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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Βαζηθή αξρή ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θάζε ρψξαο είλαη λα ππάξρεη 

έλα ζσζηφ ζχζηεκα πνηλψλ θαη νη  ππάιιεινη ηνπ λα ην ζέβνληαη αιιά θαη λα ην 

θνβνχληαη ζπγρξφλσο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί φηη ν δεκφζηνο ηνκέαο ηεο Διιάδνο δελ 

ιεηηνπξγεί ζσζηά ιφγσ θαηάρξεζεο εμνπζίαο. Απηφ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ έρεη 

μεθηλήζεη απφ παιηά θαη ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα κε αλνδηθή πνξεία.  

Όηαλ ζε έλα ζχζηεκα ν κεγαιχηεξνο ζηελ ηεξαξρία θάλεη θαηάρξεζε ηεο ζέζεο ηνπ, 

ν πθηζηάκελφο ηνπ ζα κηκεζεί ηελ πξάμε ηνπ θαη έηζη ζα δεκηνπξγεζεί έλαο θαχινο 

θχθινο πνπ ζα ζπλερίδεη γηα πάληα. πλέπεηα απηνχ είλαη έλα ειαζηηθφ ζχζηεκα 

πνηλψλ ζηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη εζεινηπθιία απφ ειεγθηηθά 

φξγαλα. 

Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζέκα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο 

ησλ πεηζαξρηθψλ θαη πνηλψλ ζην δεκφζην ηνκέα. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ κφλν 

δεκφζηνη ππάιιεινη ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ππάιιεινη 

ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο, Θεζζαινλίθεο. 

Πξψην ζηάδην ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλαθνξά ζην Γεκφζην ηνκέα θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ. ηε ζπλέρεηα 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε έξεπλα, αλαθνξά θαη εμέηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. πλερίδνπκε αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη ηειεηψλνπκε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


