα/ζηγνπξηά θπξίσο,

Γελ είλαη πηζαλφ, αλ θαη ζα

Δμαξηάηαη απφ ηνλ

Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε

αιιά θαη δεπηεξεπφλησο

έπξεπε λα κελ ππάξρεη

πξντζηάκελν. Τπάξρνπλ θαη

επζχλεο (θαηείρε ζην

άδεηεο, ηήξεζε σξαξίνπ

πιήξεο κνληκφηεηα.

πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ

Δξσηώκελε 3 / Κ..

παξειζφλ), ΠΔ κε

θ.ιπ.

δελ ηπγράλνπλ ππνζηήξημεο.

κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 4 / Υ.Ε.

Κνηλσληθνπνίεζε θαη

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

επαθή κε ηνπο πνιίηεο,

επζχλεο, ΓΔ

Δίλαη πηζαλφ.

Ναη, αλ ρξεηαζηεί ππάξρεη
ηέηνηα ππνζηήξημε.

δπλαηφηεηα πξνζθνξάο θαη
επίιπζεο πξνβιεκάησλ,
δηακφξθσζε
πξνζσπηθφηεηαο,
αζθάιεηα, ζηαζεξφηεηα.

Δξσηώκελε 5 / Μ..

ηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα.

ρη, ππάξρεη αίζζεκα

Ναη, ν νξγαληζκφο είλαη πνιχ

αζθάιεηαο.

ππνζηεξηθηηθφο.

Γπλαίθα <37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ
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Δξσηώκελνο 6 / Λ.Α.

Μάζεζε θαη ζηαζεξφηεηα.

ρη, ππάξρεη αίζζεκα

Ναη, ππάξρεη θαηαλφεζε θαη

αζθάιεηαο.

ζηήξημε.
Ναη, ππάξρεη ππνζηήξημε.

Άληξαο, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελνο 7 / Μ.Φ.

Ζξεκία, απνθπγή

ρη, ππάξρεη αίζζεκα

Άληξαο, <37, ρη ζέζε

εληάζεσλ, σξάξηα/άδεηεο,

αζθάιεηαο.

επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

δπλαηφηεηα ειεχζεξεο
έθθξαζεο γλψκεο,
ζηαζεξφηεηα. Σα
πιενλεθηήκαηα ζα
απμεζνχλ ζην κέιινλ.

Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.

Μνληκφηεηα, ζπλζήθεο

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

εξγαζίαο, ηήξεζε σξαξίνπ.

Δίλαη πηζαλφ.

Γελ ππάξρεη ππνζηήξημε.

επζχλεο, ΠΔ

4.2.6. Πξνζδνθίεο πεξί αληακνηβώλ: άπιεο αληακνηβέο.
Οη άπιεο αληακνηβέο πνπ ιακβάλεη θαλείο απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζπλδένληαη κε ηελ
ηθαλνπνίεζε αλψηεξσλ αλαγθψλ ηνπ (ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε ηνπ βηνπνξηζκνχ πνπ
θαιχπηεηαη απφ ηηο πιηθέο αληακνηβέο), φπσο ε απηνπξαγκάησζε, ε πξνζθνξά ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν, ε εζηθή ηθαλνπνίεζε. ε κία πεξίνδν κε πεξηθνπέο, κείσζε ή
εμάιεηςε επηδνκάησλ θαη γεληθφηεξα πηέζεηο ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο σο απνηέιεζκα
ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, νη άπιεο αληακνηβέο απνθηνχλ εηδηθφ βάξνο ζην
βαζκφ ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο απφ ηε δνπιεηά ηνπ θαη ζηηο
πξνζδνθίεο γηα ην εξγαζηαθφ ηνπ κέιινλ. ηνλ ελ ιφγσ άμνλα ζπδήηεζεο, νη
εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε
δνπιεηά ηνπο θαη γηα ηελ πξνζδνθία ηνπο αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ
ηθαλνπνίεζή ηνπο ζην κέιινλ. Αληίζηνηρα, ηνπο ηέζεθαλ εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε
ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα παξακέηξνπο φπσο ε αλαγλψξηζε απφ ηξίηνπο εληφο ηνπ
νξγαληζκνχ (ζπλαδέιθνπο, πξντζηακέλνπο) θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο γηα
άιινπο αλζξψπνπο.
Ζ Μ.Λ. ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελε 1) αμηνιφγεζε σο
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ηηο άπιεο αληακνηβέο πνπ ιακβάλεη απφ ηε δνπιεηά ηεο («αλ
πεξίκελα ηηο κηζζνινγηθέο απνιαβέο, δελ ζα επέιεγα απηή ηε δνπιεηά εμαξρήο»),
εθηηκψληαο φηη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην αληηθείκελν δελ
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παχεη, αιιά εθείλν πνπ κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά είλαη «νη ζρέζεηο κε ηε δηνηθεηηθή
ηεξαξρία» πνπ επελεξγνχλ θαηά πεξίπησζε ζηνλ ζπλνιηθφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε εξσηψκελε αλαθέξζεθε ζην αίζζεκα ηεο απαμίσζεο πνπ βηψλεη
ηειεπηαία (είηε εζσηεξηθά ζηνλ νξγαληζκφ, είηε ζην επξχηεξν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ), εθιακβάλνληάο ηελ σο πξνζβνιή ζηελ επηζηεκνληθή ηεο αμηνπξέπεηα.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηεο, ε Μ.Λ. δήισζε πσο απηή
κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, αιιά ιηγφηεξν απφ ηνπο πξντζηακέλνπο
(«Απφ ηνλ ζπλάδειθν ζα αθνχζεηο κία θξηηηθή, πνπ κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, κπνξεί λα
είλαη αξλεηηθή, αιιά ζα είλαη θαηά ην δπλαηφ αληηθεηκεληθή. (…) Ο πξντζηάκελνο
ιηγφηεξν ζα αζρνιεζεί καδί ζνπ»), ζεκεηψλνληαο φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε
απφζηαζε κέζα ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία, ηφζν ιηγφηεξνο ν βαζκφο αλαγλψξηζεο («Ο
ηκεκαηάξρεο έρεη θαιχηεξε εηθφλα ηνπ θφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη [ζε ζρέζε
κε ηνλ δηεπζπληή]). Ζ εξσηψκελε αλέθεξε επίζεο κία ζεηξά παξαδεηγκάησλ ζεηηθήο
αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηξίηνπο γηα ηε δνπιεηά ηεο, εθηηκψληαο φηη ε εξγαζία ηεο
κπνξεί λα έρεη πξννπηηθά ρξεζηκφηεηα γηα ηνπο άιινπο.
Ο Μ.Υ. ζηέιερνο κε ζέζε επζχλεο θαη καθξά εκπεηξία ζηνλ δεκφζην ηνκέα
(Δξσηψκελνο 2) δήισζε πσο ε επαγγεικαηηθή ηνπ αλέιημε ηνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ
θαηαμίσζε θαη αλαγλψξηζε πνπ επηζπκνχζε θαη ηνλ έρεη αληακείςεη ζε επίπεδν
δεκηνπξγηθφηεηαο («γηαηί έρσ δεη πξάγκαηα πνπ έρσ ζρεδηάζεη, λα γίλνληαη»),
πξνζζέηνληαο κάιηζηα φηη ιφγσ ηεξαξρηθήο εμέιημεο, απηέο νη εζηθέο αληακνηβέο
αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζην κέιινλ. Δπίζεο, δήισζε κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν πσο
ν βαζκφο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζήο ηνπ είλαη πςειφο θαη ζπλερίδεη λα απμάλεη.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, θάλεθε πην επηθπιαθηηθφο,
δειψλνληαο πσο ππάξρεη κελ αλαγλψξηζε «ηζνπεδσηηθά κέζα απφ έλα ζχζηεκα
εμέιημεο ηεξαξρηθήο πνπ έρεη πξνβιέςεη ν δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο», αιιά φρη
θάηη πέξαλ απηνχ. Γηεπθξίληζε εληνχηνηο, πσο ε αλαγλψξηζε κπνξεί λα ζεκαίλεη
δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα θάζε άλζξσπν θαη γηα ην ιφγν απηφ ηδαληθά ζα έπξεπε λα
πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ.
Ζ Κ.., ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν πνπ έρεη θαηά ην παξειζφλ
αλαιάβεη ζέζεηο επζχλεο (Δξσηψκελε 3), ππνζηήξημε πσο ε δνπιεηά ηεο, ηεο
πξνζθέξεη ηθαλνπνηήζεηο νη νπνίεο απμάλνληαη θαζψο κεηαθηλείηαη θαη καζαίλεη άιια
αληηθείκελα. Δπηζήκαλε πσο ε ηθαλνπνίεζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζθνξά
(«Κάλσ θαιά ηε δνπιεηά κνπ. Κνηκάκαη θαιά ην βξάδπ φηη ηα έρσ θάλεη φια φπσο
πξέπεη, φηη έρσ βνεζήζεη.»), ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο («ρσξίο λα είκαη
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θαλνληθή πξντζηακέλε, φινη ιέλε φηη ζέινπλ λα είκαη εγψ πξντζηακέλε»), αιιά θαη
ηνπο πξντζηακέλνπο («Έρσ δχν αμηνινγήζεηο απφ ηνπο δχν πξνέδξνπο πνπ πέξαζαλ
απφ δσ θαη είλαη χκλνο. Απηφ κε ηθαλνπνηεί.»). Δληνχηνηο ζεκείσζε πσο ππάξρνπλ θαη
πεξηπηψζεηο πνπ δελ εθηηκάηαη ε πξνζπάζεηα, αλαθέξνληαο πξνζσπηθφ παξάδεηγκα
κε αμηνιφγεζε αλσηέξνπ πνπ ππνηίκεζε ηε δνπιεηά ηεο, πξνθαιψληαο ηελ έληνλε
πηθξία ηεο («Απαίζηα. Αηζζάλζεθα απαίζηα. Γελ έρσ ληψζεη μαλά ζηε δσή κνπ έηζη. Να
δνπιεχσ ηφζν πνιχ (…) θαη λα έρσ απηή ηελ αληηκεηψπηζε»). Αλαθνξηθά κε ηε
ρξεζηκφηεηα ηεο δνπιεηάο ηεο, ππνζηήξημε πσο ε ζπκβνιή είλαη πνιχ κεγάιε,
επηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ ηεο ζεκαζίαο ηεο κε παξαδείγκαηα.
O X.Z., εξγαδφκελνο ζε Γήκν ηεο πεξηθέξεηαο σο ζηέιερνο Γ.Δ. (Δξσηψκελνο 3)
αλέθεξε πσο ιακβάλεη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ, θαζψο ληψζεη πσο
πξνζθέξεη ρξήζηκεο ππεξεζίεο ζε άιινπο («κέζα απφ ηε δνπιεηά κνπ, κπνξψ θαη
βνεζάσ πνιχ θφζκν»), δειψλνληαο πσο ε ηθαλνπνίεζε απηή παξακέλεη ζηαζεξή.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ δεκφζην
ηνκέα, ν Υ.Ε. αλαθέξεη πσο επηθξαηεί ε γεληθή αληίιεςε φηη «ζην Γεκφζην
εξγάδνληαη πνιινί, είλαη αξγφζρνινη, ππεξάξηζκν πξνζσπηθφ [θαη] φιν απηφ έρεη ζαλ
απνηέιεζκα λα αθπξψλεη θαη ηηο πξνζπάζεηεο θάπνησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη είλαη
ηδηαίηεξα εξγαηηθνί». Δληνχηνηο ζε πην άκεζν επίπεδν, ν ίδηνο ληψζεη φηη ππάξρεη
αλαγλψξηζε απφ ηνπο πνιίηεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ εθείλνλ, ελψ ζεσξεί πσο θαη ν
πξντζηάκελφο ηνπ αλαγλσξίδεη ηελ πξνζπάζεηα έζησ θη αλ απηφ δελ δειψλεηαη ξεηά.
Αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ ππνζηήξημε πσο παξακέλεη ζηαζεξή
ή θαη κπνξεί λα απμάλεηαη, θαζψο απμάλεη ν φγθνο ηεο δνπιεηάο.
H Μ.., λεαξή ππάιιεινο ζε δεκφζην νξγαληζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο (Δξσηψκελε 5),
πξνέηαμε ηελ έλλνηα ηεο πξνζθνξάο δειψλνληαο πψο ζα έλησζε κεγαιχηεξε
εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε εάλ έθαλε «έξγν γηα κία πην αζζελή θνηλσληθή νκάδα». Ζ ίδηα
αμηνιφγεζε σο «κέζε» ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη («ην θνηλσληθφ έξγν πνπ
ληψζσ φηη πξνζθέξσ θαη ε εζηθή ηθαλνπνίεζε είλαη ζην πέληε. Θεσξψ φηη ζε άιιεο
ππεξεζίεο ζα ην έλησζα πνιχ πεξηζζφηεξν»), ελψ δηεπθξίληζε πσο ν βαζκφο
ηθαλνπνίεζεο δελ αιιάδεη, φζν παξακέλεη ίδην ην αληηθείκελν ελαζρφιεζήο ηεο.
Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, ε Μ.. δήισζε πσο «δελ ρξεηάδεηαη επηβξάβεπζε
[θάπνηνο] γηα λα είλαη ζπλεπήο ζηε δνπιεηά ηνπ», ελψ αλέθεξε πσο ε ππνζηήξημε απφ
ηνλ πξντζηάκελν απνηειεί έλα είδνο αλαγλψξηζεο («αλ ρξεηαζηψ θάηη (…) ζεσξψ
δειαδή φηη ζα κε ππνζηεξίμεη, δε ζα κνπ αξλεζεί θάηη, ζα κε ππνζηεξίμεη… είλαη έλα
είδνο αλαγλψξηζεο ηεο πξνζθνξάο»).
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Ο Λ.Α. εξγαδφκελνο ΓΔ κε πνιπεηή εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 6)
επηζήκαλε πσο ε εξγαζηαθή ηνπ ηθαλνπνίεζε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη κεησζεί,
απνδίδνληαο ηελ αιιαγή απηή ζε κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο
ηνπ («δελ θάλνπκε [πιένλ] ειέγρνπο ζηελ αγνξά θαη [σο εθ ηνχηνπ] δελ καζαίλεηο
[πιένλ] πξάγκαηα. (…) Κάλνπκε θάπνηα λνκνζεηηθά, πνπ είλαη ηεηξηκκέλα»). Ο
εξσηψκελνο ππνζηήξημε πσο ε πξνζπάζεηα ηνπ εξγαδφκελνπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα
αλαγλσξίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαζψο ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη, ην αληηθείκελν είλαη ζπγθεθξηκέλν θαη «φηαλ
βιέπεη [ν πξντζηάκελνο] έλα απνηέιεζκα αλαγθαζηηθά ην αλαγλσξίδεη». Αιιά θαη ζε
ζρέζε κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δνπιεηάο γηα άιινπο αλζξψπνπο, ν Λ.Α. δήισζε πσο ην
απνηέιεζκα είλαη ρξήζηκν γηα ηνπο πνιίηεο, θαζψο ηνπο πξνζηαηεχεη απφ παξαλνκίεο
ή αηαζζαιίεο, γεγνλφο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο ζπκβνιή («Καη νη πνιίηεο ην
αλαγλσξίδνπλ. Έρνπκε θαηαγγειίεο πνπ δελ ζέινπλ λα ην πάλε ζηελ πεξηθέξεηα, αιιά
λα έξζνπλ ζε εκάο. Δπηκέλνπλ λα πάκε εκείο δειαδή, λα ιχζνπκε θάπνην ζέκα»). Ζ
εθηίκεζή ηνπ είλαη πσο ε ρξεζηκφηεηα απηή απμάλεη θαζψο νη πνιίηεο επηζπκνχλ
πξννπηηθά πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε θαη πξνζηαζία.
O Φ.Μ. ππάιιεινο λεαξήο ειηθίαο πνπ εξγάδεηαη ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 7)
ζπλέδεζε ηελ εξγαζηαθή ηνπ ηθαλνπνίεζε κε ην εθάζηνηε αληηθείκελν απαζρφιεζεο
θαη ηελ αίζζεζε ηεο πξνζθνξάο ζηνπο άιινπο («φηαλ αζρνινχκαζηε κε ειέγρνπο,
ληψζεηο φηη θάλεηο θάηη, φηη πξνζθέξεηο. Δθεί είζαη ηθαλνπνηεκέλνο. (…) ηη
πξνζθέξεηο ζηνλ πνιίηε. Σνλ πξνζηαηεχεηο θαηά θάπνηνλ ηξφπν. ηη θάλεηο απηφ πνπ
πξέπεη λα θάλεηο. Πξνζθνξά ζηελ πνιηηεία.»). Αλαθεξφκελνο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ
εκπεηξία, ν εξσηψκελνο δήισζε πσο ππάξρεη αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο, ηφζν απφ
ηνλ πξντζηάκελν («[Δίλαη θαλεξή ε αλαγλψξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ] απφ ηα ιεγφκελα
[ηνπ], απφ απηά πνπ εηζπξάηησ, πνπ ζπδεηάκε. Δίλαη εγθσκηαζηηθά, ζεηηθά. Βιέπεηο φηη
αλαγλσξίδεηαη απηφ πνπ θάλεηο, νπφηε απμάλεη ηε δηάζεζή ζνπ λα απνδψζεηο
πεξηζζφηεξν»), φζν θαη απφ ηνπο πνιίηεο («Πνπ θαη νη ίδηνη παξαδέρνληαη φηη ηειηθά
δελ ηζρχεη απηφ πνπ αθνχγεηαη απφ ηηο εηδήζεηο, αιιά φηη [νη δεκφζηνη ππάιιεινη]
δνπιεχνπλε θηφιαο. ηη ππάξρνπλ άλζξσπνη [ζην Γεκφζην] πνπ δνπιεχνπλε θαη
πξνζθέξνπλ.»). Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ αίζζεζε φηη ε δνπιεηά παξέρεη
ρξεζηκφηεηα, ε νπνία κάιηζηα απμάλεη δηαρξνληθά.
Ο Η.Α., ζηέιερνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε αζθαιηζηηθφ ηακείν ζηε
Θεζζαινλίθε (Δξσηψκελνο 8) δήισζε φηη παξφηη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ
δελ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ («εάλ κε ξσηνχζαηε ζηα δεθανρηψ κνπ ηη ήζεια λα γίλσ,
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δε ζα ζαο έιεγα ζέισ λα δηεθπεξαηψλσ θαηαγγειίεο»), έρεη βξεη ηξφπν λα αληιεί
ηθαλνπνίεζε απφ απηφ εζηηάδνληαο ζηε ρξεζηκφηεηά ηνπ γηα ηνλ πνιίηε («Ωζηφζν
εγψ κεηά απφ ηφζα ρξφληα θαη βιέπνληαο ην είδνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ ρεηξίδνκαη, έρσ
θαηαιήμεη θαη παίξλσ πιένλ ηθαλνπνίεζε»). Ο εξσηψκελνο ππνζηήξημε πσο ιακβάλεη
αλαγλψξηζε γηα ηε δνπιεηά ηνπ απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ θαη παξά ηηο δηαθπκάλζεηο
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ελψ δηαηχπσζε ηελ
άπνςε φηη ε δνπιεηά ηνπ, ιφγσ ηνπ ειεγθηηθνχ ηεο ραξαθηήξα, κπνξεί λα ηδσζεί σο
σθέιηκε γηα θάπνηνπο πνιίηεο, αιιά «θαηαζηξνθηθή» γηα θάπνηνπο άιινπο.

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
Οη εξσηψκελνη θαίλεηαη πσο ζε γεληθέο γξακκέο ιακβάλνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ
εξγαζία ηνπο (εθηφο ίζσο απφ ηελ Δξγαδφκελε 6), ζπλδένληαο ηελ ηθαλνπνίεζε απηή
κε δχν θπξίσο δηαζηάζεηο: (α) ην ελδηαθέξνλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη (β) ηελ πξνζθνξά
πξνο ηνλ πνιίηε. Οη εξσηψκελνη πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (1,2,3 & 7)
εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην αληηθείκελν (κε ηνλ Δξσηψκελν 2 λα ζεκεηψλεη πσο φζν
αλέξρεηαη

ζηε

δηνηθεηηθή

ηεξαξρία,

ε

ηθαλνπνίεζε

απμάλεη)

ή

ηε

καζεζηαθή/πξνζσπηθή αλάπηπμε (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δξσηψκελεο 3). ηελ
ίδηα πεξίπησζε θαίλεηαη πσο εκπίπηνπλ φκσο θαη νη Δξσηψκελνη 6 θαη 8, κε ηνλ
πξψην λα δειψλεη δπζαξεζηεκέλνο απφ πξφζθαηεο αιιαγέο ζην αληηθείκελν ηεο
ζέζεο απαζρφιεζήο ηνπ θαη ηνλ δεχηεξν λα αλαγλσξίδεη πσο παξφηη ην αληηθείκελν
ηεο δνπιεηάο απείρε απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, εληέιεη ζπλέβαιε ζηε καζεζηαθή ηνπ
αλάπηπμε. Οη Δξσηψκελνη 4 θαη 5 απφ ηελ άιιε, ζπλδένπλ ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηελ
αίζζεζε ηεο πξνζθνξάο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, κε ηνλ Δξσηψκελν 4 λα βιέπεη πην
νξαηφ ην φθεινο γηα ηνλ πνιίηε (ελδερνκέλσο θαη επεηδή δηακέλεη/εξγάδεηαη ζε
επαξρηαθή πφιε, επνκέλσο ε ζρέζε κε ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο πνιίηεο κπνξεί λα
είλαη ιηγφηεξν απξφζσπε, ιφγσ ηνπ θχθινπ ησλ γλσξηκηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν) θαη
ηελ Δξσηψκελε 5 λα δηαπηζηψλεη πσο ε εξγαζία ηεο δελ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή
πξνζθνξά πξνο ηξίηνπο θαη επνκέλσο δελ ηεο πξνζθέξεη ζεκαληηθή ηθαλνπνίεζε.
Οη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη δήισζαλ πσο ε πξνζπάζεηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα
ηπγράλεη αλαγλψξηζεο, αιιά θάπνηνη εμέθξαζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο γηα ην αλ ε
αλαγλψξηζε απηή δίδεηαη κε ηθαλφ θαη δίθαην ηξφπν. Οη πιένλ ζεηηθνί σο πξνο απηφ
ήηαλ νη Δξσηψκελνη 6 θαη 7 πνπ δήισζαλ πσο ε πξνζπάζεηά ηνπο αλαγλσξίδεηαη θαη
απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο θαη απφ ηνπο πνιίηεο. Απφ ηελ άιιε, ε Δξσηψκελε 1

106

ππνζηήξημε πσο ν βαζκφο αλαγλψξηζεο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο είλαη ρακειφο, ελψ ν
Δξσηψκελνο 2 εκθαλίζηεθε πην θξηηηθφο, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ ππάξρνπλ ζηνλ
δεκφζην ηνκέα απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο.
Αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη δήισζαλ πσο ην
απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπο είλαη ρξήζηκν γηα άιινπο αλζξψπνπο θαη εθηίκεζαλ
φηη ε ρξεζηκφηεηα απηή πξννπηηθά απμάλεηαη. ηαλ ην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο
έρεη έλαλ άκεζν απνδέθηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δξσηψκελεο 3 (πνπ
εμεηάδεη/εκπιέθεηαη

ζε

πεηζαξρηθέο

δηαδηθαζίεο) θαίλεηαη

πσο ε αίζζεζε

ρξεζηκφηεηαο είλαη κεγάιε. Αληίζεηα, φηαλ ην αληηθείκελν είλαη πην αθεξεκέλν θαη
απξφζσπν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Δξσηψκελεο 1 (αξραηνιφγνο), ε αίζζεζε
ρξεζηκφηεηαο είλαη πην γεληθή θαη αφξηζηε.
Πίλαθαο 8.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηθαλνπνίεζε, αλαγλώξηζε, ρξεζηκόηεηα εξγαζίαο κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξνθίι
Πξννπηηθά απμάλεη ή

Αλαγλσξίδεηαη ε

Πξννπηηθά απμάλεη ή

κεηψλεηαη ε ηθαλνπνίεζε

πξνζπάζεηα ζηνλ δεκφζην

κεηψλεηαη ε ρξεζηκφηεηα

πνπ ιακβάλεηε απφ ηε

ηνκέα απφ ηξίηνπο εληφο

ηεο δνπιεηάο ζαο γηα

δνπιεηά ζηνλ δεκφζην

ηνπ νξγαληζκνχ;

άιινπο αλζξψπνπο;

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ην

Υακειφο βαζκφο

Σν απνηέιεζκα είλαη

αληηθείκελν παξακέλεη ίδηα.

αλαγλψξηζεο απφ ηνπο

πξννπηηθά ρξήζηκν γηα

Μεηαβάιιεηαη ε

πξντζηακέλνπο.

άκεζνπο/έκκεζνπο

ηνκέα;
Δξσηώκελε 1 / Μ.Λ.
Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε

απνδέθηεο ηεο ππεξεζίαο.

ηελ εθάζηνηε δηνηθεηηθή
ηεξαξρία.
Ζ ηθαλνπνίεζε απμάλεη,

Μφλν βάζεη ησλ φζσλ

Άληξαο, >37, Θέζε

θαζψο αλέξρεηαη ζηε

πξνβιέπεη ην ζεζκηθφ

επζχλεο, ΠΔ κε

δηνηθεηηθή ηεξαξρία.

πιαίζην. Ζ αλαγλψξηζε

Δξσηώκελνο 2 / M.X.

κεηαπηπρηαθφ

-

πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο
αλάγθεο ηνπ θάζε
εξγαδφκελνπ.

Δξσηώκελε 3 / Κ..
Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε

Απμάλεηαη φζν θαλείο

Ναη, απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο

Πνιχ κεγάιε ε

κεηαθηλείηαη θαη καζαίλεη

θαη ηνπο πξντζηακέλνπο,

ρξεζηκφηεηα/ζπκβνιή ηεο
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επζχλεο (θαηείρε ζην

λέα αληηθείκελα.

αιιά ππάξρνπλ θαη

παξειζφλ), ΠΔ κε

δνπιεηάο.

ζνβαξέο εμαηξέζεηο.

κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 4 / Υ.Ε.

Ζ ηθαλνπνίεζε παξακέλεη

ρη απφ ηελ επξχηεξε

Ζ ρξεζηκφηεηα απμάλεη

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

ζηαζεξή θαη ζπλδέεηαη κε

θνηλσλία. Τπάξρεη

φζν απμάλεηαη θαη ν φγθνο

επζχλεο, ΓΔ

ηελ αίζζεζε πξνζθνξάο

αλαγλψξηζε απφ ηνπο

ηεο δνπιεηάο.

πξνο ηνπο πνιίηεο.

πνιίηεο ζε πην άκεζν
επίπεδν θαη απφ ηνλ
πξντζηάκελν, έζησ θη αλ
δελ ιακβάλεη ξεηή κνξθή.

Δξσηώκελε 5 / Μ..

Ζ ηθαλνπνίεζε δελ είλαη

Τπάξρεη θάπνηα

Γπλαίθα <37, ρη ζέζε

πςειή, επεηδή ην

αλαγλψξηζε, ππφ ηε κνξθή

αληηθείκελν δελ ζπλδέεηαη

ππνζηήξημεο.

επζχλεο, ΠΔ

-

επζέσο κε θνηλσληθή
πξνζθνξά.
Δξσηώκελνο 6 / Λ.Α.

Ζ ηθαλνπνίεζε κεηψλεηαη

Ναη, ηφζν απφ ηελ πιεπξά

Ζ ρξεζηκφηεηα απμάλεη,

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

ιφγσ αιιαγήο πνπ επήιζε

ηεο δηνίθεζεο, φζν θαη απφ

θαζψο απμάλεηαη ε αλάγθε

ζην αληηθείκελν ηεο

ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ.

ησλ πνιηηψλ γηα

επζχλεο, ΓΔ

δνπιεηάο.

πιεξνθφξεζε.

Δξσηώκελνο 7 / Μ.Φ.

Τπάξρεη ηθαλνπνίεζε, ε

Ναη, ηφζν απφ ηελ πιεπξά

Τπάξρεη ρξεζηκφηεηα γηα

Άληξαο, <37, ρη ζέζε

νπνία ζπλαξηάηαη φκσο ηνπ

ηεο δηνίθεζεο, φζν θαη απφ

ηνλ πνιίηε, ε νπνία απμάλεη

επζχλεο, ΠΔ κε

εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ θαη

ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ.

δηαρξνληθά.

κεηαπηπρηαθφ

ζπλδέεηαη κε ηε
δπλαηφηεηα πξνζθνξάο
πξνο ηνλ πνιίηε.

Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.

Τπάξρεη ηθαλνπνίεζε,

Ναη, παξά ηα πξνβιήκαηα

Τπάξρεη ρξεζηκφηεηα, αλ

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

παξά ην γεγνλφο φηη ε

ζηε ζρέζε κε ηνλ

θαη ην απνηέιεζκα ηεο

δνπιεηά δελ

πξντζηάκελν.

δνπιεηάο (θαζφηη

επζχλεο, ΠΔ

αληαπνθξηλφηαλ

ειεγθηηθή) κπνξεί λα

ελδερνκέλσο ζηηο αξρηθέο

εξκελεπζεί δηαθνξεηηθά

πξνζδνθίεο.

απφ ηνπο (ειεγρφκελνπο)
πνιίηεο.
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4.2.7. Πξνζδνθίεο πεξί αληακνηβώλ: πιηθέο αληακνηβέο
Οη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηηο πιηθέο αληακνηβέο απνηεινχλ θξίζηκε παξάκεηξν
γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ν εξγαδφκελνο ην επαγγεικαηηθφ ηνπ κέιινλ. Οη
πεξηθνπέο πνπ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο,
νδήγεζαλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ πιηθψλ απνιαβψλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε δηαζηάζεηο φπσο ε
ηθαλνπνίεζε θαη ε απφδνζε. ην ζπγθεθξηκέλν άμνλα ζπδήηεζεο, νη εξσηψκελνη
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε κία ζεηξά εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ
αληηιακβάλνληαη ηηο πιηθέο απνιαβέο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηε ζρέζε κεηαμχ κηζζνχπξνζφλησλ-πξνζπάζεηαο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ησλ
απνιαβψλ ηνπο ζην κέιινλ.
Ζ Μ.Λ. ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελε 1) ππήξμε
θαηεγνξεκαηηθή ζηε ζέζε ηεο φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο δελ πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθνχο
κηζζνχο, αλαθέξνληαο σο κέηξν ζχγθξηζεο ζπλαδέιθνπο ηεο (κε ην ίδην αληηθείκελν
εηδίθεπζεο) πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ιακβάλνπλ κεγαιχηεξεο
απνδνρέο. Δληνχηνηο, παξά ηηο κηζζνινγηθέο κεηψζεηο πνπ ππέζηε ηειεπηαία, δήισζε
πσο απηφ φρη κφλν δελ είρε αξλεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε, αιιά
ηνπλαληίνλ ζπλέπεζε κε κία πεξίνδν πνπ ππήξρε κεγάιε εληαηηθνπνίεζε ζηε δνπιεηά
ηεο. Ζ εξσηψκελε ππνζηήξημε πσο νχηε ν κηζζφο ηεο αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνζφληα
ηεο, νχηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηεο («είρα θαηαζέζεη πξνηάζεηο γηα
πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, νη νπνίεο δελ πξνρψξεζαλ, ιφγσ άγλνηαο κάιινλ (…) Σν
λα πξνρσξήζεη θαλείο παξαπάλσ, ην θπλεγνχζε κφλνο ηνπ»). Ζ εθηίκεζή ηεο ζρεηηθά
κε ηελ εμέιημε ηνπ κηζζνχ ηεο ζην κέιινλ είλαη πσο νη φπνηεο βειηηψζεηο ζα
πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ηεο κηζζνινγηθήο ηεο σξίκαλζεο.
Δξσηψκελνο γηα ηηο πιηθέο αληακνηβέο, ν Μ.Υ., ζηέιερνο κε ζέζε επζχλεο θαη καθξά
εκπεηξία ζηνλ δεκφζην ηνκέα (Δξσηψκελνο 2) δήισζε πσο είλαη πιάλε ε αληίιεςε
πσο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, νη απνιαβέο είλαη κεγαιχηεξεο. Παξφηη ζεκείσζε πσο νη
δηθέο ηνπ απνιαβέο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαη κάιηζηα ζε κία πεξίνδν πνπ ε
εξγαζηαθή ηνπ επηβάξπλζε απμήζεθε εληφλσο («Δκέλα ν κηζζφο κνπ ζηελ νπζία απφ
ην 2010 θαη κεηά έρεη κεησζεί πεξίπνπ 60%. Ζ δνπιεηά έρεη απμεζεί πεξίπνπ 50%. Άξα
νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα θαη αλ εμάγνπκε, ζα είλαη απνγνεηεπηηθφ»), δήισζε πσο
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πξνζαξκφδεηαη, θαηαλνψληαο ηα δεδνκέλα. Πξννπηηθά, ππνζηήξημε πσο ζα πξέπεη λα
επαλεμεηαζζεί ην ζέκα ησλ απνιαβψλ θαη ππφ ην πξίζκα ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ.
Ζ Κ.., ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν πνπ έρεη θαηά ην παξειζφλ
αλαιάβεη ζέζεηο επζχλεο (Δξσηψκελε 3), ππνζηήξημε πσο πξηλ ηελ θξίζε ζεσξνχζε
ηθαλνπνηεηηθφ ην κηζζφ ηεο, αιιά κεηά ηηο πεξηθνπέο ην επίπεδν ησλ κηζζψλ δελ είλαη
πιένλ ηθαλνπνηεηηθφ, «νχηε αληίζηνηρν ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο επζχλεο». Δληνχηνηο
ππνζηήξημε πσο ε κεηαβνιή απηή δελ επέδξαζε ζηελ απφδνζε («ηε δνπιεηά ηελ θάλσ
κε ηνλ ίδην ηξφπν», «Δκείο δελ κπνξνχκε εδψ λα κελ απνδψζνπκε. Δκάο είλαη ηέηνηα ε
θχζε ηεο δνπιεηάο πνπ ζε ζέξλεη, δελ κπνξείο λα θάλεηο δηαθνξεηηθά.»). Ζ εθηίκεζή
ηεο γηα ην κέιινλ είλαη πσο ελδερνκέλσο θαη λα ππάξμεη θάπνηα βειηίσζε, αιιά
«εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία ηεο ρψξαο».
ηελ ίδηα γξακκή θαίλεηαη πσο θηλείηαη θαη ε άπνςε ηνπ X.Z., εξγαδφκελνπ ζε Γήκν
ηεο πεξηθέξεηαο σο ζηέιερνο ΓΔ (Δξσηψκελνο 3), ν νπνίνο δήισζε πσο νη κηζζνί πξν
θξίζεσο «ίζσο λα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθνί, πιένλ φκσο δελ είλαη». ηε δηθή ηνπ
πεξίπησζε ππνζηήξημε πσο ν κηζζφο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιεη, ελψ παξφηη πξάγκαηη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ ζρεηίδεηαη άκεζα
κε ηα πξνζφληα ηνπ, ν κηζζφο παξακέλεη ζε αλαληηζηνηρία κε απηά. Ζ πξνζδνθία ηνπ
γηα ην κέιινλ είλαη φηη νη πιηθέο απνιαβέο ειαθξψο ζα απμεζνχλ.
H Μ.., λεαξή ππάιιεινο ζε δεκφζην νξγαληζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο (Δξσηψκελε 5)
δήισζε αληίζεηα πσο ε ίδηα είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ην κηζζφ «δεδνκέλσλ ησλ
ζπλζεθψλ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ», ζεσξψληαο φηη είλαη αληίζηνηρνο ηεο
πξνζπάζεηαο. Ζ εθηίκεζε γηα ην κέιινλ είλαη κάιινλ απαηζηφδνμε, θαζψο δελ ζεσξεί
πηζαλφ ην ελδερφκελν κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ («Μφλν ρεηξφηεξα έρσ ζην λνπ κνπ φηη
κπνξνχλ λα είλαη ηα πξάγκαηα κηζζνινγηθά. Γελ κπνξψ λα δηαλνεζψ φηη θάηη ζα γίλεη
θαη γηα θάπνηνλ ιφγν μαθληθά ζα πάξνπκε αχμεζε.. εθφζνλ κηιάκε θαη γηα εληαίν
κηζζνιφγην ζα πξέπεη φιν απηφ λα είλαη καδηθφ νπφηε πνιχ δχζθνια, λνκίδσ ζα πάκε
ζε θαιχηεξα επίπεδα κηζζνινγηθά»).
Ο Λ.Α. εξγαδφκελνο ΓΔ κε πνιπεηή εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 6)
ππνζηήξημε πσο νη κηζζνί ζηνλ δεκφζην ηνκέα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθνί,
ζπγθξηλφκελνη κε ην θφζηνο δσήο. Δπηζήκαλε κάιηζηα φηη ζπρλά, ε πξνζπάζεηα πνπ
θαηαβάιιεηαη είλαη αλαληίζηνηρε ησλ απνιαβψλ («ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εκείο
κπνξεί λα είκαζηε έμσ (…) θαη λα κελ θχγνπκε ζην σξάξηφ καο. Να θχγνπκε ην βξάδπ.
Ζ λα πάκε θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα. Πην παιηά (…) ην θάλακε πην ζπρλά. Γελ
πιεξσλφηαλ απηφ.») θαη παξφηη ππάξρεη πιένλ κία απνγνήηεπζε ιφγσ ησλ
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κηζζνινγηθψλ πεξηθνπψλ, νη εξγαδφκελνη ζπλερίδνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηα
θαζήθνληά ηνπο κε αίζζεκα επζχλεο. («Βέβαηα ππάξρεη έλα θιίκα (…) λα κελ
ηξέμνπκε θαη πνιχ, αιιά άκα είλαη θάηη πνχ πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε, ζα πάκε, ζα ην
θάλνπκε»). Ο εξσηψκελνο δήισζε πσο ε ζέζε εξγαζίαο ηνπ είλαη κελ αληίζηνηρε ησλ
πξνζφλησλ ηνπ («ην θνκκάηη πνπ έρσ αλαιάβεη εγψ είλαη αληίζηνηρν κε απηά πνπ
μέξσ»), αιιά δελ ακείβεηαη φζν ζα έπξεπε. Ζ εθηίκεζή ηνπ γηα ηελ πνξεία ησλ
κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ ηνπ ζην κέιινλ, ήηαλ επίζεο αξλεηηθή («Μπα δελ λνκίδσ λα
απμεζνχλ… Μήπσο κεησζνχλ…»)
O Φ.Μ. ππάιιεινο λεαξήο ειηθίαο πνπ εξγάδεηαη ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 7)
ππνζηήξημε επίζεο φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο δελ πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθνχο κηζζνχο,
θαζψο απηνί δελ είλαη αληίζηνηρνη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη, αιιά πιένλ
νχηε αληίζηνηρνο ησλ πξνζφλησλ. ηελ πξνζσπηθή ηνπ κάιηζηα πεξίπησζε, ν
εξσηψκελνο ζεκείσζε πσο ε ζέζε εξγαζίαο ηνπ είλαη «ιίγν εθηφο ηνπ αληηθεηκέλνπ»
εμεηδίθεπζήο ηνπ. Δληνχηνηο, δήισζε πσο ειπίδεη ζην κέιινλ ηα πξάγκαηα λα
βειηησζνχλ θαη νη κηζζνί λα απμεζνχλ.
Ο Η.Α., ζηέιερνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε αζθαιηζηηθφ ηακείν ζηε
Θεζζαινλίθε (Δξσηψκελνο 8) ππνζηήξημε πσο ε κηζζνινγηθή «ηζνπέδσζε απνηειεί
κία απφ ηηο ζνβαξέο παζνγέλεηεο ηνπ Γεκνζίνπ» («εάλ πάσ θαη παξαπνλεζψ ζηνλ
πξντζηάκελν ή ζην δηεπζπληή θαη πσ, μέξεηε έρσ θνπξαζηεί λα θάλσ απηήλ ηελ δνπιεηά,
βάιηε κε ζην ππφγεην λα βγάδσ θσηνηππίεο, εγψ ζα παίξλσ ην πνζφ πνπ παίξλσ ηψξα!
Άξα είηε εγψ παίξλσ ηε δνπιεηά κνπ ζην ζπίηη ηα αββαηνθχξηαθα ή ζηηο δηαθνπέο κνπ,
είηε βγάδσ θσηνηππίεο, ζα πάξσ ην ίδην πνζφ ρξεκάησλ»), ζεκεηψλνληαο πσο ν
κηζζφο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα. Ζ εθηίκεζή ηνπ γηα ηελ πξννπηηθή ησλ
απνιαβψλ είλαη κάιινλ απαηζηφδνμε, θαζψο «έρεη λα θάλεη κε ηε θάζε πνπ βξίζθεηαη
ε νηθνλνκία γεληθφηεξα», αιιά θαη κε ηε «λννηξνπία θαη θηινζνθία ηνπ δεκνζίνπ»
πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ, δελ θαίλεηαη λα αιιάδεη.

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
Με ηελ εμαίξεζε ηεο Δξσηψκελεο 5, νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα
ζεσξνχλ σο κε ηθαλνπνηεηηθνχο ηνπο κηζζνχο πνπ δίλνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην θξηηήξην ζχγθξηζεο, κε ηνπο εξσηψκελνπο πςεινχ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (1,2,3 & 7) λα πξνηάζζνπλ ηε ζχγθξηζε κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
θαη ηνπο εξσηψκελνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο (3, 6 & 6) λα ζπγθξίλνπλ κε ηελ εκπεηξία
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ηνπ παξειζφληνο. Ζ εμαίξεζε ηεο Δξσηψκελεο 5, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη θαη ζην
εξψηεκα πεξί αληηζηνηρίαο κηζζνχ/πξνζπάζεηαο, θαζψο φινη νη ππφινηπνη ζεσξνχλ
πσο ε πξνζπάζεηά ηνπο ζα έπξεπε λα ακείβεηαη κε πςειφηεξεο απνιαβέο. Μάιηζηα
θάπνηνη εμ απηψλ (1 & 2) αλαθέξνπλ πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη παξά ηηο
κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο, ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ απμάλεηαη. Ζ απνθιίλνπζα
ζηάζε ηεο Δξσηψκελεο 5, κπνξεί ελδερνκέλσο λα απνδνζεί ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξνθίι ηεο: νχζα λέα ππάιιεινο, ρσξίο κεγάιε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ζε έλα
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ θαίλεηαη λα κελ είλαη ηδηαηηέξσο πηεζηηθφ, ε Δξσηψκελε 5
θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηδηνζπγθξαζηαθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά (πξαγκαηηζκφο θαη
ρεηξαθέηεζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε θξάζε «ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ θαη
δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ») πηνζεηεί κηα ιηγφηεξν πεζηκηζηηθή ζηάζε, δπγίδνληαο
ελδερνκέλσο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο ζε ζρέζε κε
ηηο απνιαβέο.
Αλαθνξηθά κε ην εξψηεκα γηα ην θαηά πφζν ν κηζζφο θαη ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηα πξνζφληα, φινη ζρεδφλ νη εξσηψκελνη
δήισζαλ πσο βάζεη ησλ πξνζφλησλ ηνπο ζα έπξεπε λα αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα θαη
λα ακείβνληαη πεξηζζφηεξν. Υαξαθηεξηζηηθή εμαίξεζε είλαη ηα δχν ζηειέρε Γ.Δ.
(εξσηψκελνη 4 θαη 6) πνπ δήισζαλ πσο ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο αληαπνθξίλεηαη ζηα
πξνζφληα ηνπο. πσο θαίλεηαη, νη εξσηψκελνη κε πςειφηεξν επίπεδν κφξθσζεο,
δηαηεξνχλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο ζηελ εξγαζία ηνπο.
Οη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή εμέιημε ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ
πνηθίινπλ εληφλσο. Οη εξσηψκελνη 1,5 θαη 6 εκθαλίδνληαη κάιινλ απαηζηφδνμνη φηη
δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα βειηίσζεο ζην άκεζν κέιινλ, ελψ νη εξσηψκελνη 4 θαη 7
εθθξάδνπλ ηελ ειπίδα ηνπο φηη ζα ππάξμεη θάπνηα βειηίσζε. Οη ινηπνί ζεσξνχλ πσο
ε εμέιημε ησλ κηζζψλ ζπλαξηάηαη ηεο γεληθήο πνξείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
απνθεχγνληαο λα εθθξάζνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή εθηίκεζε. Καη εδψ, νη εξσηψκελεο 1
θαη 5, θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ κία πην πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε, δηαηεξψληαο
ρακειφηεξα ηνλ πήρε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο.
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Πίλαθαο 9.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε πιηθέο αληακνηβέο κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Πξνζθέξεη ν

Ο κηζζφο είλαη

Ο κηζζφο θαη ε

Πψο αλακέλεηε λα

δεκφζηνο ηνκέαο

αληίζηνηρνο ηεο

εξγαζία ζαο είλαη ζε

εμειηρζνχλ νη

ηθαλνπνηεηηθνχο

πξνζπάζεηαο πνπ

αληηζηνηρία κε ηα

κηζζνινγηθέο

κηζζνχο;

θαηαβάιιεηε;

πξνζφληα ζαο;

απνιαβέο ζην
κέιινλ;

Δξσηώκελε 1 /

ρη, κε κέηξν

ρη. Σνπλαληίνλ ε

ρη, ζα κπνξνχζε λα

Μφλε βειηίσζε ε

Μ.Λ.

ζχγθξηζεο ηνλ

πξνζπάζεηα

έρεη αμηνπνηεζεί

κηζζνινγηθή

Γπλαίθα, >37, ρη

ηδησηηθφ ηνκέα.

απμήζεθε, παξά ηηο

πεξηζζφηεξν.

σξίκαλζε.

-

Πξννπηηθή

ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε

κεηψζεηο.

κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 2 /

ρη. ηνλ ηδησηηθφ

ρη. Ζ πξνζπάζεηα

M.X.

ηνκέα ηα πξάγκαηα

απμάλεηαη, παξά ηηο

επαλεμέηαζεο (θαη

είλαη ρεηξφηεξα.

κεηψζεηο.

ίζσο βειηίσζεο) αλ

Άληξαο, >37, Θέζε
επζχλεο, ΠΔ κε

αιιάμνπλ ηα

κεηαπηπρηαθφ

δεδνκέλα ηεο
νηθνλνκίαο.

Δξσηώκελε 3 /
Κ..
Γπλαίθα, >37, ρη
ζέζε επζχλεο

Παιαηφηεξα λαη,

ρη.

ρη. Ζ επζχλε πνπ

Δμαξηάηαη απφ ηελ

ηψξα φρη. ηνλ

ζπλεπάγεηαη ε ζέζε

πνξεία ηεο ρψξαο.

ηδησηηθφ ηνκέα, ήηαλ

είλαη αλαληίζηνηρε

θάπνηε θαιχηεξα.

ηνπ κηζζνχ.

(θαηείρε ζην
παξειζφλ), ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 4 /
Υ.Ε.

Παιαηφηεξα λαη,

ρη.

ηψξα φρη.

Ζ εξγαζία λαη, ν

Διαθξψο ζα

κηζζφο φρη.

απμεζνχλ.

-

Γελ ππάξρεη

Άληξαο, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελε 5 /

Ναη, ηεξνπκέλσλ

Ναη.

ησλ αλαινγηψλ θαη

πξννπηηθή

Γπλαίθα <37, ρη

δεδνκέλσλ ησλ

βειηίσζεο ζην

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

ζπλζεθψλ.

άκεζν κέιινλ.

Δξσηώκελνο 6 /

ρη, δελ θαιχπηεηαη

Μ..

Λ.Α.

ρη.

πιένλ ην θφζηνο

Ζ εξγαζία λαη, ν
κηζζφο φρη.
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Γελ ζα απμεζνχλ.

Άληξαο, >37, ρη

δσήο.

ζέζε επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελνο 7 /
Μ.Φ.
Άληξαο, <37, ρη

ρη. ηνλ ηδησηηθφ

ρη.

ρη.

Διπίδα πσο νη

ηνκέα κάιινλ

κηζζνί ζα

θαιχηεξα.

απμεζνχλ.

ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 8 /

ρη.

ρη.

-

Δμαξηάηαη απφ ηελ
πνξεία ηεο

Η.Α.
Άληξαο, >37, ρη

νηθνλνκίαο θαη απφ

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

ηε λννηξνπία ηνπ
δεκνζίνπ, ε νπνία
δελ θαίλεηαη λα
αιιάδεη.
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4.3. ηεξεόηππα
4.3.1. Φύιν
Σα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ην θχιν απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηηο
έξεπλεο, ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ,
αζθνχλ επίδξαζε ζηελ εμέιημε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαδξνκή. χκθσλα κε ην
παξαπάλσ πιαίζην, νη εξσηψκελνη/εο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εάλ ζεσξνχλ φηη
ην θχιν επεξεάδεη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαζψο θαη ηνλ
εξγαζηαθφ βίν θαη κε πνηνλ ηξφπν. λα ζρνιηάζνπλ εάλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνλ
δεκφζην ηνκέα έρνπλ δηαπηζηψζεη δηαθξίζεηο ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ζηε ζπλέρεηα
λα κηιήζνπλ γηα ην εάλ ην θχιν επεξεάδεη ηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη κε πνηνπο
ηξφπνπο.
Ζ Μ.Λ. (Δξσηψκελε 1), ππάιιεινο κε καθξά εκπεηξία ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε
δήισζε φηη ην θχιν δελ επεξέαζε ηηο δηθέο ηεο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη ζεσξεί
φηη δελ κπνξνχκε λα κηινχκε γηα αλδξηθά ή γπλαηθεία επαγγέικαηα. Αλαγλσξίδεη φηη
ζηνλ δεκφζην ηνκέα ππάξρνπλ δχν επίπεδα δηαθξίζεσλ θχινπ: α. απηέο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ζέζεηο επζχλεο θαη β. ζηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά. εκεηψλεη,
βέβαηα, φηη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θξίλνληαο απφ ηε δηθή ηεο
ππεξεζία, έρεη επηηεπρζεί αιιαγή ζηηο ζέζεηο επζχλεο, αθνχ πνιιέο απφ απηέο έρνπλ
θαιπθζεί απφ γπλαίθεο. Γπλαίθεο θαη άλδξεο δελ ζπκπεξηθέξνληαη γεληθά
δηαθνξεηηθά θαηά ηελ άζθεζε δηνίθεζεο, αιιά είλαη, βέβαηα, θπζηθφ λα
παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αθνχ, φπσο αλαθέξεη: «πκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά γηαηί
έρνπλ δηαθνξεηηθά βηψκαηα. Μέζα ζε απηά είλαη θαη ην θχιν ινγηθά… Άξα ίζσο λα
πξέπεη λα ην ζπκπεξηιάβνπκε. Αιιά δελ ζα έιεγα έλα λαη γεληθφ…».
Ο Μ.Υ. (Δξσηψκελνο 2), ππάιιεινο κε ζέζε επζχλεο, θαη κε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, αλαθέξεη φηη
ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζηεξεφηππα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν εξγαζίαο:
«Αλάινγα ην ρψξν ππάξρνπλ ζηεξεφηππα, δειαδή επεηδή έρεη ηχρεη λα έρσ εθπαηδεχζεη
ζηειέρε απφ φιν ηνλ δεκφζην ηνκέα, ππάξρεη ζηεξεφηππν φηη κφλν λνζειεχηξηα γίλεζαη
θαη φρη λνζειεπηήο, ελψ ππάξρνπλ θαη πάξα πνιχ θαινί λνζειεπηέο ζην θνκκάηη ηεο
παξνρήο ππνζηήξημεο θαη πγείαο. ηη κφλν ππξνζβέζηεο γίλεζαη θαη φρη γπλαίθα
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Ππξνζβέζηεο, ελψ έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε φηη ην ίδην ηζρχεη , άξα, κπνξψ λα πσ
πάξα πνιιά παξαδείγκαηα». ήκεξα απνηειεί, κάιινλ, κχζν φηη κφλν νη γπλαίθεο
επηιέγνπλ ηελ εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα ιφγσ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ:
«Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη πνιιέο γπλαίθεο επηιέγνπλ γηα ιφγνπο πξαθηηθφηεηαο
θαη νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ λα γίλνπλ δεκφζηνη ππάιιεινη αιιά απηφ είλαη
έλαο Μχζνο κε ηελ έλλνηα φηη θαη πάξα πνιινί άλδξεο ην επηιέγνπλ γηα ηνλ ίδην ιφγν.
Γηαηί έρνπκε άληξεο πνπ είλαη ινγηζηέο θαη ζέινπλ λα πάλε ζην Γεκφζην θαη γπλαίθεο
πνπ είλαη ινγίζηξηεο; Άξα ζεσξψ φηη είλαη έλαο κχζνο απηφ. Μχζνο κε ηελ έλλνηα φηη
φζν αθνξά ην γηαηί ζέισ λα γίλσ δεκφζηνο ππάιιεινο θαη κχζνο φζν αθνξά εάλ ζα
είλαη κφλν άληξεο ή ζα είλαη κφλν γπλαίθεο. Κακία ζρέζε. Δγψ βιέπσ φηη αλάινγα κε
ην πνηνο είλαη ν ζρεδηαζκφο, πνπ δελ έρεη λα θάλεη κε ην θχιν, κπνξεί λα πεηχρεη θαη
ηελ έληαμή ηνπ ζην δεκφζην θαη ηελ εμέιημε ζην Γεκφζην». Ο εξσηψκελνο ζεσξεί φηη
ζηαδηαθά θαη ιφγσ αλαλέσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, ε
θαηάιεςε ζέζεσλ επζχλεο απφ γπλαίθεο έρεη απμεζεί. Πηζηεχεη, επίζεο, φηη νη
γπλαίθεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηε δηνίθεζε γηαηί είλαη πην πξαθηηθέο, πην
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε.
Ζ Κ.. (εξσηψκελε 3) ζεσξεί φηη ην θχιν επεξεάδεη ηηο ζπνπδέο θαη ηελ επηινγή
επαγγέικαηνο. Κάλεη αλαθνξά ζε αλδξηθά θαη γπλαηθεία επαγγέικαηα. Παξφια απηά
ζεσξεί φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα απνηειεί
επηινγή θαη γηα άλδξεο θαη γηα γπλαίθεο. ηνλ δεκφζην ηνκέα δελ παξαηεξεί,
ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα, δηαθξίζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε, πνπ, ίζσο, ίζρπαλ
παιαηφηεξα. Θεσξεί φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ άζθεζε δηνίθεζεο θαη
ππνγξακκίδεη φηη νη γπλαίθεο θαηαλννχλ θαιχηεξα ζέκαηα νηθνγέλεηαο θαη
κνλνγνλετθφηεηαο, ρσξίο βέβαηα λα μερλά λα ζεκεηψζεη φηη ππάξρνπλ θαη νη
εμαηξέζεηο, γπλαίθεο πνπ είλαη «ζθχιεο». Τπνγξακκίδεη δε: «Έρσ δεη θαη άληξεο θαη
γπλαίθεο λα δηνηθνχλ εμίζνπ θαιά ε εμίζνπ άζρεκα. Άξα δελ παίδεη ξφιν».
Ο Υ.Ε. (εξσηψκελνο 4) πηζηεχεη φηη ην θχιν παίδεη ξφιν ζηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο θαη ηνλ εξγαζηαθφ βίν αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. ηνλ δεκφζην ηνκέα κπνξεί λα
ππάξρνπλ δηαθξίζεηο αιιά είλαη ειαθξέο π.ρ. ζηα απνξξηκκαηνθφξα ζα εμαληιήζνπλ
ηνπο άλδξεο πξηλ αλεβάζνπλ θάπνηα γπλαίθα. Έρεη πξντζηάκελν άλδξα θαη ε άζθεζε
δηνίθεζεο ζεσξεί φηη ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη φρη κε ην
θχιν: «Γελ λνκίδσ φηη παίδεη ξφιν ην θχιν. Αλεμαξηήηνπ θχινπ θαη νη δπν ιεηηνπξγνχλ
ην ίδην, πεξηζζφηεξν έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ παξά κε ην θχιν».
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Ζ Μ.. (εξσηψκελε 5) ζεσξεί φηη ην θχιν επεξεάδεη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη
φηη ππάξρνπλ θξνχζκαηα ζεμηζκνχ θαη πξνθαηαιήςεσλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε.
Τπνζηεξίδεη φηη ν πξντζηάκελνο αλάινγα κε ην θχιν πηνζεηεί δηαθνξεηηθή
ζπκπεξηθνξά: «…..λνκίδσ είλαη αλαπφθεπθην. Ζ γπλαίθα κεηά απφ φια απηά ηα ρξφληα
θαηαπίεζεο, ζε κηα παηξηαξρηθή θνηλσλία δνχκε…θαη φια απηά…ε γπλαίθα γηα λα
κπνξέζεη λα επηβιεζεί, λα εγεζεί, ίζσο ρξεηάδεηαη λα επηζηξαηεχζεη ζε πνιχ κεγαιχηεξν
βαζκφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ή πνπ πξνζπαζεί λα βξεη, ρσξίο λα ηα
δηαζέηεη γηαηί ππάξρεη ε θαρππνςία, ίζσο, κηα ππνηίκεζε… νπφηε λνκίδσ φηη ρξεηάδεηαη
λα είλαη πην έληνλε, πην εγεηηθή, δειαδή απηφ πνπ ιέλε ην απίζηεπηα ζεμηζηηθφ λα είλαη
„πην ζθχια‟ γηα λα θαηαθέξεη λα εγεζεί ζε έλα ρψξν, λνκίδσ φηη γίλεηαη αλαγθαζηηθά,
γηαηί βξίζθεη, ζπλαληάεη απφ θάησ κηα θαρππνςία φηη επεηδή είλαη ην αδχλακν, ην
αζζελέο θχιν δε δηαζέηεη εθ θχζεσο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. Οπφηε λνκίδσ φηη
αλαγθαζηηθά ρξεηάδεηαη λα αζθήζεη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε
έλαλ άλδξα». Πηζηεχεη, δε, φηη εάλ είρε γπλαίθα πξντζηακέλε ζα είρε πεξηζζφηεξνπο
θνηλνχο θψδηθεο, φρη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν αιιά γηα θάπνην πξνζσπηθφ ή
νηθνγελεηαθφ πξφβιεκα, αθνχ κε άλδξα πξντζηάκελν ληψζεη ιηγφηεξν νηθεία.
Ο Λ.Α. (εξσηψκελνο 6) ζεσξεί φηη ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ αληαπνθξίλνληαη
άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη θέξλεη παξαδείγκαηα
απφ ηελ ππεξεζία ηνπ: «Ναη. ην πξαθηηθφ εδψ δελ ηα θαηαθέξλνπλ νη γπλαίθεο φπσο..
ρη φηη ηειείσο... Αο πνχκε ε Ε. λαη κελ ην έρεη παξάδεηγκα λα βγεη έμσ, αιιά δελ ην
έρεη ην πξαθηηθφ. Σν έρεη, ην ζεσξεηηθφ ην έρεη. Σα έρεη ζην κπαιφ ηεο. Αιιά φηαλ ήζειε
θάηη πξαθηηθφ ηξέρακε... Ή ζα ην πνχκε εκείο, ή ζα ηξέρακε εκείο έμσ. ην πξαθηηθφ...
Δίλαη θάπσο... Σα ηερληθά είλαη θάπσο ιίγν πην δχζθνια ζην κπαιφ ηεο γπλαίθαο, ζηε
ινγηθή ηεο γπλαίθαο πηζηεχσ. Σψξα ζηηο εηαηξείεο πνπ ιεο ή ζηελ αγνξά ηελ άιιε...,
είλαη θαη γπλαίθα, κπνξεί λα ην θάλεη θαη ε γπλαίθα, δελ είλαη ζέκα». Πηζηεχεη φηη δελ
ππάξρνπλ δηαθξίζεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη φηη εάλ θάπνηνο αμίδεη αλαγλσξίδεηαη:
«ρη φρη. Γελ λνκίδσ φρη. Γελ ππάξρεη ηέηνην πξάγκα. Αξθεί Να μέξεη ηη θάλεη, έηζη;
Γηαηί κπνξεί λα είλαη θαη γπλαίθεο πνπ λνκίδνπλ φηη θάλεη... Να πξνζγεησλφκαζηε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Αλαγλσξίδνληαη δειαδή θαη απφ ηνπο κελ θαη απφ ηνπο δε ηη είλαη. Γελ
λνκίδσ φηη ππάξρεη θάηη ηέηνην». Πηζηεχεη φηη ην θχιν επεξεάδεη ηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο: «Α... Πηζηεχσ λαη επεξεάδεη ηη ζα δηαιέμνπλ. Άιιν νη γπλαίθεο Άιιν νη
άληξεο πηζηεχσ. Οη γπλαίθεο πεξηζζφηεξν δεηάλ ην γξαθείν, λα είλαη θάηη ηέηνην. Οη
άληξεο πηζηεχσ είλαη πην επέιηθηνη ζε απηφ, ε λα θάλνπλ θάηη άιιν. Ζ γπλαίθα είλαη πην
ζην ζεσξεηηθφ Πηζηεχσ πην πνιχ. Καη ην πάεη θαη θαιχηεξα... Γελ είλαη ζέκα φηη δελ...
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Σν απνδερφκαζηε δειαδή. Σν θαηαθέξλεη. Γελ ιέσ φηη δελ ην θάλεη ζσζηά». Δπίζεο,
ππνζηεξίδεη φηη παξφιν πνπ έρεη παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθήο δηνίθεζεο απφ άλδξα
θαη γπλαίθα, ηειηθά δελ πηζηεχεη φηη ην θχιν έρεη επίδξαζε ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο:
«Γελ λνκίδσ φηη επεξεάδεη. Έρεη εμαιεηθζεί απηφ. Καη γπλαίθα λα είλαη... Υα ρα. Γελ
λνκίδσ. Αξθεί λα.. Πψο ζα δηνηθεί ν θαζέλαο. Μπνξεί λα είλαη άληξαο κπνξεί λα είλαη
γπλαίθα. Έρνπκε αλζξψπνπο εδψ κέζα πνπ δηνηθνχλ θαη γπλαίθεο θαη άληξεο πνπ είλαη
εμίζνπ ε ζηξαβφμπιν, ή κπνξεί λα είλαη θαη θαινί. Γειαδή Γελ κπνξψ λα ην θξίλσ
απηή ηε ζηηγκή πψο ζα είλαη θαιχηεξα αλ είλαη Άλδξαο ή γπλαίθα».
Ο Φ.Μ. (εξσηψκελνο 7) ππνζηεξίδεη φηη ην θχιν επεξεάδεη ηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο αθνχ θάπνηεο δνπιεηέο είλαη γηα άλδξεο θαη θάπνηεο γηα γπλαίθεο. Αλαθέξεη
φηη ζπλδέεη κε ην αλδξηθφ θχιν ηηο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο, ελψ ηε γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε θαη ηε δνπιεηά γξαθείνπ κε ηηο γπλαίθεο: «Κπξίσο φζεο έρνπλ λα θάλνπλ
κε ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο είλαη πην πνιχ θπξίσο είλαη άληξεο. Σψξα δνπιεηά γξαθείνπ,
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, πάλε πην πνιχ ζε γπλαίθεο. ρη φηη δελ κπνξνχλ λα ηηο
θάλνπλ θαη άληξεο, αιιά λνκίδσ πην πνιχ, -πην πνιχ ζπλήζεηα είλαη; Ση λα ζαο πσ..».
ηνλ δεκφζην ηνκέα ζεσξεί φηη ε θαηάζηαζε είλαη θαιή θαη φηη δελ ππάξρνπλ
δηαθξίζεηο. Έρεη άλδξα πξντζηάκελν θαη δελ κπνξεί λα δειψζεη εάλ ππάξρεη δηαθνξά
κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο πξντζηακέλνπ. ρη, ινηπφλ, απφ πξνζσπηθή εκπεηξία
αιιά απφ απηά πνπ αθνχεη απφ άιινπο ππαιιήινπο νη γπλαίθεο, θάπνηεο θνξέο
ράλνπλ ηνλ έιεγρν θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο θαη γίλνληαη ε πεγή εληάζεσλ
ζηελ ππεξεζία. «Πξνζσπηθή εκπεηξία δελ είρα, απιψο έρσ αθνχζεη... θαη ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα ηέηνηεο ηζηνξίεο. Οη γπλαίθεο κε ηε δηνίθεζε ππάξρνπλ εληάζεηο,
δεκηνπξγνχληαη πνιιέο εληάζεηο».
Ο Η.Α. (εξσηψκελνο 8) ζεσξεί φηη νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ζπλδένληαη κε ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ιηγφηεξν κε ην θχιν: «Γελ λνκίδσ φηη επεξεάδεη.
Έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε αλζξψπνπ. Δγψ πξνζσπηθά
ζπλεξγάδνκαη άξηζηα θαη κε άλδξεο ζπλαδέιθνπο θαη κε γπλαίθεο. Γειαδή δε ζα πσ, α,
έρσ λα θάλσ απηφ θαη ζεσξψ επεηδή απηφο είλαη άλδξαο ζα θάλεη θαιχηεξα ηε δνπιεηά.
Σπραίλεη θάπνηεο θνξέο πξάγκαηη, κπνξεί λα είλαη θαη ηπραίν, ίζσο λα είλαη θαη ηπραίν,
θάπνηεο δνπιεηέο, ζε θάπνηεο δνπιεηέο λα είλαη θαιχηεξνη άλδξεο ή γπλαίθεο αιιά
ελδερνκέλσο λα είλαη ιίγν παξαπιαλεηηθφ απηφ. Δγψ έρσ δηαπηζηψζεη, αο πνχκε ζηε
δηθηά κνπ ηε δνπιεηά, φηη λα απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη έηζη έλα θαθφ ζηεξεφηππν, φηη
ζηε δηθηά καο ηε δνπιεηά είλαη πξνηηκφηεξν ζηελ πξψηε γξακκή, απηνί πνπ ζα πάξνπλ
ηελ απφθαζε λα είλαη νηθνλνκνιφγνη ή ηέινο πάλησλ λα είλαη ζεηηθψλ επηζηεκψλ απφ
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ηνπο λνκηθνχο. Γηα ίδηεο ππνζέζεηο ε λννηξνπία ηνπ λνκηθνχ είλαη λα ράλεηαη κέζα ζην
λφκν θαη λα θνβάηαη λα ιάβεη ηελ απφθαζε. Απηφ βέβαηα ηνλ πξνθπιάζζεη, είλαη πην
θνβεηζηάξεο, θη εκείο ζην ρσξηφ καο ιέκε φηη „ε κάλα ηνπ θνβεηζηάξε δελ έθιαςε
πνηέ‟. Δληάμεη, λα κελ εθηίζεηαη. Δλδερνκέλσο δειαδή, θαηαιαβαίλεηε ηψξα ηε
δηαθνξνπνίεζε, δελ είλαη άληξαο γπλαίθα, είλαη πην πνιχ ραξαθηήξεο θαη έρεη λα θάλεη
ζρέζε θαη κε ηελ εηδηθφηεηα». Πηζηεχεη φηη δελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο βάζεη θχινπ θαη
κάιηζηα, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ππεξεζία πνπ ππεξεηεί ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα έρνπλ
γπλαίθεο πξντζηακέλεο.

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ θάησζη πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη/εο εξσηψκελνη/εο ζπκθσλνχλ
φηη ε επηινγή επαγγέικαηνο επεξεάδεηαη απφ ην θχιν. Ζ Μ.Λ. (εξσηψκελε 1) ζεσξεί
φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο, ν Μ.Υ. (εξσηψκελνο 2)
πηζηεχεη φηη είλαη κχζνο φηη ε επηινγή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο ρψξνπ εξγαζίαο γίλεηαη
κφλν απφ ηηο γπλαίθεο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ν Η.Α.
(εξσηψκελνο 8), ν νπνίνο ζεσξεί φηη ε πξνζσπηθφηεηα παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν
απφ ην θχιν.
Οη πεξηζζφηεξνη/εο εξσηψκελνη/εο, επίζεο, ζπκθσλνχλ φηη ελψ ζπλερίδνπλ λα
ππάξρνπλ δηαθξίζεηο θαη ζηεξεφηππα θχινπ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, απηέο έρνπλ
ζηαδηαθά ακβιπλζεί θαη βειηησζεί, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Υ.Ε. (εξσηψκελνο 4) θαη
Μ.. (εξσηψκελε 5) ιφγσ ησλ λέσλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ δεκφζην
ηνκέα θαη νη νπνίνη/εο θέξνπλ κηα λέα θνπιηνχξα θαη αληίιεςε.
Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη/εο ζπκθσλνχλ φηη ε άζθεζε δηνηθεηηθνχ έξγνπ
ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ θαη ιηγφηεξν κε ην
θχιν ηνπ. Παξφια απηά ε Κ.. (εξσηψκελε 3) ππνζηεξίδεη φηη κηα γπλαίθα, ιφγσ
θχινπ, κπνξεί λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα κηα άιιε γπλαίθα π.ρ. κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο. ε Μ.. (εξσηψκελε 5) φηη κηα γπλαίθα πξντζηακέλε, ίζσο επηδεηθλχεη
κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζε πξνζσπηθά ζέκαηα θαη ν Μ.Υ. (εξσηψκελνο 2) φηη νη
γπλαίθεο είλαη θαιχηεξεο πξντζηακέλεο δηφηη έρνπλ πξαθηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε.
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Πίλαθαο 10.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ζηεξεόηππα θύινπ κε ραξαθηεξηζηηθά πξνθίι
(Φχιν θαη
(Φχιν θαη
Γεκφζηνο ηνκέαο
επαγγεικαηηθέο
Γηνίθεζε)
ζηεξεφηππα θαη
επηινγέο)
δηαθξίζεηο
Δξσηώκελε 1 / Μ.Λ.
Σν θχιν δελ
Γελ ππάξρεη
Γχν εηδψλ
Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε
επεξεάδεη ηηο
δηαθνξά
ζηεξεφηππα: ζέζε
επζχλεο, ΠΔ κε
επαγγεικαηηθέο
επζχλεο θαη
κεηαπηπρηαθφ
επηινγέο
θαζεκεξηλή
ζπκπεξηθνξά
Δξσηώκελνο 2 / M.X.
Μχζνο φηη ε επηινγή
Έρνπλ γίλεη
Τπάξρνπλ
Άληξαο, >37, Θέζε
γίλεηαη κε βάζε ηνλ
αιιαγέο πξνο
ζηεξεφηππα θαη
επζχλεο, ΠΔ κε
νηθνγελεηαθφ
ζεηηθή θαηεχζπλζε.
δηαθξίζεηο αιιά ε
κεηαπηπρηαθφ
πξνγξακκαηηζκφ.
Οη γπλαίθεο πην
θαηάζηαζε έρεη
πξαθηηθέο θαη κε
βειηησζεί
ελζπλαίζζεζε
Δξσηώκελε 3 / Κ..
Σν θχιν επεξεάδεη Μπνξεί λα ππάξρεη Ο δεκφζηνο ηνκέαο
Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε
ηηο ζπνπδέο θαη ηηο
δηαθνξά π.ρ. κηα
είλαη πιένλ επηινγή
επζχλεο (θαηείρε ζην
επαγγεικαηηθέο
γπλαίθα κπνξεί λα
θαη γηα άλδξεο θαη
παξειζφλ), ΠΔ κε
επηινγέο
θαηαιάβεη κηα
γηα γπλαίθεο
κεηαπηπρηαθφ
εξγαδφκελε
κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο
Δξσηώκελνο 4 / Υ.Ε.
Σν θχιν παίδεη ξφιν Ζ πξνζσπηθφηεηα Διαθξηέο δηαθξίζεηο
Άληξαο, >37, ρη ζέζε
ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ αηφκνπ θαη φρη
επζχλεο, ΓΔ
επηινγέο
ην θχιν
Δξσηώκελε 5 / Μ..
Γπλαίθα <37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ

Σν θχιν επεξεάδεη
ηηο επαγγεικαηηθέο
επηινγέο

Δξσηώκελνο 6 / Λ.Α.
Άληξαο, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΓΔ

Σν θχιν επεξεάδεη
ηελ επαγγεικαηηθή
επηινγή. Οη γπλαίθεο
θαιχηεξεο ζηα
ζεσξεηηθά

Δξσηώκελνο 7 / Φ.Μ.
Άληξαο, <37, ρη ζέζε

Σν θχιν παίδεη ξφιν
ζηηο επαγγεικαηηθέο
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Ο πξντζηάκελνο
αλάινγα κε ην
θχιν θέξεηαη
δηαθνξεηηθά
Σν θχιν δελ
επεξεάδεη ηνλ
ηξφπν δηνίθεζεο

Οη γπλαίθεο
κεξηθέο θνξέο

Τπάξρνπλ
θξνχζκαηα ζεμηζκνχ

Τπάξρνπλ
δηαθξίζεηο, νη νπνίεο
νθείινληαη φκσο π.ρ.
ζην γεγνλφο φηη νη
γπλαίθεο δελ είλαη
θαιέο ζηα πξαθηηθά
Γελ ππάξρνπλ
δηαθξίζεηο ζηνλ

επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.
Άληξαο, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ

επηινγέο. Κάπνηα
ράλνπλ ηνλ έιεγρν
επαγγέικαηα γηα
αιιά γεληθά έρεη λα
γπλαίθεο θαη θάπνηα
θάλεη κε ηελ
γηα άλδξεο
πξνζσπηθφηεηα
Σν θχιν δελ
Γελ κπνξεί λα
επεξεάδεη ηηο
απαληήζεη γηαηί δελ
επαγγεικαηηθέο
είρε πνηέ άκεζα
επηινγέο αιιά ε
γπλαίθα
πξνζσπηθφηεηα θάζε
πξντζηακέλε
αηφκνπ

δεκφζην ηνκέα

Γελ ππάξρνπλ
δηαθξίζεηο ζηνλ
δεκφζην ηνκέα

4.3.2. Απόδνζε εξγαζίαο
Έλα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχζε κία ζεηξά απφ ζηεξενηππηθέο
αληηιήςεηο πνπ έρνπλ αλαδεηρηεί απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη είρε ζρέζε κε ηελ
εηθφλα θαη ηελ ηαπηφηεηα πνπ νη ίδηνη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζθηαγξαθνχλ γηα ηνπο
ίδηνπο. γηα ηελ εξγαζία ηνπο.
Ζ Μ.Λ., 37 εηψλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζηελ εξψηεζε καο αλ νη δεκφζην
ππάιιεινη είλαη εξγαηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί, ήηαλ αθνπιηζηηθή ε απάληεζε ηεο.
ην άθνπζκα ηεο ιέμεο δεκφζηνο ππάιιεινο ζθέπηνκαη «…θάπνηνλ πνπ
ηαιαηπσξείηαη, πνπ είλαη ζηε ζπξίδα ηνπ ΗΚΑ θαη ηνλ βξίδνπλ. Θα έβαδα έλα 70% γηαηί
πξέπεη λα έρεηο θαη θίλεηξα, πξέπεη λα έρεηο θαη επθαηξίεο γηα λα γίλεηο θαιχηεξνο. Αλ
δελ ππάξρνπλ ή ηα εθεπξίζθεηο, 100% δελ ζα έβαδα».
Βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηεο πηζηεχεη φηη

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ

ππαιιήισλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ

ππεξεζηψλ, «…ζθεθηφκελε κία

ζπγθεθξηκέλε ζπλάδειθν πνπ δελ είλαη απνδνηηθή, δελ κπνξεί ε θνπέια, δελ ηεο
ρξεψλνπλ θαη αληίζηνηρα ζέκαηα. Καη ηα δχζθνια πάλε ζε απηφλ πνπ κπνξεί λα ηα
θαηαθέξεη. Γηαηί θάπνηνο είλαη εξγαηηθφο θαη θάπνηνο φρη; Ίζσο γηαηί αγαπάεη ην
αληηθείκελν πεξηζζφηεξν, έρεη πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο, έρεη δερηεί βνήζεηα απφ
θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη, ηνπ ρξεψλνπλ ζπλέρεηα ην ίδην πξάγκα θαη άξα μέξεη λα ην θάλεη
–ζα κπνξνχζε φκσο λα ηνπ ρξεψλνπλ ην ίδην θαη λα κελ ην θάλεη. Ίζσο είλαη πνιιέο νη
παξάκεηξνη θαη δελ κπνξψ λα ηηο πηάζσ απηή ηε ζηηγκή… ».
Ο Μ.Υ. 53 εηψλ κε δηδαθηνξηθφ, ζέζε επζχλεο θαη πνιιά έηε πξνυπεξεζίαο, ζηελ
εξψηεζε καο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ καο είπε: «Σν
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δεκφζην έρεη πνιχ ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο, πνιχ απνηειεζκαηηθνχο θαη πάξα πνιχ
απνδνηηθνχο. Σν ζέκα είλαη φηη φπσο είπακε θαη πξηλ ζην ηζνπεδσηηθφ ζχζηεκα πνπ
έρνπκε εθαξκφζεη κέρξη ηψξα, είλαη φηη δελ ππάξρεη θακία δηάθξηζε ζην πνπ θάπνηνο
είλαη πην παξαγσγηθφο ή δελ είλαη παξαγσγηθφο».
«… έρνπκε κάζεη ζπλήζσο ζηε θηινζνθία καο νη Έιιελεο, πην πνιχ λα γθξηληάδνπκε
γηα απηφ πνπ δελ θάλνπκε, ή γηα απηφ πνπ δελ γίλεηαη, παξά λα επηβξαβεχνπκε απηφ πνπ
γίλεηαη».
Οη πξνηάζεηο – ιχζεηο πνπ δίλεη ζην πξφβιεκα ηεο κε απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, ξεαιηζηηθέο θαη άκεζα εθαξκφζηκεο ηηο νπνίεο θαη
αλαθέξνπκε:
«…ε κε απφδνζε θαη ην κε απνηέιεζκα ζε κία ζεηξά ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα έρεη λα
θάλεη κε ηελ ιάζνο θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ιάζνο ππεξεζία. Άξα
κπνξεί λα έρνπκε ηε ιάζνο ππεξεζία, ζην ιάζνο άλζξσπν, ζην ιάζνο επαγγεικαηηθφ
ρψξν, γηαηί θιεηδψζεθε κε κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο πνπ δελ ήηαλ ζσζηνχ
πξνγξακκαηηζκνχ πνιηηηθήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ».
«Απηνί πνπ δελ είλαη απνδνηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί γηαηί είλαη ε ιάζνο επηινγή γηα
ηελ ιάζνο ζέζε κε ηε ιάζνο αξκνδηφηεηα, θαη απηνί απφ ηε θχζε ηνπο , ιφγσ
αλζξψπηλεο δηάζηαζεο, έρνπλ πξνβιήκαηα ςπρνινγηθά, ή έρνπλ ιάζνο αληηκεηψπηζε
πξαγκάησλ. Σν θαζέλα εμ απηψλ ζέιεη δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε. Καη ελψ ζεσξνχκε φηη
δελ πεξηζζεχεη θαλέλαο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζεσξνχκε φηη ηα πεξηζψξηα
βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ηεξάζηηα».
Γίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ψζηε ν θαζέλαο λα βξεη ηελ
θαηάιιειε ππεξεζία κέζα ζηελ νπνία λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί θαη λα ληψζεη
παξαγσγηθφο θαη δεκηνπξγηθφο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Έλαο επαγγεικαηίαο ν
νπνίνο είλαη δπζηπρηζκέλνο γηαηί αλαπαξάγεηαη θαη δελ θάλεη ηίπνηα δεκηνπξγηθφ ή
θαηλνχξγην, είλαη θπζηνινγηθφ απηφ λα ηνπ πξνθαιεί ςπρνινγηθή θφπσζε θαη άξα λα
παξέρεη θαθέο ππεξεζίεο, είηε είλαη ινγηζηήο ζην δεκφζην είηε είλαη ινγηζηήο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα». «Πξέπεη επηηέινπο λα μεθαζαξίζνπκε ζην δεκφζην, φηη πνηνη θάλνπλ
γηα front Office γηα εμππεξέηεζε πνιίηε πνπ ζέιεη εηδηθή ςπρνινγία, εηδηθή εθπαίδεπζε
θαη εηδηθή δηαρείξηζε θαη Πνηνη θάλνπλ κφλν γηα back Office».
« Απηνχο πνπ είλαη θνπξαζκέλνη λα ηνπο βνεζάκε λα αιιάμνπλ πφζην, απηνί πνπ
ζέινπλ λα... λα ηνπο βνεζάκε λα αλαλεσζνχλ, γηαηί είλαη πξφθιεζε ην λέν θαη φρη
θαηαδίθε, άξα πξέπεη λα αιιάμεη απηή ε λννηξνπία θαη απηνί πνπ ζέινπλ ςπρνινγηθή
δηαρείξηζε, λα έρνπλε ςπρνινγηθή δηαρείξηζε. Άξα ινηπφλ ε έλλνηα ηνπ ζηεξεφηππνπ
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απηνχ, είλαη φηη εκείο νη ίδηνη κπνξεί λα κελ θάλνπκε ηε ζσζηή πάιη θαηαλνκή, ή ην
ζσζηφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ επφκελε εκέξα».
Ζ Κ.. 53 εηψλ, θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, κε πνιπεηή εκπεηξία, ζηελ εξσηεζε
καο αλ είλαη εξγαηηθνί νη ππάιιεινη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα καο απάληεζε: «ρη φινη.
Καη πάιη γηα απηφ θηαίεη ε πνιηηηθή εγεζία. Γελ θάλνπλ θαιή θαηαλνκή πξνζσπηθνχ,
δελ κπνξεί ζε έλα ηκήκα λα δνπιεχνπλε 10 θαη λα θάζνληαη πέληε θαη ζε έλα άιιν
ηκήκα λα είλαη ηέζζεξηο θαη λα ηνπο βγαίλεη ε ςπρή. Γελ γίλεηαη θαιή θαηαλνκή.
Κάπνηνη θάζνληαη εληφο εηζαγσγηθψλ. Κάλνπλ θάπνηα δνπιεηά, αιιά ίζσο θάπνπ αιινχ
λα κπνξνχζαλ λα είλαη πην ρξήζηκνη».
Ζ Κ.. πηζηεχεη φηη ε απφδνζε ησλ ππαιιήισλ είλαη ν ζπλδπαζκφο δπν παξαγφλησλ
ηεο κνξθήο δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ θαη ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλ δελ ζπλδπαζζνχλ ζσζηά θαη έμππλα απηνί νη δχν
παξάγνληεο δελ ζα κπνξέζεη λα απνδψζεη θαη λα παξάμεη έξγν θακία ππεξεζία φζν
ηθαλνχο ππαιιήινπο θαη πξντζηακέλνπο λα έρεη. Δπίζεο ππνζηεξίδεη πσο αλ
κεηαθηλεζνχλ ζε άιιε ππεξεζία, «…ζα αλαγθαζηνχλ λα δνπιέςνπλε. Σί ζα θάλνπλε;
Μπνξεί

λα

θάλνπλε

δχν

κέξεο

παξαπάλσ,

αιιά

ζα

ηε

βγάινπλε

ηε

δνπιεηά». «…ππάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ πνπ δελ ρξεηάδεηαη
θαη άιιεο πνπ ρξεηάδνληαη. Να θαηαλείκνπλ ην πξνζσπηθφ ζσζηά.»
O Υ.Ε., 39 εηψλ απφθνηηνο Λπθείνπ θαη κε θάηνρνο ζέζεο επζχλεο, πηζηεχεη φηη νη
δεκφζηνη ππάιιεινη δελ είλαη ηδηαίηεξα εξγαηηθνί θαη νχηε αληαγσληζηηθνί θαη ζαλ
θχξηα θαη βαζηθή αηηία ζεσξεί φηη «…έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε
αλζξψπνπ θαη ηελ ειηθία, ζίγνπξα φηαλ θάπνηνο είλαη πνιιά ρξφληα ζην ρψξν εξγαζίαο
ε απνδνηηθφηεηα ηνπ έρεη κεησζεί ελψ απηφο πνπ έρεη ιηγφηεξα ρξφληα επαγγεικαηηθήο
έρεη πεξηζζφηεξε φξεμε γηα δνπιεηά».
Ζ Μ.. 33 εηψλ απφθνηηνο ηεο ΔΓΓΑ, ππνζηεξίδεη θαη απηή φηη νη δεκφζηνη
ππάιιεινη δελ είλαη ηφζν εξγαηηθνί θαη απηφ ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηεο άπνςε
νθείιεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θάζε ππαιιήινπ θαη φπσο καο
είπε: «… ν ηεκπέιεο θαη ν αραΐξεπηνο είηε είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο είηε ηδησηηθφο,
απιά ζα βξεη ρίιηνπο ηξφπνπο λα κε δνπιέςεη. Καη ν εξγαηηθφο ζα βξεη ρίιηνπο ηξφπνπο
λα αληαπνθξηζεί ζηε δνπιεηά ηνπ θαη λα είλαη ζσζηφο».
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χκθσλα κε ηελ απάληεζε ηεο, έθαλε έλαλ δηαρσξηζκφ κε βάζεη ηνλ φγθν δνπιεηάο
πνπ κπνξεί ελδερνκέλσο λα έρεη κηα ππεξεζία, «…κηα ππεξεζία πνπ δελ έρεη κεγάιν
φγθν εξγαζίαο ή έρεη ππεξάξηζκν πξνζσπηθφ ινγηθφ είλαη ε δνπιεηά λα κπνξεί λα
κνηξαζηεί πεξηζζφηεξν, δειαδή λα κελ έρεη λα θάλεη κε ην φηη εγψ δε ζέισ λα δνπιέςσ
αιιά λα κελ έρσ φγθν εξγαζίαο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν».
Ο Λ.Α. 53 εηψλ Γ.Δ. θαηεγνξίαο ζηελ εξψηεζε καο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
ηελ εξγαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππνζηεξίδεη φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο
ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δίλεη έλα κέξνπο επζχλεο ζηνλ ππάιιειν θαη
πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ δηνίθεζε θαη ηελ ηεξαξρία, «…ην ζχλνιν ζίγνπξα δελ είλαη
απνηειεζκαηηθφ. Αιιά δελ μέξσ αλ επζχλεηαη Ο ππάιιεινο ή ην ζχζηεκα. Ννκίδσ
πεξηζζφηεξν ην ζχζηεκα θηαίεη. Γελ θηαίεη ν ππάιιεινο ζε απηφ. Ννκίδσ φηη ε δηνίθεζε
θηαίεη απφ πάλσ. Έλαο πξντζηάκελνο ε έλαο δηεπζπληήο μέξεη ηη θάλεη ν θαζέλαο. Απηφο
πξέπεη λα ιχζεη ην ζέκα. Γελ θηαίεη ν ππάιιεινο. Αλ δελ ηνπ θάλεη ζηείιε ηνλ θάπνπ
αιινχ πνπ θάλεη. Δάλ δελ θάλεη, μέξσ εγψ;, βξείηε κία ιχζε, λα θάλεη θάηη άιιν».
Δίλαη πνχ ειπηδνθφξν θαη αηζηφδνμν ην γεγνλφο φηη «… ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνχ
ππάξρεη ζην Γεκφζην θαηά 90% δελ λνκίδσ φηη δελ θάλνπλ. Κάλνπλ φινη. Απιά, ν
εθάζηνηε πξντζηάκελνο, δηεπζπληήο, πνιηηηθή εγεζία... Απφ εθεί μεθηλνχλ φια».
Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη θάλεη κηα απηνθξηηηθή γηα ηελ δηθή ηνπ
πεξίπησζε: « Μπνξεί λα κε πάξεη εκέλα λα κε πάεη ζην δηνηθεηηθφ λα θάλσ... Ση λα
θάλσ; Γελ ζα απνδψζσ. Απηφ είλαη αιήζεηα. Δίλαη θάπνηνο άιινο... Δίλαη ζε θάπνηα
ζέζε πνπ δελ θάλεη. Βάιε ηνλ θάπνπ ζε θάπνηα ζέζε, δνθίκαζε, θάλε κία ελαιιαθηηθή.
Καη ζην ηέινο αο έρεη επηπηψζεηο, άκα δεηο ε ηνπ δεηάο ηη ζέιεη λα θάλεη θαη δελ γίλεηαη
... Αθνχ δελ θάλεηο πνπζελά λα έρεηο επηπηψζεηο. Να ιεηηνπξγήζεη απηφ».
Δμίζνπ ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηεο εγεζίαο θαη
ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί απηή λα επηθέξεη ζηελ φιε
δηαδηθαζία «…ππάξρεη ν θφβνο, ππάξρεη ε ηεξαξρία, ηζρχεη ε ηεξαξρία. Καη λνκίδσ φηη
ν θφζκνο ην απνδέρεηαη. Άξα ε ηεξαξρία κπνξεί λα θάλεη πξάγκαηα θαη λα ηνπ πεη ηνπ
αιινπλνχ, λα ηνλ βάιεη ηνλ θαζέλα ζηε ζέζε ηνπ. Γελ ππάξρεη ζέκα. Ννκίδσ φηη κφλν
έηζη. Λχλεηαη απηφ».
Ο Μ.Φ. 38 εηψλ θαη απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ καο είπε: «…είλαη εξγαηηθνί θαη είλαη
απνηειεζκαηηθνί. Πνιιέο θνξέο είλαη φκσο θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ ην ζχζηεκα έηζη, ε
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γξαθεηνθξαηία, θάλεη λα θαίλεζαη ιίγν αδξαλήο, φηη θσιπζηεξγείο, δελ είζαη επέιηθηνο,
δελ πηζηεχσ φηη δελ ζα ήζειε λα είλαη θάπνηνο εξγαηηθφο θαη απνδνηηθφο. Να είλαη
αδξαλήο ζπλέρεηα δελ γίλεηαη».
Δθηφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο δίλεη κεγάιε ζεκαζία θαη «… ζην αληηθείκελν εξγαζίαο ην
νπνίν κπνξεί λα είλαη...

λα πξέπεη λα εμειηρζεί ιίγν, λα επηθαηξνπνηεζεί, λα

ηξνπνπνηεζεί. ίγνπξα ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη, ην νπνίν
κπνξεί λα είλαη άθαηξν κε ηελ επνρή. Θα πξέπεη λα εμειηρζεί, λα ηξνπνπνηεζεί, λα
ςάμσ λα βξσ θάηη άιιν. Απηφ».
Γίλεη ζεκαζία ζην αληηθείκελν δηφηη εάλ απηφ δελ ηξνπνπνηεζεί κε φιεο ηηο αιιαγέο
πνπ ζπκβαίλνπλ δελ ζα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηηο απαηηήζεηο ησλ
πνιηηψλ, «…κε βάζε ην νξγαλφγξακκα δειαδή... γηαηί πάεη λα ραζεί ην αληηθείκελν
πνπ είκαζηε εδψ ηψξα, νπφηε ζα πάκε ζε θάηη άιιν ζεσξεηηθφ».
Ο Η.Α. 38 εηψλ θαη απφθνηηνο παλεπηζηεκίνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ
εξγαηηθφηεηα δελ θάλεη δηαρσξηζκφ ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα αιιά δίλεη κεγάιε
ζεκαζία ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ. « Έρεη λα θάλεη ζρέζε γηα κέλα, ην
πφζν ζνβαξά ζα πάξεη, πφζν ζέβεηαη ν άιινο ηε δνπιεηά πνπ θάλεη. ε καο
αλαγθαζηηθά δελ κπνξείο λα ζηακαηήζεη λα δνπιεχεηο, θάηη πξέπεη λα θάλεηο, αιιηψο
δελ κπνξείο λα ζηαζείο δειαδή ζα ζε „θάλε‟ νη ππνζέζεηο ζνπ. Ο άιινο ζέιεη λα πάξεη
ηα έλζεκα ηνπ γηαηί δελ ηνπ δίλνπλ ηα θάξκαθα»
ηελ αλάιπζε πνπ καο έθαλε ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έδσζε κεγάιε βαξχηεηα θαη ζεκαζία ζηνλ
ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο ε νπνία κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ζηνλ ρσξν ηνπ
δεκνζίνπ.
«Δγψ απφ ην 2013 δελ ππάξρσ ζηελ αμηνιφγεζε. Γελ ζέισ λα μέξσ, κε φπνηαο κνξθήο
αμηνιφγεζε, πνηα είλαη ε άπνςε ηνπ πξντζηάκελνπ κνπ; Γελ κπνξεί απηφο ν
πξντζηάκελνο λα πεη πέξα απφ ηελ θιαζηθή αμηνιφγεζε, εάλ ζέιεη λα είλαη θαη
πξσηνπφξνο, λα πεη φηη ζαο θαηαζέησ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ππάιιεινο ην ηκήκα έβγαιε
δχν εθαηνκκχξηα θαη ην έλα εθαηνκκχξην ην έθνςε απηφο. Καη αο ππάξρεη. ζνλ δελ
ππάξρεη είλαη απηφ πνπ έιεγε ν Αξηζηνηέιεο είλαη ε αμίσζε, ν άμηνο δελ ζέιεη λα θάλεη
κηα άμηα πξάμε γηα λα αληακεηθζεί. Αιιά εάλ ηελ θάλεη, ζέιεη λα αμησζεί. Δάλ δε γίλεη
απηφ, θη έηζη έξρεηαη ε εμίζσζε πξνο ηα θάησ, ν άιινο δελ έρεη ην θίλεηξν, εζείο πνπ
είζηε θαινί λα ζπλερίζεηε λα απνδίδεηε θη εγψ πνπ απιά παίξλσ ηα ίδηα ρξήκαηα κε
εζάο θαη θάλσ θαη θάπνηα δνπιεηά ιηγφηεξε απφ εζάο δελ έρσ θαλέλα θίλεηξν λα
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απμήζσ θη εγψ ηελ απφδνζή κνπ. Άξα, ινηπφλ, απηφ δελ έρεη θαη νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα.»

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
ηελ εξψηεζε καο εάλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη απνηειεζκαηηθνί θαη εξγαηηθνί
παξαηεξνχκε ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηαχηηζε απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ
καο νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ απφ ηνλ πιεζπζκφ ησλ
ππαιιήισλ

αληαπνθξίλνληαη

ηθαλνπνηεηηθά

ζηα

θαζήθνληα

ηνπο.

Δπίζεο

ππνζηεξίδνπλ φηη ε κε επάξθεηα ησλ ππαιιήισλ νθείιεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο
(κηθξφ πνζνζηφ), ζηελ εγεζία δίλεη έλα πνιχ κεγάιν κεξίδην επζχλεο ζηελ δηνίθεζε
θαη ηελ ηεξαξρία, ζηελ αμηνιφγεζε θαη θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηα
θίλεηξα.
Απηφ ζην νπνίν φια ηα πξνθίι ζπκθψλεζαλ ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ήηαλ ζηελ
θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ «ν θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε».
Πίλαθαο 11.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε κε ραξαθηεξηζηηθά πξνθίι
Δίλαη

απνηειεζκαηηθνί, Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο;

Δξγαηηθνί νη Γ.Τ;

Δξσηώκελε 1, Μ.Λ.

Πνπ νθείινληαη;

Ναη (70%)

Ηθαλφηεηα, εκπεηξία

Ναη (φρη φινη)

Υξεηάδνληαη θίλεηξα, ν

Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ κε κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 2, M.X.
Άληξαο, >37, Θέζε επζχλεο,

θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ

ΠΔ κε Γηδαθηνξηθφ
Δξσηώκελε 3, Κ..

θαηάιιειε ζέζε
Ναη (φρη φινη)

Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε

Ο θαηάιιεινο άλζξσπνο
ζηελ θαηάιιειε ζέζε

επζχλεο (θαηείρε ζην
παξειζφλ), ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 4, Υ.Ε.

ρη

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

Πξνζσπηθφηεηα θαη ειηθία
δελ δίλνληαη θίλεηξα

επζχλεο, ΓΔ
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Δξσηώκελε 5, Μ..

ρη ηφζν πνιχ

Γπλαίθα <37, ρη ζέζε

Πξνζσπηθφηεηα θαη ζηνλ
φγθν δνπιεηάο

επζχλεο, ΠΔ
Δξσηώκελνο 6, Λ.Α.

ρη ηφζν πνιχ

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

θαηάιιειν άλζξσπν ζηελ

επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελνο 7, Μ.Φ.

θαηάιιειε ζέζε
Ναη

Άληξαο, <37, ρη ζέζε

Γξαθεηνθξαηία θαη
Δπηθαηξνπνίεζε

επζχλεο, ΠΔ κε κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 8, Η.Α.

Γηνίθεζε λα βάιεη ηνλ

αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο
Ναη (εμαξηάηαη)

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

Πξνζσπηθφηεηα, θίλεηξα,
αμηνιφγεζε

επζχλεο, ΠΔ

4.3.3. Δξγαζηαθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά
Σα ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ζηάζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ ζε δεηήκαηα φπσο ε επγέλεηα πξνο ηνπ πνιίηεο ή ε πξνζπκία πνπ
επηδεηθλχνπλ λα ηνπο εμππεξεηήζνπλ έρνπλ θαηαδεηρηεί απφ άιιεο έξεπλεο πνπ
έγηλαλ γηα ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο απέλαληη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ζηεξενηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θνηλνχ γηα ην πψο
νη δεκφζηνη ππάιιεινη ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη,
ζπιιήβδελ, σο αγελείο (29,3%), αδηάθνξνη (55%) ή „βνιεκέλνη‟ (66,3%).
Αληηζηξφθσο, κφλν ην 2,7% ηνπο ζεσξεί „θηιφηηκνπο‟, ην 3,7% επγελείο θαη ην 3%
εμππεξεηηθνχο (Μνίξα-Μπισλνπνχινπ 1998:372-373). Ζ παξνχζα έξεπλα καο
έξρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ πψο νη ίδηνη νη δεκφζηνη ππάιιεινη
αληηκεησπίδνπλ, ηφζν ηνλ εαπηφ ηνπο, φζν θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, ηνλ ηξφπν
δειαδή πνπ δνκνχλ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ζθηαγξαθνχλ ηελ εηθφλα ηνπ
ειιεληθνχ δεκνζίνπ.
Οη εξσηψκελνη ηεο έξεπλάο καο παξαζέηνπλ έλα ξηπίδην δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ
φζνλ αθνξά ζην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ εξγαζηαθή ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο
δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Οη αληηιήςεηο θαη εηθφλεο ηνπο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ
πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία σο πνιηηψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ππεξεζίεο ηνπ
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δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα, φζν θαη απφ ηηο ζηάζεηο πνπ νη ίδηνη πηνζεηνχλ, ή έζησ
ηζρπξίδνληαη φηη πηνζεηνχλ, φηαλ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζνπλ πνιίηεο.
πγθεθξηκέλα, ε Μ.Λ. (εξσηψκελε 1) ζεσξεί φηη ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηθψλ
ηεο ζπλαδέιθσλ ηεο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην αξλεηηθφ
ζηεξεφηππν πνπ έρεη ην θνηλφ («Ναη [είλαη επγεληθνί νη δεκφζην ππάιιεινη]. ε γεληθέο
γξακκέο, πάιη ζθεθηφκελε φκσο ηε δηθή κνπ ππεξεζία»), αιιά ζπεχδεη λα θαηαζέζεη
ηελ εκπεηξία ηεο σο πνιίηεο πνπ αληηκεησπίζηεθε κε ζθαηφ ηξφπν απφ θάπνηεο
δεκφζηεο ππεξεζίεο («…κπνξψ λα ζθεθηψ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ κνπ έρνπλ
θεξζεί κε κεγάιε αγέλεηα.»). Οπφηε θαηαιήγεη λα πηνζεηήζεη κία θαηά πεξίπησζε
εμήγεζε γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο («Ίζσο απηνί πνπ έξρνληαη αζηακάηεηα
[…]ζε επαθή κε ην θνηλφ… λα έρνπλ ράζεη ηελ αλεθηηθφηεηα;»), αξλνχκελε κελ ην
ζηεξεφηππν ησλ αγελψλ θαη απξφζπκσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά θαη ρσξίο λα
πξνζθεχγεη ζηελ σξαηνπνίεζε ή εμηδαλίθεπζε ηεο πξνζιακβαλφκελεο απφ ηελ ίδηα
θαηάζηαζεο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο δελ θαηαθεχγεη ζε κία γεληθεπηηθή θξίζε φζνλ
αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ («Γελ βιέπσ
αιιαγή σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά […] Αιιά πάιη κηιάσ γηα έλα κηθξν-πεξηβάιινλ. Γελ
μέξσ, κπνξεί ν κηθξφθνζκνο απηφο λα κελ πξνβάιιεηαη ζην δεκφζην…»).
Ο δεχηεξνο εξσηψκελνο Μ.Υ., ν νπνίνο έρεη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε (θάηνρνο
δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη εηζεγεηήο γηα δεηήκαηα εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο)
αληηκεησπίδεη πνιπεπίπεδα, πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζεη ην ζηεξενηππηθφ κνληέιν
γηα ηνλ Έιιελα δεκφζην ππάιιειν. Γελ αξλείηαη φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ ηέηνηεο
αξλεηηθέο εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο αιιά ην απνδίδεη ζηελ εξγαζηαθή ξνπηίλα θαη
θφπσζε,

ζηελ

κε

δπλαηφηεηα

δεκηνπξγηθψλ

ελαιιαγψλ

ζηα

αληηθείκελα

απαζρφιεζεο, ζηελ αίζζεζε εγθισβηζκνχ θαη απιήο αλαπαξαγσγήο ησλ εξγαζηαθψλ
ππνρξεψζεσλ θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα, εμσζηξέθεηα ή εζσζηξέθεηα,
ηνπ θάζε αηφκνπ. Δπνκέλσο αληηζηξέθεη ηελ ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ θαη ζεσξεί φηη ζηνλ εξγαζηαθά εμνπζελσκέλν « […] είλαη θπζηνινγηθφ
απηφ [ε κε δεκηνπξγηθή ξνπηίλα] λα ηνπ πξνθαιεί ςπρνινγηθή θφπσζε θαη άξα [ν
εξγαδφκελνο] λα παξέρεη θαθέο ππεξεζίεο, είηε είλαη ινγηζηήο ζην δεκφζην είηε είλαη
ινγηζηήο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα». Απνδίδεη, ελ ηέιεη, ζηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
δεκνζίνπ («λα κελ θάλνπκε ηε ζσζηή πάιη θαηαλνκή, ή ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ») ζηελ
Διιάδα ηελ λννηξνπία πνπ ζεσξείηαη σο επηινγή/απφθαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, ηνπ
έιιελα δεκνζίνπ ππαιιήινπ. ην ίδην κνηίβν ηζρπξίδεηαη φηη («ζπλήζσο πφηε
αιιάδνπκε ζαλ άλζξσπνη; φηαλ αιιάδνπλ θαη νη θαλφλεο») θαη επηπιένλ φηαλ
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ηεξνχληαη νη θαλφλεο («θηάλεη λα ηεξείηαη ν λφκνο») θαη φηαλ ππάξρεη «επηβξάβεπζε
θαη αμηνιφγεζε». ηειηηεχεη ηελ «ινγηθή αλνρήο [θαη] θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε έλα
ζπλάδειθν ν νπνίνο δελ παξάγεη» ή ηελ αλνρή κε κία ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ζπλάδεη
κε ηνλ ξφιν ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ελψ δηαβιέπεη πσο έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ
ζπκπεξηθέξνληαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ιφγσ ηεο θξίζεο, ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο λα ακβιπλζεί ε αξλεηηθή εηθφλα πνπ ζθηαγξαθνχζαλ
ηα Μ.Μ.Δ. γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα.
ην ίδην πιαίζην κε ηελ πξψηε εξσηψκελε, ηελ Μ.Λ., θηλείηαη θαη ε ηξίηε εξσηψκελε
.Κ. Δλψ ε πξνζσπηθή ηεο ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο ειεγρφκελνπο γηα
αμηφπνηλεο πξάμεηο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ηζρπξίδεηαη φηη είλαη επγεληθή («Γηαηί θαη
εκείο εδψ πξνζπαζνχκε, φπνηνο θη αλ είλαη απηφο πνπ έξρεηαη, λα έρεη αζειγήζεη γηα
παξάδεηγκα, λα έρεη θάλεη έγθιεκα, εκείο ηνλ αληηκεησπίδνπκε σο απηφ. Σν ηεθκήξην
ηεο αζσφηεηαο. Πξέπεη ινηπφλ λα είκαζηε επγελείο.»), ε ίδηα σο πνιίηεο έρεη βηψζεη
δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο απεπζπλφκελε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. Απηφ φκσο θαη ε ίδηα
δελ ην ζεσξεί σο πάλδεκε ζπκπεξηθνξά εληφο δεκνζίνπ ηνκέα αιιά ην εμαξηά απφ
ηηο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηηο ζηειερψλνπλ («Ζ εθνξία ηεο
Γιπθάδαο γηα παξάδεηγκα είλαη απαίζηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Ζ εθνξία πνπ έηξερα γηα
ηνλ ζχδπγν, πνπ είλαη ζηελ Αζήλα, ζηελ Ζπείξνπ, είλαη επγελέζηαηνη φινη»).
Δξσηψκελε ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηελ δηαρξνληθή ηάζε φζνλ αθνξά
ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ε ελ ιφγσ εξσηψκελε
απνδίδεη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα απφηνθα απηήο κία επηδείλσζε ζηηο επηδφζεηο
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπο («Γηαηί, βιέπεηαη
άλζξσπν λα ρακνγειάεη; Άξα ε θξίζε ηνπο έρεη επεξεάζεη.»)
Ο Υ.Ε. (εξσηψκελνο 4) απαληά επζχλνπηα ζεσξψληαο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
ζε γεληθέο γξακκέο σο επγεληθνχο, πξφζπκνπο θαη επηδεηθλχνληεο „θηιφηηκν‟ θαηά ηελ
άζθεζε

ησλ

θαζεθφλησλ

ηνπο,

ελψ

δηαβιέπεη

κία

δηαθνξνπνίεζε

ζηελ

επαγγεικαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά πξνο ην θαιχηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, βειηίσζε
πνπ ηελ απνδίδεη ζηελ αχμεζε ηεο αμηνθξαηίαο («πηζηεχσ φηη ζπλέβαιε πάξα πνιχ ε
αμηνθξαηηθή πξφζιεςε, δειαδή ηη ελλνψ, φηη πιένλ νη πξνζιήςεηο γίλνληαη πην
αμηνθξαηηθά ελψ παιηφηεξα γηλφληνπζαλ πεξηζζφηεξν « βπζκαηηθά» φπσο ζπλεζίδνπκε
λα ιέκε ζηελ αξγθφ (…))
Ζ Μ.. (εξσηψκελε 5) απνδίδεη ζηα πξνγελέζηεξα ηνπ δηνξηζκνχ αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππαιιήισλ ηελ κεηέπεηηα εξγαζηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, είηε
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αθνξά απηφ ζηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο («ν ηεκπέιεο θαη ν αραΐξεπηνο είηε είλαη
δεκφζηνο ππάιιεινο είηε ηδησηηθφο, απιά ζα βξεη ρίιηνπο ηξφπνπο λα κε δνπιέςεη. Καη
ν εξγαηηθφο ζα βξεη ρίιηνπο ηξφπνπο λα αληαπνθξηζεί ζηε δνπιεηά ηνπ θαη λα είλαη
ζσζηφο»), είηε αθνξά ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην θνηλφ («ηη φηαλ ζεσξείο φηη είζαη
θάπνπ θαη πξέπεη λα θάλεηο ην θαζήθνλ ζνπ θαη είζαη επζπλείδεηνο, ζα ην θάλεηο
ζσζηά θη επγεληθά…. δε λνκίδσ φκσο φηη έλαο αγελήο ζα θαηαθέξεη λα ζθεθηεί φηη
εθφζνλ βξίζθεηαη ζε απηήλ ηε ζέζε πξέπεη θαη νθείιεη λα είλαη επγεληθφο»).
Γηαθνξνπνηεί φκσο ηνλ δεκφζην ηνκέα δηφηη ζεσξεί φηη ε εμαζθάιηζε πνπ βηψλνπλ νη
ππάιιεινη ζε απηφλ, αλαδεηθλχεη ηα ρεηξφηεξα γλσξίζκαηά ηνπο, ρσξίο θφβν γηα
ελδερφκελεο ζπλέπεηεο («επαλαπαχνληαη… α, ε δνπιεηά κνπ είλαη ζηαζεξή, δελ
πξφθεηηαη θαλείο λα κε ειέγμεη, δελ πξφθεηηαη θαλείο λα κε επηπιήμεη, νπφηε δε ζα
ρξεηαζηεί λα παξνπζηαζηψ ζαλ θάηη πνπ δελ είκαη (…) φηη, εληάμεη, κσξέ, κπνξψ λα
είκαη ιίγν πην ραιαξφο, δε ζα ππάξμεη απφ θάπνπ έιεγρνο»). Σέινο, ηηο φπνηεο αιιαγέο
επί ην βέιηηνλ έρεη επηζεκάλεη ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, απηέο απνδίδνληαη
ζηελ είζνδν λέσλ θαη πξνζνληνχρσλ ππαιιήισλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φπσο θαη ε
ίδηα («έρεη κπεη πνιχ λένο θφζκνο… φρη φηη ζηνπο λένπο δελ κπνξνχκε λα βξνχκε κπαιά
απαξραησκέλα, αιιά λνκίδσ φηη ε θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί (…) έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ
δεκφζην ηνκέα λέα κπαιά, λέα πξφζσπα, πνπ… κε πνιιέο ζπνπδέο, κε γλψζεηο
ηερλνινγίαο (…)»)
Ο έθηνο εξσηψκελνο, Λ.Α. ζεσξεί φηη ε εηθφλα ησλ αγελψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
αληαπνθξίλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζην παξειζφλ, σο λννηξνπία ησλ παιαηψλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, σο ηξφπνο επίδεημεο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπο, σο ξαζπκία,
θαη ηψξα απηφ δηαθνξνπνηείηαη άξδελ («έλαο πνιίηεο πνπ ζα κπεη εδψ κέζα λα δεηήζεη
θάηη, δειαδή ηψξα εάλ δνχκε θάπνηνλ θαη ςάρλεη ζα ηνπ πνχκε ηη ζεο; Απηφ. Ή ηνλ
παίξλεηο απφ ην ρέξη θαη ηνπ ιεο θάλε εθείλν ή θάλε ην άιιν. Παιηά είρα δεη
πεξηπηψζεηο εδψ πνπ είρα έξζεη. Ση; Καιά... Πήγαηλε ζην Μεηαθνξψλ, πήγαηλε ζην..
(…) Γειαδή λα κελ ηνλ εμππεξεηήζνπλ. Δλψ ζα κπνξνχζαλ... Ή ζα ήηαλ ε δνπιεηά
ηνπο ζε απηφ ην θνκκάηη εδψ θαη λα κελ θαζίζνπλ λα αζρνιεζνχλ καδί ηνπ»). Πηζηεχεη
φηη νη λέεο γεληέο πνπ ζηειερψλνπλ ηνλ δεκφζην ηνκέα επηδεηθλχνπλ εληειψο
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ην απνδίδεη ζε ζπλνιηθφηεξεο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ
εκπεδψλνληαη. Θεσξεί φηη αιιάδνπλ νη θνηλσληθέο ηζνξξνπίεο θαη νη αξλεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο ηνπ παξειζφληνο θαζίζηαληαη κεηνςεθηθέο, απνκνλψλνληαη θαη
εμνζηξαθίδνληαη. Οη ζχγρξνλεο ζπλζήθεο γη απηφλ επηβάινπλ ηελ αιιαγή («Δρζέο
ήξζε θάπνηνο εδψ πνπ έςαρλε ζε άιιε ππεξεζία. Έλαο καχξνο ν νπνίνο είρε έλα
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καγαδάθη, απφ πνχ ήηαλ; Μπαγθιαληέο. Απηφο εδψ ζπδεηνχζακε εδψ εάλ ήηαλ θάπνηνη
παιηνί ζα ηνλ είραλ πάξεη κε ηηο θισηζηέο. Καη ήξζε ν άλζξσπνο… γηαηί κνπ έξημαλ έλα
πξφζηηκν, ηη κπνξψ λα θάλσ, θαη απηφ θαη... Γελ ήηαλ δηθφ καο ζέκα, ήηαλ ζε θάπνηα
άιιε ππεξεζία. Καζίζακε εδψ θαη ηη θαη πψο...»)
Ο πξνηειεπηαίνο εξσηψκελνο, ν Φ.Μ. (εξσηψκελνο 7) πηζηεχεη θαη απηφο φηη ηα
πξάγκαηα βειηηψλνληαη ζπλνιηθά φζνλ αθνξά ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο. Απηφ ην απνδίδεη ζηηο λέεο εμειίμεηο
θαη απαηηήζεηο ηεο δσήο πνπ νδεγνχλ θαηά ηελ άπνςή ηνπ ζε πξνζπάζεηα ησλ
ππαιιήισλ λα ζπξξηθλψζνπλ ηα θαθψο θείκελα θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηελ εηθφλα
πνπ έρεη ε θνηλσλία γηα απηνχο («ζέινπλ θαη νη ππάιιεινη λα δείμνπλ φηη δελ είλαη
απηφ πνπ θαίλεηαη πξνο ηα έμσ. Καη απηά πνπ πξνβάιινληαη. πνηε ζέινπλ θαη νη ίδηνη
λα δείμνπλ φηη δελ ηζρχεη απηφ πνπ ιέλε»). Αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρεη έλα
εδξαησκέλν ζηεξεφηππν γηα ηελ εξγαζηαθή εηθφλα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά
πηζηεχεη φηη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα απηφ λα απνδνκεζεί, κε ζεηηθέο πξννπηηθέο
ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
Σέινο, ν 8νο εξσηψκελνο, Η.Α., ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε ππεξεζία πξψηεο γξακκήο θαη
γλσξίδεη απφ εμππεξέηεζε πνιηηψλ, ζεσξεί φηη ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά πςεινχ θφξηνπ
εξγαζίαο αιιά θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ πθίζηαληαη απέλαληη ζηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο πεξί αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, απξνζπκίαο θαη αγέλεηαο ηνπο, είλαη πνιχ
δχζθνιν, ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, λα δηαρεηξηζηεί θάπνηνο ηνπο πνιίηεο ρσξίο λα
ραξαθηεξηζηεί αγελήο θαη λα δηαησληζηνχλ έηζη ηα ζηεξεφηππα γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο («μέξεηε ηη είλαη λα είζαη ζην θηζζέ απφ ηηο νθηψ ε ψξα ην πξσί θαη λα
έρνπλ πεξάζεη απφ κπξνζηά ζνπ γχξσ ζηα εμήληα εβδνκήληα άηνκα (…) λα έρεηο γίλεη
θνπξέιη απφ ηελ θνχξαζε θαη λα έξζεη ν άιινο ζηηο δχν θαη πέληε εθλεπξηζκέλνο θη εζχ
λα έρεηο ράζεη ηελ ςπρξαηκία ζνπ θαη λα ζνπ θάλεη ηελ αλαθνξά φηη απηφο δελ κίιεζε
ζσζηά;»). Γηαβιέπεη φκσο βειηίσζε ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ φζν θαη άκβιπλζε ησλ ζηεξενηππηθψλ θξίζεσλ ησλ πνιηηψλ
ιφγσ ηεο εηζφδνπ λέσλ θαη πξνζνληνχρσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ («έρνπλ κπεη λέα
παηδηά ζην δεκφζην κε πςειά πξνζφληα κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη.(…) Κάπνηνο κε
πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζπλήζσο είλαη θαη επγεληθφο»).
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Μοηίβα ανηιλήτευν ζε ζσέζη ηην επγαζιακή ζηάζη/ζςμπεπιθοπά
Οη εξσηψκελνη/εο δεκφζηνη ππάιιεινη, φληεο/νχζεο νη πθηζηάκελνη, ηα αληηθείκελα,
ηεο αξλεηηθήο ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, ηείλνπλ λα
απαξλνχληαη ην ζηεξεφηππν ησλ αγελψλ θαη απξφζπκσλ εξγαδνκέλσλ, φρη κφλν φζνλ
αθνξά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο εξγαζηαθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ησλ
ππνινίπσλ ππαιιήισλ ζηελ δηθή ηνπο ππεξεζία, αιιά θαη ζε κεγάιν βαζκφ,
επξχηεξα ζηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Μπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ, θαηά
πεξίπησζε, πψο ππάξρεη δφζε αιεζείαο ζε απηή ηελ αξλεηηθή πξνθαηάιεςε ηνπ
θνηλνχ απέλαληί ηνπο, αιιά επ‟ νπδελί ζεσξνχλ πσο απηφ απνηειεί ζήκεξα πάλδεκν
θαηλφκελν θαη ελ ηέιεη, ην απνδίδνπλ, φπνπ πθίζηαηαη, είηε ζε κεκνλσκέλεο αηνκηθέο
ζπκπεξηθνξέο θαη ραξαθηήξεο, είηε ζε λννηξνπίεο ηνπ παξειζφληνο πνπ
ζπξξηθλψλνληαη θαη ηείλνπλ λα εθιείςνπλ ζήκεξα. Δηδηθφηεξα κπνξεί λα ην
εληνπίδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο, κεκνλσκέλεο, δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ηηο νπνίεο έηπρε
λα έρνπλ δνζνιεςίεο σο πνιίηεο (θαη ην απνδίδνπλ ζηελ εξγαζηαθή θνπιηνχξα θαη
λννηξνπία ηνπ θνξέα), είηε ην επηξξίπηνπλ ζηελ ςπρνζχλζεζε ζπγθεθξηκέλσλ
αγελψλ ππαιιήισλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ αζθάιεηα θαη εμαζθάιηζε ηεο
κνληκφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ γηα λα ηχρνπλ αηηκσξεζίαο θαη δηαηψληζεο απηήο ηεο
ζπκπεξηθνξάο.
Γεληθφηεξα, πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ εμεγήζεηο γηα ην αξλεηηθφ ζηεξεφηππν ηνπ
αγελνχο θαη απξφζπκνπ λα εμππεξεηήζεη ππαιιήινπ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί θαη
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα, ην απνδίδνπλ ζε κία
ζεηξά παξαγφλησλ. Έηζη κεξηθνί/έο (εξσηψκελνη 3,6,7,8) ζεσξνχλ φηη είλαη
θαηάινηπν εμνπζηαζηηθψλ θαη νθλεξψλ λννηξνπηψλ ηνπ παξειζφληνο ζε δηάθνξεο
ππεξεζίεο πνπ εληζρχνπλ ηελ πξνθαηάιεςε. Άιινη (εξσηψκελνη 1,8) επηξξίπηνπλ ηελ
επζχλε ζηηο ππεξθνξησκέλεο ππεξεζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο φιν
θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ ζε ζπλζήθεο ζπξξίθλσζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπ,
απνδπλακσκέλνπ θαη κηζζνινγηθά, ππαιιειηθνχ δπλακηθνχ. Σέινο εθθξάδεηαη ε
άπνςε φηη ε ξνπηίλα, ε εξγαζηαθή θφπσζε, ε θαθψο λννχκελε ζπλαδειθηθή
αιιειεγγχε θαη ε αηηκσξεζία (εξσηψκελνη 2,5) νδεγεί ζε επηθξάηεζε ηέηνηαο
αγελνχο θαη άμεζηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εληζρχνπλ ην ζηεξεφηππν πνπ ζπκπαξαζχξεη
ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε φιν ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα.
Σν πψο αληηιακβάλνληαη νη εξσηψκελνη/εο ηελ εμέιημε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπλάδεη κε ηελ αληίιεςή ηνπο γηα αλάγθε ππέξβαζεο ηνπ
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ζηεξενηχπνπ θαη δεκηνπξγίαο λέαο εηθφλαο γηα ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο απφ ηελ θνηλσλία.
Οη πεξηζζφηεξνη/εο, ινηπφλ, δηαβιέπνπλ πσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ζηνλ
δεκφζην ηνκέα βαίλεη βειηηνχκελε, φζνλ αθνξά ζηελ επγέλεηα, ζηελ πξνζπκία, ζηνλ
ζεβαζκφ θαη ζηελ θηινηηκία απέλαληη ζηνπο πνιίηεο (εξσηψκελνη 1,2,4,5,6,7,8). Ζ
είζνδνο λέσλ θαη πξνζνληνχρσλ ππαιιήισλ νη νπνίνη εηζήιζαλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα
κε αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ θαηαηξχρνληαη απφ ηηο πην πάλσ πεξηγξαθφκελεο
αξλεηηθέο λννηξνπίεο ηνπ παξειζφληνο (εξσηψκελνη 4,5,6,7,8) αιιάδνπλ πξνο ην
θαιχηεξν ηα πξάγκαηα. Ζ πξνζπάζεηα ηέινο ησλ ππαιιήισλ λα απαμηψζνπλ ην
ζηεξενηππηθφ είδσιν πνπ πξνβάιιεηαη απφ ηα Μ.Μ.Δ. γηα απηνχο (εξσηψκελνη 2,7)
κπνξεί λα νδεγεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξά ζηνλ
δεκφζην ηνκέα. Μφλν κία ππάιιεινο εξσηψκελε (εξσηψκελε 3) δηαπηζηψλεη
ζπλνιηθά επηδείλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο θαη ην απνδίδεη ζηελ
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηδξά ζηελ ςπρνινγία ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπο θαζηζηά
θαηαζιηπηηθνχο.
Πίλαθαο 12.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά ηελ εξγαζηαθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
πκθσλία κε ην

Πξνζσπηθή ζηάζε

Δμήγεζε γηα ηελ

Δμέιημε/αιιαγέο

ζηεξεφηππν πεξί

θαη ζπκπεξηθνξά

ζηεξενηππηθή

ηεο εξγαζηαθήο

αγελψλ/απξφζπκσλ

απέλαληη ζηνπο

αληίιεςε πεξί ηεο

ζπκπεξηθνξάο ζηνλ

δεκνζίσλ

πνιίηεο

εξγαζηαθήο ζηάζεο

δεκφζην ηνκέα θαη

ππαιιήισλ
Δξσηώκελε 1 / Μ.Λ.
Γπλαίθα, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

γηαηί

ρη ζηελ δηθή ηεο

Δπγεληθή /

Οη θνξησκέλεο

Δίλαη γεληθφ ην

ππεξεζία/

εμππεξεηηθή

ππεξεζίεο πνπ

εξψηεκα. Δίλαη

Καηά πεξίπησζε ζε

έξρνληαη ζε επαθή κε

θαηά πεξίπησζε

άιιεο δεκφζηεο

θνηλφ επηβεβαηψλνπλ

βειηηνχκελεο

ππεξεζίεο

ζηεξεφηππν

Τπάξρνπλ ηέηνηεο

Δπγεληθφο /

Δξγαζηαθή

Ζ θξίζε θέξλεη

Άληξαο, >37, Θέζε

ζπκπεξηθνξέο αιιά

πξφζπκνο

ξνπηίλα/θφπσζε/φρη

αλαζεψξεζε

επζχλεο, ΠΔ κε

φρη γεληθφο θαλφλαο

δεκηνπξγηθέο

ζηάζεο/

αιιαγέο/φρη αιιαγή

πξνζπάζεηα

θαλφλσλ/φρη ηήξεζε

άκβιπλζεο

λφκνπ/θαθψο

αξλεηηθνχ

λννχκελε

ζηεξεφηππνπ ησλ

Δξσηώκελνο 2 / M.X.

δηδαθηνξηθφ
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ζπλαδειθηθή

ΜΜΔ

αιιειεγγχε
Δξσηώκελε 3 / Κ..
Γπλαίθα, >37, ρη

Ζ δηθή ηεο ππεξεζία

Δπγεληθή/

Αλάινγα κε ηελ

Ζ νηθνλνκηθή

κε ζεβαζκφ/

ακεξφιεπηε

ππεξεζία θαη

θξίζε επεξέαζε

ζέζε επζχλεο (θαηείρε

δηαθξηηηθφηεηα.

εξγαδφκελνπο

αξλεηηθά.

ζην παξειζφλ), ΠΔ κε

Καηά πεξίπησζε ζε

(εξγαζηαθή λννηξνπία

Δπηδείλσζε

κεηαπηπρηαθφ

άιιεο ππεξεζίεο/φρη

θαη θνπιηνχξα θνξέα)

πάλδεκν θαηλφκελν
Δξσηώκελνο 4 / Υ.Ε.

Αξλείηαη ην

Δπγεληθφο/

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

ζηεξεφηππν. ε

κε θηιφηηκν

επζχλεο, ΓΔ

γεληθέο γξακκέο

-

Βειηίσζε ιφγσ
αχμεζεο
αμηνθξαηίαο

είλαη επγεληθνί θαη
πξφζπκνη
Δξσηώκελε 5 / Μ..

Γέρεηαη φηη είλαη

Δπγεληθή/

Αηνκηθά αξλεηηθά

Βειηίσζε ιφγσ

Γπλαίθα <37, ρη ζέζε

αιήζεηα

ελζπλείδεηε

ραξαθηεξηζηηθά

εηζφδνπ λέσλ,

ππαιιήινπ.

πξνζνληνχρσλ

Αηηκσξεζία πνπ

ππαιιήισλ

επζχλεο, ΠΔ

επηηξέπεη άθνβα
αξλεηηθά γλσξίζκαηα.
Δξσηώκελνο 6 / Λ.Α.

Αιήζεηα ζην

Δπγεληθφο/

Νννηξνπία παιηψλ/

Βειηίσζε ιφγσ

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

παξειζφλ/ ρη

βνεζεηηθφο

ξαζπκία /επίδεημε

εηζφδνπ λέσλ

εμνπζίαο

άιιεο λννηξνπίαο /

επζχλεο, ΓΔ

ζήκεξα

απνκφλσζε
παιηψλ/ αιιαγή
θνηλσλίαο
Δξσηώκελνο 7 / Μ.Φ.

Αξλείηαη ην

Δπγεληθφο/

Νννηξνπία παιηψλ

Βειηίσζε ιφγσ

Άληξαο, <37, ρη ζέζε

ζηεξεφηππν ζήκεξα

θαιή ζπκπεξηθνξά

ππαιιήισλ

εηζφδνπ λέσλ κε

επζχλεο, ΠΔ κε

άιια κπαιά ζέινπλ

κεηαπηπρηαθφ

λα αιιάμνπλ ηελ
αξλεηηθή εηθφλα
ΜΜΔ

Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.

Αξλείηαη ην

Δπγεληθφο/

Φφξηνο εξγαζίαο θαη

Βειηίσζε ιφγσ

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

ζηεξεφηππν

εξγαηηθφο

ππάξρνπζεο

εηζφδνπ λέσλ,

πξνθαηαιήςεηο

πξνζνληνχρσλ

επζχλεο, ΠΔ

ππαιιήισλ

134

4.3.4.

Ζζηθή

(δηαθάλεηα,

ηηκηόηεηα,

δηθαηνζύλε,

ινγνδνζία,

πειαηεηαθέο ζρέζεηο θ.ιπ.)
Σα ζηεξεφηππα αλαθνξηθά κε ηε δηθαηνζχλε, ινγνδνζία θαη ηελ απνηξνπή
πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο επεξεάδνπλ ηφζν ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηελ εξγαζία ηνπ, φζν θαη κε ηελ εθηίκεζε πνπ θαιιηεξγεί
ηφζν γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαζαπηή φζν θαη γηα ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ε
αθξαίεο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζηελ απαμίσζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ελψ εληζρχεη ηελ
αξλεηηθή αληηκεηψπηζε εξγαζηαθψλ θξίζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, φιεο θαη φινη νη
εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ αλ ν βαζκφο ινγνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ είλαη επαξθήο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο θαζψο θαη λα
αλαινγηζηνχλ πεξηπηψζεηο πνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο βίν θάπνηνο πνπ έρεη δηαπξάμεη
κηα παξάηππε ή παξάλνκε πξάμε ηηκσξήζεθε κε δίθαην ηξφπν. Παξάιιεια θιήζεθαλ
λα απαληήζνπλ ζην θαηά πφζν νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο επεξεάδνπλ ηελ
νξγάλσζε/ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ, αλ ππάξρεη ηθαλφο βαζκφο δηαθάλεηαο θαη ηέινο
αλ ππάξρεη αμηνθξαηία ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
Ζ Μ.Λ. ζηέιερνο κε κεγάιε εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελε 1) αλέθεξε φηη ε
ινγνδνζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ είλαη επαξθήο («ρη, δελ είλαη επαξθήο.
Μπνξψ λα ζθεθηψ πεξηπηψζεηο πνπ δελ είρακε ινγνδνζία. Ίζσο… γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο»). Δπίζεο πξνζδηφξηζε σο ιφγν ηελ έιιεηςε επειημίαο θαζψο θαη ηελ απνπζία
ειέγρνπ («Αλ ινηπφλ ινγνδνηνχζε απηφο ν ππάιιεινο, ζα βξηζθφηαλ ελψπησλ κίαο πνιχ
άζρεκεο θαηάζηαζεο δηφηη ζα βξηζθφηαλ εθηεζεηκέλνο. Βέβαηα φια απηά γίλνληαη φρη
κφλν κε ηελ ελνρή, αιιά κε ηελ ππφδεημε ηεο ηεξαξρίαο, ε νπνία ην θάλεη γηα λα
θαιχςεη θάπνηα θελά. Γελ ην θάλεη γηα ίδην φθεινο. Άξα δελ ππάξρεη ινγνδνζία, ιφγσ
έιιεηςεο επειημίαο.», «Καη επεηδή μέξνπκε φηη δελ ζα ππάξρεη έιεγρνο πνπ ζα εθζέζεη
ηνλ πξντζηάκελν ή ηνλ ππάιιειν. Σνλ ππάιιειν θαη κεηά ηνλ πξντζηάκελν».).
ρεηηθά κε ηελ χπαξμε αηηκσξεζίαο ε εξσηψκελε επηζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη
απζηεξφηεηα θαη φηη ε ηηκσξία θηάλεη ζην επίπεδν ηεο επίπιεμεο. Βέβαηα παξαηεξεί
φηη δελ κπνξεί λα ζθεθηεί παξάλνκεο αιιά κφλν παξάηππεο πξάμεηο αιιά θαη γηα
απηέο δηαπηζηψλεη φηη δηεπζεηνχληαη εζσηεξηθά θαη φηη δελ ππάξρεη βνχιεζε ζε
πςειφηεξν επίπεδν γηα επηβνιή θάπνηαο πνηλήο. («…παξάηππε λαη, έγηλε ε πεηζαξρηθή
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, έγηλε ε επίπιεμε θαη ζηακάηεζε εθεί» θαη
«…επξφθεηην γηα πξντζηακέλε θαη δελ ππήξρε ε βνχιεζε απφ ην Τπνπξγείν λα
ηηκσξεζεί πεξαηηέξσ», «… ζα έθεξλε κεγάιε αλαζηάησζε λα παπηεί πξντζηάκελνο γηα
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ην ιφγν απηφ πνπ… Άξα ππήξρε κία εζσηεξηθή δηεπζέηεζε»). Αλαθνξηθά κε ηελ
χπαξμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
Γεκνζίνπ ε εξσηψκελε μεθάζαξα πξνζδηφξηζε απηή ηελ αηηηαηή ζχλδεζε («Βέβαηα,
αζηακάηεηα»), ελψ πεξηέγξαςε θαη ηνλ ηξφπν πνπ θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη κε
απεηθφληζε ηνπ ηξφπνπ πξφζιεςεο ζπκβαζηνχρσλ. Οη πειαηεηαθέο απηέο ζρέζεηο δελ
ζπλδένληαη απνθιεηζηηθά κε αιιαγή θπβεξλήζεσλ, αιιά θπξηφηεξα πξνζψπσλ ζε
ζέζεηο δηνίθεζεο («…αιιά θαη ππνπξγφο ή γεληθφο δηεπζπληήο ή γεληθφο γξακκαηέαο,
άιιαδαλ αξθεηνί ζπλάδειθνη. Αξθεηνί είραλ ηα πξνζφληα, είραλ θαη δηδαθηνξηθά θαη
δελ ήμεξεο ηη είλαη ρεηξφηεξν θάζε θνξά: ην φηη έξρνληαη ζπλάδειθνη επεηδή έρνπλ
πνιηηηθφ κέζν ή ην φηη δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηε δνπιεηά ρσξίο ην πνιηηηθφ
κέζν, ελψ έρνπλ ηα πξνζφληα.»). Δπίζεο παξαηήξεζε φηη απηφ έπαςε λα ζπκβαίλεη
φηαλ ζηακάηεζαλ λα ππάξρνπλ ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ νπφηε θαη δελ ήηαλ
δπλαηή ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ. Σν ίδην απάληεζε ε εξσηψκελε φηη ζπκβαίλεη θαη
ζε θξίζεηο ζε ζέζεηο επζχλεο κεηαθέξνληαο πξνζσπηθή γλψζε πιένλ («…έρσ απφ
ηνλ παιαηφηεξν δηεπζπληή πνπ καο είρε αλαθνηλψζεη πψο θαηέιαβε ηε δηεπζπληηθή
ζέζε», «ηηο αλψηεξεο ζέζεηο επζχλεο … λνκίδσ φηη είλαη ζαθέο θαη δελ κπνξεί θαλείο
λα απαληήζεη θάηη άιιν: λαη, ππάξρνπλ θνκκαηηθέο νπξέο.». Σέινο ζηελ χπαξμε
δηαθάλεηαο ε εξσηψκελε ηφληζε φηη ε ιεηηνπξγίεο γίλνληαλ κε δηαθάλεηα («Γίλνπκε ηα
πάληα, ζε ζεκείν πνπ δελ γλσξίδνπκε κεηά ηη γίλεηαη κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα…»).
Ο Μ.Υ. ζηέιερνο κε δηδαθηνξηθφ, κε ζέζε επζχλεο θαη καθξά εκπεηξία ζηνλ δεκφζην
ηνκέα (Δξσηψκελνο 2) αλέθεξε φηη ε ινγνδνζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζπλδέεηαη κε
ηελ χπαξμε ζηνρνζεζίαο, δεηθηψλ πνπ κεηξνχλ ην απνηέιεζκα θαη χπαξμεο
απνινγηζκνχ. («Λνγνδνζία έρεη λα θάλεη κε ηελ επζχλε ηελ νπνία έρεηο πνπ
ζπλεπάγεηαη ...πνπ ζνπ έρεη αλαηεζεί, θαη ζε ηη ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ νπζία
θάλεηο έλαλ απνινγηζκφ αο ην πνχκε έηζη.»). Παξάιιεια επηζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή
ινγνδνζία είλαη ζήκεξα εληνλφηεξε απφ φηη ζην παξειζφλ θαη φηη ζα πξέπεη λα
εληζρχεηαη κέζα απφ ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο («Ζ ινγνδνζία ε
νηθνλνκηθή είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη ζην παξειζφλ θαη ζα έιεγα φηη έιεγρνη είλαη
πνιχ... πνιχ ππεξβνιηθνί θαη κε κεγάιν δηνηθεηηθφ θφζηνο…» θαη «…Γειαδή επξχηεξε
δηαδηθαζία θνηλνχ πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο, ην ΚΠΑ δειαδή, καδί κε άιια ζπζηήκαηα
πνηφηεηαο ζηε δηνίθεζε»). Αλαθνξηθά κε ην ζηεξεφηππν ηεο χπαξμεο αηηκσξεζίαο ν
εξσηψκελνο παξαηεξεί φηη απηφ είλαη απνηέιεζκα κηαο νκαδηθφηεηαο πνπ δελ ηηκσξεί
θαλέλαο («φηη δελ ηηκσξεί θαλείο θαλέλαλ γηα λα κελ ηηκσξεζεί θαη ν ίδηνο θαη
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αμηνινγνχλ φινη φινπο κε δέθα γηαηί ην άξηζηα είλαη ην ειάρηζην γηα φινπο. Άξα εθεί
έρνπκε νκαδηθή ζπλεξγαζία, έρνπκε πξαγκαηηθά νκαδηθφηεηα ζε θάηη φκσο πνπ
αθπξψλεη ηελ νκάδα.»). ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε χπαξμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ
επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνζίνπ ν εξσηψκελνο παξαηεξεί φηη αθελφο πνιιέο
θνξέο έρεη γίλεη θαηάιεςε ζέζεσλ επζχλεο κε ρξήζε ηνπο («Απηνλφεην. Πάξα
πνιιέο.») ελψ επηκεξίδεη ηηο επζχλεο εθηφο απφ ηε Γηνίθεζε θαη ζηνλ ζπλδηθαιηζκφ.
(«Οπφηε Αλ αθήζεηο πεξηζψξηα ζηελ πνιηηηθή δηνίθεζε ζα αιινηψζεη ηε δηαδηθαζία ηε
ζσζηή, αλ αθήζεηο πεξηζψξηα ζην ζπλδηθαιηζκφ ζα ην θάλεη, θαη αλ αθήζεηο πεξηζψξηα
ζηνπο αλζξψπνπο πάιη ζα ην θάλνπλ.»). ρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα
ν εξσηψκελνο παξαηεξεί φηη ίζσο θαη λα ππάξρεη ππεξβνιηθή δεδνκέλνπ φηη
δεκηνπξγείηαη κεγάινο φγθνο πιεξνθνξίαο πνπ δχζθνια κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί.
(«επεηδή δελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ λα εληνπίδεηο ηα πην ζεκαληηθά, φια καδί ζην
πιήζνο, κέζα ζην πιήζνο ππάξρεη ηζνπέδσζε. Δθεί πνπ δελ είρακε θαζφινπ
πιεξνθνξία ηψξα έρνπκε ππεξβνιηθή πιεξνθνξία αιιά δελ έρνπκε ρηίζεη αλάινγα
θίιηξα γηα αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο ζσζηήο.»).
Ζ Κ.., ζηέιερνο κε καθξά εκπεηξία ζε Τπνπξγείν πνπ έρεη θαηά ην παξειζφλ
αλαιάβεη ζέζεηο επζχλεο (Δξσηψκελε 3), ππνζηήξημε φηη ζηνλ δεκφζην ηνκέα
ππάξρεη ινγνδνζία αιιά κε ιαλζαζκέλν ηξφπν δηφηη νη ππάιιεινη δελ έρνπλ
αληίιεςε ηνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ απηφ κπνξεί λα έρεη.
(«Λνγνδνηνχλε, αιιά κε ιάζνο ηξφπν. Γελ μέξνπλ θαη νη ίδηνη ηη είλαη απηφ πνπ
θάλνπλε. Γειαδή δελ έρνπλ θαηαιάβεη φηη ην νηηδήπνηε απφ απηφ πνπ θάλνπλε, κπνξεί
λα επηζχξεη πεηζαξρηθή πνηλή.»). Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε αηηκσξεζίαο δηαπηζηψλεη
πσο θάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη θαη φηη δελ ππάξρεη θάιπςε ησλ ζπκβάλησλ. («Ναη.
Πηζηέςηε κε, εκείο έρνπκε δηθάζεη ηα 3-4 ηειεπηαία ρξφληα –θαη είκαζηε ζηνλ δεχηεξν
βαζκφ, φρη ζηνλ πξψην-

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη βαζκνί ελνρήο, απφ ηέζζεξηο

βαζκνχο θαη πάλσ, έρνπλ δηθαίσκα λα θάλνπλ ηίπνηα, παξά κφλν λα πάλε ζην
δηνηθεηηθφ εθεηείν. Ναη, ηηκσξνχληαη… Έρεη πνιιέο ππνζέζεηο: γηα έγγξαθε επίπιεμε,
θφςηκν κηζζνχ…). Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ δεκφζην
ηνκέα πξνρσξά αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε δηαπίζησζε φηη απηέο επεθηείλνληαη θαη ζε
πξνζσπηθέο ζρέζεηο. («ρη κφλν πνιηηηθέο εμαξηήζεηο, αιιά θαη άιιεο…», «Να ην πσ
πνιχ σκά ζέιεηε; «…Δ φηαλ είλαη λα πάξεηο θάπνηα ζέζε θαη έρεηο θίιν ηνλ δηεπζπληή
ή ηνλ ππνπξγφ ή ηνλ βνεζφ ηνπ ππνπξγνχ…»). ρεηηθά κε ηελ αμηνθξαηία δηαπηζηψλεη
φηη δελ πθίζηαηαη ελψ πξνζδηνξίδεη σο πεγή ηα πνιηηηθά πξφζσπα πνπ εγνχληαη ελφο
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Τπνπξγείνπ. («Γελ ππάξρεη αμηνθξαηία. ρη, δελ ππάξρεη. Γελ ππάξρεη. Καη απηφ δελ
μεθηλάεη απφ θάησ, μεθηλάεη απφ πάλσ. Γελ ππάξρεη αμηνθξαηία.», «…Αιιά φηαλ
βιέπεηο θαη γίλνληαη ρσξίο θξίζεηο –γηαηί είλαη βαζηθφ γηα κέλα νη θξίζεηο- λα θάλεη
αλάζεζε ν Τπνπξγφο ζε ρζεζηλά παηδάθηα γηαηί αλήθνπλ θνκκαηηθά ή γηαηί έρνπλ
θίινπο, ε φρη απηφ δελ ην βιέπσ αμηνθξαηηθφ. Καη απνδεηθλχεηαη ζηελ πνξεία πψο
ιεηηνπξγεί έλα ηκήκα πνπ έρεη έλαλ θαιφ πξντζηάκελν, πνπ έρεη ηα πξνζφληα, ζε ζρέζε
κε θάπνηνλ άιινλ πνπ δελ ηα έρεη.» θαη «Κξίζεηο έρνπλ λα γίλνπλ απφ ην 2009, απφ ην
2010, θάπνπ εθεί… Γηαηί βνιεχνληαη νη θπβεξλψληεο έηζη!»). Σέινο ε εξσηψκελε
παξαηεξεί ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. («Ναη, ππάξρεη δηαθάλεηα,
αιιά θάπνηεο θνξέο ππεηζέξρνληαη απηά πνπ ππεηζέξρνληαη.»).
O X.Z., εξγαδφκελνο απφ ην 2007 ζε Γήκν ηεο πεξηθέξεηαο σο ζηέιερνο Γ.Δ.
(Δξσηψκελνο 3) παξαηήξεζε ηελ χπαξμε αηηκσξεζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηελ νπνία
πξνζδηφξηζε ζην γεγνλφο φηη αθφκε θαη αλ γίλνπλ ιάζνο ελέξγεηεο απφ έλαλ
ππάιιειν ν Πξντζηάκελνο ηνπ ζα ηνλ θαζνδεγήζεη ζην λα ηηο δηνξζψζεη.
(«…πηζηεχσ φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ζα βγνχλε πξνο ηα έμσ, δειαδή ην δήηεκα
ζα ιπζεί ελδνυπεξεζηαθά», «…Δίλαη έηζη δνκεκέλνο ν δεκφζηνο ηνκέαο ψζηε λα
επηιχνληαη εζσηεξηθά ηέηνηα πξνβιήκαηα δειαδή αλ πξνθχςεη φηη θάπνηνο έρεη θάλεη
ιάζνο ελέξγεηεο ζα ηνλ θαζνδεγήζεη ν πξντζηάκελνο πξνο ηηο ζσζηέο θηλήζεηο ηηο
νπνίεο πξέπεη λα θάλεη θαη έηζη ζα ιπζεί ην πξφβιεκα»). Αλαθνξηθά κε ην αλ νη
πειαηεηαθέο ζρέζεηο επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνζίνπ ή νδεγνχλ ζε
πξνβάδηζκα ζε ζέζεηο επζχλεο ν εξσηψκελνο ην επηβεβαίσζε θαηεγνξεκαηηθά
αλαθεξφκελνο ζε πξνζσπηθή γλψζε. («…βεβαίσο έρεη πέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ
ηέηνην γεγνλφο», «…Πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη κελ μερλάηε φηη εξγάδνκαη ζε Γήκν,
πξντζηάκελφο κνπ είλαη πνιηηηθφ πξφζσπν, επνκέλσο νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο δπζηπρψο
ππάξρνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ.»). ρεηηθά κε ηε δηαθάλεηα παξαηεξεί φηη ππάξρεη
φρη φκσο θαη αμηνθξαηία, ζπλδένληαο ηελ αμηνθξαηίαο κε ηελ ζπζρέηηζε ηεο ακνηβήο
κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν θάζε ππάιιεινο. («ρη ζαο ην είπα θαη πξηλ
απηφ, δειαδή είηε θάπνηνο εξγάδεηαη πνιχ, είηε θάπνηνο άιινο δελ εξγάδεηαη πνιχ, ηηο
ίδηεο απνιαβέο ζα έρνπλε. Γελ ην ζεσξψ αμηνθξαηία εγψ απηφ.»).
H Μ.., λεαξή ππάιιεινο ζε δεκφζην νξγαληζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο (Δξσηψκελε 5)
ππνζηήξημε, φηη δελ ππάξρεη επαξθήο βαζκφο ινγνδνζίαο θαη φηη φια θαιχπηνληαη,
κεηαθέξνληαο θαη κηα πξνζσπηθή εκπεηξία απφ έλα ζπλάδειθν ηεο πνπ απνπζίαδε
απφ ηελ εξγαζία αδηθαηνιφγεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ε ππεξεζία λα
επηβάιιεη θάπνηεο θπξψζεηο. («…Έρσ έλα παξάδεηγκα απφ έλα άηνκν πνπ εξγαδφηαλ
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ζην δεκφζην θαη γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έιεηπε αδηθαηνιφγεηα απφ ηε
δνπιεηά, κε πξφθαζε φηη έρεη πάξεη αλαξξσηηθή άδεηα, θπζηθά δελ μέξσ πφζνπο κήλεο
δηθαηνχηαη θάπνηνο, ήηαλ πάλησο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αδηθαηνινγήησο
απνχζα. Ννκίδσ φηη δελ έγηλε πνηέ ηίπνηε πξνο θάπνηα θαηεχζπλζε, λα ηηκσξεζεί, λα
ππνζηεί θάπνηεο θπξψζεηο, δειαδή ζεσξψ φηη ε ππεξεζία έθαλε ηα ζηξαβά κάηηα.
Πξνζπάζεζε δειαδή θάπσο λα ην θαιχςεη γηα λα κελ βξεζεί κε ηελ επζχλε απηή .…).
ρεηηθά κε ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο ζεσξεί φηη έρνπλ γίλεη αξθεηά βήκαηα πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε. Αληίζεηα αλαθνξηθά κε ηελ αμηνθξαηία θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο
δηαπηζηψλεη φηη δελ έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζην Γεκφζην.
(«…δε ζεσξψ φηη ππάξρεη αμηνθξαηία… έηζη γεληθά… φηη… θαη φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ
ξφιν φια απηά πνπ είπακε… νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο… βήκαηα πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε δελ έρνπλ γίλεη…»).
Ο Λ.Α. εξγαδφκελνο Γ.Δ. κε πνιπεηή εκπεηξία ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 6)
δήισζε φηη ν βαζκφο ινγνδνζίαο είλαη επαξθήο ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ελψ δε
δηαπίζησζε λα ππάξρεη θάπνην δήηεκα αηηκσξεζίαο. Παξφια απηά έρεη δηαπηζηψζεη
απφ ηελ εκπεηξία ηνπ φηη έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο πξνβαδίζκαηνο ζηελ θαηάιεςε
ζέζεο επζχλεο ιφγσ γλσξηκηψλ, γεγνλφο πνπ ήηαλ πην έληνλν παιηφηεξα («Έηζη
δνχιεπε ζίγνπξα. Καη ζε έλα βαζκφ αξθεηά κεγάιν βαζκφ δνπιεχεη αθφκα. Πην παιηά
ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξα. Σψξα λνκίδσ φηη απηφο πνπ ζα... Πάιη κε ην ζέκα ηνπ πνιηηηθνχ ή
ην ζέκα ησλ γλσξηκηψλ πξέπεη λα έρεη θαη θάπνηα πξνζφληα. Γελ είλαη ηειείσο... Έρεη
βειηησζεί»). Αληίζεηα επεζήκαλε ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο ζην Τπνπξγείν πνπ
εξγάδεηαη («Δδψ ζε εκάο ζην θνκκάηη ηνπ Τπνπξγείνπ εδψ ζε εκάο δελ ππάξρεη θάηη
ηέηνην. Τπάξρεη δηαθάλεηα. Γελ έρεη λα θξχςεη θάηη.»).
O Φ.Μ. ππάιιεινο λεαξήο ειηθίαο πνπ εξγάδεηαη ζε Τπνπξγείν (Δξσηψκελνο 7)
δήισζε πσο ππάξρεη επαξθήο βαζκφο ινγνδνζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Δπίζεο
αλαθεξφκελνο ζηελ χπαξμε ή φρη αηηκσξεζίαο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα παξάλνκε πξάμε αλέθεξε φηη απφ παιηφηεξα κπνξεί λα
γηλφηαλ θάηη ηέηνην γηα πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ δελ πξνζέξρνληαλ γηα εξγαζία.
Απηφ ην απέδσζε ζηελ αλνρή ηεο δηνίθεζεο θαη ζηε κε χπαξμε ειέγρνπ. («Απηφ ήηαλ
παιηφηεξα κία θαηάζηαζε πνπ ππήξρε, δελ ππήξρε έιεγρνο, δελ ππήξρε ηίπνηα. ηαλ
έγηλαλ ιίγν πην απζηεξά ηα πξάγκαηα, άξρηζαλ λα ειέγρνληαη ιίγν κε ηηο θάξηεο, ιίγν κε
ηηο πηέζεηο, ιίγν κε ηνλ θφβν ηεο απφιπζεο, καδεχηεθαλ ηα πξάγκαηα. ρη φηη
εμαιείθζεθαλ, αιιά ζίγνπξα καδεχηεθαλ πνιινί. Αιιά θηαίεη θαη ε δηνίθεζε πνπ δελ
είρε δεηήζεη.,, Δληάμεη ζε απηφ ην θνκκάηη λνκίδσ θηαίεη θαη ε δηνίθεζε. Γηαηί αλ είρε
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δεηήζεη απφ ηελ αξρή ην λα κελ ζπκβαίλεη απηφ, δελ ζα ζπλέβαηλε. ηαλ ρατδεχεηο ηα
απηηά, θαη αδηαθνξείο, ζπλερίδεη λα ζπκβαίλεη.»). Ξεθάζαξα αλέθεξε φηη έρεη
δηαπηζηψζεη πεξίπησζε ζηελ νπνία θάπνηνο θαηέιαβε ζέζε επζχλεο ιφγσ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. («Έρσ αθνχζεη λαη, θάπνηνο πνπ έρεη πεξηζζφηεξα πξνζφληα
θαη ιφγσ γλσξηκηψλ πξνεγνπκέλσο θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ είρε θαηαιάβεη ζέζε
πξντζηακέλνπ ή δηεπζπληήο. Λφγσ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πξνζπέξαζε...»). Σέινο
δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο ηελ νπνία φκσο ζπλδέεη κε ηελ πνιππινθφηεηα
θαη γξαθεηνθξαηία σο ιφγνπο εμαζζέλεζεο ηεο. («Τπάξρεη δηαθάλεηα, ζα κπνξνχζε λα
εθαξκνζηεί θαη ε δηαθάλεηα. Ναη, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί. Απιψο, επαθίεηαη ζηε
δηάζεζε ησλ αλζξψπσλ. ηαλ ηα θάλεηο πνιχπινθα θαη γξαθεηνθξαηηθά, πξνζπαζείο
πξνθαλψο λα ραζεί θάπνπ θαη ε δηαθάλεηα.»)
Ο Η.Α., ζηέιερνο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζε αζθαιηζηηθφ ηακείν ζηε
Θεζζαινλίθε (Δξσηψκελνο 8), αλαθεξφκελνο ζηελ χπαξμε ινγνδνζίαο αλέθεξε φηη
ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην εξγαζίαο θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο. («…σο
δηνίθεζε, λα ειέγμεηο ηνπο ππαιιήινπο ζνπ ζα πξέπεη λα ηνπο δψζεηο έλα ζαθψο
πξνζδηνξηζκέλν πιαίζην κε ην πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο
αξρηθά. Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα ηνπο εθπαηδεχζεηο.» θαη «… δπζηπρψο είκαη ζε κηα
ππεξεζία πνπ φια είλαη, είλαη θαη δελ είλαη. Τπάξρεη ν λφκνο, ππάξρεη θαη ε εγθχθιηνο
αιιά θάπνηνο ζα ην εθαξκφζεη έηζη θάπνηνο άιινο έηζη… θαη ηψξα απηή είλαη ε
δηαρείξηζε απηήο ηελ ππφζεζεο αιιά φηαλ ζα αιιάμεη ν πξντζηάκελνο ή ν δηεπζπληήο ζα
αιιάμεη ε δηαρείξηζε, νπφηε φ,ηη γηλφηαλε πξηλ, είλαη χπνπην.». ρεηηθά κε ηελ χπαξμε
αηηκσξεζίαο ζρνιίαζε φηη ε ακέιεηα ζπγρσξείηαη αιιά φρη ε πεξίπησζε πνπ
ιακβάλνπλ ρψξα παξάλνκεο πξάμεηο. («…ελψ ιέλε φηη ηελ ακέιεηα θαη ε ακέιεηα δε
ζπγρσξείηαη, εγψ ηε ζπγρσξψ, ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ηε ζπγρσξψ.»). ρεηηθά κε ηελ
χπαξμε πξνβαδίζκαηνο ζε ζέζεηο επζχλεο ιφγσ πειαηεηαθψλ ή άιισλ ζρέζεσλ ν
εξσηψκελνο πξνζδηφξηζε φηη ν ηξφπνο επηινγήο ζηελ νπζία ππνδεηθλχεη ην ηη
ζπκβαίλεη, παξαπέκπνληαο ζε αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα. («…Κνηηάμηε θάπνηνη παίξλνπλ ζέζεηο πξντζηακέλσλ κε αλάζεζε απηφ θάηη
δείρλεη. Γειαδή ζα έπξεπε λα επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο θξίζεσλ. Άιιν θνκκάηη
ηψξα θαη νη θξίζεηο. Καη νη θξίζεηο ζα έπξεπε λα θηλεζνχλ ζηα πξφηππα ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα. Καη νη αμηνινγήζεηο ζα έπξεπε λα θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.»).
Σέινο αλαθεξφκελνο ζηε δηαθάλεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν μεθάζαξα απάληεζε
φηη ππάξρεη θαη αηζζάλεηαη ηπρεξφο γηα απηφ. («…Καη απηφ, ληψζσ πξαγκαηηθά
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ηπρεξφο, γηαηί παξ‟ φιεο ηηο αληημνφηεηεο παξφια ηα αξλεηηθά πνπ είρα λα
αληηκεησπίζσ ηα ηειεπηαία ρξφληα, δελ έρσ λα αληηκεησπίζσ θαη απηφ.»)

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη θαίλεηαη λα
ζπκθσλνχλ πσο ε ινγνδνζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα δελ είλαη επαξθήο. Οη πεξηζζφηεξνη
θαηαγξάθνπλ φηη ηα ιάζε θαη νη παξάηππεο πξάμεηο θαιχπηνληαη κε ηελ αλνρή ηεο
Γηνίθεζεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε θχζε ηεο εξγαζίαο επεξεάδεη ηε ινγνδνζία,
εηδηθά φηαλ δελ ππάξρεη ε επαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη φηαλ
κεηαβάιιεηαη ε λνκνζεζία επηηξέπνληαο ηελ εξκελεία ηεο κέζσ εγθπθιίσλ. Παξφια
απηά ζε κία πεξίπησζε ηνπ εξσηψκελνπ 2 θαηαγξάθεηαη ε χπαξμε ινγνδνζίαο θαη
φηη απηή πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ελφο Οξγαληζκνχ κέζσ ζηνρνζεζίαο
θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δεηθηψλ απφδνζεο.
ρεηηθά κε ηελ χπαξμε αηηκσξεζίαο νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη ζπλεγνξνχλ φηη ην
ζηεξεφηππν ηζρχεη θαη φηη ε ηηκσξία εμαληιείηαη ζην επίπεδν ηεο επίπιεμεο, ζηε
δηφξζσζε ησλ ιαζψλ κε ηελ επέκβαζε ησλ Πξντζηακέλσλ ή φηη ε Γηνίθεζε επηιέγεη
λα κελ πξνρσξά ηηο δηαδηθαζίεο θάλνληαο ηα «ζηξαβά κάηηα». ε κία πεξίπησζε
θαηαγξάθεηαη ε ηηκσξία ησλ ππαίηησλ γηα θνιάζηκα φκσο αδηθήκαηα.
ην εξψηεκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζε ζέζεηο επζχλεο ιφγσ πειαηεηαθψλ ή άιισλ
ζρέζεσλ είλαη νκφθσλε ε δηαπίζησζε απφ φινπο ηνπο εξσηεζέληεο φηη είλαη
μεθάζαξε θαη απηνλφεηε ε ζρέζε απηή. Ζ επζχλε πεξηγξάθεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ζε πνιηηηθά πξφζσπα θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. ηελ πεξίπησζε ηνπ
εξσηψκελνπ 2 θαηαγξάθεηαη σο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην πξνβάδηζκα ζε ζέζεηο
επζχλεο θαη ν ζπλδηθαιηζκφο.
Σέινο ζην εξψηεκα ηεο δηαθάλεηαο παξαηεξείηαη επίζεο νκνθσλία σο πξνο ηελ
θαζνιηθή ηεο χπαξμε. ε δχν πεξηπηψζεηο θαηαγξάθεηαη φηη απηή πεξηνξίδεηαη απφ
ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε γξαθεηνθξαηία (εξσηψκελνη 2
θαη 7).

141

Πίλαθαο 13.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε εζηθή κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Όπαξμε ινγνδνζίαο

Όπαξμε αηηκσξεζίαο

ζηνλ δεκφζην ηνκέα

Όπαξμε

Όπαξμε δηαθάλεηαο

πξνβαδίζκαηνο ζε
ζέζε επζχλεο ιφγσ
πειαηεηαθψλ ή
άιισλ ζρέζεσλ

Με επαξθήο.

Αλππαξμία ηηκσξίαο,

Ξεθάζαξε θαη

Κχξηνο ιφγνο ε

απηή εμαληιείηαη ζην

αζηακάηεηα.

έιιεηςε ειέγρνπ.

επίπεδν ηεο επίπιεμεο.

Τπάξρεη θαη είλαη πην

Τπάξρεη θαη είλαη

Απηνλφεηε θαη

Τπάξρεη αιιά

M.X.

έληνλε ζην

απνηέιεζκα κηαο

νθείιεηαη ζηε

ράλεηαη απφ ηνλ φγθν

Άληξαο, >37, Θέζε

Οηθνλνκηθφ

νκαδηθφηεηαο φπνπ

Γηνίθεζε αιιά θαη

ηεο πιεξνθνξίαο.

επζχλεο, ΠΔ κε

Αληηθείκελν.

δελ ηηκσξείηαη

ζην ζπλδηθαιηζκφ.

πλδέεηαη κε ηε

θαλέλαο.

Δξσηώκελε 1 /
Μ.Λ.
Γπλαίθα, >37, ρη

ην κέγηζην βαζκφ.

ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 2 /

κεηαπηπρηαθφ

ζηνρνζεζία θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο
απφδνζεο ελφο
Οξγαληζκνχ.
Δξσηώκελε 3 / Κ..
Γπλαίθα, >37, ρη

Τπάξρεη αιιά κε

ρη, νη ππάιιεινη

Ξεθάζαξε θαη

Τπάξρεη ζε κεγάιν

ιαλζαζκέλν ηξφπν.

ηηκσξνχληαη

νθείιεηαη ηφζν ζε

βαζκφ.

ζέζε επζχλεο

Οη ππάιιεινη δε

θνκκαηηθέο φζν θαη

(θαηείρε ζην

γλσξίδνπλ ηη θάλνπλ

ζε δηαπξνζσπηθέο

θαη ζε ηη θέξνπλ

ζρέζεηο. πλνδεχεηαη

επζχλε.

απφ αλππαξμία

παξειζφλ), ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

αμηνθξαηίαο.
Όπαξμε αηηκσξεζίαο

Ξεθάζαξε χπαξμε κε

πνπ γίλεηαη γηαηί νη

επζχλε ησλ

Άληξαο, >37, ρη

Πξντζηάκελνη

πνιηηηθψλ

ζέζε επζχλεο, ΓΔ

θαζνδεγνχλ ζηε

πξνζψπσλ.

δηφξζσζε ησλ ιαζψλ

Με χπαξμε

Δξσηώκελνο 4 /
Υ.Ε.

αμηνθξαηίαο δηφηη δε
γίλεηαη ζχλδεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο κε
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Τπάξρεη

ηελ απφδνζε.
Δξσηώκελε 5 /

Γελ ππάξρεη επαξθήο

Όπαξμε αηηκσξεζίαο,

Γελ έρεη ζεκεησζεί

Έρνπλ γίλεη αξθεηά

Μ..

θαη φια θαιχπηνληαη

δηφηη γίλνληαη ηα

πξφνδνο ζρεηηθά κε

βήκαηα.

Γπλαίθα <37, ρη

«ζηξαβά κάηηα» απφ

ηελ αμηνθξαηία

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

ηε Γηνίθεζε.

Δξσηώκελνο 6 /
Λ.Α.

Δπαξθήο βαζκφο

Γελ ηίζεηαη ζέκα

Τπάξρνπλ ηέηνηεο

Τπάξρεη δηαθάλεηα.

ινγνδνζίαο

αηηκσξεζίαο

πεξηπηψζεηο.

Δπαξθήο βαζκφο

Παιηφηεξα ππήξρε

Τπάξρνπλ ηέηνηεο

Τπάξρεη δηαθάλεηα

ινγνδνζίαο

αηηκσξεζία. Πηζηεχεη

πεξηπηψζεηο.

αιιά πεξηνξίδεηαη

Άληξαο, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελνο 7 /
Μ.Φ.
Άληξαο, <37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε

φηη απηφ νθείιεηαη ζηε

απφ ηελ

δηνίθεζε.

πνιππινθφηεηα θαη

κεηαπηπρηαθφ

ηε γξαθεηνθξαηία.
Τπάξρεη αιιά

Ζ ακέιεηα πξέπεη λα

Τπάξρνπλ ηέηνηεο

Άληξαο, >37, ρη

ζπλδέεηαη κε ην

ζπγρσξείηαη αιιά φρη

πεξηπηψζεηο πνπ

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

πιαίζην εξγαζίαο θαη

ηπρφλ παξάλνκεο

ππνδεηθλχνληαη απφ

ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο

πξάμεηο

ηνλ ηξφπν πνπ

Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.

ηεο λνκνζεζίαο

πινπνηνχληαη νη
θξίζεηο.
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Τπάξρεη δηαθάλεηα.

4.3.5. Γηαθνξεηηθόηεηα
Ζ αλνρή θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα δεηνχκελα
θάζε απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Έλα ζχζηεκα δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη
απνηειεζκαηηθφ θαη δίλεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, άλδξεο θαη γπλαίθεο,
φηαλ ην πξνζσπηθφ πνπ ην ζηειερψλεη είλαη αλεθηηθφ θαη κε ζεβαζκφ ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα. ην πιαίζην απηφ νη εξσηψκελνη/εο ξσηήζεθαλ εάλ ζεσξνχλ φηη νη
δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ ηελ θνπιηνχξα λα επηδεηθλχνπλ επαηζζεζία ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα, φπνηα θη αλ είλαη απηή: ζξήζθεπκα, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο,
ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε θ.ν.θ. Ρσηήζεθαλ, επίζεο κε πνηνλ ηχπν αλζξψπνπ ζα ηνπο
ελνρινχζε λα δνπιεχνπλ καδί: Ρνκά, νκνθπιφθηιν, ηξαβεζηί, αλάπεξν. Δπηπιένλ,
εάλ ζεσξνχλ φηη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα έρνπλ γίλεη
βήκαηα ζεηηθά θαη πνπ νθείιεηαη απηή ε αιιαγή. Σέινο, εάλ ηνπο έρνπλ απνδνζεί
ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά, αλ έρνπλ δειαδή ππνζηεί δηαθξίζεηο θαη πσο
αηζζάλζεθαλ γη‟ απηέο.
Ζ Μ.Λ. (εξσηψκελε 1) ππνζηεξίδεη πσο έρεη επαηζζεζία ζηε δηαθνξεηηθφηεηα φρη
κφλν ε ίδηα αιιά νη ζπλάδειθνη ηεο. πσο ιέεη βέβαηα: «Απφ ηελ άιιε , πνηέ δελ
είραλε αληηκεησπίζεη… δελ ήξζε πνηέ ζηελ ππεξεζία έλαο κεραληθφο πνπ λα μεθεχγεη
απφ ηελ θαλνληθφηεηα αο πνχκε. Οπφηε ζηελ πξάμε δελ κπνξψ λα απαληήζσ». Σν
γεγνλφο ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ησλ
αληηιήςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηηο αιιαγέο ζε θνηλσληθφ επίπεδν, ζηηο
θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη νη αιιαγέο ζε επξσπατθφ επίπεδν. ην εξψηεκα εάλ ζα
κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ πνπ αλήθεη ζε κεηνλφηεηα, φπσο Ρνκά,
νκνθπιφθηινο, αλάπεξνο θ.α. ε απάληεζε είλαη φηη γηα ηελ ίδηα θάηη ηέηνην ζα είρε
ελδηαθέξνλ γηαηί π.ρ. «δελ γλσξίδσ πνιιά γηα ηνπο Ρνκά θη έηζη ζα κάζσ…
ζπλήζεηεο…». ην εξψηεκα εάλ ηεο έρνπλ απνδνζεί ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε
κφλε δηάθξηζε πνπ ζπκάηαη είλαη απηή ηνπ θχινπ, ε νπνία ηελ νδεγεί ζηε
δηαπίζησζε: «ηη δπζηπρψο θαλείο ζα πξέπεη λα παιεχεη κε απηά αζηακάηεηα. Πξέπεη
λα απνδεηθλχεη ηνλ εαπηφ ηνπ, πξάγκα πνπ ίζσο δελ ζα ρξεηαδφηαλ ζε άιιε πεξίπησζε.
Πξέπεη δηαξθψο λα επηβεβαηψλεη φηη κπνξεί λα θάλεη θάηη».
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Ο Μ.Υ. (εξσηψκελνο 2) ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζε ζέκαηα
δηαθνξεηηθφηεηαο απφ φ,ηη ππήξρε ζην παξειζφλ: «πσο έρνπκε δηαπηζηψζεη κπνξεί
λα είλαη κία ζθέςε ζην κπαιφ θάπνηνπ, ζε ηη βαζκφ απηφο κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφο ζε
θάηη, αιιά ζεσξψ πσο θάζε κέξα πνπ πεξλάεη θαη απηφ αδξαλνπνηείηαη θαη πάιη
πηζηεχσ πσο ζηελ θαηεχζπλζε απηή βνεζάεη ε ζχγρξνλε λνκνζεζία, βνεζάεη πάξα
πνιχ ην κνληέιν ηεο αιιαγήο ησλ πξνηχπσλ ζηα Μ.Μ.Δ. θαη κπνξεί λα ζεσξήζεη θαλείο
φηη απηφ είλαη κία θνηλσληθή εμέιημε. Δγψ ζα έιεγα φηη απηφ είλαη κία θνηλσληθή αλνρή
ζε θάπνηα ζηεξεφηππα πνπ ζηαζεξά αιιάδνπλ». Δπίζεο δειψλεη φηη δελ έρεη πξφβιεκα
λα ζπλεξγάδεηαη κε θάπνηνλ άλζξσπν πνπ αλήθεη ζε κεηνλφηεηεο θαη φηη έρνπλ γίλεη
ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηε βειηίσζε ζπλζεθψλ θαη αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα
αλεθηηθφηεηαο θαη ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο ίδηνο έρεη δερζεί δηαθξίζεηο
ιφγσ, θπξίσο, ηεο αλάιεςεο ζέζεο επζχλεο, «φπνπ έλαο εχθνινο ηξφπνο είλαη λα ηνπ
απνδψζεηο ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά». Σα αηζζήκαηα πνπ ηνπ γελλήζεθαλ: «Σν
θπξίαξρν ζπλαίζζεκα είλαη ε ππνηίκεζε θαη ε απαμίσζε –είλαη μεθάζαξν. Κακηά θνξά
θαη ηελ αίζζεζε ηεο αεδίαο: πφζν επηειείο κπνξεί λα είλαη νη άλζξσπνη ή πφζν επηειείο
κπνξεί λα είλαη νη δνκέο. Αιιά εθεί πξέπεη λα είζαη πνιχ πξνζεθηηθφο ζηε ξήμε πνπ ζα
θάλεηο, ζηελ επαλάζηαζε πνπ ζα θάλεηο, ζηε ζχγθξνπζε πνπ ζα θάλεηο, γηαηί κπνξείο λα
ζεθψζεηο ηφζε ζθφλε πνπ κπνξεί λα θπιηζηείο πάιη εζχ ν ίδηνο. Γη‟απηφ θαλείο πξέπεη
λα κηιάεη κε ζπλαδέιθνπο ή κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ εκπεηξία γηα λα μέξεη πψο ζα
θάλεη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ ζηα ζέκαηα απηά».
Ζ Κ.. (εξσηψκελε 3) πηζηεχεη φηη ζήκεξα δελ ππάξρεη πξφβιεκα ζε ζέκαηα
δηαθνξεηηθφηεηαο θαη αλεθηηθφηεηαο θαη φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη αλεθηηθνί
θαη ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα: «Μα φπνπ θαη λα παο, φ,ηη θαη λα είζαη, δελ λνηάδεη
θαλέλαλ. Απηφο θνηηάεη ηελ ππφζεζή ζνπ. Σψξα αλ είζαη gay ή γπλαίθα, γέξνο ή λένο,
φηαλ θζάλεηο θάπνπ, ζεκαζία έρεη ε ππφζεζή ζνπ, ην ραξηί πνπ θέξλεηο θ.ιπ.». Απηφ
νθείιεηαη ελ πνιινίο ζηελ αλαλέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αθνχ έθπγαλ νη παιηνί πνπ
είραλ άιιεο λννηξνπίεο, ζπληαμηνδνηήζεθαλ θαη κπήθαλ λένη άλζξσπνη κε λέεο
λννηξνπίεο: «Δ, θνηηάμηε, θχγαλε νη πην παιηνί πνπ είραλ άιιεο λννηξνπίεο,
ζπληαμηνδνηήζεθαλ, κπήθαλ πην λένη άλζξσπνη πνπ έρνπλ άιιεο αληηιήςεηο, είλαη πνιχ
απιφ!». ην εξψηεκα αλ ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε θάπνηνλ πνπ είλαη Ρνκά,
αλάπεξνο θ.α. απάληεζε φηη ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ θαζέλα. Γελ ζα
κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε έλαλ θαθφ άλζξσπν, φια ηα ππφινηπα δελ ηελ ελνρινχλ
θαη δελ έρεη ππνζηεί θακία δηάθξηζε νχηε σο ππάιιεινο νχηε σο γπλαίθα.
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Ο Υ.Ε. (εξσηψκελνο 4) πηζηεχεη φηη ε αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ. Θεσξεί φηη δελ ππάξρεη αιιαγή ζηελ ίδηα ηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε αιιά ε φπνηα αιιαγή ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
ππαιιήινπ. Οη ξπζκνί ηεο αιιαγήο είλαη αξγνί θαη έρνπλ ζρέζε κε ην κνξθσηηθφ
επίπεδν, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη θαη απφ ηνλ
Πξντζηάκελν: «ίγνπξα παίδεη ξφιν ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
θαζελφο αηνκηθά αιιά θαη ε γξακκή λα ην πσ έηζη, ε θαηεχζπλζε πνπ ζα πάξνπλ απφ
ηνλ πξντζηάκελν». Ο ίδηνο πξνζσπηθά δελ έρεη πξφβιεκα λα ζπλεξγαζηεί κε φιεο ηηο
νκάδεο. Γελ δέρζεθε πνηέ δηαθξίζεηο αιιά δηαπηζηψλεη φηη γίλνληαη πνιηηηθέο
δηαθξίζεηο κε ηηο νπνίεο θαη είλαη αληίζεηνο: «Άζρεκα θαη πηζηεχσ φηη δελ πξέπεη λα
γίλνληαη ηέηνηεο δηαθξίζεηο θαη γεληθφηεξα δηαθξίζεηο δελ πξέπεη λα γίλνληαη».
Ζ Μ.. (εξσηψκελε 5) ζεσξεί φηη ε Διιάδα έρεη κείλεη πίζσ ζην θνκκάηη ηνπ
ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Τπάξρνπλ πνιιέο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα,
ηα νπνία ακβιχλνληαη αιιά πνιχ αξγά. Οη φπνηεο ζεηηθέο αιιαγέο νθείινληαη ζηελ
αλαλέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ: «Πάιη ιίγν ζην πιαίζην απηφ… φηη έρεη κπεη λένο θφζκνο
ζην δεκφζην…. θαη ιίγν έρνπλ θέξεη έηζη κηα πλνή… λα κπνξέζνπλ δειαδή …είλαη πην
νηθείνη κε ην δηαθνξεηηθφ γηαηί έρνπλ δήζεη έμσ, έρνπλ πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο, έρνπλ…
νπφηε ίζσο λα κελ ηνπο ηξνκάδεη ηφζν θαη λα κελ ηνπο θαίλεηαη πνιχ μέλν… απηφ θαηά
άιια έκπξαθηά ίζσο κε θάπνηα λνκνζεζία δε γλσξίδσ, δελ μέξσ δειαδή …αλ ηα
πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη… δελ μέξσ…». Ζ ίδηα δελ έρεη δερζεί δηαθξίζεηο, αλ θαη κε ηε
λέα ηεο ζέζε αλαγλσξίδεη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν, ηελ
ειηθία θαη ηε ζέζε ηεο σο ππαιιήινπ: «Σψξα ζθέθηεθα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρσ
αιιάμεη πφζην θαη είκαη επάλσ ζηελ ππνδνρή ησλ αλζξψπσλ φηαλ έξρνληαη γηα
ζεκηλάξηα θαη απηά…. νπζηαζηηθά είκαη γξακκαηεία πάλσ ….έρνπλ ηελ ηάζε ιίγν λα κε
αληηκεησπίδνπλ ζαλ δηθή ηνπο γξακκαηέα …ζαλ δηθή ηνπο πξνζσπηθή γξακκαηέα
(γέιηα)… ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη, λαη. Ννκίδσ φηη κε βιέπνπλ ιίγν θαηψηεξε, ζε ζρέζε
κε ην πσο κε έβιεπαλ φηαλ ήκνπλ ζην γξαθείν κνπ σο νξγαλσηηθά ππεχζπλε…».
Ο Λ.Α. (εξσηψκελνο 6) πηζηεχεη φηη ππάξρεη αλνρή ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα, αλ φρη
100%, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Θεσξεί φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη
θέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φινπο. Γελ έρεη πξφβιεκα λα ζπλεξγαζηεί κε θάζε
άλζξσπν. Γελ έρεη ππνζηεί δηαθξίζεηο παξά κφλν ιφγσ κεηαθίλεζεο απφ κηα
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ππεξεζία ζε άιιε, θπξίσο απφ παιαηφηεξα ζηειέρε, αιιά θαη απηέο ακβιχλζεθαλ κε
ηνλ ρξφλν: «Ση ζα θάλεηε εζείο εδψ...; Δκείο κπνξνχκε λα θάλνπκε ηε δνπιεηά. Ση ζαο
έθεξαλ εδψ πέξα λα θάλεηε; Τπήξρε κία ηέηνηα Σάζε. Λάζνο ηνπο είλαη ησλ
πεξηζζφηεξσλ, ην νπνίν ην αλαγλψξηζαλ θάπνηνη, ην είδαλ θαη ζηελ πνξεία, απφ ηελ
ζπλαλαζηξνθή πνπ ππάξρεη κεηά βιέπεηο φηη ππήξραλ απφ ηνπο ίδηνπο απηνχο εδψ κέζα
πνχ δελ έθαλαλ θαη ηίπνηα. Ήηαλ ρεηξφηεξνη απφ εκάο λα ην πσ. Σν είδαλ θαη κφλνη
ηνπο κεηά ζηελ πνξεία». Ζ ζπκπεξηθνξά απηή δελ ηνλ επεξέαζε γηαηί «ήμεξα ηη έθαλα
θαη ήμεξα θαη ηη ππήξρε εδψ».
Ο Φ.Μ. (εξσηψκελνο 7) δελ δηαπηζηψλεη πεξίεξγεο ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηα ζέκαηα
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αλεθηηθφηεηαο. Θεσξεί φηη απηφ
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έρεη εμειηρζεί ν θφζκνο: «Αλ ππήξρε; Δμειίρζεθε ν θφζκνο,
εμειηρζήθακε, άλνημαλ θαη ηα κπαιά, άιιαμαλ νη λννηξνπίεο, πξνβάιινληαη πηα, δελ
είλαη θάηη θξπθφ γεληθά, γίλνληαη απνδεθηά. Σν απνδέρνληαη». Γελ ζα ηνλ ελνρινχζε
λα ζπλεξγαζηεί κε θάζε άλζξσπν αλεμάξηεηα απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,
αλαγλσξίδεη βέβαηα φηη ζηελ αξρή ζα ήηαλ ιίγν πεξίεξγν: «απφ εθεί θαη πέξα φζν
γλσξίδεηο ηνλ άλζξσπν θαη επίζεο βιέπεηο λα εξγάδεηαη θαη απνδίδεη απηά πνπ πξέπεη
λα απνδψζεη θαη είλαη ζσζηφο θαη κε ζέλα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, λνκίδσ φηη
ηειηθά δελ ζα κε ελνρινχζε». Ζ κφλε δηάθξηζε πνπ βίσζε ήηαλ απηή κεηαμχ λέσλ θαη
παιαηψλ, φπνπ νη λεψηεξνη ππάιιεινη θάλνπλ πεξηζζφηεξεο αγγαξείεο: «ρη, δελ
ήηαλ ηίπνηα ζνβαξφ, φρη. Απηφ πνπ ιέκε είλαη ηξαβεγκέλν. Γελ ζεσξψ φηη ήηαλ
δηάθξηζε. Δίλαη θάηη ζπλεζηζκέλν ζηε δνπιεηά φηη πάληα θαη γηα λα κάζεηο, ζηα πιαίζηα
ηνπ λα κάζεηο, εληάμεη ν λεφηεξνο κπνξεί λα θάλεη θαη θάηη παξαπάλσ. ίγνπξα δελ ζα
είλαη ηφζν ζεκαληηθφ. Μέζα ζην πιαίζην ηεο δνπιεηάο».
Ο Η.Α. (εξσηψκελνο 8) ζεσξεί φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ απνηειεί πξφβιεκα θαη
ππάξρεη κεγάιε βειηίσζε ζηνλ ηνκέα απηφ: «Ννκίδσ φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ
θνηλσλία απηφ. Γειαδή αλ ε θνηλσλία είλαη πην αλνηθηή, αλαγθαζηηθά φιε ε θνηλσλία
αλνίγεη είηε ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Σψξα γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Δληάμεη,
έρνπκε άιιεο παξαζηάζεηο, πξνβάιιεηαη δηαθνξεηηθά θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα. Γεληθψο
ζαλ θνηλσλία έρνπκε αιιάμεη. Βέβαηα πάιη ζε θάπνηα θνκκάηηα, ζε θάπνηνπο ηνκείο
ίζσο λα είκαζηε πην θιεηζηνί απφ ην θαλνληθφ, αιιά ζίγνπξα δελ είκαζηε ε θνηλσλία
πνπ ήκαζηαλ ην 1970 ή ην 1960 κε βάζε απηά πνπ αθνχκε θαη βιέπνπκε ζαλ πεγέο».
Γελ έρεη πξφβιεκα λα ζπλεξγαζηεί κε αλζξψπνπο Ρνκά, νκνθπιφθηινπο θ.α.: «Γελ
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είλαη ζέκα ην ηη ηδηαηηεξφηεηα έρεη θάπνηνο γηα κέλα. Σν ζέκα είλαη θαηά πφζν κπνξψ
λα… δελ κε ελνριεί εάλ θάπνηνο είλαη νκνθπιφθηινο, κε ελνριεί φκσο αλ απηφο, είηε
είλαη νκνθπιφθηινο είηε φρη, παζάξεη ηε δνπιεηά ηνπ ζε εκέλα. Καηαιάβαηε; Απηφ κε
ελνριεί… δελ έρσ πξφβιεκα… πξαγκαηηθά…». ην εξψηεκα εάλ έρεη δερζεί ν ίδηνο
θάπνηα δηάθξηζε ππνζηήξημε φηη απηή ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαη ηνλ
ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηα πξάγκαηα θαη ηε λννηξνπία ηνπ: «Ννκίδσ πην πνιχ, ηψξα
δελ μέξσ αλ εληάζζεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνκαη ηα
πξάγκαηα, πνπ ηνπνζεηνχκαη ζηα πξάγκαηα. Γειαδή, εκέλα ν ηξφπνο κνπ ζεσξψ φηη
είλαη νηθνλνκηθφο, πξαγκαηηζηηθφο, ηερλνθξαηηθφο ζα έιεγα. Καη βιέπσ φηη ελνριεί
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλζξψπσλ».

Σςζσέηιζη με ηα σαπακηηπιζηικά ηος πποθίλ
πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη ζεσξνχλ
φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη αλεθηηθνί θαη ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ Μ..
(εξσηψκελε 5), βέβαηα, ζεσξεί φηη δελ είκαζηε φζν αλεθηηθνί ζα έπξεπε θαη φηη
γεληθά σο θνηλσλία είκαζηε „πίζσ‟ κε πνιιέο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. Οη
πεξηζζφηεξνη/εο εξσηψκελνη/εο δηθαηνινγνχλ ηηο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο
αληηιήςεηο σο απνηέιεζκα ηεο αλαλέσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηελ
εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ πςεινχ
κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ ππαιιήισλ.
ην εξψηεκα κε πνηα θαηεγνξία απφ απηέο πνπ ηνπο δίλνληαη (Ρνκά, νκνθηιφθπινο,
αλάπεξνο θ.α.) ζα ηνπο ήηαλ δχζθνιν λα ζπλεξγαζηνχλ, απαληνχλ πσο δελ έρνπλ
πξφβιεκα κε θακία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, νη Μ.Λ. (εξσηψκελε 1)
βξίζθεη ελδηαθέξνπζα κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία αθνχ ζα ηεο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα
εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηεο γχξσ απφ ηηο ζπλήζεηεο π.ρ. ησλ Ρνκά, ελψ ν Φ.Μ.
(εξσηψκελνο 7) βξίζθεη ηελ ζπλεξγαζία εθηθηή αιιά πεξίεξγε ζε αξρηθφ ζηάδην.
ην εξψηεκα εάλ έρνπλ δερζεί δηαθξίζεηο νη απαληήζεηο είλαη κνηξαζκέλεο, αθνχ νη:
Μ.Υ. (εξσηψκελνο 2) θαη Κ.. (εξσηψκελε 3) δήισζαλ φηη δελ έρνπλ εκπεηξία
δηαθξίζεσλ, ελψ νη ππφινηπνη εξσηψκελνη/εο φηη ππήξμαλ ζηηγκέο πνπ έλησζαλ
δηάθξηζε απφ ζπκπεξηθνξέο ζπλαδέιθσλ. Ζ Μ.Λ. (εξσηψκελε 1) έλησζε δηαθξίζεηο
ιφγσ θχινπ. Ο Υ.Ε. (εξσηψκελνο 4) έλησζε δηαθξίζεηο ιφγσ πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ.
Ζ Μ.. (εξσηψκελε 5) κε αθνξκή ην λέν ππεξεζηαθφ ηεο ξφιν ληψζεη κεξηθέο θνξέο
φηη ππνηηκάηαη ιφγσ ειηθίαο θαη ζέζεο/θαζεθφλησλ. Ο Λ.Α. (εξσηψκελνο 6)
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αηζζάλζεθε φηη βηψλεη δηάθξηζε ιφγσ κεηαθίλεζεο ηνπ ζε λέα ππεξεζία. Ο Φ.Μ.
(εξσηψκελνο 7) ζεσξεί φηη ππάξρνπλ δηαθξίζεηο ιφγσ ηεο λεφηεηαο θάπνηνπ
ππαιιήινπ ζηελ ππεξεζία, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλάιεςε πεξηζζφηεξσλ
θαζεθφλησλ θαη αγγαξεηψλ. Ο Η.Α. (εξσηψκελνο 8) ππνζηεξίδεη φηη αηζζάλεηαη
επηζεηηθφηεηα απφ πιεπξάο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ, θπξίσο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα.
Πίλαθαο 14.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε δηαθνξεηηθόηεηα κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Γηαθνξεηηθφηεηα θαη
Οκάδεο (Ρνκά,
Δκπεηξία
δεκφζηνη ππάιιεινη
νκνθπιφθηινο θ.α.) θαη
δηαθξίζεσλ
ζπλεξγαζία
Οη δεκφζηνη
Δλδηαθέξνπζα κηα ηέηνηα
Γηαθξίζεηο ιφγσ
Δξσηώκελε 1 / Μ.Λ.
Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε ππάιιεινη αλεθηηθνί ζπλεξγαζία. Γλψζε γηα
θχινπ
επζχλεο, ΠΔ κε
θαη
ζπλήζεηεο
κεηαπηπρηαθφ
επαηζζεηνπνηεκέλνη
Δξσηώκελνο 2 / M.X.
Άληξαο, >37, Θέζε
επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

Μεγαιχηεξε
Καλέλα πξφβιεκα
επαηζζεζία απφ φηη
ζην παξειζφλ

ρη

Δξσηώκελε 3 / Κ..
Γπλαίθα, >37, ρη ζέζε
επζχλεο (θαηείρε ζην
παξειζφλ), ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

Γελ ππάξρεη
πξφβιεκα. Έρνπλ
αιιάμεη νη
λννηξνπίεο

Θα κπνξνχζε λα
ζπλεξγαζηεί. Μφλν κε έλαλ
θαθφ άλζξσπν δε ζα
κπνξνχζε

ρη

Δξσηώκελνο 4 / Υ.Ε.
Άληξαο, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΓΔ

Ζ αλνρή ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα
ζπλδέεηαη κε ηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ
ππαιιήινπ
Γελ είκαζηε φζν
αλεθηηθνί ζα έπξεπε,
Δίκαζηε πίζσ ζε
απηφ ην θνκκάηη κε
πνιιέο
πξνθαηαιήςεηο θαη
ζηεξεφηππα.
Ναη ζηελ
αλεθηηθφηεηα, εάλ
φρη 100% ζηελ
πιεηνςεθία

Θα κπνξνχζε λα
ζπλεξγαζηεί, αλ θαη ζηνλ
δεκφζην ηνκέα νη αιιαγέο
είλαη αξγέο

Γηαθξίζεηο ιφγσ
πνιηηηθψλ
πεπνηζήζεσλ

Θα κπνξνχζε. Μφλν κε
θάπνηνλ κε δχζθνιν
ραξαθηήξα δε ζα κπνξνχζε
λα ζπλεξγαζηεί

Πξφζθαηα κφλν
ιφγσ ηεο λέαο ηεο
ζέζεο, ζεσξεί φηη
ππνηηκάηαη

Ναη, ρσξίο πξφβιεκα

Γέρζεθε δηαθξίζεηο
ιφγσ κεηαθίλεζεο
απφ ππεξεζία ζε
ππεξεζία

Δξσηώκελε 5 / Μ..
Γπλαίθα <37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ

Δξσηώκελνο 6 / Λ.Α.
Άληξαο, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΓΔ
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Δξσηώκελνο 7 / Φ.Μ.
Άληξαο, <37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

Ναη ζηελ
αλεθηηθφηεηα, θακία
πεξίεξγε ζηάζε

Υσξίο πξφβιεκα αλ θαη ζα
ήηαλ πεξίεξγν

Γηαθξίζεηο ιφγσ
λεφηεηαο ζηελ
ππεξεζία:
αγγαξείεο

Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.
Άληξαο, >37, ρη ζέζε
επζχλεο, ΠΔ

Γελ ππάξρεη
πξφβιεκα. Τπάξρεη
κάιηζηα ζρεηηθή
βειηίσζε ζε απηά ηα
ζέκαηα

Θα κπνξνχζε λα
ζπλεξγαζηεί

Γηαθξίζεηο ιφγσ
ηνπ ηξφπνπ πνπ
αληηιακβάλεηαη ηα
πξάγκαηα

4.3.6. ηεξεόηππα πνπ αθνξνύλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα: Κνηλσληθή
απνδνρή θαη εκπηζηνζύλε από ην θνηλό.
Ζ θνηλσληθή απνδνρή θαη εκπηζηνζχλε πνπ απνιακβάλνπλ νη εξσηψκελνη δεκφζηνη
ππάιιεινη απνηειεί ην αληηθείκελν ζηνλ παξφληα ζεκαηηθφ άμνλα. Οη ζηεξενηππηθέο
αληηιήςεηο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην θνηλφ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
ππνλνκεχεη ελ γέλεη ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηνπο θαη ηνπο θέξλεη δπλάκεη ζε ζέζε
απνινγίαο απέλαληη ζηνπο άιινπο πνιίηεο, φηαλ γίλεηαη γλσζηή ε επαγγεικαηηθή ηνπο
ηδηφηεηα. Δπνκέλσο θαινχληαη νη εξσηψκελνη λα ηνπνζεηεζνχλ απέλαληη ζε απηή ηελ
ζηάζε φηαλ ηελ ζπλαληνχλ θαη έρνπλ αλαπηχμεη πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο
αληηκεηψπηζεο ηεο νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ ηελ αδηαθνξία έσο ηελ ζχγθξνπζε κε
απηνχο πνπ εθθξάδνπλ ηέηνηεο ζηεξενηππηθέο απφςεηο.
Ζ πξψηε εθ ησλ εξσηψκελσλ (Μ.Λ.) αλαγλσξίδεη κία πιεζψξα ζηεξενηππηθψλ
αληηιήςεσλ ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά
ηνπο ηειεπηαίνπο, ζπιιήβδελ, ππφινγνπο απέλαληη ζηελ θνηλή γλψκε (ηεκπέιεδεο,
ππεξάξηζκνη, αξγφκηζζνη, πςειφκηζζνη, αγελείο, έρνληεο άγλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο).
Ζ εληχπσζή ηεο είλαη φηη ηα Μ.Μ.Δ. πξνβάιινπλ έλα ηέηνην ζηεξεφηππν σζάλ ην
δήηεκα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ππεξεζηψλ λα είλαη ε απαξρή θαη ε κνλαδηθή
αηηία ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ρεηκαδφκελεο ειιεληθήο θνηλσλίαο («Απηφ πνπ
πνιχ ζπρλά πξνβάιιεηαη απφ ηνλ Σχπν είλαη φηη εάλ απαιιαγνχκε απφ ην δηαβξσκέλν
δεκφζην ή ην δεκφζην γεληθφηεξα, ζα απαιιαγνχκε απφ ην δήηεκα ηεο θξίζεο»).
Πξνβάιινληαο ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηελ δηθή ηεο ππεξεζία πξνζπαζεί λα
αλαηξέςεη ηελ απαμησηηθή ζηεξενηππηθή εηθφλα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπλνιηθά
ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο ηζνπεδσηηθή θαη απνδίδνληαο επζχλεο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο
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ζπλαιιαζζνκέλνπο πνιίηεο («(…) κπνξεί θάπνηνο λα έξζεη κε ιηγφηεξα δηθαηνινγεηηθά
θαη λα απαηηεί λα νινθιεξσζεί εθείλε ηελ ψξα ε δηαδηθαζία»). ηελ εξψηεζε αλ
δειψλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ απαληά φηη ε ίδηα, αλαγλσξίδνληαο
ηελ αξλεηηθή ζπκπαξαδήισζε, αλαθέξεη φηη είλαη αξραηνιφγνο θαη φρη δεκφζηνο
ππάιιεινο. Σέινο, ζεσξεί φηη ε εηθφλα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, έρεη αιιάμεη επί ην ρείξνλ, ελψ θαηά ηε γλψκε ηεο ε θξηηηθή
απηή είλαη άδηθε εθφζνλ ν απμαλφκελνο θφξηνο εξγαζίαο πξέπεη λα έξζεη ζε πέξαο κε
ππνπνιιαπιάζην, ηνπ αξρηθνχ, αλζξψπηλν δπλακηθφ. πσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά
[Γηα έλα δήηεκα πνπ αθνξνχζε ηνλ νξγαληζκφ κνπ] ε θαηαθξαπγή απφ ηηο εθεκεξίδεο,
απφ ηνλ Σχπν, απφ ηνλ πεξηπηεξά, απφ ηνλ ηαμηηδή, απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε κε-αξκφδην
θαη επηζηεκνληθά αζηήξηρην, ήηαλ ηέηνηα πνπ ζηελ αξρή ζχκσλα, κεηά γεινχζα θαη ζηγά
ζηγά – ζαλ λα θαηαθάζεηαη ν θαπλφο ζηα πλεπκφληα- εηζέπξαηηα ηελ απαμίσζε ηεο
επηζηεκνληθήο κνπ δεηλφηεηαο, ηη αγαπάσ θαη ζέισ λα πξνζηαηεχσ θαη ηη είλαη
ζεκαληηθφ γηα απηή ηε ρψξα.»).
Ο δεχηεξνο εξσηψκελνο (Μ.Υ.) ζεσξεί φηη ε γλψκε πνπ έρεη ην θνηλφ γηα ηνπο
δεκνζίνπο ππαιιήινπο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηνπ ηίζεηαη ην εξψηεκα.
Γειαδή, νη κε γεληθφινγεο, αιιά εμεηδηθεπκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο δηεξεπλήζεηο
ηεο εηθφλαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνθέξνπλ δηαθνξεηηθά απφ ην ζηεξενηππηθφ
πξφηππν απνηειέζκαηα. Γηαβιέπεη δειαδή φηη ε εηθφλα απηή δχλαηαη λα αιιάμεη αλ
βειηησζνχλ ηα παξερφκελα κέζα ζηνπο ππαιιήινπο, ηνπο γίλεη θαηάιιειε
εθπαίδεπζε θαη ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ εμαξηάηαη απφ ηα πξνζφληα θαη ην
ραξαθηήξα ηνπ θαζελφο ππαιιήινπ. Σέινο, ε χπαξμε θαη εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη νη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο πνπ εμππεξεηνχλ θαη δελ
δεκηνπξγνχλ πξνζθφκκαηα ζεσξεί φηη ζα βειηηψζεη ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην θνηλφ γηα
ηνλ δεκφζην ηνκέα. Δζηηάδεη, ινηπφλ, θαη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ (γεληθφο γξακκαηέαο
Γήκνπ) ζην ηη δένλ γελέζζαη θαη ζηηο ζηξεβιψζεηο πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπ
παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξάγεη ηηο ζηεξενηππηθέο εηθφλεο
γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο δνκέο ηνπ. Παξαδέρεηαη, ηέινο, φηη ν φξνο δεκφζηνο
ππάιιεινο («έρεη απνθηήζεη αξλεηηθή ρξνηά») γη‟ απηφ θαη ν ίδηνο δειψλεη «ζηέιερνο
ηνπ δεκνζίνπ» αλαγλσξίδνληαο φηη ε εηθφλα πνπ έρεη ε θνηλσλία γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο είλαη ηνπ «ηνπ θαθνκνίξε θαη ηνπ άζρεηνπ πνπ δελ μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη θαη
δελ παξάγεη ηίπνηα». Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζεσξεί φηη έρεη επεξεάζεη ηνλ ηξφπν
αληηκεηψπηζεο ηνπ δεκνζίνπ φπνπ απφ ηε κία, έρνπλ απμεζεί νη απαηηήζεηο ηνπ
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θνηλνχ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη απφ ηελ άιιε, ν δεκφζηνο ππάιιεινο παξακέλεη
αζθαιήο θαη άξα δελ ζέιεη λα εθηίζεηαη ζε αιιαγέο.
Ζ Κ. (ηξίηε εξσηψκελε) επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ ζηεξενηχπνπ ζεσξψληαο φηη
ε ζπλνιηθή άπνςε πνπ έρεη ην θνηλφ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο είλαη ε
(«ρεηξφηεξε!») θαη («(…) έρεη πεξάζεη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ φηη είκαζηε φινη
ηεκπέιεδεο, δηεθζαξκέλνη, δελ δνπιεχνπκε, δελ θάλνπκε…»). Ζ αξλεηηθφηαηε απηή
ζηεξενηππηθή εηθφλα είλαη γηα ηελ ίδηα καρεηή εθφζνλ ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ (ΑΓΔΓΤ) πξνβάιεη πξνο ηα έμσ ην έξγν θαη ηελ ζπκβνιή ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ζπλζήθεο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ (θαη αλζξψπηλσλ), ιφγσ
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ ζηξεβιή/ζηεξενηππηθή εηθφλα («Μαο
βάδνπλ φινπο ζηνλ ίδην ληνξβά, αιιά δελ μέξνπλ φηη κπνξεί εγψ λα θάηζσ εδψ κέρξη
ηηο έμη ην απφγεπκα γηα λα βγάισ ηε δνπιεηά κνπ») πνπ πξνβάιινπλ ηα Μ.Μ.Δ.
(Μνίξα-Μπισλνπνχινπ 1998:356). Ζ ίδηα ινηπφλ εθθξάδεη ηελ έληνλε ελφριεζή ηεο
γηα ηελ άδηθε, φπσο ηελ ραξαθηεξίδεη, αληηκεηψπηζε πνπ ηνπο επηθπιάζζεηαη («Απηά
δελ ηα ιέλε πνηέ. ηη εκείο βγάιακε ηφζεο ππνζέζεηο, κε κεησκέλν πξνζσπηθφ») ελψ
ζεσξεί φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζηεξεφηππν δεινθζνλίαο (envious stereotype) (Fiske,
2002) απφ ην νπνίν δηαθαηέρνληαη φζνη δελ θαηάθεξαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ
πξνλνκηαθφ ρψξν ηνπ δεκνζίνπ. Σν δηάρπην απηφ ζηεξεφηππν ηελ απνηξέπεη έηζη λα
δειψζεη θαη ηελ εξγαζηαθή ηεο ηδηφηεηα, σο δεκφζηνο ππάιιεινο («Απιψο φηαλ δελ
ρξεηάδεηαη λα ην πσ, δελ ην ιέσ»), θνβνχκελε γηα ηελ απαμησηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ
ζα ιάβεη είηε ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο αλεξγίαο είηε ιφγσ ησλ ρακειψλ κηζζψλ θαη ησλ
εμαηξεηηθά δχζθνισλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα («Ση
λα ζαο πσ ηψξα; Γηα λα κελ κε βξίδνπλε. (…) ηαλ είλαη κε αλζξψπνπο αλέξγνπο,
ληξέπνκαη. (…) αιιά θαη ηη λα πεηο ζηε γπλαίθα πνπ δνπιεχεη ζην ζνχπεξ κάξθεη θαη
παίξλεη ηα πέληε θαηνζηάξηθα θαη ζεθψλεη ηα θαθάζηα;»). Θεσξεί ινηπφλ φηη ε
νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηδεηλψζεη ηελ εηθφλα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ιφγνπο
ζχγθξηζεο κε άιιεο αλαζθαιείο θαη ρακειφκηζζεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ. Ζ
πξνζπάζεηά ηεο λα δηθαηνινγήζεη ηελ δηθή ηεο ζέζε εζηηάδεηαη ηέινο ζην λα
θαηαδείμεη ηελ ζπκβνιή ησλ κηζζνδνηνχκελσλ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, σο
επηηαρπληέο, ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο
(«Σψξα έρνπλ θιείζεη ηφζεο ρηιηάδεο καγαδηά, απφ πνχ θιείζαλε; Λφγσ ηεο κείσζεο ηεο
θαηαλάισζεο! Πνηνη θαηαλαιψλαλε; Οη ζπληαμηνχρνη θαη νη δεκφζηνη. Μία
αλαθχθισζε είλαη.»).
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Ο ηέηαξηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο (Υ.Ε.) ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε ηεο πιεηνλφηεηαο
ησλ εξσηψκελσλ πεξί ηεο χπαξμεο ηνπ εμαηξεηηθά αξλεηηθνχ θαη («άδηθνπ»)
ζηεξενηχπνπ ηεο θνηλήο γλψκεο ην νπνίν νλνκαηίδεη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο σο
ηνπο θπξίσο ππεπζχλνπο γηα ηα δεηλά ηεο θνηλσλίαο θαη ην νπνίν έρεη εληζρπζεί ζε
θαηξφ θξίζεο (ηελ νπνία ην θνηλφ ζεσξεί φηη φρη κφλν επηδείλσζε αιιά ίζσο θαη ηελ
πξνθάιεζε). Ζ νκνγελνπνηεηηθή απηή αληίιεςε απνθξχπηεη θαηά ηελ άπνςή ηνπ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη επηβάιιεηαη επί δηθαίσλ θαη αδίθσλ, ην ίδην ζε δεκφζην
ππάιιειν πνπ δνπιεχεη ζθιεξά θαη άιινλ πνπ είλαη άρζνο αξνχξεο. Ο εξσηψκελνο
ζεκείσζε επίζεο, πσο «έρνπκε έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν λα ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ν
δεκφζηνο ηνκέαο θηαίεη γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχνπκε, επεηδή [νη δεκφζηνη
ππάιιεινη] δελ εξγάδνληαη φπσο ζα έπξεπε, [ή επεηδή ην Γεκφζην] έρεη ππεξάξηζκν
πξνζσπηθφ. Απηφ ινηπφλ κεηψλεη ην θνηλσληθφ θχξνο.» Σν ζηεξεφηππν γηα ηνπο
δεκνζίνπο ππαιιήινπο είλαη θαη γηα απηφλ ηνλ εξσηψκελν κία εηθφλα θζφλνπ θαη
δήιεηαο ζε θαηξφ θξίζεο (envious stereotype), κηα ιέμε πνπ («ερεί ζεηηθά ζηα απηηά
(…) θαη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη φηαλ θάπνηνο αθνχεη γηα δεκφζην έξρεηαη ζην κπαιφ ε
ζηαζεξφηεηα ηεο εξγαζίαο»). Ζ λνκηκνπνίεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο ηνπ ζε
ζχγθξηζε κε αληαγσληζηηθά ηδσκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη πσο νη δεκφζηνη
ππάιιεινη («είλαη νη κφλνη πνπ πιεξψλνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο ζε αληίζεζε
κε ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ππάξρεη απηφ ην κεγάιν ράζκα»).
Ζ Μ.. (πέκπηε εξσηψκελε) επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ελφο απνξξηπηηθνχ
ζηεξενηχπνπ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο («(λ)νκίδσ φηη ηνπο ζηραίλνληαη (…) νη
ζπλεηξκνί πνπ θάλνπλ είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθνί γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο…»)
απφ ην θνηλφ θαη φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη εξσηψκελνη, απνθεχγεη λα δειψζεη ην
επάγγεικά ηεο («εγψ έρεη ηχρεη πνιιέο θνξέο λα ληξαπψ ζε παξέα φηαλ ιέσ φηη είκαη…
ηη επάγγεικα θάλσ»). ηελ δχζθνιε ζπγθπξία, ην ζηεξεφηππν απηφ εκπεξηέρεη θαηά
ηελ άπνςή ηεο μεθάζαξα ζηνηρεία δεινθζνλίαο («Ννκίδσ φηη πην παιηά καο
ππνηηκνχζαλ, ηψξα ίζσο θαη λα καο δειεχνπλ. Ναη καο δειεχνπλ… Γειαδή έρεη
πξνζηεζεί ιίγν ν θζφλνο ζε απηνχο ηνπο θαηξνχο πνπ δνχκε… εηδηθά απφ αλζξψπνπο
πνπ δελ έρνπλ δνπιεηά»). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
εξγαζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε ραιεπνχο θαηξνχο («ζηαζεξφηεηα, ηελ
άλεζε…. Ναη… ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο…. ηε κνληκφηεηα θαη φια απηά») θαη
απνρξσκάηηζε πξνεγνχκελα ππνηηκεηηθά ζηεξεφηππα γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο
επηινγή.
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Καη ν έθηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο (Λ.Α.) ζπκθσλεί κε ηνπο πξνεγνχκελνπο
εξσηψκελνπο φζνλ αθνξά ζηελ πνιχ θαθή ζηεξενηππηθή αληίιεςε («ην δεκφζην είλαη
ηεκπέιεδεο θαη ινηπά») πνπ έρεη ε θνηλή γλψκε γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Σν
απνδίδεη φκσο ζε αληηιήςεηο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί, δηθαηνινγεκέλα, ζε
πξνγελέζηεξεο επνρέο θαη νη νπνίεο ζπλ ησ ρξφλσ αιιάδνπλ θαη βειηηψλεηαη ε
ζπλνιηθή εηθφλα. Άιισζηε, γηα ηνλ ίδην ηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρνπλ ήδε δηαθνξνπνηεζεί θαηά πνιχ θαη ζπλερψο βαίλνπλ
πξνο ην θαιχηεξν. Λφγσ απηήο ηνπ ηεο εθηίκεζεο ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη φηη δειψλεη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη πξνβαίλεη ζε ππεξάζπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ
δεκφζην ηνκέα φηαλ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα απηνχο
(«Σνπο ιέσ φηη έρνπλ αιιάμεη ηα πξάγκαηα, φηη βειηηψλεηαη αξθεηά, θακία ζρέζε κε
απηφ πνπ ππήξρε παιηά»). Αλαγλσξίδεη βέβαηα φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε αλεξγία
έρεη επηδεηλψζεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη αιιά
παξφια απηά παξακέλεη αηζηφδνμνο φηη ε ζπλνιηθή εηθφλα βαίλεη βειηηνχκελε.
Σελ άπνςε πσο ην θνηλφ έρεη γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο («ηεκπέιεδεο,
ραξακνθάεδεο, (…) παίξλνπλ πνιιά ιεθηά») κία δηαζηξεβισκέλε ζηεξενηππηθή
αληίιεςε, ζπκκεξίδεηαη θαη ν έβδνκνο εξσηψκελνο (Μ.Φ.), ν νπνίνο ην απνδίδεη ζηα
Μ.Μ.Δ. («,ηη ιέεη ε ηειεφξαζε»). Αλαγλσξίδεη θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ζην
ζηεξεφηππν ζηνηρεία αιήζεηαο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζην παξειζφλ, («Γηαηί είραλ
δηακνξθψζεη θάπνηεο θαηαζηάζεηο... Δληάμεη, είρακε δψζεη θαη εκείο δηθαηψκαηα»),
αιιά ηψξα ζεσξεί φηη ε θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί άξδελ («Σψξα πηζηεχσ φηη δελ
είλαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ πνπ ιέλε κε ηίπνηα (…) Ναη έρνπλ αιιάμεη ζίγνπξα. Καη
δνπιεχνπλ θαη... ζίγνπξα δνπιεχνπλ... θαη δελ παίξλνπλ θαη ηα ρξήκαηα πνπ ιέλε φηη
παίξλνπλ... θαη απνδίδνπλ θαη είλαη πην επγεληθνί, φια είλαη... φπσο ζα έπξεπε λα
είλαη.»). Γειψλεη απελνρνπνηεκέλνο απέλαληη ζηελ δήισζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
ηδηφηεηαο σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ («Σν δειψλσ. Γελ ληξέπνκαη.») ρσξίο βέβαηα λα
ζπεχζεη λα ην δειψζεη απφ κφλνο ηνπ («ζε κία παξέα αλ κε ξσηήζνπλ, αλ πάεη ε
ζπδήηεζε εθεί λαη. [ην δειψλσ]»). Ζ ζηάζε ηνπ φηαλ αληηκεησπίδεη κία αξλεηηθή
πξνδηάζεζε απφ θάπνηνλ είλαη ζρεηηθή αλαιφγσο κε ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε
(«Αλ κπνξψ ζα ηνπ απαληήζσ, αλ δσ φηη έρεη ε άπνςε ηνπ παγησκέλε, θνιιεκέλε, δελ
κπαίλσ θαλ ζηελ δηαδηθαζία, ην αθήλσ λα πεξάζεη θαη ηειείσζε») ελψ ηέινο, ζεσξεί
πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε, γηα ηελ νπνία θαηεγνξνχληαλ σο ππαίηηνη νη δεκφζηνη
ππάιιεινη («ζαλ λα έθηαηγαλ γηα φια ηα δεηλά ηνπ θφζκνπ νη δεκφζηνη ππάιιεινη»)
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έρεη πάςεη πηα λα απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα.
Ο έζραηνο ησλ εξσηψκελσλ (Η.Α.) επηβεβαηψλεη θαη απηφο ην αξλεηηθφ ζηεξεφηππν
κε ην νπνίν αληηκεησπίδνληαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ελ γέλεη ν δεκφζηνο ηνκέαο
ζηελ Διιάδα. ην πλεχκα απηφ δηεξκελεχεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε
επέδξαζε ζην ππάξρνλ ζηεξεφηππν φηαλ ζεσξεί φηη ζε πλεχκα ραηξεθαθίαο νη πξψηεο
κεηψζεηο κηζζψλ ζην δεκφζην αληηκεησπίζηεθαλ απφ κε δεκνζίνπο ππαιιήινπο σο
ραξκφζπλν γεγνλφο απφδνζεο δηθαηνζχλεο («ζπκάκαη κε πφζε ραξά ππνδέρνληαλ ην
λέν φηη θφβνληαη νη κηζζνί ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Γηαηί είρε μεθηλήζεη κε ηε κείσζε
ζην κηζφ ησλ δψξσλ. Καη ιέγαλε επηηέινπο…»). ηαλ φκσο έγηλε, θαηά ηελ άπνςή
ηνπ, αληηιεπηφ ζε θάπνηνπο ηη ζήκαηλε απηφ ελ ηέιεη ζηελ νηθνλνκία (ελλνεί κείσζε
ηεο θαηαλάισζεο, ηεο δήηεζεο, χθεζε, αλεξγία) έλα κέξνο απηψλ έζπεπζε λα
αλαζεσξήζεη.

Μοηίβα ανηιδπάζευν απένανηι ζηιρ ζηεπεοηςπικέρ ανηιλήτειρ πος
αθοπούν ζηον δημόζιο ηομέα
Ζ θνηλσληθή απνδνρή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ
απνιακβάλνπλ δηεξεπλάηαη κέζα απφ ην πξίζκα ησλ εξσηψκελσλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ. Οη δπζθεκηζηηθέο ζηεξενηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ
εξγαζηαθή ηνπο ππφζηαζε θαη απφδνζε θαίλεηαη πσο αζθεί επίδξαζε επάλσ ζηνπο
ζπλεληεπμηαδφκελνπο εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δελ απνθαιχπηνπλ εχθνια θαη ρσξίο
δηζηαγκφ ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηδηφηεηα. Δπνκέλσο, ν ζηεξενηππηθφο ηξφπνο
πξφζιεςεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ δηακνξθψλεη έλα, ζε πνιιά
ζεκεία, θνηλφ corpus απηνεηθφλαο θαη απηναλαπαξάζηαζεο ησλ εξσηψκελσλ κε
πνιπζρηδείο ζπλέπεηεο πάλσ ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά, ξεηέο ή άξξεηεο. Ζ
νηθνλνκηθή θξίζε έξρεηαη ινηπφλ λα επηδξάζεη, έηη πεξεηαίξσ, πάλσ ζηηο ζηάζεηο ηνπ
θνηλνχ κε δεδνκέλν φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα είρε ζηνρνπνηεζεί σο έλαο,
αλ φρη ν θπξίαξρνο, ππαίηηνο ηεο θξίζεο.
Κξίλνληαο, ινηπφλ, νη εξσηψκελνη ηελ ζπιινγηθή αλαπαξάζηαζε πνπ ζρεκαηίδεηαη
γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο ηδηφηεηα εθηηκνχλ πσο ππήξρε θαη εμαθνινπζεί, ζε φρη
επθαηαθξφλεην βαζκφ, λα πθίζηαηαη έλαο ζηεξενηππηθφο ηξφπνο πξφζιεςήο ηνπο
πνπ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο κπνξεί θαη λα έρεη επηδεηλσζεί. πγθεθξηκέλα,
ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ζπκθσλεί πσο ην θαηλφκελν ηεο ζηεξενηππηθήο
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αλαπαξάζηαζήο ηνπο απαληάηαη ζε κεγάιε έθηαζε ζηελ θνηλσλία, αλ θαη
δηαθνξνπνηνχληαη, ελ κέξεη, γηα ην κέγεζνο θαη ην βαζκφ πνπ απηφ έρεη εκπνηίζεη θαη
εμαθνινπζεί λα είλαη θπξίαξρν ζε φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δίλαη γεγνλφο πάλησο
φηη άπαληεο νη εξσηψκελνη

έρνπλ ηελ αίζζεζε πσο απνηεινχλ αληηθείκελν

ζηεξενηππηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ζρεδφλ ζε φινπο απηφ επηδξά ζηελ απφθαζή ηνπο
λα θνηλνπνηνχλ κε ζρεηηθή ζπζηνιή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Δκθαλίδεηαη
ινηπφλ λα βηψλνπλ πσο ε δήισζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο απνηειεί θάπνηνπ είδνπο
θνηλσληθφ φλεηδνο ή έζησ αληηθείκελν δεινθζνλίαο θαη ν θαζέλαο εξσηψκελνο
ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη αληηδξάζεηο γηα λα δηαρεηξηζηεί απηή ηελ
ηνπιάρηζηνλ άβνιε θαηάζηαζε. Έηζη, είηε ν φξνο „δεκφζηνο ππάιιεινο‟ σο δήισζε
επαγγέικαηνο δελ επηιέγεηαη σο πξψηε απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηα ηελ απαζρφιεζή
ηνπο (πεξηπηψζεηο 1, 2) ή πξνθαιεί θάπνηνπ είδνπο αηδψ θαη αληηκεησπίδεηαη σο έλα
ζηεξεφηππν δεινθζνλίαο (envy stereotype) (πεξηπηψζεηο 3,4,5). Αθφκε θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ νη εξσηψκελνη δειψλνπλ πσο απελνρνπνηεκέλα αλαθνηλψλνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα (εξσηψκελνο 6,7), απνθαζίδνπλ είηε λα ην θάλνπλ
μέξνληαο φηη πξέπεη λα ππεξαζπηζηνχλ φπνπ ππάξρεη πεξηζψξην, ηνλ ηίηιν απηφ, ή λα
αγλνήζνπλ ηηο αλακελφκελεο αληηδξάζεηο εθφζνλ ζεσξήζνπλ φηη δελ ππάξρεη
πεξίπησζε ν ζπλνκηιεηήο ηνπο λα αιιάμεη ηελ (ζηεξενηππηθή) άπνςή ηνπ.
Ζ δηαθσλία ηνπο ινηπφλ απέλαληη ζην αξλεηηθφ θνηλσληθφ ζηεξεφηππν φζνλ αθνξά
ζηνλ δεκφζην ηνκέα εθθξάδεηαη απφ φινπο ηνπο εξσηψκελνπο νη νπνίνη πξνβαίλνπλ
ζε εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν απηφ απνδίδνληαο ν θάζε έλαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα
ζε κία ζεηξά παξαγφλησλ. Αλ θάπνηνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο παξαδέρνληαη φηη ζην
παξειζφλ ην ζηεξεφηππν είρε αληηθεηκεληθή βάζε, ζήκεξα πηζηεχνπλ φηη ε εηθφλα δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (εξσηψκελνη 2,6,7). Μάιηζηα θάπνηνη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (εξσηψκελνη 1,7) ζεσξνχλ φηη ην ζηεξεφηππν
ζπληεξείηαη θαη δηαρέεηαη επί ζθνπνχ απφ ηα Μ.Μ.Δ. θαη κέζσ ηεο ζηξεβιήο εηθφλαο
πνπ απηά πξνβάιινπλ εμππεξεηείηαη ην αθήγεκα ηεο, αλ φρη απνθιεηζηηθήο,
ηνπιάρηζηνλ θνκβηθήο επζχλεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Έηζη
ζεσξνχλ φηη ηα Μ.Μ.Δ επηρεηξνχλ λα ζηξέςνπλ ηελ θνηλσλία θαηά ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ ζπιιήβδελ. Δπίζεο, ζε αηζζήκαηα δεινθζνλίαο απέλαληη ζηνπο ελ κέξεη
πξνζηαηεπκέλνπο απφ ηελ θξίζε, δεκνζίνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη απνιακβάλνπλ
εξγαζηαθήο αζθάιεηαο, έζησ θαη κε πεξηθνκκέλνπο κηζζνχο, απνδίδνπλ θάπνηνη απφ
ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο (3,4,5) ηελ εκκνλή θαη ίζσο δηφγθσζε ηνπ ζηεξενηχπνπ
γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα. Σν ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ, ινηπφλ, φρη κφλν ζεσξεί φηη ε
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ζηάζε ηνπ θνηλνχ απέλαληί ηνπ είλαη άδηθα αξλεηηθά νκνγελνπνηεηηθή θαη σο εθ
ηνχηνπ δηαζηξεβισηηθή, αιιά πηζηεχνπλ φηη ζηελ ζεκεξηλή δχζθνιε θαη
επηδεηλνχκελε ζπγθπξία νη ίδηνη δνπιεχνπλ κε απηαπάξλεζε, ζπρλά πέξαλ ηνπ
σξαξίνπ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Γεκηνπξγνχλ δειαδή νη
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηψκελνπο, έλα contra αθήγεκα ζην θπξίαξρν
ζηεξενηππηθφ αθήγεκα πξνβάιινληαο ηηο δηθέο ηνπο εμεγήζεηο θαη ζπκβνιέο ζηνλ
θαηξφ ηεο θξίζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ θνηλνχ ζε ζπλζήθεο ζπξξίθλσζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηνπ
δεκνζίνπ, έσο ηελ δεινθζνλία θαη ηελ ζηνρνπνίεζε, θαζψο δελ έρνπλ ππνζηεί
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαζίδεζε φπσο ζπλέβε κε άιιεο θνηλσληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. Βέβαηα, θιείλνληαο ηελ αλάιπζή καο, πξέπεη λα
αλαθέξνπκε πσο θάπνηνη απφ ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζηελ έξεπλα
(εξσηψκελνη 6,7,8) δηαπηζηψλνπλ πσο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ έρεη αιιάμεη, ιηγφηεξν ή
πεξηζζφηεξν, ην αξρηθψο επηδεηλνχκελν ιφγσ θξίζεο πξνβαιιφκελν ζηεξενηππηθφ
είδσιν ηνπ θνηλνχ γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζηελ θνηλσλία εκπεδψλεηαη
ζηαδηαθά κία δηαθνξεηηθή, ιηγφηεξν απνιπηνπνηεηηθή εηθφλα, πνπ δελ δαηκνλνπνηεί
σο απνθιεηζηηθνχο ππαίηηνχο ηεο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη βαζκεδφλ ζηξέθεη
ην βιέκκα θαη ζε άιινπο παξάγνληεο ή θνηλσληθέο νκάδεο πνπ έπαημαλ ξφιν ζηελ
δεκηνπξγία θαη επίηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Πίλαθαο 15.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε Κνηλσληθή απνδνρή θαη εκπηζηνζύλε από ην θνηλό κε
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Δθηίκεζε γηα ηελ

πκθσλία ή φρη θαη

Έθζεζε ηεο

Αιιαγέο ζηε ζηάζε

ζπλνιηθή

ζε πνην βαζκφ κε

επαγγεικαηηθήο

ηνπ θνηλνχ ιφγσ

ζηάζε/ζηεξεφηππν

ηε ζηάζε ηεο

ηνπο ηδηφηεηαο θαη

νηθ. θξίζεο θαη ζε

ηνπ θνηλνχ απέλαληη

θνηλσλίαο απέλαληη

αληίδξαζε ζηελ

πνηα θαηεχζπλζε

ζηνπο δεκ.

ζηνπο δεκ.

αληηκεηψπηζή ηνπο

ππαιιήινπο

ππαιιήινπο

Όπαξμε πνιιψλ

Γηαθσλία απέλαληη

Γειψλεη

Δπί ην ρείξνλ ιφγσ

δηαθνξεηηθψλ

ζην ζηεξεφηππν. Ωο

αξραηνιφγνο, φρη

αχμεζεο θφξηνπ

Γπλαίθα, >37, ρη

αξλεηηθψλ

εάλ λα θηαίεη γηα

δεκφζηνο

εξγαζίαο κε

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

εξγαζηαθψλ

φια ν δεκφζηνο

ππάιιεινο

κεηνχκελν

κε κεηαπηπρηαθφ

ζηεξενηχπσλ

ηνκέαο. Σν

Δξσηψκελε 1 /
Μ.Λ.
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πξνζσπηθφ

απνδίδεη ζε ΜΜΔ
Δξσηψκελνο 2 /

Αλάινγα κε ην πψο

Αιιάδεη ε εηθφλα

Έρεη αξλεηηθή

Απμάλνληαη νη

M.X.

ηίζεηαη ην εξψηεκα

θαζψο βειηηψλεηαη

ρξνηά ν φξνο.

απαηηήζεηο θνηλνχ.

ζην θνηλφ. Αιιά

ε απνδνηηθφηεηα

Γειψλεη ζηέιερνο,

Οη ππάιιεινη δελ

ππάξρεη ε αξλεηηθή

ηνπ δεκφζηνπ

φρη απιφο δεκφζηνο

ζέινπλ αιιαγέο

εηθφλα δεκ.

ηνκέα

ππάιιεινο

Πνιχ αξλεηηθή

Γελ ηζρχεη ην

Απνθεχγεη λα

Έρεη επηδεηλσζεί ε

εηθφλα ηνπ θνηλνχ (ε

ζηεξεφηππν.

δειψζεη επάγγεικα

εηθφλα ιφγσ

ρεηξφηεξε)

Κάπνηνη δεκ.

δει. δεκφζηνο

αλεξγίαο/αλαζθάιε

(θαηείρε ζην

ππάιι. δνπιεχνπλ

ππάιιεινο

ηαο

παξειζφλ), ΠΔ,

κε απηαπάξλεζε.

Άληξαο, >37, Θέζε
επζχλεο, ΠΔ κε
δηδαθηνξηθφ

ππαιιήινπ.
Δξσηψκελε 3 / Κ..
Γπλαίθα, >37, ρη
ζέζε επζχλεο

κεηαπηπρηαθφ

ηεξεφηππν
δεινθζνλίαο

Δξσηψκελνο 4 /

Σν θνηλφ

Άξλεζε

ζπκκεξίδεηαη ην

νκνγελνπνηεηηθνχ

Άληξαο, >37, ρη

αξλεηηθφ

θαη άδηθνπ

θηαίλε νη δεκφζηνη

ζέζε επζχλεο, ΓΔ

ζηεξεφηππν.

ζηεξενηχπνπ.

ππάιιεινη.

Υ.Ε.

Υεηξνηέξεςε δηφηη
-

γηα ηελ θξίζε

ηεξεφηππν
δεινθζνλίαο
Δξσηψκελε 5 / Μ..

Πνιχ αξλεηηθή

Άξλεζε

Νηξέπεηαη λα

Έδεημε ηα

Γπλαίθα <37, ρη

εηθφλα. Σν θνηλφ

ζηεξενηχπνπ.

δειψζεη ηελ

πιενλεθηήκαηα

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

ηνπο ζηραίλεηαη

ηεξεφηππν

επαγγεικαηηθή

αζθάιεηαο

δεινθζνλίαο

ηδηφηεηα

εξγαζίαο. Παιηά
θαη ζηνηρεία
ππνηίκεζεο.
ήκεξα δειεχνπλ
ζέζε ηνπο

Δξσηψκελνο 6 /
Λ.Α.

Πνιχ θαθή

Δλ κέξεη ζσζηή

Γειψλεη ρσξίο

Βειηηψλεηαη ε

ζηεξενηππηθή εηθφλα.

ζην παξειζφλ. Γελ

ηδηαίηεξν πξφβιεκα

εηθφλα αλ θαη ε

ηζρχεη ζήκεξα

ηελ ηδηφηεηα

θξίζε επηδείλσζε

δεκνζίνπ

ηελ αληηκεηψπηζε

ππαιιήινπ

δεκ. ππαιιήισλ

Άληξαο, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΓΔ
Δξσηψκελνο 7 /
Μ.Φ.

Πνιχ αξλεηηθή

Γηαζηξεβισκέλε

Γειψλεη

Βειηίσζε άξδελ

εηθφλα

ζηεξενηππηθή

απελνρνπνηεκέλα

ηεο εηθφλαο δεκ.
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Άληξαο, <37, ρη

εηθφλα κε ζηνηρεία

ηελ ηδηφηεηα

ππαιιήισλ. ρη

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

αιήζεηαο ζην

δεκνζίνπ

πηα κφλνη

κε κεηαπηπρηαθφ

παξειζφλ. Σν

ππαιιήινπ

ππεχζπλνη γηα

απνδίδεη ζε ΜΜΔ
Δξσηψκελνο 8 / Η.Α.
Άληξαο, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΠΔ

θξίζε

Κάθηζηε

Γηαθσλεί κε ηελ

ζηεξενηππηθή εηθφλα.

αλαπαξάζηαζε

αξρή ηεο θξίζεο.

δεκ. ππαιιήισλ.

Σψξα αιιάδεη.

Σελ ζεσξεί
ζηεξεφηππν
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-

Υεηξφηεξε ζηελ

4.3.7. ηεξεόηππα πνπ αθνξνύλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα: Βαζκόο
επάξθεηαο/ηθαλνπνίεζεο πνιηηώλ
Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ νη εξσηψκελνη/εο ηφζν γηα ηνλ βαζκφ γξαθεηνθξαηίαο ζηνλ
θνξέα ηνπο φζν θαη γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα γεληθφηεξα, παξνπζηάδεηαη
απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο. Σα πξνβιήκαηα θαη νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ νη δχζθακπηνη
απηνί

θαλφλεο

θαη

δηαδηθαζίεο

δεκηνπξγνχλ,

αμηνινγνχληαη

απφ

ηνπο/ηηο

ζπλεληεπμηαδφκελνπο/εο νη νπνίνη/εο θαη πεξηγξάθνπλ ηη είλαη απηφ πνπ κεηψλεη ηελ
ηθαλνπνίεζε πνιηηψλ θαη ζπκβάιεη ζην λα αλαπαξάγεη ηελ ζηεξενηππηθή εηθφλα πνπ
έρεη ζρεκαηίζεη ην θνηλφ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα. Γηεξεπλάηαη, ηέινο, ν
ηξφπνο πνπ βηψλνπλ νη εξσηψκελνη/εο ηελ (ζηεξενηππηθή) αληηκεηψπηζε απφ ηνπο
πνιίηεο, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη φηη έρεη ζηελ εξγαζία
ηνπο θαη ηελ απφδνζή ηνπο. Έηζη, εμεηάδεηαη αλ θαη πψο ε ιεγφκελε ζηεξενηππηθή
απεηιή (stereotype threat) επηδξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξσηψκελσλ εθφζνλ νη ίδηνη
γλσξίδνπλ, κέζσ ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο, φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεησπηζηνχλ
ζηεξενηππηθά απφ ηνπ πνιίηεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπο (Steele 1997, Goff
2008).
Ζ πξψηε ζπλεληεπμηαδφκελε (Μ.Λ.) αληηιακβάλεηαη φηη ππάξρεη ζρεηηθά πςειφο
βαζκφο γξαθεηνθξαηίαο ζηνλ θνξέα ηεο αιιά ην πξνζδηνξίδεη σο ιεηηνπξγία
ζηεξηδφκελε ζην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο θαη πιαίζην («Θα έβαδα έλα πςειφ επίπεδν
γξαθεηνθξαηίαο, απαξαίηεηεο φκσο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν.»). Αζθαιψο θαη ην
αλαγλσξίδεη σο έλα θνξηίν γηα ηνλ ζπλαιιαζζφκελν πνιίηε αιιά σο έλα βαζκφ ην
δηθαηνινγεί ζηεξηδφκελε ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαρεηξηδφκελεο θαηάζηαζεο θαη
ζηελ ππάξρνπζα δνκή ησλ ππεξεζηψλ («Άξα αλ ζέινπκε λα αιιάμνπκε ηε δηαδηθαζία,
ζα πξέπεη λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί φιε…»). Σνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ
ηεο ηψξα ζηε ζέζε ηνπ εξρφκελνπ ζε επαθή κε δεκφζηεο ππεξεζίεο πνιίηε,
αλαγλσξίδεη ηηο δπζιεηηνπξγίεο θαη εζηηάδεη ην πξφβιεκα ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη
γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξά ζηνλ δεηνχκελν αξηζκφ ησλ
εγγξάθσλ, ηα νπνία, ε ίδηα, σο κέξνο ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο γξαθεηνθξαηίαο,
αλαγλσξίδεη σο απαξαίηεηα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ειέγρσλ («Γελ κε πεηξάδνπλ
ηα πνιιά έγγξαθα -αλ είλαη πνιιά ή ιίγα- αλ ρξεηάδνληαη, αιιά ην φηη δελ γίλνληαη
[ζπγθεληξψλνληαη]

ζε

ζχληνκν

ρξνληθφ
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δηάζηεκα»).

Έρνληαο

πεξηγξάςεη,

πνηθηιφηξνπα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμήο ηεο, ην ζηεξενηππηθφ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν αληηκεησπίδεηαη ν ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο, ε εξσηψκελε αλαγλσξίδεη φηη ην
θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη ζε κία δεκφζηα ππεξεζία έρεη πξνθαηαιεθζεί απφ ηελ ηδέα
φηη ζα ηαιαηπσξεζεί θαη άξα κε ηελ παξακηθξή δπζθνιία θαη ρσξίο ηδηαίηεξε ζθέςε
αλαπαξάγεη ην ζηεξεφηππν πνπ ήδε έρεη. Απηφ ε ίδηα ηζρπξίδεηαη φηη κφλν
βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο θαη ελ ηέιεη
αληαπνθξίλεηαη ζηα απαηηνχκελα ηεο δνπιεηάο ηεο («ηέηνηεο εμάξζεηο ππάξρνπλ…
ηέηνηεο εθξήμεηο «α, ζην θαιφ, γηαηί λα ραιαζηψ παξαπάλσ». Αιιά απηά είλαη εθξήμεηο,
ζπλήζσο ηα δέρεηαη ν ζπλάδειθνο πνπ είλαη δίπια κνπ θαη εγψ αληίζηνηρα δέρνκαη ηνπ
ζπλαδέιθνπ. Απηφ ζπκβαίλεη θαη κεηά επαλέξρεζαη ζηε ξνπηίλα ζνπ, ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα. Πνπ ζέιεηο λα πάεη θαιά ην αληηθείκελν, πνπ ζε ελδηαθέξεη λα γίλεη
κία εξγαζία…»). Ζ ίδηα ζεσξεί πσο ην πιένλ ςπρνθζφξν είλαη φηη έρεη λα
αληηκεησπίζεη ζηεξενηππηθνχ ηχπνπ θξηηηθή απφ αλζξψπνπο ηνπ ζηελνχ ηεο (θηιηθνχ
θαη επαγγεικαηηθνχ) πεξηβάιινληνο πνπ γλσξίδνπλ θαη ηελ θαηαβιεζείζα
πξνζπάζεηά ηεο θαη ηελ ρξεία λα ηεξεζεί ν λφκνο θαη παξφια απηά ηεο αζθνχλ
αλαίηηα, ζηεξενηππηθή θξηηηθή («δελ κπνξψ λα αθνχσ γηα παξάδεηγκα απφ
ζπλαδέιθνπο αξραηνιφγνπο γηα ηε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Διιεληθνχ… ρα, ρα... Καιά
απφ ηνπο άιινπο, αιιά αλ έρεηο πεξάζεη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπνπδέο πνπ ζε
θαηεπζχλνπλ λα πξνζηαηεχεηο ηηο αξραηφηεηεο, κνπ θαίλεηαη ππεξβνιηθφ ην λα πξέπεη
θαλείο λα ην εμεγήζεη απφ ηελ αξρή… Σψξα, κε άιινπο πνπ δελ είλαη ηνπ επαγγέικαηνο,
ηεο ίδηαο επηζηεκνληθήο βάζεο θίινπο, κε ζιίβεη ην λα ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα είκαη
αξγφκηζζε θαη φια απηά πνπ είπακε, ελψ γλσξίδνπλ ή ζεσξψ φηη γλσξίδνπλ φηη δελ
έξρνκαη ζηελ ψξα κνπ ζηε ζπλάληεζε δηφηη θάζνκαη παξαπάλσ θ.ν.θ.»).
Καη δεχηεξνο ζπλεληεπμηαδφκελνο (Μ.Υ.) αλαγλσξίδεη απφ ηε κία ηελ αλάγθε θαη ηε
δπλαηφηεηα κείσζεο ζηνλ θνξέα ηνπ ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ θνξηίσλ σο κέζν
εθζπγρξνληζκνχ θαη εκπέδσζεο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, απφ
ηελ άιιε φκσο μεθαζαξίδεη φηη απηφ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο
δηνίθεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, εθφζνλ δηαηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη θαη λα
εθαξκφδνληαη. Δληνπίδεη θπξίσο ζηελ χπαξμε ηεο αθσδηθνπνίεηεο πνιπλνκνζεζίαο
θαη ηεο ζπλαθφινπζεο κεησκέλεο γλψζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο γηα ην πψο
πξέπεη λα ρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ, ην δήηεκα ηεο
κεησκέλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ωο απνηέιεζκα
απηήο ηεο θαηάζηαζεο ν Μ.Υ. εξκελεχεη θαη ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ νη
πνιίηεο γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο («απηφκαηα απηφλ πνπ βιέπεηο, ζηελ νπζία
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ηνλ ζεσξείο έλνρν γη‟ απηφ ην νπνίν πθίζηαζαη. Άξα ζθνηψλσ ηνλ αγγειηνθφξν θαη φρη
απηφλ πνπ ζηέιλεη ην κήλπκα.»). Ζ φπνηα αξλεηηθή γλψκε κπνξεί λα έρνπλ ζπλνιηθά
νη πνιίηεο γηα ηελ δεκφζηα δηνίθεζε ηζρπξίδεηαη φηη δελ ηνλ επεξεάδεη δηφηη σο εθ ηεο
ζέζεο ηνπ δελ έρεη κφλν δηνηθεηηθή αιιά θαη πνιηηηθή επζχλε θαη επνκέλσο,
δηαηείλεηαη πσο ρξεζηκνπνηεί ηελ έθζεζε ηνπ ζηνπο πνιίηεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο
αληηδξάζεηο ηνπο γηα λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ, πξνζσπηθή θαη δηνηθεηηθή.
H ηξίηε εξσηψκελε (Κ..), παξαδέρεηαη πψο ζηελ ππεξεζία ηεο ππάξρνπλ απμεκέλα
επίπεδα

γξαθεηνθξαηίαο,

παξά

ηηο

φπνηεο

πξνζπάζεηεο

ζπξξίθλσζεο

θαη

εμνξζνινγηζκνχ πνπ ζπληειέζηεθαλ. Θεσξεί φκσο φηη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο
ηεο είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη κεηάβαζε ζε ςεθηαθή επεμεξγαζία, θαζψο
εκπιέθνληαη επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (πεηζαξρηθέο απνθάζεηο). Κξίλνληαο
ηψξα ην επίπεδν γξαθεηνθξαηίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ελ γέλεη, σο ζπλαιιαζζφκελνο
πνιίηεο, δειψλεη εμαηξεηηθά απνγνεηεπκέλε απφ θάπνηεο ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηνλ
πεξηνξηζκέλν ρξφλν εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ή ηα πξνζθφκκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ
ιφγσ ηεο ηππνιαηξίαο ή ηεο επζπλνθνβίαο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ φκσο ηα
επηβάιεη/επηηξέπεη ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο. Γη‟ απηφ θαη ζεσξεί ηα ΚΔΠ σο
πξφηππν εμππεξέηεζεο γηα ηνπο πνιίηεο («Σα ΚΔΠ ζεσξψ είλαη φ,ηη θαιχηεξν έρεη
ζπκβεί ζηε ρψξα»). Ζ εξσηψκελε πξνβάιεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε φπνηα αξλεηηθή
ζηεξενηππηθή εηθφλα έρνπλ νη πνιίηεο γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα φηαλ έξρνληαη ζε
επηθνηλσλία καδί ηεο δελ επηδξά ζην επίπεδν ηεο πξνζθεξφκελεο εμππεξέηεζήο ηεο
(«εγψ ζα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ») παξφηη απηφ ηελ ελνριεί («Αηζζάλνκαη άζρεκα φηαλ
αθνχσ λα ιέλε ηέηνηα πξάγκαηα γηα εκάο, δελ είλαη σξαίν.») αιιά ζπλήζσο δελ
αληηδξά θαζφζνλ ζεσξεί φηη δελ κεηαζηξέθεηαη εχθνια ε γλψκε ηνπ ζηεξενηππηθά
ζθεθηφκελνπ θνηλνχ.
Ο Υ.Ε. (4νο εξσηψκελνο) απνδίδεη ζην θαηά απηφλ («ηξαγηθφ») επίπεδν ηεο
γξαθεηνθξαηίαο κεγάιν κέξνο ηεο θαθνδαηκνλίαο θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, ηφζν ζηελ δηθή ηνπ φζν θαη ζε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Απηφ
ζεσξεί φηη ζπκβάιεη θαη ζηελ αξθεηά ρακειή ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη νη
πνιίηεο ζηελ δηακνηβή ηνπο κε ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα («ε κία θιίκαθα απφ
ην 1 έσο ην 10 ζα έβαδα, 4 κε 5 δειαδή φηη δελ είλαη ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη.»)
εθφζνλ («ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη, δελ ηθαλνπνηνχληαη») θαη
(«απφ ηα 500 αηηήκαηα πνιηηψλ ηθαλνπνηνχληαη ηα 300»). ε πξνζσπηθφ επίπεδν
αηζζάλεηαη ηδηαίηεξε ραξά φηαλ ε πξνζθνξά θαη ε απφδνζή ηνπ αλαγλσξίδεηαη θαη
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ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ παξφιε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, απηφ δελ ζπκβαίλεη κπνξεί,
πεξηζηαζηαθά κφλν, λα ζθέθηεηαη λα κεηψζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ αιιά δελ ην θάλεη
δηφηη («ε πξνζσπηθφηεηά κνπ (ηνπ) είλαη εληειψο ζε δηαθνξεηηθέο βάζεηο δνκεκέλε,
είλαη ζαλ λα κελ ην αθνχσ[εη]).
H .Μ. πνπ είλαη ε 5ε εξσηψκελε πηζηεχεη φηη («ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ε γξαθεηνθξαηία») αλ θαη ζην θνξέα (ΔΚΓΓΑ) πνπ ε ίδηα εξγάδεηαη
(«πνιιά θνκκάηηα είλαη απηνκαηνπνηεκέλα θαη γίλνληαη νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο
ειεθηξνληθά (…) αιιά λνκίδσ φηη ζε ζρέζε κε άιινπο θνξείο είκαζηε ζε θαιχηεξε
κνίξα…»). Έρνληαο λα θάλεη κε ηελ επηκφξθσζε δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη φρη κε
ηελ εμππεξέηεζε απιψλ πνιηηψλ, δελ έρεη ηεζεί ζέκα αξλεηηθήο ζηεξενηππηθήο ηεο
αληηκεηψπηζεο θαη σο εθ ηνχηνπ απνγνήηεπζήο ηεο θαη κείσζεο ηεο απφδνζήο ηεο.
Ο Λ.Α. (6νο εξσηψκελνο) αμηνινγεί φηη ε γξαθεηνθξαηία είλαη έλα πξφβιεκα πνπ
εκθαλίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ζηνλ θνξέα ηνπ («Γελ κπνξψ λα πσ 100%.
Δίλαη πάλσ απφ ην 50%.»), απνδίδνληάο ηελ ζηελ (γξαθεηνθξαηηθή) επηινγή πνπ έρεη
γίλεη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα, λα πξέπεη λα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο
ππαιιήισλ δηαθνξεηηθά ηνπνζεηνχκελσλ ζηελ ηεξαξρία νη νπνίνη, φινη αλεμαηξέησο,
λα πξέπεη λα ππνγξάςνπλ γηα λα λνκηκνπνηεζεί αθφκε θαη κία απιή ή πξνβιεπφκελε
δηαδηθαζία. ιν απηφ είλαη θαηά ηνλ ίδην ε απνηχπσζε ηφζν ηεο άρξεζηεο θαη
αγθπινπνηεηηθήο αλάγθεο λα ειέγρεη ζπλερψο ν έλαο ηνλ άιιν, φζν θαη ηαπηφρξνλεο
κε αλάιεςεο ηεο επζχλεο γηα ηελ δηνηθεηηθή πξάμε απφ ηνπο άκεζνπο ζπληάθηεο
ελφο εγγξάθνπ ή κηαο απφθαζεο («λα κνηξαζηνχλ νη επζχλεο κέρξη ηνλ ηειεπηαίν
ππάιιειν. Να κελ ειέγρεη ν έλαο ηνλ άιινλ ,ν άιινο... (…) Γειαδή ν θάζε έλαο λα
είλαη ππεχζπλνο γηα απηφ πνπ θάλεη. (…) Να είλαη πην επέιηθην ην θνκκάηη. Καη λα είλαη
ππεχζπλνο γηα απηφ πνπ θάλεη ν θαζέλαο. Απιά είλαη ηα πξάγκαηα. Ση πάεη λα πεη
πξέπεη λα έρεηο 10 λα ππνγξάςνπλ;»). Οη φπνηεο πξνζπάζεηεο γίλνληαη, θαηά ηελ
άπνςή ηνπ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπξξίθλσζεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο (π.ρ.
ζχζηεκα ςεθηαθήο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ), ζπλαληά ηηο αξλήζεηο ησλ παιαηφηεξσλ
ππαιιήισλ θαη ηελ εκκέλνπζα ηεξαξρηθή δνκή πνπ αλαπαξάγεη ηηο αληηπαξαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο. Παξφια απηά ν ίδηνο ζεσξεί φηη νη πνιίηεο πνπ έξρνληαη ζε ζπλαιιαγή
κε ηελ δηθή ηνπ ππεξεζία εμππεξεηνχληαη θαη αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη («Δδψ ζε
καο πηζηεχσ ζαλ εμππεξέηεζε ην θνκκάηη ην δηθφ καο εμππεξεηνχληαη ζε θαιφ βαζκφ
ζαλ πνιίηεο») ζε αληηδηαζηνιή κε άιιεο πην „δχζθνιεο‟ ππεξεζίεο νη νπνίεο έρνπλ
κεγαιχηεξε ηξηβή κε ηνπο πνιίηεο θαη πνιχ κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο, γηα
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παξάδεηγκα («ζε έλα γθηζέ ηνπ ΗΚΑ»). Δπνκέλσο ηε κε ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ηελ
απνδίδεη φρη ζε κία πξνβιεκαηηθή λννηξνπία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα
(«Γελ είλαη ζψλεη θαη θαιά απφ ηελ λννηξνπία. (…) Γελ είλαη φπσο παιηά (…)
Πξνζπαζεί λα εμππεξεηήζεη ηέινο πάλησλ») αιιά ζηηο ππάξρνπζεο (γξαθεηνθξαηηθέο)
δνκέο. Ηζρπξίδεηαη, ηέινο, φηη δελ επεξεάδεη ηνλ ίδην θαη ηελ απφδνζή ηνπ ν
ζηεξενηππηθφο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα ηνλ βιέπνπλ νη πνιίηεο θαη δηαηεξεί κία
δπλακηθή ζηάζε απέλαληη ζε φζνπο πξνζπαζνχλ λα πξνβάινπλ επάλσ ηνπ ην
αξλεηηθφ ζηεξεφηππν γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο («ην ρψξν πνχ είκαη θαη ζαλ
άηνκν, λνκίδσ φηη θάλσ θάηη πνπ είλαη επαξθέο θαη δελ κε απαζρνιεί απηφ πνπ ζα κνπ
πεη ν απέμσ. Μπνξεί λα είλαη ρεηξφηεξνο απφ εκέλα απηφο»).
Ο Μ.Φ (7νο εξσηψκελνο) θηλείηαη ζην ίδην κνηίβν κε ηνλ πξνεγνχκελν εξσηψκελν
δειαδή αληηιακβάλεηαη ηελ γξαθεηνθξαηία σο («εκπφδην») ζηνλ δεκφζην ηνκέα
ζπλνιηθά, αιιά θαη ζηελ εξγαζία ηνπ πνπ νδεγεί ζε («αξγνπνξίεο») απέλαληη ζηα
αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ («λα θάλσ κία απφθαζε, λα πάξσ κηα ππνγξαθή, λα πάξσ κηα
δεχηεξε ππνγξαθή, λα μαλαπάσ γηα άιιε ππνγξαθή, λα γπξίζεη, λα πάξεη ηα
πξσηφθνιια, είλαη... γεληθά θαζπζηεξεί φιν απηφ ην πξάγκα.»). Απνδέρεηαη πσο απηφ
γίλεηαη γηα ιφγνπο («πξνζηαζίαο») θαη απνηειεί κία απφ ηηο («πνιιέο δηθιείδεο
αζθαιείαο»), αιιά ζεσξεί πσο είλαη («ππεξβνιηθφ») θαη ζα έπξεπε ην ζχζηεκα λα
έρεη κεγαιχηεξε («επειημία»), φπσο ζηνλ («ηδησηηθφ ηνκέα») -απφ ηνλ νπνίν θαη
πξνέξρνληαλ- ρσξίο βέβαηα λα ππνλνκεχεηαη αιιά λα δηαθπιάζζεηαη ε λνκηκφηεηα.
Πηζηεχεη φηη ε αδξάλεηα πνπ έρεη ην ζχζηεκα, θαζψο θαη ε αδπλακία ηνπ λα
αθνπγθξαζηεί θαη λα ελζσκαηψζεη ηηο φπνηεο δπλάκεη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο απφ ηα
ζηειέρε ηνπ, εκπνδίδνπλ ελ ηε γελέζεη ηνπο ηελ έθθξαζε θαηλνηφκσλ πξνηάζεσλ απφ
ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα κείσλαλ ηελ γξαθεηνθξαηία. ηελ ππεξεζία ηνπ, ιφγσ ηεο
φρη κεγάιεο επαθήο κε ην θνηλφ, φζνη δεηνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ηζρπξίδεηαη φηη
ιακβάλνπλ ηάρηζηε απφθξηζε θαη επνκέλσο απνκαθξχλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη.
Ηζρπξίδεηαη ηέινο φηη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζηεξενηππηθή νπηηθή ηνπ θνηλνχ ζηελ
απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, αλ θαη ζα επηζπκνχζε λα ιακβάλεη
κία εζηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηνλ θφπν ηνπ, φπσο θαη έρεη ζπκβεί
(«Ναη, καο έρνπλ επραξηζηήζεη θαη ηειεθσληθά θαη κε κέζσ e-mail, λαη καο έρνπλ
επραξηζηήζεη. Δίλαη κία εζηθή ηθαλνπνίεζε, αιιά κέρξη εθεί»).
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Ο ηειεπηαίνο ησλ εξγαδνκέλσλ (8νο), Η.Α. αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε
ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ δφκεζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ («ε γξαθεηνθξαηία
πνιιέο θνξέο είλαη, κεξηθέο θνξέο είλαη θαη θαιφ, φρη θαη‟ αλάγθε θαθφ, γηαηί
δηαθπιάζζεη, κεξηθέο θνξέο θάπνηεο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ ππάιιειν θαη ηα
αληηθξνπφκελα κέξε») πξηλ θαηαιήμεη φηη ε ρξήζε ελφο αξηεξηνζθιεξσηηθνχ
κνληέινπ γξαθεηνθξαηίαο ππάξρεη σο απφηνθν θαη («πξντφλ ηεο λνκνζεζίαο») ζηελ
Διιάδα. Σν λνκηθφ πιαίζην ινηπφλ, αιιάδεη δηαξθψο, δεκηνπξγψληαο λέα
πξνζθφκκαηα θαη δηαδηθαζίεο αληί λα απινπζηεχεηαη, θαη έηζη ηαιαλίδεη πνιίηεο θαη
δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Ο Η.Α., φπσο θα πξνεγνχκελνη εξσηψκελνη, δηαηείλεηαη πσο
ε ζηεξενηππηθή αληηκεηψπηζε δελ επηδξά ζηελ απφδνζή ηνπ θαη ζηελ ζρέζε ηνπ κε
ηνπο πνιίηεο («δελ έρεη λα θάλεη ζρέζε κε ηνλ θφζκν… απηφ πνπ θάλσ …ην θάλσ γηαηί
απηή είλαη ε δνπιεηά κνπ, πιεξψλνκαη, δσ απφ απηφ ην πξάγκα, πξνζπαζψ λα ην θάλσ
θαιά, άζρεηα αλ δελ….»)

Ανηίλητη ηυν γπαθειοκπαηικών δςζλειηοςπγιών και ηος βαθμού (μη)
ικανοποίηζηρ ηυν πολιηών
Δμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζηελ έξεπλα αληηιακβάλνληαη
ηελ έληαζε ηεο γξαθεηνθξαηηθήο άξζξσζεο ησλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο
εξγάδνληαη, αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γεληθφηεξα, δηεξεπλνχκε θαη ηελ
παξάκεηξν ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εμππεξεηνχκελσλ πνιηηψλ, πάληα ππφ ην πξίζκα
ηεο νπηηθήο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο κειέηεο καο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλν
αμηνινγνχληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο νη δνκέο κέζα ζηηο νπνίεο αζθνχλ ηα
θαζήθνληά ηνπο αιιά καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα επηρεηξήζνπκε λα ζπιιάβνπκε θαη
ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ γξαθεηνθξαηία ζπλνιηθφηεξα, ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ
ηνπο πιένλ θνκβηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιιεη ζην λα εκκέλνπλ θαη λα
αλαπαξάγνληαη ηα ζηεξεφηππα απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηνλ δεκφζην ηνκέα.
Δμεηάδνπκε, ηέινο, αλ ε ηθαλνπνίεζε (ή κε-ηθαλνπνίεζε/ρακειή ηθαλνπνίεζε) πνπ
αηζζάλνληαη νη πνιίηεο πνπ έρνπλ δνζνιεςίεο κε ηηο ππεξεζίεο ησλ εξσησκέλσλ
επηδξά

ζηελ

απφδνζή

ησλ

ηειεπηαίσλ

εληζρχνληαο

ην

θαηλφκελν

ηεο

απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο (self-fulfilling prophecy) (Operario and Fiske, 2001),
θαζψο κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπο εθφζνλ νχησο ή άιισο ζεσξνχληαη σο νθλεξνί θαη
κε παξαγσγηθνί.
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ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εμεηαδφκελσλ απφ ηελ έξεπλά καο εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην
ηνκέα ζεσξεί φηη ην επίπεδν ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηνλ θνξέα πνπ εξγάδεηαη είλαη απφ
αξθεηά πςειφ, έσο θαη απαξάδεθηα πςειφ, (εξσηψκελνη 1,2,3,4,6,7,8) γεγνλφο πνπ
θαηά ηελ άπνςή ηνπο δεκηνπξγεί πξνζθφκκαηα ζηελ νκαιή θαη παξαγσγηθή ηνπο
απαζρφιεζε, θαη ζπξξηθλψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη νη πνιίηεο απφ ηελ
ζπλδηαιιαγή καδί ηνπο παξά ηηο φπνηεο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο πνπ νη εξσηψκελνη
ηζρπξίδνληαη φηη θαηαβάιινπλ ζην λα αληαπνθξηζνχλ ζηα αηηήκαηα ηνπ θνηλνχ.
ληαο φκσο νη ππάιιεινη πνπ εξσηψληαη ηκήκα ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ
δελ απνξξίπηνπλ σο άρξεζηε ηελ έλλνηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο αιιά αληηζέησο
ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηε θαη απνηειεί αληαλάθιαζε ησλ αλαγθαίσλ, λνκηθά
νξηδφκελσλ, δηαδηθαζηψλ γηα λα ππάξρεη λνκηκνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπο θαη λα
ππεξεηείηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Δπνκέλσο, αθφκε θαη νη εξσηψκελνη πνπ
εκθαλίδνληαη επηθξηηηθνί απέλαληη ζηελ εθηεηακέλε γξαθεηνθξαηία θαη θαηαδηθάδνπλ
σο ηξνρνπέδε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηελ έθηαζή θαη έληαζή
ηεο, εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπγθεληξσζνχλ ηα
απαξαίηεηα έγγξαθα ή ζηελ επζπλνθνβία/ηππνιαηξία ησλ ζηειερψλ ή ηεο πνιηηηθήο
εγεζίαο θαη ηελ κε επαξθή λνκηθή θσδηθνπνίεζε θαη ζηαζεξφηεηα ή ςεθηνπνίεζε
(εξσηψκελνη 1,2,3,7,8) παξά ζηελ απαμίσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ελ γέλεη. Θα ήηαλ
δειαδή ζαλ λα ακθηζβεηνχλ ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε θαη ην έξγν ηνπο αλ έθξηλαλ φηη
νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ζπιιήβδελ άρξεζηεο θαη αληηπαξαγσγηθέο
αθφκε θαη αλ θξίλνπλ φηη σο εμαηξεηηθά ζχλζεηεο παξάγνπλ κεησκέλε
απνηειεζκαηηθφηεηα. Άιισζηε κπνξεί λα παξαδέρνληαη πσο νη πνιχπινθεο θαη
απαηηεηηθέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα παίδνπλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κε (ή έζησ ρακειή) ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ (ησλ ηδίσλ
ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ) απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο νη
νπνίεο ππεξεζίεο έρνπλ θπξίσο λα θάλνπλ κε κεγάιε εμππεξέηεζε θνηλνχ, αιιά απηφ
δελ αλαηξεί ζηελ ζπλείδεζή ζηνπο ηνλ ξφιν ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ
δεκνζίνπ σο εγγπεηή ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θξάηνπο.
Ζ θξηηηθή, ηέινο, πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ιφγσ ηεο ζηεξενηππηθήο
αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο πνιίηεο, δηαηείλνληαη πσο κφλν
παξνδηθή επίδξαζε κπνξεί λα έρεη ζηελ απφδνζή ηνπο. Δίλαη πηζαλφ πσο αλ ππήξρε
παξαδνρή κεησκέλεο απφδνζεο, αθφκε θαη αλ απηή απνδηδφηαλ ζηελ απαμησκέλε
αληηκεηψπηζή ηνπο, ζα επηβεβαίσλε ην ζηεξεφηππν ησλ αληηπαξαγσγηθψλ θαη
αλαπνηειεζκαηηθψλ εξγαδνκέλσλ θαη επνκέλσο ζα απηνυπνλφκεπαλ ηελ ζέζε ηνπο.

166

Έηζη ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη πσο ε ζηεξενηππηθή θξηηηθή δελ επηθέξεη
καθξνπξφζεζκε επίπησζε ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηα απμεκέλα
θαζήθνληά ηνπο θαη ελ ηέιεη, παξφιε ηελ άδηθή θαηά απηνχο θξηηηθή, ε αθνζίσζε
ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ζηελ επίπνλε πξνζπάζεηα εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ παξακέλεη
εμαηξεηηθά πςειή.
Πίλαθαο 16.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε βαζκό επάξθεηαο/ηθαλνπνίεζεο πνιηηώλ κε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Δθηίκεζε ηεο

Αμηνιφγεζε ηεο

Ηθαλνπνίεζε ησλ

Δπίδξαζε ηνπ

γξαθεηνθξαηίαο ζηνλ

γξαθεηνθξαηίαο ζηνλ

πνιηηψλ απφ ηνλ

ζηεξενηχπνπ

θνξέα ηνπ

δεκφζην ηνκέα ζηελ

θνξέα ηνπο/δεκφζην

πνιηηψλ ζηελ

εξσηψκελνπ

Διιάδα (σο πνιίηεο)

εξγαζηαθή ηνπο
απφδνζε

Τςειφο βαζκφο, αιιά

Μεγάινο ν ρξφλνο

Μηθξή ε ηθαλνπνίεζε

Βξαρππξφζεζκε ε

λνκηθά νξηδφκελε ε

ζπγθέληξσζεο ησλ

ιφγσ ζηεξενηχπνπ.

επίδξαζε ζε

Γπλαίθα, >37, ρη

δηαδηθαζία.

φκσο απαξαίηεησλ

Πξνθαηεηιεκκέλνη νη

απνδνηηθφηεηα.

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

Απαξαίηεηε ε

εγγξάθσλ

πνιίηεο

χληνκα επηζηξνθή

κε κεηαπηπρηαθφ

γξαθεηνθξαηία

Δξσηώκελνο 2 /

ρεηηθά πςειφο

Πξφβιεκα ε κε

Μεησκέλε

ρη επίδξαζε ιφγσ

M.X.

βαζκφο. Αλάγθε

θσδηθνπνηεκέλε

ηθαλνπνίεζε γεληθά

ζέζεο απμεκέλεο

Άληξαο, >37,

κείσζεο αιιά γηα

λνκνζεζία θαη ε

επζχλεο. Ζ έθζεζή

Θέζε επζχλεο,

απηφ ππεχζπλε ε

κεησκέλε γλψζε ησλ

ηνπ ζε θξηηηθή ηνλ

ΠΔ κε

θεληξηθή δηνίθεζε

ζηειερψλ ιφγσ ζπρλψλ

βειηηψλεη

Δξσηώκελε 1 /
Μ.Λ.

δηδαθηνξηθφ

ζηα απαηηνχκελα

αιιαγψλ.
Τςειφο βαζκφο, αιιά

Δμαηξεηηθά πςειή κε

Πνιχ κηθξή απφ

Γειψλεη ελνριεκέλε

απαξαίηεηε

πξφβιεκα ηελ κε

δεκφζην γεληθά. Μφλν

απφ ην ζηεξεφηππν

γξαθεηνθξαηηθή, κε

ελεκέξσζε γηα ηα

ΚΔΠ ηθαλνπνηεηηθά

αιιά ε ίδηα θάλεη ηε

ζέζε επζχλεο

ςεθηνπνηεκέλε,

δηθαηνινγεηηθά,

δνπιεηά ηεο φπσο

(θαηείρε ζην

δηαδηθαζία ιφγσ

πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο

νθείιεη.

αληηθεηκέλνπ

εμππεξέηεζεο &

Δξσηώκελε 3 /
Κ..
Γπλαίθα, >37, ρη

παξειζφλ), ΠΔ,
κεηαπηπρηαθφ

επζπλνθνβία/ηππνιαηξ
ία ππαιιει.

Δξσηώκελνο 4 /
Υ.Ε.
Άληξαο, >37, ρη
ζέζε επζχλεο, ΓΔ

Σξαγηθά πςειφ

Σξαγηθά πςειφ

επίπεδν

επίπεδν

αλαγλσξίδεηαη

γξαθεηνθξαηίαο

γξαθεηνθξαηίαο πνπ

πξνζπάζεηα,

νδεγεί ζε

βξαρχβηα ζθέςε γηα
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Υακειή ηθαλνπνίεζε

Υαξά φηαλ

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα

κείσζε απφδνζεο
πνπ απνηξέπεη ν
ραξαθηήξαο ηνπ

Δξσηώκελε 5 /

Πνιχ κηθξή ε

Σν ζεκαληηθφηεξν

Μηθξή ιφγσ

ρη ζρέζε κε

Μ..

γξαθεηνθξαηία

ζέκα/πξφβιεκα ε

γξαθεηνθξαηίαο

πνιίηεο, φρη

Γπλαίθα <37, ρη

γξαθεηνθξαηία

ζηεξενηππηθή

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

αληηκεηψπηζε θαη φρη
κείσζε απφδνζεο

Δξσηώκελνο 6 /
Λ.Α.

Μεγάιν πξφβιεκα

Μεγάιν πξφβιεκα

Μεγάιε ζηελ

Γελ επηδξά πάλσ ηνπ

ζηνλ θνξέα ηνπ.

ζηνλ δεκφζην ηνκέα.

ππεξεζία ηνπ. Μηθξή

ε ζηεξενηππηθή

Άληξαο, >37, ρη

Άρξεζηνο,

ηθαλνπνίεζε ζηνλ

αληίιεςε θνηλνχ.

ζέζε επζχλεο, ΓΔ

επαλαιακβαλφκελνο

δεκφζην ηνκέα πνπ

Αληηδξά δπλακηθά ζε

έιεγρνο θαη κε

έρνπλ κεγάιε

απηή

αλάιεςε επζχλεο

εμππεξέηεζε θνηλνχ.

Μεγάιν πξφβιεκα

Μεγάιν πξφβιεκα θαη

Μεγάιε ζηελ

Ζζηθή ηθαλνπνίεζε

ζηνλ θνξέα ηνπ.

εκπφδην ζηνλ δεκφζην

ππεξεζία ηνπ. Μηθξή

φηαλ αλαγλσξίδεηαη

Άληξαο, <37, ρη

Άρξεζηνο,

ηνκέα

ηθαλνπνίεζε ζηνλ

ν θφπνο ηνπ. Γελ

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

επαλαιακβαλφκελνο

δεκφζην ηνκέα πνπ

επεξεάδεηαη απφ

κε κεηαπηπρηαθφ

έιεγρνο. Οθείιεηαη

έρνπλ κεγάιε

θαθή ζηεξενηππηθή

ηήξεζε λνκηκφηεηαο

εμππεξέηεζε θνηλνχ.

ζπκπεξηθνξά

Δξσηώκελνο 7 /
Μ.Φ.

Δξσηώκελνο 8 /
Η.Α.
Άληξαο, >37, ρη

Τςειφο βαζκφο, αιιά

ρεηηθά κεγάιε σο

Μηθξή ηθαλνπνίεζε

Γελ ηνλ επεξεάδεη

απαξαίηεηε ε

απνηέιεζκα ηεο

ιφγσ λέσλ

θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ

γξαθεηνθξαηία.

λνκνζεζίαο

γξαθεηνθξαηηθψλ

φπσο νθείιεη

ζέζε επζχλεο, ΠΔ

βαξψλ
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4.3.8. ηεξεόηππα πνπ αθνξνύλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα: Αίζζεζε θαη
έληαζε αιιαγήο θαη βειηίσζεο
Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζή καο γηα ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ αιιά θαη ην πψο
δηαρεηξίδνληαη ηελ ζηεξενηππηθή ηνπο κεηαρείξηζε νη εξσηψκελνη/εο δεκφζηνη
ππάιιεινη, εμεηάδεηαη αλ ζπλαηζζάλνληαη λα ζπκβαίλνπλ αιιαγέο ζηνλ δεκφζην
ηνκέα θαη αλ λαη ηελ ηαρχηεηα, ην βαζκφ θαη ην βάζνο πνπ απηέο ζπκβαίλνπλ ζηηο
ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θξίζεο.
Ζ Μ.Λ. (1ε εξσηψκελε) δηαβιέπεη κία αξγή αιιά ζηαζεξή βειηίσζε ζηελ εηθφλα θαη
ηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ γεγνλφο πνπ ην απνδίδεη ηφζν ζην πςειφηεξν
εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη είλαη πην θαηαξηηζκέλνη,
φζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαζρεδηαζηνχλ νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα
γίλνπλ πην θηιηθέο θαη εχθνιεο ζηελ ρξήζε κε ηελ πξντνχζα ςεθηνπνίεζή ηνπο.
Απνδίδεη πάλησο ζηνλ κε εθζπγρξνληζκφ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηηο φπνηεο
θαζπζηεξήζεηο δηφηη («δηφηη σο πνιίηεο κπνξείο λα θάλεηο φ,ηη ζέιεηο, αξθεί λα κελ
απαγνξεχεηαη. Ωο δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξείο λα θάλεηο κφλν φ,ηη πξνβιέπεηαη –δελ
κπνξψ λα θάλσ θάηη πνπ ζεσξψ ζσζηφ, αλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν.»)
Ο 2νο εξσηψκελνο Μ.Υ. παξαδέρεηαη φηη ζπληειείηαη αιιαγή ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φρη
πάληα κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν («Αιιάδνπλ φρη κε ηελ θαηάιιειε κέζνδν θαη
πξνγξακκαηηζκφ. Έρνπκε πνιιέο θνξέο έλαλ ηνθεηφ πνπ πξνθχπηεη κε θαηζαξηθή θαη
φρη κε θπζηνινγηθή γέλλα.»). Οη έμσζελ πξνζπάζεηεο αιιαγψλ πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί
ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλαληνχλ ηελ ζζελαξή άξλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, ελψ θαηά ηελ άπνςή ηνπ εκείο νη ίδηνη πξέπεη λα νξίζνπκε ην
πεξηερφκελν ησλ αιιαγψλ θαη φρη λα απνξξίπηνπκε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα
κεηαβνιήο ηνπ status quo θαη («ηεο παγίσζεο ηεο κε-θηλεηηθφηεηαο»). Δπνκέλσο, θαηά
ηελ άπνςή ηνπ, νη φπνηεο κηθξέο κεηαζρεκαηηζηηθέο απφπεηξεο γίλνληαη κελ κε
εμαηξεηηθά αξγνχο ξπζκνχο, αιιά έηζη απηέο ζπκβαδίδνπλ κε ην αξγφζπξην ηέκπν
ησλ αιιαγψλ ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη αληηιήςεηο (« ην θνηλσληθφ (..) θαη ην
γλσζηηθφ ππφβαζξν») δηφηη κφλν έηζη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ιηγφηεξεο αληηζηάζεηο
θαη ηνπηέζηηλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σέινο, ζεσξεί φηη κπνξεί λα ππάξμεη
απίζρλαλζε θαη απνδπλάκσζε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα εθφζνλ
πξνρσξήζεη ε αμηνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηνπνζεηεζνχλ νη θαηάιιεινη

άλζξσπνη ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, θαη ακεηθζνχλ
αληίζηνηρα, θαη επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ.
χκθσλα κε ηε Κ.. (3ε εξσηψκελε), ηα πξάγκαηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα βξίζθνληαη
ζε ηξνρηά αιιαγήο. Φνξέαο ηεο αιιαγήο είλαη νη λεψηεξνη, θαηλνηφκνη θαη πην
εμεηδηθεπκέλνη ππάιιεινη αιιά θαη φζνη επηδηψθνπλ λα επηκνξθσζνχλ θαη λα
αιιάμνπλ λννηξνπία.

Ο ξπζκφο αιιαγήο δελ είλαη ίζσο ν αλακελφκελνο, δηφηη

παξακέλνπλ ελ ελεξγεία θαη δελ ζπληαμηνδνηνχληαη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία δεκφζηνη
ππάιιεινη πνπ ηψξα ην θξαηάλε («ζηάζηκν»). Δληνπίδεη επίζεο ην πξφβιεκα ηεο κε
ζε ζσζηή θαηεχζπλζε αιιαγήο ζην γεγνλφο ηεο κε αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο ησλ
ππαιιήισλ ζηηο πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζεηο αιιά επηινγήο εμσηεξηθψλ, κε
εκπιεθφκελσλ κε ηε δηαδηθαζία ζπκβνχισλ («Γηα παξάδεηγκα, ζέιαλε ην 2012-3 λα
θάλνπλ αιιαγή ζην πεηζαξρηθφ: πνηνλ πήξαλ απφ εδψ κέζα πνπ ην δεη, λα ξσηήζνπλε;
Γελ πήξαλε θαλέλαλ. Γελ πήξαλε ηνλ πξφεδξν, λα ηνπ πνπλ «βξε άλζξσπέ κνπ, ηη
πξνηάζεηο έρεηο λα θάλεηο;». Πήξαλε αλζξψπνπο απ‟ έμσ, δηθεγφξνπο…»). Σέινο,
εζηηάδεη ζηηο αηνκηθέο αιιαγέο πνπ ζα θάλνπλ νη ίδηνη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζηνλ
εαπηφ ηνπο, σο κέζν ζπξξίθλσζεο ηεο ζηεξενηππηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα («αλ θάλνπκε θαη απηνθξηηηθή. Κάλνπκε; Δίλαη ζέκα αλζξψπνπ. Δγψ θάλσ
απηνθξηηηθή γηα ηα πάληα. Αιιά κνπ αξέζεη ε κάζεζε, δηαβάδσ πνιχ θαη ν θαζέλαο…
Κάπνηνη θάλνπλ, θάπνηνη δελ θάλνπλ. Κάπνηνη λνκίδνπλ φηη είλαη ηέιεηνη ζε φια. Αιιά
απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλζξψπσλ θαη φρη κφλν ζην
δεκφζην. Δίλαη ζέκα πξνζσπηθφ.»).
Ο Υ.Ε. (4ε εξσηψκελνο), ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο πξνεγνχκελνπο, δελ έρεη
αληηιεθζεί λα αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θαη επνκέλσο δελ
δηαβιέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο («φπσο ήηαλ ηα πξάγκαηα πξηλ απφ 6 -7 ρξφληα ην ίδην είλαη θαη ηψξα.»)
Ζ 5ε ζπλεληεπμηαδφκελε (Μ..) ζπκκεξίδεηαη ηελ απαηζηνδνμία ηνπ πξνεγνχκελνπ
εξσηψκελνπ (Υ.Ε.) φζνλ αθνξά ζηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα.
πγθεθξηκέλα, πηζηεχεη φηη ηα πξάγκαηα («δελ ζα αιιάμνπλ πνηέ νπζηαζηηθά (…) ζε
ηίπνηε… νχηε νηθνλνκηθά… νχηε ζηελ αμηνθξαηία… νχηε ζηελ αλνηρηνκπαιηά… λνκίδσ
ζε ηίπνηε… γεληθά»). Θεσξεί φηη (…) ζηελ Διιάδα ν δεκφζηνο ηνκέαο πάληα ζα πζηεξεί
θαη ζα είλαη πξνβιεκαηηθφο…») κελ αθήλνληαο πεξηζψξηα βειηίσζεο. Σνπλαληίνλ
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πηζηεχεη φηη («εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε φιεο απηέο ηηο πνιηηηθέο… βιέπνπκε φηη
πάκε πξνο ηα πίζσ…»).
Ο Λ.Α. (6νο ζπλεληεπμηαδφκελνο) είλαη πην νπηηκηζηήο θαη εθηηκά φηη («Βειηηψλεηαη ε
θαηάζηαζε») θαζψο θαη φηη ηα πξάγκαηα πεγαίλνπλ («πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε
παιηά»), ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη γηα ηνλ ίδην πσο είλαη («επαξθήο») ν ξπζκφο
αιιαγήο. Απνδίδεη ηέινο, ηηο φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε απηφ πνπ
νλνκάδεη («ξαρνθνθαιηά») δειαδή ζηνλ ηξφπν πνπ είλαη δηαξζξσκέλα ηα πξάγκαηα
ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη φρη ζηα επηκέξνπο κέξε ηνπ, δειαδή ζηα αηνκηθά
ππνθείκελα, ζηνπο ππαιιήινπο. Δίλαη ηεο γλψκεο, ηέινο, φηη ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηελ φπνηα αιιαγή έρεη θαη ην ζηπι θαη ε επειημία ηεο εγεζίαο γηα λα επηηεπρζεί
θαιχηεξε θαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα («Να θηηάμεη ηελ ςπρνινγία ηεο
νκάδαο»).
Ο πξνηειεπηαίνο εξσηψκελνο Μ.Φ., πηζηεχεη θαη απηφο φηη ηα πξάγκαηα ζηνλ
δεκφζην ηνκέα αιιάδνπλ δηφηη («ππάξρεη δηάζεζε λα αιιάμνπλ»). Ζ πξνζσπηθή ηνπ
ζηάζε δειψλεη φηη είλαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, δειαδή ηεο επηδίσμεο ηεο αιιαγήο
(«Δγψ ζα ήζεια λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα θαη πξνζπαζψ ζην λα αιιάμνπλ ηα
πξάγκαηα»). Μπνξεί λα ζεσξεί φηη ν ξπζκφο αιιαγήο είλαη ιίγν αξγφο θαη
δηαπηζηψλεη κία δηζηαθηηθφηεηα, ιφγσ παγησκέλσλ αληηιήςεσλ θαη θαηαζηάζεσλ,
αιιά πηζηεχεη φηη γίλνληαη («Αξγά βήκαηα θαη ζηαζεξά»).
Σέινο, ν 8νο εξσηψκελνο, Η.Α. ζεσξεί ηζνπεδσηηθή ηελ άπνςε φηη ηα πξάγκαηα
παξακέλνπλ σο έρνπλ, αλ θαη πξεζβεχεη πσο νη αιιαγέο πνπ παξαηεξεί είλαη κηθξέο
θαη θαζπζηεξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα. Δληνπίδεη ην πξφβιεκα ηφζν ζηελ έιιεηςε ιήςεο
εθζπγρξνληζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ απφ («εκπλεπζκέλνπο αλζξψπνπο») πνπ ζα ιάβνπλ
γελλαίεο απνθάζεηο θαη ζα θέξνπλ ηνκέο απνδηαξζξψλνληαο φ,ηη λνζεξφ θαη
αξηεξηνζθιεξσηηθφ ζπκβαίλεη, φζν θαη ζηελ θνπιηνχξα ζπλερνχο θαη άζθνπνπ
ειέγρνπ πνπ δηέπεη ηνλ δεκφζην ηνκέα. Δληνπίδεη ζηελ λννηξνπία απηή θαρππνςία
απέλαληη ζηνλ πνιίηε, ηνλ νπνίν ν δεκφζηνο ηνκέαο ζεσξεί δπλάκεη παξαβαηηθφ θαη
ζεσξεί φηη ν εμνλησηηθφο γξαθεηνθξαηηθφο/ηππνιαηξηθφο έιεγρνο πξνο θάπνηνπο
πνιίηεο/επηρεηξήζεηο ηνπο δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ
νκνεηδείο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα παξαβηάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ λνκνζεζία
ρσξίο λα ειέγρνληαη απφ θαλέλα εθφζνλ νη πεξηνξηζκέλνη ειεγθηηθνί κεραληζκνί
είλαη δεζκεπκέλνη κε ηνλ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν κφλν νιίγσλ .
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Πνξεία θαη πξνζθφκκαηα ησλ αιιαγψλ

Οινθιεξψλνληαο ηελ επζχλνπηε θαη δηεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα πξφζιεςε ησλ
ζηεξενηχπσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα, έηζη φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη
εξσηψκελνη/εο ζηελ έξεπλά καο, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνλφηεηά ηνπο ζπκκεξίδεηαη
ηελ άπνςε πσο ν ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά αιιαγήο θαη
ππάξρεη αξγή αιιά ζηαζεξή βειηίσζε (εξσηψκελνη 1,2,3,6,7,8). Δδξάδνπλ ινηπφλ
ηελ άπνςή ηνπο απηή ζην γεγνλφο ηεο εηζφδνπ λέσλ θαη πξνζνληνχρσλ ππαιιήισλ
πνπ εκθνξνχληαη απφ δηαθνξεηηθή λννηξνπία, αιιά ηεο πξνζπάζεηαο πνπ
θαηαβάιιεηαη γηα ςεθηνπνίεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηαρχλεη
ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζα θαηαζηήζεη ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα
πην απνηειεζκαηηθφ θαη πην θηιηθφ γηα ηνπο πνιίηεο.
Σφζν φκσο φζνη/εο απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο είλαη νπηηκηζηέο/ζηξηεο ζε φηη αθνξά
ηελ πνξεία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλάηαμεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ φζν θαη απηνί/έο
πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα πξάγκαηα παξακέλνπλ ζηάζηκα θαη αλαπαξάγεηαη ην αξλεηηθφ
κνληέιν ηνπ παξειζφληνο, παξνπζηάδνπλ κία ζεηξά απφ αηηίεο γηα ηελ παξεκπφδηζε
ησλ αιιαγψλ θαη άξα γηα δηαηψληζε ηνπ αξλεηηθνχ ζηεξενηππηθνχ ηξφπνπ αληίιεςεο
ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Έηζη εληνπίδνληαη κία ζεηξά απφ ιφγνπο, είηε δνκηθνχο είηε
πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηνπο/ζηηο ίδηνπο/ηεο ηνπο/ηηο ππαιιήινπο, φπσο:
α. ν κε εθζπγρξνληζκφο ηνπ πνιχπινθνπ, αιιειεπηθαιππηφκελνπ θαη βξίζνληνο
πεξηηηψλ δηαδηθαζηψλ, λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ,
β. νη αληηζηάζεηο απφ ηηο αδξάλεηεο ηεο λννηξνπίαο ησλ κεγαιπηέξσλ ζε ειηθία θαη
ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ησλ νπνίσλ ηα απνθηεζέληα
πιενλεθηήκαηα δηαθπβεχνληαη (π.ρ. λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε ζέζεηο επζχλεο, κε φ,ηη
απηφ ζπλεπάγεηαη, απφ λεψηεξνπο ππαιιήινπο.),
γ. νη αληηζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο επηβνιήο επείζαθησλ
κεηαξξπζκίζεσλ, αιιαγέο πνπ δελ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα απφθξηζεο ζηηο
αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ,
δ. ε κε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο πνπ ζα απνδέζκεπε
δσνγφλεο δπλάκεηο, ζα απνθαζηζηνχζε αδηθίεο θαη ζα έδηλε ψζεζε κέζσ ηεο
ηνπνζέηεζεο ησλ θαηάιιεισλ ππαιιήισλ ζηηο αξκφδνπζεο -θαη νηθνλνκηθά- γηα
απηνχο, ζέζεηο,
ε. ην πειαηεηαθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ αμηνπνηεί κφλν ηνπο πνιηηηθά πξνζθείκελνπο
θαη αγλνεί ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ρξφληα ζε
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, πνπ ρξήδεη κεηαξξχζκηζεο, ππαιιήισλ,
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ζη. κε πηνζέηεζε λέσλ κνληέισλ δηνίθεζεο θαη εγεζίαο δαλεηζκέλσλ απφ ηελ
εκπεηξία ηνπ ζχγρξνλνπ management πνπ ζα αλαηάμεη ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο
εληφο ηνπ δεκνζίνπ θαη ζα βειηηψζεη άξδελ ηελ παξαγσγηθφηεηα
δ. ε κε αμηνπνίεζε αηφκσλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλα λα ιάβνπλ ξεμηθέιεπζεο
πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα απνδνκήζνπλ ηηο αξηεξηνζθιεξσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα
παηάμνπλ λνζεξά θαηλφκελα ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα
ε. ε κε αιιαγή ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ πνιίηε πνπ ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ
Διιάδα δελ εκπηζηεχεηαη θαη ζεσξεί πάληα δπλάκεη παξαβάηε. Ωο απνηέιεζκα
απηνχ είλαη λα έρεη δνκεζεί έλα εμνπζελσηηθφ ζχζηεκα ειέγρσλ πνπ ζηεξεί
πφξνπο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ δηχιηζε φζσλ βξίζθνληαη
θάησ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ κπνξεί λα δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο
ηνπ άιινη, πξαγκαηηθνί παξαπησκαηίεο.

Πίλαθαο 17.
πζρέηηζε απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αίζζεζε θαη έληαζε αιιαγήο θαη βειηίσζεο κε
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι
Αληίιεςε αιιαγήο ή φρη ζηνλ

Αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο.

δεκφζην ηνκέα

Αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο θξίζεο

Δξσηώκελε 1 / Μ.Λ.

Αξγή αιιά ζηαζεξή βειηίσζε

Με εθζπγρξνληζκφο λνκνζεηηθνχ

Γπλαίθα, >37, ρη

ιφγσ αχμεζεο πξνζνληνχρσλ

πιαηζίνπ ζπλεπάγεηαη θαζπζηεξήζεηο

ππαιιήισλ θαη

απφθξηζεο ζηελ θξίζε

ζέζε επζχλεο, ΠΔ κε
κεηαπηπρηαθφ

αλαζρεδηαζκφο/ςεθηνπνίεζε
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ

Δξσηώκελνο 2 / M.X.
Άληξαο, >37, Θέζε
επζχλεο, ΠΔ κε

Αιιαγέο αξγέο αιιά φρη πάληα

πλαληά αληηζηάζεηο, δηαηήξεζε κε

κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν.

θηλεηηθφηεηαο. Πνιχ αξγέο,

Πξνζπάζεηα επηβνιήο έμσζελ

αληαπνθξίλνληαη ζην ξπζκφ αιιαγήο

δηδαθηνξηθφ

θνηλσλίαο, νπφηε θαιψο είλαη αξγέο.

Δξσηώκελε 3 / Κ..

ε ηξνρηά αιιαγήο κε θνξέα ηνπ

ρη αλακελφκελνο ν ξπζκφο αιιαγήο

Γπλαίθα, >37, ρη

λεψηεξνπο θαη φζνπο ζέινπλ λα

ιφγσ παιαηφηεξσλ ππαιιήισλ πνπ

αιιάμνπλ λννηξνπία.

δελ ζπληαμηνδνηνχληαη θαη ιφγσ κε

ζέζε επζχλεο (θαηείρε
ζην παξειζφλ), ΠΔ κε

ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ κε γλψζεηο

κεηαπηπρηαθφ

ζηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ. ρη
δηάζεζε απηνθξηηηθήο
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Δξσηώκελνο 4 / Υ.Ε.

Γελ αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

Γελ αληαπνθξίλεηαη ν δεκφζηνο
ηνκέαο ζηηο απαηηήζεηο θξίζεο

επζχλεο, ΓΔ
Δξσηώκελε 5 / Μ..

Γελ ζα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα

Γελ αληαπνθξίλεηαη ν δεκφζηνο

Γπλαίθα <37, ρη ζέζε

πνηέ.

ηνκέαο ηνπλαληίνλ νπηζζνδξνκεί.

Αηζηφδνμνο φηη αιιάδνπλ

ρη επαξθήο ν ξπζκφο αιιαγήο ιφγσ

επζχλεο, ΠΔ
Δξσηώκελνο 6 / Λ.Α.
Άληξαο, >37, ρη ζέζε

δηάξζξσζεο δεκνζίνπ θαη κε

επζχλεο, ΓΔ

ζχγρξνλσλ κνληέισλ εγεζίαο.

Δξσηώκελνο 7 / Μ.Φ.

Αιιάδνπλ ιφγσ δηάζεζεο λα

Αξγφο θαη δηζηαθηηθφο ν ξπζκφο

Άληξαο, <37, ρη ζέζε

αιιάμνπλ

αιιαγήο ιφγσ παγησκέλσλ

επζχλεο, ΠΔ κε

αληηιήςεσλ

κεηαπηπρηαθφ
Δξσηώκελνο 8 / Η.Α.

Ηζνπεδσηηθή ε άπνςε φηη δελ

Μηθξέο θαη θαζπζηεξεκέλεο νη

Άληξαο, >37, ρη ζέζε

αιιάδνπλ

αιιαγέο ιφγσ έιιεηςεο ξεμηθέιεπζσλ,

επζχλεο, ΠΔ

ηνικεξψλ ππαιιήισλ θαη θνπιηνχξα
άζθνπσλ ειέγρσλ. Καρππνςία
απέλαληη ζηνπο πνιίηεο.
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5. πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
5.1 πκπεξάζκαηα από ηηο απαληήζεηο αλά άμνλα εξσηεκάησλ
Διασπονική εξέλιξη πποζδοκιών
Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ πιηθψλ θαη άπισλ παξνρψλ φπσο είλαη: ην σξάξην, νη άδεηεο, νη
αξγίεο, ε θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, θηιηθφηεξν επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ, ν κηζζφο,
(επηδφκαηα, εηδηθέο παξνρέο, δηάθνξεο πξφζζεηεο ακνηβέο),

πνπ πξνζθέξεη ή πνπ

πξφζθεξε παιαηφηεξα ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηνπο/ζηηο ππαιιήινπο ηνπ, απνηεινχλ
θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο ή θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο
ζηελ εξεπλά καο επέιεμαλ ηνλ δεκφζην ηνκέα σο ρψξν απαζρφιεζεο θαη
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο. Απηή ηελ άπνςε είραλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα
πξηλ ηελ πξφζιεςή ηνπο, άπνςε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηελ γεληθφηεξε εηθφλα
πνπ είραλ είηε απφ ην νηθνγελεηαθφ – θηιηθφ ή επξχηεξν πεξηβάιινλ. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη παξφιν ηνπ φηη είραλ ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα επέιεμαλ λα εξγαζζνχλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Ζ επηινγή ηνπο
απηή ήηαλ πξνζσπηθή ηνπο απφθαζε θαη δελ πξνήιζε απφ επηξξνή άιισλ πξνζψπσλ
ή νκάδσλ. ην ζέκα απηφ βέβαηα κπνξεί λα ππάξμεη άιιε κεγάιε ζπδήηεζε γηα ην
πψο δηακνξθψλεη θάπνην άηνκν κηα άπνςε θαη επηιέγεη κηα ιχζε φηαλ δεη ζέλα
ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
Ζ νκάδα ησλ εξσηψκελσλ καο έρνπλ πξνζιεθζεί ζηνλ δεκφζην ηνκέα πξηλ ηελ
έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, έρνπλ αξθεηά ρξφληα επαγγεικαηηθήο
εκπεηξίαο θαη απηφ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπκε θάπνηεο θαηαζηάζεηο
ηελ επνρή πξηλ θαη κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε κε δεδνκέλν φηη ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ ή επξχηεξα ελφο θξάηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα
ζηελ απφθαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη
ηεο άζθεζήο ηεο ζηνλ δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ακέζσο
κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπο νη αξρηθέο ηνπο πξνζδνθίεο επηβεβαηψζεθαλ ζε αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, αιιά δπζηπρψο απηφ άιιαμε άξδελ ιφγσ ηεο

νηθνλνκηθή

θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ρψξα θαη θαηά ζπλέπεηα νη πνιίηεο ηεο θαη
εθείλνη/εο σο δεκφζηνη ππάιιεινη. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο ρψξαο έρεη επξεία
επίδξαζε θαη ζρεηίδεηαη κε

πιήζνο άιισλ ηνκέσλ θαη δξάζεσλ φπσο είλαη ε

αζθάιεηα, ε πγεία, ε αγνξαζηηθή θαη ε θνξνινγηθή ηθαλφηεηα, ε παηδεία, ηνκείο νη
νπνίνη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ θαζεκεξηλή θαη επαγγεικαηηθή δσή θαη
δξάζε φισλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο ζα επέιεγαλ
μαλά ηνλ δεκφζην ηνκέα σο ρψξν εξγαζίαο, αιιά ε απάληεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο
ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζην κεγάιν πνζνζηφ αλεξγίαο ην νπνίν ππάξρεη απηήλ ηελ
ρξνληθή πεξίνδν ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο.
ην ζέκα ησλ κεηαθηλήζεσλ ζε άιιεο ππεξεζίεο εληφο ηνπ δεκνζίνπ νη πεξηζζφηεξνη
καο απάληεζαλ αξλεηηθά ιφγσ έιιεηςεο θηλήηξσλ, φζν θαη

κε ηθαλνπνηεηηθήο

πιεξνθφξεζεο απφ πιεπξάο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ θηινζνθία θαη ηελ
δηαδηθαζία ηεο «θηλεηηθφηεηαο» ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.

Νόπμερ ζςμπεπιθοπάρ
ινη ζρεδφλ νη εξσηψκελνη/εο αλεμαξηήησο ζέζεο θαη ππεξεζίαο ζηελ νπνία
αλήθνπλ καο είπαλ φηη ε εξγαζία ηνπο είλαη ή γίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αξθεηά
απαηηεηηθή. Ζ αηηηνιφγεζε απηήο ηεο παξαηήξεζεο εζηηάδεηαη ηφζν ζηελ έιιεηςε
πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ παγψκαηνο ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ησλ
ππαιιήισλ πνπ ζπληαμηνδνηνχληαη, φζν θαη ζην κνληέιν δηνίθεζεο πνπ αθνινπζεί
ν δεκφζηνο ηνκέαο. Ζ γξαθεηνθξαηία δεκηνπξγεί έληνλα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη
κεηαθξάδεηαη

ζε

ράζηκν

εξγαηνσξψλ

θσιπζηεξγίαο,

απνγνήηεπζεο

θαη

γηα

ηνπο

ηαιαηπσξίαο

ησλ

ππαιιήινπο,
πνιηηψλ

δεκηνπξγία

θαη

κείσζεο

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη απηφ πνπ αλαθέξζεθε φηη ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο
δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηελ κεραλνγξάθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν
δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ νξγαληζκψλ, παξαηήξεζε ζηελ νπνία
θαιφ ζα είλαη λα δνζεί αλάινγε βαξχηεηα θαη λα εμεηαζηεί θαηά ηξφπν πνπ ζα
επηιχζεη ηα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη.
Οη εξγαζηαθέο – ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα θαη φηη νη ζπγθξνχζεηο ή δηαθσλίεο πνπ αλαθχνληαη επηιχνληαη θπξίσο
κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ κε ζπδήηεζε θαη δηάινγν ρσξίο λα ρξεηαζζεί λα κεηαθεξζεί
ην πξφβιεκα ζε αλψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο.
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Ζ εγεζία – πξντζηακέλε αξρή, παίδεη ηνλ ξφιν ηνλ ππνζηεξηθηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ,
πξνζηαηεπηηθφ κε ηελ έλλνηα ηεο απνθπγήο ιάζνπο ή παξαιείςεσλ ιφγσ έιιεηςε
γλψζεσλ ή εκπεηξίαο.

Πποζδοκίερ ζηαδιοδπομίαρ
Παξφηη νη πεξηζζφηεξνη/εο εξσηψκελνη/εο απνδίδνπλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά κε αξλεηηθή θφξηηζε, θαίλεηαη πσο
αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη αλάπηπμεο.
Δληνχηνηο νη επθαηξίεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο αλζξψπνπο πνπ δηαζέηνπλ ηππηθά
πξνζφληα θαη πάλησο ζπλαξηψληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ππεξεζίαο. Απφ ηελ
άιιε, ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαίλεηαη πσο ππεξηεξεί ζηελ αληίιεςε ζρεδφλ φισλ ησλ
εξσηψκελσλ, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο πνπ πξνζθέξεη. Ωο θχξηνη
ιφγνη παξεκπφδηζεο ηεο εμέιημεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα αλαθέξνληαη ε αλαμηνθξαηία, ε
έιιεηςε θηλήηξσλ, ε θαθή λννηξνπία, ε απνπζία ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη ε
δηαπινθή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ζρεηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη
δεκνζίνπ ηνκέα σο πιένλ επηζπκεηνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαίλεηαη πσο
απερεί γεληθφηεξεο αληηιήςεηο πεξί ηεο αληαιιαθηηθήο ζρέζεο (trade-off) αλάκεζα
ζηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα απφ ηε κία θαη ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο θαη εμέιημεο απφ ηελ άιιε. χκθσλα κε ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο,
θαίλεηαη πσο έλα άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κπνξεί λα πξνζδνθά ζε
θαιχηεξεο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο, έρνληαο φκσο εθηεζεί ζε κεγαιχηεξν ξίζθν (σο
πξνο ηελ εξγαζηαθή ηνπ ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα). Ζ ελζάξξπλζε ηεο
επαγγεικαηηθήο θηινδνμίαο θαη ε δηακφξθσζε κνλνπαηηψλ θαξηέξαο (career paths)
ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
αληηιακβάλνληαη ηα ζηειέρε ηνπ Γεκνζίνπ ηελ εξγαζηαθή ηνπο πξννπηηθή. Ζ
έιιεηςε θηλήηξσλ θαη ε πεξηνξηζκέλε -κέρξη πξφηηλνο ηνπιάρηζηνλ- δπλαηφηεηα γηα
εξγαζηαθή κεηαθίλεζε εληφο ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ, κπνξεί λα ππνλνκεχεη
ζεκαληηθά ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη εληέιεη ηελ απφδνζε, εκπεδψλνληαο έλα
αίζζεκα καηαίσζεο.
Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο δσήο (work/life balance) θαίλεηαη πσο
εθηηκάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ σο εμαηξεηηθά ζεηηθή παξάκεηξνο ηεο
επηινγήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα σο ρψξνπ εξγαζίαο. Καηά δήισζε ησλ πεξηζζνηέξσλ,
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ε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε κε
επηβάξπλζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο κε εληάζεηο ή πηεζηηθέο εξγαζηαθέο ππνρξεψζεηο
ζπληεινχλ ζε κία αξκνληθφηεξε θαζεκεξηλφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ ελαζρφιεζε κε
ηελ νηθνγέλεηα ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ή θνηλσληθήο
ζπλαλαζηξνθήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζρεδφλ άπαληεο/ζεο νη εξσηψκελνη/εο
πξνζέδσζαλ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή ηελ πξψηε ζέζε, φηαλ ηνπο δεηήζεθε λα
ηεξαξρήζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, κε ηελ εξγαζία λα ηνπνζεηείηαη δεχηεξε ή θαη
αθφκα ρακειφηεξα. Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα δελ ζα πξέπεη λα
ππνηηκάηαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ: ε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ή ε ζπλεθηίκεζε
ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαίλεηαη πσο παξακέλεη δεηνχκελν κε πςειή
ζεκαληηθφηεηα γηα ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Παξάιιεια φκσο, ε
πξνζθφιιεζε ζηελ αμία ηεο νηθνγέλεηαο, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαη ζε φξνπο
νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο θαη εκπιαηζίσζεο: ε δηακφξθσζε ελφο εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ λα δηαζέηεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά (ζηήξημε, αιιεινβνήζεηα,
θαηαλφεζε, θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ/πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ) εθηηκάηαη πσο κπνξεί
ππφ πξνυπνζέζεηο λα εληζρχζεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ
εξγαζηαθή αθνζίσζε θαη ζηε βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ.

Πλεονεκηήμαηα ηηρ επγαζίαρ ζηον δημόζιο ηομέα
Αλαθεξφκελνη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ηα άηνκα πνπ
ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ππέδεημαλ έλα επξχ θάζκα παξακέηξσλ, επηζεκαίλνληαο
θπξίσο ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο (πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ) θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δηδηθά ζην ζέκα
ηεο αζθάιεηαο, θάπνηνη ζεψξεζαλ φηη δελ ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο δεδνκέλε,
ζέζε πνπ κάιινλ απερεί επξχηεξεο αλεζπρίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε θαη κε ζπγθπξηαθνχο ιφγνπο. Ζ πεξί ππνζηήξημεο πξνζδνθίεο ηνπο δηαθέξνπλ
ζεκαληηθά, θαζψο θαίλεηαη πσο ζπλαξηψληαη πιήζνπο παξαγφλησλ, φπσο ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο πξντζηακέλνπ/εο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ, πνπ άιινηε κπνξεί λα
ιεηηνπξγνχλ σο πιέγκα αζθαιείαο θαη άιινηε φρη. Απφ ηα αλσηέξσ θαίλεηαη πσο
παξά ηελ αλαγλψξηζε πιενλεθηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηε ζηαζεξφηεηα,
ζε δεχηεξν επίπεδν, εληνπίδνληαη αλεζπρίεο θαη πηζαλνινγείηαη ε άξζε απηψλ ησλ
πιενλεθηεκάησλ. Ωο πξνο ηνχην, ε δηακφξθσζε κεραληζκψλ ελίζρπζεο ηεο
εξγαζηαθήο αζθάιεηαο θαη ππνζηήξημεο ζα κπνξνχζαλ λα επελεξγήζνπλ ζεηηθά. Γηα
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παξάδεηγκα, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα θαιιηέξγεηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο ή ηεο
θνηλσληθνπνίεζεο (πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο πξνζσπηθνχ, αλάιεςε θνηλσληθψλ
δξάζεσλ, εζσηεξηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο θ.ιπ.) θαη πξνλνηαθέο πξσηνβνπιίεο (νκαδηθή
αζθάιηζε, νκάδα αηκνδνζίαο θ.ιπ.) κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηελ αίζζεζε
εκπιαηζίσζεο πνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, θαίλεηαη λα απνηειεί
θξίζηκν δεηνχκελν.

Πποζδοκίερ πεπί ανηαμοιβών
Οη αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε δηαθέξνπλ
θαη θαίλεηαη πσο ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ην εθάζηνηε αληηθείκελν ή ηνλ νξγαληζκφ
ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη ην θάζε άηνκα. Δηδηθά ζηε δηάζηαζε ηεο αλαγλψξηζεο,
νξηζκέλα άηνκα δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ αλαγλψξηζε πνπ ιακβάλνπλ,
θάπνηα άιια εμέθξαζαλ επηθπιάμεηο, είηε ζεσξψληαο πσο ε δνπιεηά ηνπο δελ
ηπγράλεη ηθαλήο αλαγλψξηζεο απφ ηνπο/ηηο πξντζηακέλνπο/εο, είηε ακθηζβεηψληαο
ηελ εθηίκεζε πνπ ηξέθεη ε θνηλσλία γηα ην έξγν ηνπο. Αλεμαξηήησο πάλησο ηεο
αλαγλψξηζεο, ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ππνζηήξημαλ πσο ην αίζζεκα ηεο πξνζθνξάο
είλαη ζεκαληηθφ, εθηίκεζαλ πσο ε δνπιεηά ηνπο είλαη ρξήζηκε θαη πσο πξννπηηθά ε
ρξεζηκφηεηα απηή απμάλεηαη. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία
πνπ απνδίδνπλ ζηελ δηάζηαζε ηεο πξνζθνξάο. Ζ αλάδεημε ηνπ νθέινπο γηα ηνλ
ηειηθφ απνδέθηε ηεο δνπιεηάο ή αθφκα θαη ε ππφ πξνυπνζέζεηο επζεία επηθνηλσλία
καδί ηνπ κπνξεί λα εληζρχζνπλ ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, απεγθισβίδνληαο απφ
απξφζσπεο, επαλαιακβαλφκελεο θαη κεραληζηηθέο εξγαζίεο ρσξίο άκεζα αληηιεπηφ
απνηέιεζκα. Δπνκέλσο, νη νξγαληζκνί ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο
αλάδεημεο απηνχ ηνπ νθέινπο (εζσηεξηθή πξνβνιή ελδεηθηηθψλ πεξηπηψζεσλ
ζπγθεθξηκέλνπ νθέινπο, εμαηνκίθεπζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε θ.ιπ.), ψζηε
λα εληζρχζνπλ ηελ παξαθίλεζε θαη λα ελδπλακψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ζπλδέεηαη
κε ηελ πξνζθνξά.
Αλαθνξηθά κε ηηο κηζζνινγηθέο απνιαβέο ηνπο, ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα δήισζαλ πσο ε ηθαλνπνίεζε είλαη γεληθά ρακειή, θάπνηα δε επηζεκαίλνπλ φηη
παιαηφηεξα ηα πξάγκαηα ήηαλ ζαθψο θαιχηεξα. Ζ ζχγθξηζε κε ηηο πιηθέο
αληακνηβέο πνπ δίλνληαλ ζην παξειζφλ ή κε απηέο πνπ δίλνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν ζηε ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε, θαζψο νη κηζζνινγηθέο
κεηψζεηο, ε θαηάξγεζε επηδνκάησλ, αιιά θαη ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη
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αδείαο, πξνζγεηψλεη ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζε κία λέα
πξαγκαηηθφηεηα πνπ φπσο αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά, αλέηξεςε ηνλ νηθνγελεηαθφ
πξνυπνινγηζκφ θαη θαηέζηεζε δπζθνιφηεξε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο νηθνλνκηθέο
ππνρξεψζεηο. Μάιηζηα, ην αίζζεκα ηεο ρακειήο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηηο πιηθέο
απνιαβέο εληείλεηαη, φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ νη εξσηψκελνη/εο
ζεσξνχλ πσο θαηαβάινπλ θαη ηα πξνζφληα πνπ δηαζέηνπλ. Οη πξνζδνθίεο εδψ είλαη
κάιινλ ρακειέο θαη ζπλδένληαη κε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηηο επξχηεξεο
εμειίμεηο ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα. Ζ έιιεηςε
θηλήηξνπ θαζίζηαηαη ζε κείδνλνο ζεκαζίαο δηάζηαζε, θαζψο νη εξσηψκελνη/εο
ζηεξνχληαη κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθνχο πξννπηηθήο αχμεζεο ησλ κηζζνινγηθψλ
ηνπο απνιαβψλ θαη άξα ε αθνζίσζή ηνπο ζηελ εξγαζία, ε ηπρφλ εξγαζηαθή
ηθαλνπνίεζε ή ε απφδνζή ηνπο ζπλαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά άιισλ παξακέηξσλ
(φπσο ε αζθάιεηα, ε ζηαζεξφηεηα, ε αλαγλψξηζε θ.ιπ.). Ζ αλάγθε γηα δηακφξθσζε
ελφο ζπζηήκαηνο πιηθψλ θηλήηξσλ –αθφκα θαη ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε
παξνχζα ζπγθπξία- θαζίζηαηαη επηηαθηηθή. Ζ πξννπηηθή βειηίσζεο ησλ απνιαβψλ
είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ άξζε ηεο κνηξνιαηξηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη
ηελ έμνδν απφ ηε θαπιφηεηα ηεο ρακειήο ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ ρακειψλ
πξνζδνθηψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παγηνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο
καηαίσζεο.

Σηεπεόηςπα
Οη εξσηψκελνη/εο δεκφζηνη ππάιιεινη ππνζηεξίδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη ην
θχιν

απνηειεί παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ επηινγή επαγγέικαηνο. Δπίζεο,

δειψλνπλ, φηη παξά ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη
ζηεξεφηππα θχινπ. Πνιιέο θνξέο, κάιηζηα, ηα ζηεξεφηππα απνηεινχλ εκπφδην γηα
ηελ αλέιημε ζε ζέζεηο επζχλεο. Οη πεξηζζφηεξνη/εο, βέβαηα, αλαγλσξίδνπλ φηη έρεη
επηηεπρζεί κεγάιε πξφνδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ζέκα απηφ ζηνλ δεκφζην ηνκέα
θαη φηη ζήκεξα γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο επζχλεο παίδνπλ πξσηεχνληα

ξφιν ε

πξνζσπηθφηεηα θαη ε αμηνζχλε ησλ ππνςεθίσλ θαη ιηγφηεξν ην θχιν ηνπο.
Οη εξσηψκελνη/εο ζεσξνχλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, φηη ην θχιν δελ επεξεάδεη ηνλ
ηξφπν άζθεζεο δηνίθεζεο θαη φηη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ
επηηπρή άζθεζε δηνίθεζεο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ/ηεο Πξντζηακέλνπ/εο. ζνη/εο
ππνζηεξίδνπλ φηη ην θχιν επεξεάδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο δηνίθεζεο, ηνλίδνπλ φηη
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απηφ, ίζσο,

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ

ζηεξενηχπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, έρνπλ πεξηζζφηεξν άγρνο θαη αγσλία ζην λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, γεγνλφο πνπ, κεξηθέο θνξέο, νδεγεί ζε
αζηνρίεο. Τπάξρνπλ θαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη νη γπλαίθεο ιφγσ ηεο
ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο πξαθηηθφηεηαο ηνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ άζθεζε
δηνίθεζεο.

Απόδοζη επγαζίαρ
χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη ζε πνιχ
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απνηειεζκαηηθνί/έο θαη εξγαηηθνί/έο, βέβαηα ππάξρεη κεγάιν
πνζνζηφ

δηαβάζκηζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο

ηεο απφδνζεο ηεο παξαγφκελεο

εξγαζίαο. Απηφ είλαη θαηά ηελ άπνςή ηνπο κηα παζνγέλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία
βάζεη απηψλ πνπ εηπψζεθαλ κπνξεί εχθνια λα κεησζεί ράξε ζηελ νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Ζ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ είλαη ν ζπλδπαζκφο δπν παξαγφλησλ ηεο κνξθήο
δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ θαη ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Απηνί νη δχν παξάγνληεο απαηηείηαη λα ζπλδπαζζνχλ ζσζηά θαη έμππλα
έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο ή ε ππεξεζία λα απνδψζεη, λα παξάμεη έξγν. ζν δελ
ηθαλνπνηείηαη απηή ε ζπλζήθε θαλείο νξγαληζκφο θαη θακία ππεξεζία δελ έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα απνδψζεη φζν ηθαλνχο/έο ππαιιήινπο θαη πξντζηακέλνπο/εο θαη λα
έρεη.
Δίλαη ζεκαληηθφ θαη επηβεβιεκέλν λα δνζεί κεγάιε έκθαζε ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ
ππαιιήισλ, ψζηε θάζε άηνκν λα βξεη ηελ θαηάιιειε ππεξεζία κέζα ζηελ νπνία λα
κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί θαη λα ληψζεη παξαγσγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ, ψζηε λα αιιάμεη
ε κνξθή ηνπ δεκνζίνπ θαη λα γίλεη παξαγσγηθφο θαη ζχγρξνλνο. Απηφ βέβαηα ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

Επγαζιακή ζηάζη και ζςμπεπιθοπά
Οη εξσηψκελνη/εο δεκφζηνη ππάιιεινη αξλνχληαη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ αγελψλ,
απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, εξγαδνκέλσλ θαη ππεξαζπίδνληαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζηάζε
θαη ζπκπεξηθνξά, ζε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη ζε κεγάιν
κέξνο ηνπ θνηλνχ. Απνηειψληαο έηζη ζχκαηα ηεο ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο, επνπδελί
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απνδέρνληαη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο απηφ πνπ ζεσξνχλ σο ζηεξεφηππν, ηνπ αγελνχο
θαη απξφζπκνπ ππαιιήινπ δειαδή, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ
αλαγλσξίδνπλ ςήγκαηα αιήζεηαο ζε απηφ ην ραξαθηεξηζκφ εθφζνλ έρνπλ ππάξμεη
θάπνηεο θνξέο θαη νη ίδηνη ζχκαηα αγελψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σν ζεκαληηθφ φκσο
είλαη πσο νχηε απνδίδνπλ γεληθεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε απηή ηελ ζπκπεξηθνξά,
νχηε νκνγελνπνηνχλ ην ζχλνιν φζσλ εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. ηαλ
θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηελ χπαξμε ηνπ αξλεηηθνχ απηνχ ζηεξενηχπνπ ην απνδίδνπλ
ζε δνκηθά αίηηα (κηθξφο αξηζκφο ππαιιήισλ κε κεγάιν θφξην εξγαζίαο, εξγαζηαθή
ξνπηίλα θ.ιπ.), ηδηάδνληα αηνκηθά γλσξίζκαηα (ν ραξαθηήξαο κεκνλσκέλσλ
ππαιιήισλ) ή ππαξθηέο αιιά ξαγδαία θζίλνπζεο λννηξνπίεο ηνπ παξειζφληνο. Σν
αξλεηηθφ

ζηεξεφηππν,

ζχκθσλα

κε

ηνπο/ηηο

ζπλεληεπμηαδφκελνπο/εο

καο,

ζπξξηθλψλεηαη θαη πθίζηαηαη απίζρλαλζεο θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ηεο πιεηνλφηεηαο
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιάδεη πξνο ην θαιχηεξν, ελψ θάπνηνη/εο απφ ηνπο/ηηο
εξσηψκελνπο/εο πηζηεχνπλ πσο ηα Μ.Μ.Δ. ηείλνπλ λα ην αλαπαξάγνπλ θαη λα ην
δηαησλίδνπλ γηα λα θαηεγνξήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ σο ηνπο θχξηνπο
ππεπζχλνπο γηα ηελ θξίζε.

Ηθική
Απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ εξσηψκελσλ κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζην ζπκπέξαζκα
φηη ε ινγνδνζία ζηνλ δεκφζην δελ είλαη επαξθήο, φηη νη παξάηππεο πξάμεηο θαη ηα
ιάζε θαιχπηνληαη κε ηελ αλνρή ηεο Γηνίθεζεο, ελψ αμηνζεκείσην είλαη φηη ε θχζε
ηεο εξγαζίαο επεξεάδεη ηε ινγνδνζία, εηδηθά φηαλ δελ ππάξρεη ε επαξθήο εθπαίδεπζε
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε λνκνζεζία επηηξέπνληαο ηελ εξκελεία ηεο
κέζσ εγθπθιίσλ. Παξάιιεια ε ηηκσξία εμαληιείηαη ζην επίπεδν ηεο επίπιεμεο θαη
κφλν ζηελ πεξίπησζε θνιάζηκσλ αδηθεκάησλ ππάξρεη αληίζηνηρε ηηκσξία. Οη
πειαηεηαθέο ή άιιεο ζρέζεηο εκθαλίδνληαη λα επεξεάδνπλ ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ ην
πξνβάδηζκα ζε ζέζεο επζχλεο, ελψ ηέινο ππάξρεη ε δηαπίζησζε φηη ε δηαθάλεηα
ππάξρεη θαζνιηθά, πεξηνξίδεηαη φκσο απφ ηνλ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ
πνιππινθφηεηα θαη ηε γξαθεηνθξαηία.
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Διαθοπεηικόηηηα
Οη εξσηψκελνη/εο δεκφζηνη ππάιιεινη δειψλνπλ φηη δελ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ζηνλ
δεκφζην ηνκέα βάζεη θπιεηηθήο θαηαγσγήο, εηδηθψλ αλαγθψλ, ζξεζθεπηηθήο πίζηεο
ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη πνιίηεο αληηκεησπίδνληαη κε ηζφηεηα θαη
ζχκθσλα κε ηα αηηήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο, νη ππάιιεινη δειψλνπλ φηη
δελ ζα είραλ πξφβιεκα λα ζπλεξγαζηνχλ κε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα ηδηαίηεξε
θαηεγνξία, αξθεί απηνί/έο λα είλαη εξγαηηθνί/έο θαη ζπλεξγάζηκνη/εο.
Δπίζεο, δηαπηζηψλνπλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ έρεη βειηησζεί ζην ζέκα ησλ δηαθξίζεσλ θαη απηφ πξνέθπςε απφ ηελ
αλαλέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αθνχ νη λένη/εο δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ πςειφηεξν
κνξθσηηθφ επίπεδν, θαιχηεξε θαηάξηηζε, είλαη αλνηθηψλ νξηδφλησλ θαη αληηιήςεσλ
θαη έρνπλ πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο απφ ην εμσηεξηθφ.
Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη/εο απαληνχλ φηη δελ έρνπλ δερζεί θάπνηα δηάθξηζε

σο

εξγαδφκελνη/εο ζην Γεκφζην. ζνη/εο απαληνχλ έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο, δειψλνπλ
φηη ε δηάθξηζε απηή ζπλδέεηαη κε ηε ζέζε φπνπ ππεξεηνχλ, ηε θχζε ηεο δνπιεηάο
ηνπο, ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηνπνζεηήζεηο θαη απφςεηο, ηηο απφςεηο πεξί αξραηφηεηαο
ζην Γεκφζην θαη, ζε κηα κφλν πεξίπησζε, κε ην θχιν.

Σηεπεόηςπα πος αθοπούν ζηον δημόζιο ηομέα
Ζ ελ γέλεη θνηλσληθή απνδνρή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πηζηεχνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζηελ έξεπλα, είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απηφ πνπ πεξηγξάθνπλ
είλαη ε χπαξμε ελφο δηάρπηνπ ζηεξενηχπνπ δεινθζνλίαο απέλαληί ζηνπο (envy
stereotype). Οη εξσηψκελνη/εο πηζηεχνπλ δειαδή πσο ην θνηλφ δειεχεη θαη θζνλεί ηελ
κνληκφηεηα θαη εξγαζηαθή ηνπο αζθάιεηα, ηνλ ζίγνπξα θαηαβαιιφκελν κηζζφ, έζησ
θαη ζπξξηθλσκέλν, ηηο αξθεηά ζηαζεξέο θαη επ‟νπδελί εμνλησηηθέο

ζπλζήθεο

εξγαζίαο ηνπο. Δκθαλίδνληαη λα βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε φηαλ πξέπεη λα
γλσζηνπνηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη απηή ε ακπληηθή ηνπο ζηάζε
θαίλεηαη δπλάκεη λα επηδξά πνηθηινηξφπσο, ξεηά ή αλνκνιφγεηα, ζηελ εξγαζηαθή
ηνπο ηαπηφηεηα, ζηνηρείν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Ο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα
αληηδξνχλ απέλαληη ζηελ δηάρπηε απηή ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπο, σο δηαθνξεηηθέο
ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο κηαο ζηεξενηππηθήο θξίζεο (παζεηηθή αληίζηαζε,
επηζεηηθφηεηα, αδηαθνξία θ.ιπ.), έρεη ελδηαθέξνλ θαη ρξήδεη κε ηε ζεηξά ηνπ
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πεξαηηέξσ αλίρλεπζεο. Πνιινί απφ ηνπο εξσηψκελνπο επηρεηξνχλ λα αληηζηξέςνπλ
ην ζηεξεφηππν ησλ νθλεξψλ ή αδηάθνξσλ („βνιεκέλσλ‟) εξγαδνκέλσλ θαη
πξνζπαζνχλ λα αλαδείμνπλ ην δηθφ ηνπο πξίζκα ζηελ αθήγεζε, σο θνηλσληθά
πξνζθέξνληεο/νπζεο πνπ επηδεηθλχνπλ ππεξβάιινληα δήιν ζε ζπλζήθεο απμαλφκελεο
πίεζεο θαη ζπξξηθλνχκελσλ πφξσλ.
Οη εξσηψκελνη/εο ινηπφλ ππεξαζπίδνληαη φρη κφλν ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε,
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν ζηε
δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Μπνξεί λα αλαγλσξίδνπλ ζηνλ δεκφζην
ηνκέα γεληθά ηάζε δεκηνπξγίαο πςεινχ βαζκνχ γξαθεηνθξαηίαο πνπ κεηψλεη ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη πξέπεη λα κεησζεί, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ
ακθηβάινπλ γηα ηελ ρξεζηκφηεηα πνπ έρεη ε ηήξεζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ε δηαηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Ζ θξηηηθή πνπ δέρνληαη ζεσξνχλ νη εξσηψκελνη/εο
πσο κφλν παξνδηθά ή αλεπαίζζεηα δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά θαη απφδνζε θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί ε ζηεξενηππηθή
αληίιεςε ησλ κε παξαγσγηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
Οινθιεξψλνληαο ηελ πξσηφιεηα απηή εμέηαζε ηεο πξφζιεςεο ησλ ζηεξενηχπσλ γηα
ηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα, έηζη φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εξσηψκελνη/εο,
δηαπηζηψλνπκε πσο νη πεξηζζφηεξνη δηαβιέπνπλ κία πνξεία βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αθφκε θαη αλ απηφ δελ έρεη ίζσο δηαρπζεί θαη δελ έρεη
αλαηξέςεη

ην

δηαζηξεβισηηθφ

ζηεξεφηππν

ζην

κεγαιχηεξν

κέξνο

ηνπ

εμππεξεηνχκελνπ θνηλνχ. Πξνζνληνχρνη/εο, λένη/εο ππάιιεινη θαη ςεθηνπνίεζε ησλ
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ δεκνζίνπ.
Παξφια απηά αλαγλσξίδνπλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη/εο πσο κία ζεηξά απφ αηηίεο, φπσο
ν κε εθζπγρξνληζκφο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, νη παιαηφηεξνη ζε ειηθία θαη
εκκέλνληεο/νπζεο ζε θαζεζησηηθή λννηξνπία δεκφζηνη ππάιιεινη, ην ππάξρνλ
πειαηεηαθφ ζχζηεκα, ε έιιεηςε αμηνθξαηίαο, νη επείζαθηεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο, νη απαξραησκέλεο αληηιήςεηο δηνίθεζεο, ε κε αλάδεημε ησλ πην
ξεμηθέιεπζσλ ππαιιήισλ θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνλ πνιίηε,
εμαθνινπζνχλ

λα

θαηαδηθάδνπλ

ην

ειιεληθφ

δεκφζην

ζε

ηέικα

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη λα δηαησλίδνληαη έηζη ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα γηα ηνλ
δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ηνπο Έιιελεο/ίδεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
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5.2. ρνιηαζκόο ζπκπεξαζκάησλ
ηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία επηδηψμακε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα
ζηεξεφηππα αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα αθελφο κελ γηα
λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπο ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ
εξγάδνληαη, αθ‟εηέξνπ δε γηα λα πξνηείλνπκε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ
λα παξαθηλεζνχλ νη εξγαδφκελνη/εο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε
εξγαζηαθή ηνπο ηθαλνπνίεζε θαη ε απφδνζή ηνπο.
Απφ ηελ κειέηε πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ γεληθά ζπκπεξάζκαηα:
 Σα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είραλ
πξνζδνθίεο σο λένη ππάιιεινη πνπ επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε
ζηαζεξφηεηα ησλ πιηθψλ θαη άπισλ παξνρψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

Οη

πξνζδνθίεο ηνπο απηέο δελ δηαςεχζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ γηα δηαθνξεηηθνχο
ιφγνπο, θπξίσο επεηδή ζηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν ππάξρεη κεγάιε
αλεξγία. Θα επέιεγαλ ινηπφλ πάιη ηελ εξγαζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα φρη φκσο
πιένλ γηα ηηο παξνρέο ηνπ. Γελ εκθαλίδνληαη επίζεο εμαηξεηηθά πξφζπκνη/εο
λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιε ζέζε.
 ζνλ αθνξά ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη επθαηξίεο
επηκφξθσζεο εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Μηα ελδηαθέξνπζα
παξαηήξεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζην ζεκείν απηφ είλαη φηη ηα άηνκα
ηνπ πξνθίι κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν έρνπλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο
αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα θαιχςεη ηηο καζεζηαθέο
αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ ηνλ ππεξεηνχλ. εκαληηθή φκσο είλαη θαη ε
επηζήκαλζε φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη λα εθπαηδεχζεη ηα
άηνκα πνπ επηιέγνληαη γηα κία ζέζε ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο απηήο, πξηλ
ηελ αλαιάβνπλ. ζνλ αθνξά ζηηο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημή ηνπο
ζεσξνχλ φηη δελ είλαη πνιιέο ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη νη ιφγνη πνπ
πξνηάζζνληαη είλαη ε αλαμηνθξαηία πνπ επηθξαηεί, ε έιιεηςε θηλήηξσλ, νη
πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Μηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη
νη πεξηζζφηεξνη/εο ζπλεληεπμηαδφκελνη/εο ρξεζηκνπνηνχλ ιέμεηο/φξνπο πνπ
απερνχλ πξνθαηάιεςε θαη ζηεξενηππηθή αληίιεςε, θαίηνη δελ απνδέρνληαη νη
ίδηνη/εο ην ζηεξεφηππν γηα αλαμηνθξαηηθφ δεκφζην ηνκέα.
 εκαληηθή επίζεο παξαηήξεζε είλαη φηη ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα αλαθέξζεθαλ ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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Παξφηη δελ εκθαλίδνπλ νη ίδηνη/εο κεγάιε θηλεηηθφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο
βίν θξίλνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ θαη επηβεβιεκέλν λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο
άλζξσπνο ζηελ θαηάιιειε ππεξεζία θαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε κέζα ζηελ
νπνία λα κπνξέζεη

λα αλαπηπρζεί θαη λα ληψζεη παξαγσγηθφο θαη

δεκηνπξγηθφο, ψζηε λα αιιάμεη ε κνξθή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη λα γίλεη
παξαγσγηθφο θαη ζχγρξνλνο.
 Οη εξσηψκελνη/εο δεκφζηνη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη είλαη ζχκαηα ηεο
ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο πεξί αγελψλ θαη αληηπαξαγσγηθψλ δεκφζησλ
ππαιιήισλ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ αλαγλσξίδνπλ ςήγκαηα
αιήζεηαο ζε απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ, εθφζνλ έρνπλ ππάξμεη θάπνηεο θνξέο
θαη νη ίδηνη ζχκαηα αγελψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
 Δλδηαθέξνλ επίζεο ζπκπέξαζκα εμάγεηαη θαη σο πξνο ηελ ινγνδνζία ζηνλ
δεκφζην

ηνκέα

φπνπ

νη

ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο

ζηελ

έξεπλα

ηελ

ραξαθηεξίδνπλ κε επαξθή, αλαγλσξίδνληαο σζηφζν φηη αξθεηέο θνξέο
γίλνληαη ιάζε εηδηθά φηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε λνκνζεζία επηηξέπνληαο ηελ εξκελεία ηεο κέζσ
εγθπθιίσλ.
 Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα
ζηελ

Διιάδα,

έηζη

φπσο

ηελ

αληηιακβάλνληαη

νη

εξσηψκελνη/εο,

δηαπηζηψλνπκε πσο νη πεξηζζφηεξνη/εο δηαβιέπνπλ κία πνξεία βειηίσζεο ηεο
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αθφκε θαη αλ απηφ δελ έρεη ίζσο
δηαρπζεί θαη δελ έρεη αλαηξέςεη ην δηαζηξεβισηηθφ ζηεξεφηππν ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ θνηλνχ. Διπηδνθφξν είλαη φηη ε
εηζαγσγή ζηνλ δεκφζην ηνκέα λέσλ ππαιιήισλ κε πξνζφληα, θαζψο θαη ε
πξνζπάζεηα ςεθηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπκβάιινπλ
ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ δεκνζίνπ. Παξαηεξνχλ φκσο φηη ππάξρνπλ
αθφκα αλαζρεηηθνί παξάγνληεο φπσο ην δαηδαιψδεο θαη απαξραησκέλν ζε
θάπνηεο πεξηπηψζεηο λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ε έιιεηςε
εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηνλ πνιίηε θαζψο θαη απαξραησκέλεο λννηξνπίεο θαη
αγθπιψζεηο νδεγνχλ ζε ηέικα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνλ δεκφζην ηνκέα,
δηαησλίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα πνπ ηνλ
πεξηβάιινπλ θαη ηνλ ραξαθηεξίδνπλ εθζέηνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη
φινπο/εο ηνπο Έιιελεο/ίδεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο.
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5.3 Πξνηάζεηο
Ζ ζηαδηαθή απνρψξεζε απφ ηελ εξγαζία ησλ αλζξψπσλ πνπ αλήθαλ ζηε γεληά ησλ
“Baby Boomers” θαη ησλ “Gen X” θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηνπο
«Millenials/Gen Ys» επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο εξγαζίαο θαη ζηηο
πξνζδνθίεο πνπ επελδχνληαη ζε απηήλ. Πξνζαξκνζκέλνη ζε έλα δπλακηθφ
πεξηβάιινλ κε ηελ ηερλνινγία λα απνηειεί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα
κφριεπζεο αιιαγψλ, νη Millenials απνζηξέθνληαη ηε βξαδχηεηα θαη ηε ζηαηηθφηεηα
θαη επηζπκνχλ θαηά ηεθκήξην κεγαιχηεξν βαζκφ επειημίαο. Δπνκέλσο, έλα εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ

ρσξίο

πξνθιήζεηο,

κε

επαλαιακβαλφκελε

ξνή

εξγαζίαο

θαη

πεξηνξηζκέλεο καζεζηαθέο επθαηξίεο θαηά ηεθκήξην δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
πξνζδνθίεο ηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ηξφπνη δηακφξθσζεο
ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ λα επηηξέπνπλ κεγαιχηεξνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο,
αμηνπνηψληαο θαιχηεξα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ εξγαζηαθνχ
δπλακηθνχ θαη εθπιεξψλνληαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο εξγαζηαθέο ηνπ πξνζδνθίεο.
ην πιαίζην απηφ, ζα κπνξνχζαλ ππφ πξνυπνζέζεηο λα εθαξκνζηνχλ πην επέιηθηα
ζρήκαηα εξγαζίαο, κε αμηνπνίεζε ηεο ηειε-εξγαζίαο, δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζε
κία πνιιαπιφηεηα αληηθεηκέλσλ κε ζπγθεθξηκέλε πνζφζησζε (π.ρ. κία ή δχν εκέξεο
ηελ εβδνκάδα, ην ζηέιερνο λα εξγάδεηαη ζε έλα άιιν αληηθείκελν πνπ ζα έρεη επηιέμεη
βάζεη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ή αθφκα θαη ζε άιιν νξγαληζκφ)
θαη ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο σο επθαηξίαο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη
καζεζηαθήο αλάπηπμεο.
Γεδνκέλεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ πξνζδνθηψλ θαη παξαθίλεζεο (βι. θεθάιαην 1.2), ε
αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο, δειαδή ηνπ νθέινπο πνπ
εθηηκά πσο απνθνκίδεη ν εξγαδφκελνο απφ ηε δνπιεηά ηνπ, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα
ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπ. πσο έρεη ήδε ζπδεηεζεί, ε ρξεζηκφηεηα απηή έρεη
πιηθέο παξακέηξνπο (κηζζνινγηθέο απνιαβέο), αιιά θαη άπιεο (απηνπξαγκάησζε,
εζηθή ηθαλνπνίεζε θ.ιπ.). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ
κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ θαη ε πεξηνξηζκέλε (έσο θαη αλχπαξθηε ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο) δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πιηθψλ θηλήηξσλ ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο γηα
δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, αλαγθαζηηθά ζηξέθεη ην θέληξν βάξνπο ζηηο άπιεο
αληακνηβέο. Ζ έξεπλα θαηέδεημε ηε ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ νη εξγαδφκελνη/εο ζηελ
αίζζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη ζηελ ρξεζηηθή αμία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δνπιεηάο
ηνπο. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη ην φθεινο γηα ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηεο
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ππεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε ζπλεηζθνξά
ελφο νξγαληζκνχ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηελ
ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Ζ πξνβνιή θαιψλ πξαθηηθψλ, ε αλάδεημε ηνπ
θνηλσληθνχ νθέινπο θαη ε ελίζρπζε ηεο αμίαο πνπ πξνζδίδεηαη ζηελ εξγαζία ζην
δεκφζην, απνηεινχλ θξίζηκεο δηαζηάζεηο γηα ηελ παξαθίλεζε, ηελ αχμεζε ηεο
εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ άκβιπλζε αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ.
Παγησκέλεο αληηιήςεηο, θνηλσληθέο θνξηίζεηο θαη ζπιινγηθέο ή αηνκηθέο πξνβνιέο
δεκηνπξγνχλ κεραληζκνχο αλαπαξαγσγήο θαη επαλίζρπζεο ησλ ζηεξνηππηθψλ
αληηιήςεσλ ζην δεκφζην. Ζ κνηξνιαηξία, ε εζηίαζε ζε αξλεηηθέο αλαγλψζεηο πεξί
δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο, αιιά θαη ε έληνλε αίζζεζε πσο ε θνηλσλία
αληηκεησπίδεη επηθξηηηθά, ερζξηθά ή θαη απνξξηπηηθά θάπνηνλ πνπ θέξεη ηελ
δεκνζηνυπαιιειηθή ηαπηφηεηα (επίθιεζε ηεο έμσζελ καξηπξίαο), ζπλζέηνπλ έλα
αληηπαξαγσγηθφ κίγκα πνπ ππνλνκεχεη ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη απφδνζε. Ζ
πξνζπάζεηα γηα αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ηεο θνηλσλίαο έλαληη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
απνηειεί

πξνυπφζεζε

γηα

ηνλ

πεξηνξηζκφ

απηψλ

ησλ

ζηεξενηχπσλ.

Ζ

ζπζηεκαηηθφηεξε πξνβνιή θαη θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ πξνηχπσλ ζηα εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά θνηλά ζπληζηά θαη εδψ θξίζηκεο ζεκαζίαο δξάζε. Θεηηθή δεκνζηφηεηα θαη
αλάδεημε πεξηπηψζεσλ πνπ αλαηξέπνπλ ηα σο άλσ ζηεξεφηππα, κπνξνχλ ππφ
πξνυπνζέζεηο λα ζπκβάινπλ ζε αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ. Απφ ηελ άιιε, ζην
εζσηεξηθφ ησλ νξγαληζκψλ, ε ζεκειίσζε ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ε ελζάξξπλζε
ηεο εξγαζίαο ζε νκάδεο κε ζπκκεηνρή αλζξψπσλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
(ειηθίαο, θχινπ, θαηαγσγήο θ.ιπ.) ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηελ άκβιπλζε
ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ επί ηε βάζε ηεο ππφζεζεο ηεο επαθήο (βι. θεθάιαην 2.3).
Ζ αλάδεημε ηνπ ζεβαζκνχ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα σο ζεκειηψδνπο αμίαο ζηνλ δεκφζην
ηνκέα απνηειεί θνξπθαίαο ζεκαζίαο πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ
ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ θαη
ηνπ άιινπ.
Γηα λα επηηεπρζεί ινηπφλ ν ζηφρνο ηεο απάιεηςεο ή έζησ ηεο απίζρλαλζεο ησλ
ζηεξενηχπσλ έρνπλ πξνηαζεί ηξία κνληέια απφ ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία. χκθσλα
ινηπφλ κε ην ινγηζηηθφ κνληέιν ησλ Rumelhart θαη Norman (Rumelhart θαη Norman,
1978) γηα λα κπνξέζνπλ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα λα αληηζηξέςνπλ ηηο εδξαησκέλεο
ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηνπο δελ αξθνχλ απιψο βαζκηαίεο θαη κηθξέο αιιαγέο.
Πξέπεη λα αξρίζνπλ λα πξνβάιινληαη θαη λα ζπζζσξεχνληαη πιεζψξα αληηθαηηθψλ
κελπκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ ψζηε λα ακθηζβεηεζεί ν ππξήλαο ησλ ζηεξενηχπσλ.
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Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία αξγή δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέηεη ζρεηηθά κεγάιν κάθξνο
ρξφλνπ θαη ζπζηεκαηηθφηεηα γηα λα αληηζηξαθνχλ ηα ζηεξεφηππα. Σν θνηλφ πνπ
έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ινηπφλ, πξέπεη λα βνκβαξδίδεηαη κε
ζεηηθέο εηθφλεο απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζην
δεκφζην, έηζη ψζηε λα κελ αλαπαξάγεη ηελ εηθφλα ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνχ θαη
«βνιεκέλνπ» δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Σα ζεηηθά παξαδείγκαηα πνπ δηαςεχδνπλ ηελ
κέρξη ηψξα πξνβαιιφκελε εηθφλα απφ ηα Μ.Μ.Δ. ζα πξέπεη λα πξνβάιινληαη πάιη
κέζα απφ ηνπο ίδηνπο θνξείο ηεο καδηθήο ελεκέξσζεο. ρη φκσο ζαλ ζπάληεο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ ακθηζβεηνχλ ηελ θπξίαξρε νπηηθή, αιιά ζαλ έλα απφ ηα πνιιά
πηα παξαδείγκαηα ηεο αιιαγήο πνπ έρεη επέιζεη. ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη
ζηνλ δεκφζην ηνκέα κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ζα πξέπεη λα πξνβάιιεηαη ην πξφηππν
ηνπ αμηνθξαηηθνχ δεκνζίνπ, φπνπ δελ εκθηινρσξνχλ πειαηεηαθέο ινγηθέο αιιά νη
ππεξεζηαθέο θξίζεηο γίλνληαη κε δηαθάλεηα. Αζθαιψο ε χπαξμε ελφο ηέηνηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα πξνάγεη ηελ αμηνθξαηία είλαη απαξαίηεηε αιιά φρη ηθαλή
ζπλζήθε γηα λα αιιάμεη ν ηξφπνο πξφζιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ απφ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ. Θα πξέπεη έκπξαθηα λα θαηαδεηρηεί φηη
ηεξνχληαη νη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ηφζν ζηελ επηινγή πξντζηακέλσλ, φζν θαη ζηελ
αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ βαζκεδφλ ζα απνθαζίζηαηαη ε
εκπηζηνζχλε ησλ ππαιιήισλ απέλαληη ζε έλα κεραληζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη ηνλ δηέπεη
ε αλαμηνθξαηία θαη ε αδηαθάλεηα θαη ιεηηνπξγεί κε απαξραησκέλεο θαη
αλαπνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηε έξεπλάο καο.
Ζ ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηεο κεηαηξνπήο/κεηαζηξνθήο ηνπ Rothbart (1981) πξνβιέπεη
φηη ηα ζηεξεφηππα δχλαληαη λα αιιάμνπλ κφλν εθφζνλ ππάξρεη θαηαηγηζκφο
δεδνκέλσλ πνπ ηα αληηπαιεχνπλ. Ζ πξνζπάζεηα δειαδή πνπ κπνξεί λα θαηαβάινπλ
νη δεκφζηνη ππάιιεινη δελ είλαη θαζφινπ βέβαην φηη ζα νδεγήζεη εχθνια ζε
εμαζζέληζε ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ έρνπλ γηα απηνχο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη φπνηεο
ζπκπεξηθνξέο δηαςεχδνπλ ην ζηεξεφηππν δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ σο κεκνλσκέλεο θαη
ηδηάδνπζεο δξάζεηο θάπνησλ πεξηπηψζεσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Μφλν αλ απηφ
απνθηήζεη ραξαθηεξηζηηθά πνιιαπιψλ θαη έληνλσλ δηαςεπζηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζα
ππάξμεη αιιαγή ηεο ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο. Δπνκέλσο, κφλν αλ γηα παξάδεηγκα
ζεκεησζνχλ ζπζηεκαηηθέο θαη έληνλα πξνβαιιφκελεο ζπκπεξηθνξέο επγεληθψλ θαη
πξφζπκσλ λα εμππεξεηήζνπλ ην θνηλφ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ή αλ ζπζηεκαηηθά
θαηαδηθάδνληαη θαη παηάζζνληαη ακείιηθηα θαηλφκελα δηαθζνξάο ζα ζπξξηθλσζεί ε
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αληίιεςε ηεο αηηκσξεζίαο ή ησλ ξάζπκσλ θαη αγελψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
αληίζηνηρα.
Σέινο ην κνληέιν ηεο ππνηππνπνίεζεο ή ππνηχπσλ ησλ Weber θαη Crocker (1983)
ηζρπξίδεηαη πσο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζπάζεηα αλαίξεζεο ησλ
ζηεξενηχπσλ πξέπεη ηα αληηπαξαδείγκαηα λα είλαη δηάζπαξηα ζε πνιιά κέιε ηεο
νκάδαο θαη λα κελ πεξηνξίδνληαη ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Έηζη, ζηελ έξεπλά
καο γηα λα ακβιπλζεί ε αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρεη ην θνηλφ γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο θαη λα απνθαιχπηνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
ηδηφηεηα ρσξίο λα βηψλνπλ αηζζήκαηα ελνρήο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη πνιιά θαη
δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο πνπ
απνθιίλνπλ απφ ην ζηεξεφηππν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δεκηνπξγνχληαη αξρηθά
λεζίδεο δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ ζηαδηαθά ζα ππνλνκεχνπλ ην νκνγελνπνηεηηθφ
ζηεξεφηππν γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζα ηνπο θαζηζηνχλ θάζε θνξά
ρξήδνληεο αμηνιφγεζε θαηά πεξίπησζε θαη φρη αληηκεησπηδφκελνη ζπιιήβδελ σο κία
θνηλή θαηεγνξία. Άιισζηε απηφο είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ θαίλεηαη λα επηζπκνχλ νη
εξσηψκελνη/εο ηεο έξεπλάο καο λα θξίλνληαη απφ ηνπο πνιίηεο πνπ ζπλαιιάζζνληαη
καδί ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πάςνπλ λα ηνπο ζπκπεξηθέξνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ
κε αξλεηηθή δηάζεζε, αιιά ε θξίζε ησλ πνιηηψλ ζα αξρίδεη λα βαζίδεηαη ζηελ
αληίιεςε πνπ πξαγκαηηθά δηακνξθψλνπλ γηα ηελ εξγαζηαθή ηνπο εηθφλα κε βάζε ηα
βησκέλα, πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.
Ζ αιιαγή ινηπφλ ηνπ ζεζκηθνχ πεδίνπ πξνο αμηνθξαηηθή θαη ακεξφιεπηε
θαηεχζπλζε, πέξαλ απφ πειαηεηαθέο ινγηθέο, αιιά θαη ε πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηεο
νπζίαο ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ, πνπ δελ ζα ππνλνκεχνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ζα
ζέζεη ηελ δηνίθεζε θαη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πξν ησλ επζπλψλ ηνπο θαη,
ζηαδηαθά, ζα θαηαζηήζεη ην θνηλφ ιηγφηεξν επεπίθνξν ζε ινγηθέο αξλεηηθήο
ζηεξενηππηθήο αληίιεςεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα.
Καηαιήγνληαο ζηελ κειέηε καο ζα ζέιακε λα πξνβνχκε ζηελ δηαηχπσζε νξηζκέλσλ
πξνηάζεσλ επηρεηξψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ
θαιχηεξα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο.
Πηζηεχνληαο φηη ε δηα βίνπ κάζεζε δελ είλαη «απιφ «εξγαιείν» αληηκεηψπηζεο
νηθνλνκηθψλ – θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαζεαπηή αμία πνπ ζπλδέεηαη κε ηε
θχζε ηνπ αλζξψπνπ σο έιινγνπ ππνθεηκέλνπ θαη ε γλψζε απνηειεί ζεκείν
νινθιήξσζεο «απηνπξαγκάησζεο» ηνπ αλζξψπνπ» (Κνληνλή, 2010), ε ελζάξξπλζε
ηεο επαγγεικαηηθήο θηινδνμίαο θαη ε δηακφξθσζε κνλνπαηηψλ θαξηέξαο (career
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paths) ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
αληηιακβάλνληαη ηα ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηελ εξγαζηαθή ηνπο πξννπηηθή.
Ζ πξφηαζε απηή αίξεη ή ηνπιάρηζηνλ επηρεηξεί λα άξεη ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ θαη
κπνξεί

λα

εληζρχζεη

ηελ

δπλαηφηεηα

γηα

εξγαζηαθή

κεηαθίλεζε

εληφο

ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ.
Δθηηκνχκε επίζεο φηη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί/ππεξεζίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ
ηελ γλψζε/εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπο θαη λα ηελ εληζρχζνπλ αλάινγα κε ηελ
ζέζε εξγαζίαο ηνπο δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα κεραληζκνχο δηάρπζεο απηήο ηεο
γλψζεο θαη ζηα άιια ζηειέρε ηνπο. Δθφζνλ ε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο άιισλ
πιηθψλ θηλήηξσλ δελ είλαη άκεζα νξαηή γηα ηα ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ
Διιάδα ε πξνζσπηθή νινθιήξσζε ζα εληζρχζεη ηελ παξαθίλεζε θαη ζα ελδπλακψζεη
ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζθνξά.

Ζ ζηάζε απηή πηζηεχνπκε φηη ζα

άξεη ηελ κνηξνιαηξηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία θαη ζα κεηψζεη ην αίζζεκα ηεο
καηαίσζεο.
« Απηνχο πνπ είλαη θνπξαζκέλνη λα ηνπο βνεζάκε λα αιιάμνπλ πφζην, απηνί πνπ
ζέινπλ λα... λα ηνπο βνεζάκε λα αλαλεσζνχλ, γηαηί είλαη πξφθιεζε ην λέν θαη φρη
θαηαδίθε, άξα πξέπεη λα αιιάμεη απηή ε λννηξνπία θαη απηνί πνπ ζέινπλ ςπρνινγηθή
δηαρείξηζε, λα έρνπλε ςπρνινγηθή δηαρείξηζε. Άξα ινηπφλ ε έλλνηα ηνπ ζηεξεφηππνπ
απηνχ, είλαη φηη εκείο νη ίδηνη κπνξεί λα κελ θάλνπκε ηε ζσζηή πάιη θαηαλνκή, ή ην
ζσζηφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ επφκελε εκέξα».1

1

πλέληεπμε ηνπ Μ.Υ.
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Άμνλεο γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ζπδήηεζεο
Γεκνγξαθηθά / Γλσξηκία


Καηαγξαθή θχινπ, ειηθίαο, νλνκαηεπψλπκνπ, ππεξεζίαο ζηελ νπνία
απαζρνιείηαη ν εξσηψκελνο.

Υξφληα απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα;


Ήηαλ ην Γεκφζην ν πξψηνο ρψξνο εξγαζίαο ζαο; Αλ φρη, ζε πνηνπο άιινπο
ρψξνπο έρεηε απαζρνιεζεί;



Ζ αξρηθή ζαο πξφζιεςε έγηλε ζηνλ Οξγαληζκφ, ζηνλ νπνίν απαζρνιείζηε θαη
ζήκεξα;



Πεξηγξαθή ησλ ζπνπδψλ ζαο;



Έρεηε παξαθνινπζήζεη εθηφο απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, άιινπ ηχπνπ κε
ηππηθή εθπαίδεπζε (επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, πηζηνπνηήζεηο θ.ιπ.);



Έρεηε εξγαζηεί ζε ζέζε επζχλεο ζηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα; Αλ λαη,
ζε πνηα/πνηεο;

1. Πξνζδνθίεο
1.1. Πξνζδνθίεο πεξί αληακνηβψλ
1.1.1. Τιηθέο αληακνηβέο (κηζζφο, παξνρέο θ.ιπ.)
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θαηαβάιεηε;
 Δθηηκάηε φηη νη κηζζνινγηθέο ζαο απνιαβέο ζα απμεζνχλ, ζα κεησζνχλ ή
ζα παξακείλνπλ ζηαζεξέο ηελ επφκελε 5εηία;
1.1.2. Άπιεο αληακνηβέο (απηνπξαγκάησζε, εζηθή ηθαλνπνίεζε, πξνζθνξά
ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θ.ιπ.)


αο πξνζθέξεη ε δνπιεηά ζαο, θάπνηα ηθαλνπνίεζε πέξαλ ησλ
κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ; Θεσξείηε φηη ε ηθαλνπνίεζε απηή
κεηαβάιιεηαη θαη αλ λαη, απμάλεηαη ή κεηψλεηαη; Γηαηί; Γψζηε καο
έλα παξάδεηγκα.



Θεσξείηε φηη ε πξνζπάζεηα αλαγλσξίδεηαη ζην δεκφζην; Γηαηί;
Γψζηε καο έλα παξάδεηγκα.
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Αηζζάλεζηε φηη ην απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ζαο είλαη ρξήζηκν γηα
άιινπο αλζξψπνπο; Θεσξείηε φηη πξννπηηθά απμάλεη ή κεηψλεηαη ε
ρξεζηκφηεηα απηή; Γηαηί;

1.2. Γηαρξνληθή εμέιημε πξνζδνθηψλ
1.2.1. Πξνζδνθίεο πξν ηνπ δηνξηζκνχ ζαο


Πνηνη ιφγνη ζάο ψζεζαλ λα αλαδεηήζεηε δνπιεηά ζην δεκφζην;



Πνηεο άιιεο ελαιιαθηηθέο ππήξραλ θαη γηαηί ηηο απνξξίςαηε;



Πνηεο ήηαλ νη αξρηθέο ζαο πξνζδνθίεο απφ ηελ εξγαζία ζην δεκφζην;



Πνηνη παξάγνληεο ζεσξείηε πσο είραλ επηδξάζεη ηφηε ζηε
δηακφξθσζε ησλ πξνζδνθηψλ απηψλ; (π.ρ. γνλείο δεκφζηνη
ππάιιεινη; απφςεηο/ηδέεο θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο; πξνεγνχκελε
πξνζσπηθή εκπεηξία απφ ην δεκφζην; γεληθφηεξεο αληηιήςεηο γηα ην
δεκφζην;)

1.2.2. Μεηά ηνλ δηνξηζκφ ζαο / έσο ζήκεξα


Δπηβεβαηψζεθαλ ή δηαςεχζηεθαλ νη αξρηθέο εθείλεο πξνζδνθίεο; ε ηη
βαζκφ; Γηαηί; (Τπήξρε απφθιηζε ησλ πξνζδνθηψλ απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα; Άιιαμαλ ηα πξάγκαηα ζην δεκφζην; Αιιάμαηε
εζείο; Άιιαμαλ ηα πξάγκαηα ιφγσ ηεο θξίζεο;)



Αλ μαλαβξηζθφζαζηαλ ζήκεξα ζην δίιεκκα, ζα επηιέγαηε θαη πάιη ην
δεκφζην σο ρψξν εξγαζίαο;

1.3. Πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ πεξηκέλεη ην δεκφζην σο εξγνδφηεο
απφ εζάο θαη απηά πνπ εμαζθαιίδεη γηα εζάο (αληίιεςε ςπρνινγηθνχ
ζπκβνιαίνπ)
1.3.1. Νφξκεο ζπκπεξηθνξάο θαη απφδνζεο (Πφζν απνδνηηθφο ζα πξέπεη λα
είκαη; Πφζν ζπλεπήο ζα πξέπεη λα είκαη; θ.ιπ.)


Θεσξείηε φηη ε δνπιεηά ζαο ζην δεκφζην είλαη απαηηεηηθή; Ση είδνπο
απαηηήζεηο έρεη ε δηνίθεζε απφ εζάο;



Θεσξείηε φηη ε απφδνζε ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην απμάλεηαη ή
κεηψλεηαη; Γηαηί; (Γελ ππάξρνπλ θίλεηξα; Οη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ
ηα θαηάιιεια κέζα/εξγαιεία γηα λα απμήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο; Οη
εξγαδφκελνη δελ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο/γλψζεηο γηα λα απμήζνπλ ηελ
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απφδνζή ηνπο; Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ
εγεζία;)
1.3.2. Πιενλεθηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζην δεκφζην (αζθάιεηα, ζηαζεξφηεηα,
ππνζηήξημε, θνηλσληθφ θχξνο, εμνπζία θ.ιπ.)


Πέξαλ ησλ κηζζνινγηθψλ απνιαβψλ, ηη άιια πιενλεθηήκαηα
ζεσξείηε φηη απνθνκίδεη θάπνηνο απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζην
δεκφζην;



Θεσξείηε φηη απηά ηα πιενλεθηήκαηα ζα κεησζνχλ ή ζα
απμεζνχλ ζε βάζνο 5εηίαο;



Θεσξείηε πηζαλφ ην ελδερφκελν λα ράζεηε ηε δνπιεηά ζαο;



Θεσξείηε φηη ζε πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο ελφο πξνζσπηθνχ
ζαο πξνβιήκαηνο, ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν απαζρνιήζηε, ζα
ζαο ππνζηεξίμεη;

1.3.3.

Πξννπηηθέο

ζηαδηνδξνκίαο

(αλέιημε,

επθαηξίεο,

εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, βειηίσζε θ.ιπ.)
 Θεσξείηε φηη ην δεκφζην πξνζθέξεη επθαηξίεο θαξηέξαο; Δζείο
πξνζδνθάηε ζε επαγγεικαηηθή ζαο αλέιημε; Δληφο ηνπ νξγαληζκνχ
ζηνλ νπνίν εξγάδεζηε ηψξα ή ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα;
 Θεσξείηε πσο νη πξννπηηθέο θαξηέξαο είλαη κεγαιχηεξεο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα;
 Θεσξείηε

φηη

νη

επθαηξίεο

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο

πνπ

πξνζθέξνληαη ζην δεκφζην είλαη επαξθείο ή θαηάιιειεο;
 Θεσξείηε φηη ζα ζπληαμηνδνηεζείηε απφ ην δεκφζην;
1.4. Πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο
δσήο (work/life balance) / Πξνζδνθίεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν δσήο (lifestyle)
 Θεσξείηε φηη ε απαζρφιεζή ζαο ζην δεκφζην, ζαο εμαζθαιίδεη
ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο ζαο δσήο; Με πνηνλ
ηξφπν; (π.ρ. κέζσ ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ, κέζσ ησλ αδεηψλ, κέζσ
ηνπ ζεβαζκνχ ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο/ππνρξεψζεηο, θ.ιπ.)
 Θεσξείηε φηη ε εξγαζία ζην δεκφζην δηακνξθψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν δσήο; Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ;
 Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε δνπιεηά γηα εζάο; (ελαιιαθηηθά: θάληε καο
κία ηεξάξρεζε ησλ παξαθάησ, απφ ην πην ζεκαληηθφ γηα εζάο ζην
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ιηγφηεξν ζεκαληηθφ: εξγαζία / ελδηαθέξνληα-ρφκπηο / νηθνγέλεηα /
θίινη-θνηλσληθή δσή)
2. ηεξεόηππα
2.1.ηεξεόηππα πνπ αθνξνύλ ην δεκόζην ππάιιειν σο εξγαδόκελν
2.1.1. Φχιν (ίζεο επθαηξίεο/δπλαηφηεηεο γηα άληξεο-γπλαίθεο; θ.ιπ.)
•

Δθηηκάηε φηη ην θχιν επεξεάδεη ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη
ηνλ εξγαζηαθφ βίν αλδξψλ θαη γπλαηθψλ; Με πνηνπο ηξφπνπο;

•

Απφ ηελ εκπεηξία ζαο ζην Γεκφζην, δηαπηζηψλεηε φηη ππάξρνπλ
δηαθξίζεηο ζε ζρέζε κε ην θχιν; Αλ λαη, πνηεο είλαη απηέο;

•

ηνλ ρψξν πνπ εξγάδεζηε έρεηε γπλαίθα ή άλδξα πξντζηάκελε/ν;
Θεσξείηε φηη ην θχιν επεξεάδεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο δηνίθεζεο; Με
πνηνπο ηξφπνπο;

2.1.2. Απφδνζε (εξγαηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, θφξηνο θ.ιπ.)


Αλ έπξεπε λα θάλεηε κία γελίθεπζε, ζα ιέγαηε φηη νη δεκφζηνη
ππάιιεινη είλαη εξγαηηθνί; Απνηειεζκαηηθνί;



Θεσξείηε

φηη

ππάξρνπλ

έληνλεο

δηαθνξνπνηήζεηο

ζηελ

εξγαηηθφηεηα/απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ;
Πνχ νθείινληαη απηέο;

2.1.3.

Δξγαζηαθή ζηάζε/ζπκπεξηθνξά (επγέλεηα, πξνζπκία, ζεβαζκφο,
δηαθξηηηθφηεηα θ.ιπ.)



Θεσξείηε φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη επγεληθνί; Πξφζπκνη;
Δπηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ; Δπηδεηθλχνπλ θηιφηηκν θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο;



Δθηηκάηε φηη έρεη αιιάμεη ε εξγαζηαθή ζηάζε/ζπκπεξηθνξά ησλ
δεκνζίσλ

ππαιιήισλ

ηα

ηειεπηαία

ρξφληα;

Πξνο

πνηα

θαηεχζπλζε;
2.1.4. Ζζηθή (δηαθάλεηα, ηηκηφηεηα, δηθαηνζχλε, ινγνδνζία, πειαηεηαθέο
ζρέζεηο θ.ιπ.)


Θεσξείηε φηη ν βαζκφο ινγνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη
επαξθήο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο;
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θεθηείηε κηα πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο δεκφζηνο
ππάιιεινο έρεη δηαπξάμεη κηα παξάηππε ή κηα παξάλνκε πξάμε.
Θεσξείηε φηη παξάηππεο ή παξάλνκεο ελέξγεηεο δεκνζίσλ
ππαιιήισλ ηηκσξνχληαη κε δίθαην ηξφπν; Αλ φρη, γηαηί ζπκβαίλεη
απηφ;



Έρεηε ζπλαληήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ ζαο βίνπ
θάπνηα πεξίπησζε πνπ θάπνηνο άλδξαο ή γπλαίθα δεκφζηνο
ππάιιεινο είρε πξνβάδηζκα ζηελ θαηάιεςε ζέζεο επζχλεο ή είρε
ιάβεη

κεγαιχηεξε

πιηθή

ή

εζηθή

ακνηβή

ιφγσ

πειαηεηαθψλ/πνιηηηθψλ ιφγσλ;


ε ηη βαζκφ νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε/
ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ;



Θεσξείηε φηη ππάξρεη ηθαλφο βαζκφο δηαθάλεηαο ζην δεκφζην
ηνκέα;



Θεσξείηε φηη ππάξρεη αμηνθξαηία ζηνλ δεκφζην ηνκέα; Αλ φρη,
γηαηί;

2.1.5. Γηαθνξεηηθφηεηα


Θεσξείηε φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη επηδεηθλχνπλ επαηζζεζία ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα; (ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, ζξήζθεπκα θ.ιπ.)



Θεσξείηε φηη ζηνλ δεκφζην ηνκέα αιιάδνπλ νη αληηιήςεηο πεξί
δηαθνξεηηθφηεηαο; Αλ λαη, πφζν έληνλε/γξήγνξε είλαη απηή ε
αιιαγή;

2.2. ηεξεόηππα πνπ αθνξνύλ ην δεκόζην ζπλνιηθά
2.2.1. Κνηλσληθή απνδνρή / εκπηζηνζχλε


Πνηα άπνςε ζεσξείηε φηη έρεη ε θνηλή γλψκε γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο; πκθσλείηε κε απηή ηελ άπνςε; Θεσξείηε φηη απέρεη
πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Γηαηί;



ηαλ δειψλεηε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ, εθηηκάηε φηη απηή δεκηνπξγεί ζεηηθνχο ή αξλεηηθνχο
ζπλεηξκνχο ζηνπο άιινπο;
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνληαη
νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζηε δεκφζηα ζθαίξα;

2.2.2. Βαζκφο επάξθεηαο / ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ /
γξαθεηνθξαηία


Αλ ε γξαθεηνθξαηία νξίδεηαη σο «ην ζχλνιν ησλ δχζθακπησλ
δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ αξλεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ απνδνηηθφηεηα», πψο ζα αμηνινγνχζαηε ην
επίπεδν ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηνλ νξγαληζκφ ζαο;



Αλ αλαινγηζηείηε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεηε απεπζπλζεί
ζην Γεκφζην γηα θάπνηα ππεξεζία, πψο ζα αμηνινγνχζαηε ην
επίπεδν ηεο γξαθεηνθξαηίαο γεληθφηεξα;



Καηά ηε γλψκε ζαο, πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ληψζνπλ νη πνιίηεο απφ
ηελ εμππεξέηεζε/επαθή ηνπο κε ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο;
Τπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο απηφ; ε ηη νθείιεηαη
ν ρακειφο ή πςειφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο;

2.2.3. Έληαζε αιιαγήο / βειηίσζεο


Θεσξείηε φηη ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ ζην δεκφζην ηνκέα; Καηά ηε
γλψκε ζαο, ν ξπζκφο αιιαγήο είλαη επαξθήο γηα ηελ αληαπφθξηζε
ζηηο αλάγθεο; Πξνζαξκφδεηαη ν Γεκφζηνο Σνκέαο ζηηο αλάγθεο ηεο
θνηλσλίαο απνηειεζκαηηθά;
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