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Αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπίζουν τις αλλαγές που συντελούνται στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και την αύξηση των αρμοδιοτήτων τους. Οι 

απόψεις των εργαζομένων των 9 ΚΕΠ Αθήνας 

 

Σημαντικοί Όροι: Εκπαίδευση, Δημόσιος Τομέας, ΚΕΠ, εργασιακή απόδοση, 

εξυπηρέτηση πολίτη, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

Περίληψη 

Τα ΚΕΠ είναι ένας θεσμός που αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματικός όσον αφορά την 

εξυπηρέτηση του πολίτη και τη μείωση της ταλαιπωρίας που υφίσταντο λόγω των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών του Ελληνικού δημόσιου τομέα.  

Τα ΚΕΠ εντάσσονται στο δημόσιο τομέα. Οι ακαδημαϊκές έρευνες όσον αφορά τη 

διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα είναι αρκετά περιορισμένες. 

Αντίστοιχα για τον ιδιωτικό τομέα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες. Η παρούσα εργασία, 

στο θεωρητικό τμήμα της, βασίστηκε, ως εκ τούτου, στις έρευνες που έχουν γίνει για 

τον ιδιωτικό τομέα. Η επιλογή αυτή διευκολύνθηκε και από το γεγονός ότι πλέον 

πολλές υπηρεσίες του δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες επιθυμούν 

να έχουν αποδοτικότητα που προσομοιάζει του ιδιωτικού τομέα. 

Η εκπαίδευση των εργαζόμενων αποτελεί βασικό μέρος της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων και καθοριστικό τόσο για την εξυπηρέτηση του πελάτη/πολίτη όσο και για την 

αποτελεσματικότερη απόδοση τόσο του εργαζόμενου όσο και του οργανισμού στον 

οποίο απασχολείται.  
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Evaluation of training needs of employees in order to meet 

increasing responsibilities and changes in the local 

government. Opinions from the employees of the nine KEP 

of Athens 

 

Key Words:  Training, Public Sector, job performance, citizen service, human 

resources management 

Abstract 

KEP is an institution that has been proven very effective regarding citizens’ service. It 

has also reduced the discomfort suffered by Greek citizens when dealing with the 

bureaucratic procedures of the Greek public sector. 

KEP is a public-sector organization. Academic research in public sector human 

resource management is very limited. Respectively for the private sector is very 

extensive. This thesis literature review was based, therefore, on the research done for 

the private sector. The choice was made easier by the fact that nowadays, many public-

sector organizations that provide services to citizens want to be as efficient as the 

private sector. 

Employees’ training is an essential part of human resources management and a key for 

the customer / citizen service as well as for the efficient performance both of the 

employee and the organization to which he is employed. 
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Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από μία παγκόσμια οικονομική κρίση που είναι 

ιδιαίτερα σφοδρή στην Ελλάδα. 

Η κρίση καθιστά το επιχειρηματικό περιβάλλον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό  και ως εκ 

τούτου οι έννοιες της παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.  

Ο δημόσιος τομέας δέχεται ισχυρές πιέσεις λόγω της τάσεως περικοπών δημοσίων 

δαπανών και ιδιωτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών. Οι δημόσιες υπηρεσίες που 

έχουν απομείνει, μεταξύ αυτών και τα ΚΕΠ, πρέπει να είναι αποτελεσματικές και 

αποδοτικές. 

Η  αποτελεσματικότητα (effectiveness), αναφέρεται στην υλοποίηση των στόχων που 

έχουν τεθεί κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού και αποτελεί στοιχείο 

αξιολόγησης. Ουσιαστικά είναι η «σχέση μεταξύ μέσων που διατίθενται (θυσιών) και 

αποτελέσματος που επιτυγχάνεται μ' αυτά (ωφέλειας)» (Χολέβας, 1995).  

Η αποδοτικότητα διαφέρει από την αποτελεσματικότητα, καθώς η αποδοτικότητα δεν 

εξετάζει απλώς την έλευση ή μη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων αλλά και τις 

συνέπειες τους στο περιβάλλον της οργάνωσης, δηλαδή τις αγορές και τα λοιπά 

κοινωνικά υποσυστήματα. 

Η εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την 

αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών ειδικότερα όσον αφορά την παροχή 

υπηρεσιών στον πολίτη. Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό τμήμα της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και ειδικότερα της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

Ενώ η εκπαίδευση αλλά και άλλα πεδία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων έχουν 

μελετηθεί  διεξοδικά για τον ιδιωτικό τομέα, οι ακαδημαϊκές έρευνες  για τον δημόσιο 

τομέα είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να 

συνεισφέρει στο ερευνητικό πεδίο της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για το δημόσιο 

τομέα. Το θεωρητικό τμήμα  αναφέρεται στην έννοια της στρατηγικής διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων, στην εκπαίδευση αλλά υπάρχει και μία σύντομη αναφορά στη 

μέτρηση της απόδοσης. Ακολουθεί η ποσοτική έρευνα σε υπαλλήλους ΚΕΠ με στόχο 
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τη διερεύνηση των επιμορφωτικών τους αναγκών και το επίπεδο και τη συχνότητα 

εκπαίδευσης που τους παρέχεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Ορισμός 

Ο Walton (1999) στον ορισμό του για τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων έδωσε έμφαση 

στην αμοιβαιότητα μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών. Η αμοιβαιότητα αυτή 

συνίσταται σε αμοιβαίους στόχους, αμοιβαία επίδραση, αμοιβαίο σεβασμό, αμοιβαίες 

ανταμοιβές και αμοιβαία υπευθυνότητα. Σύμφωνα με τη θεωρία του, η πολιτική της 

αμοιβαιότητας θα δημιουργήσει δέσμευση, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε 

καλύτερη οικονομική απόδοση και μεγαλύτερη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι Beer & Spector (1985) πρόσθεσαν κάποια επιπλέον στοιχεία στον δικό τους ορισμό 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.  Αυτά είναι τα ακόλουθα: 

Είναι ένα προορατικό σύστημα ευρείας παρέμβασης που δίνει έμφαση στο "ταίριασμα" 

της σύνδεσης της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με το στρατηγικό σχεδιασμό και την 

αλλαγή της κουλτούρας 

Οι άνθρωποι και το κοινωνικό κεφάλαιο πρέπει να είναι ικανοί να αναπτυχθούν. 

Μπορεί να αναπτυχθεί σύγκλιση των συμφερόντων όλων των συμμετεχόντων 

(stakeholders). 

Πρέπει να υπάρχουν ανοικτά κανάλια επικοινωνίας προκειμένου να δημιουργηθεί 

εμπιστοσύνη και δέσμευση. 

Η επιχείρηση πρέπει να είναι προσανατολισμένη σε στόχους και οι άνθρωποι να 

συμμετέχουν και να πληροφορούνται για τα τεκταινόμενα. 

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων επικαλύπτει τις 

παραδοσιακές περιοχές της διοίκησης προσωπικού, των βιομηχανικών σχέσεων, της 

οργανωσιακής συμπεριφοράς και του στρατηγικού μάνατζμεντ. 
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1.2 Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

Ολοένα και περισσότεροι ενδιαφέρονται για τη στρατηγική διοίκηση των οργανισμών. 

Αυτό έχει καταλήξει οι διάφορες οργανωσιακές λειτουργίες να ενδιαφέρονται 

περισσότερο για το ρόλο που διαδραματίζουν στη διαδικασία της στρατηγικής 

διοίκησης και ειδικότερα της στρατηγικής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 

Η στρατηγική διοίκηση είναι η τέχνη και η επιστήμη διατύπωσης, εφαρμογής και 

αξιολόγησης διαλειτουργικών αποφάσεων που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να μπορεί να επιτύχει τους στόχους της (David, 2007). 

Η διαδικασία στρατηγικής διοίκησης εφαρμόζεται από το 1950 και εξακολουθεί να 

είναι μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική στον επιχειρηματικό κόσμο ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν δύο μοντέλα που 

περιγράφουν τη διαδικασία στρατηγικής διοίκησης. Σύμφωνα με το μοντέλο που 

βασίζεται στους πόρους, οι πόροι μιας επιχείρησης όπως είναι οι οικονομικοί, οι 

φυσικοί, οι τεχνολογικοί, οι κεφαλαιουχικοί και οι ανθρώπινοι καθορίζουν τις 

επιχειρησιακές αποφάσεις και τη στρατηγική  (Mello, 2002, σελ.62). Από την άλλη το 

μοντέλο της Βιομηχανικής Επιχείρησης υποστηρίζει ότι η στρατηγική της επιχείρησης 

καθοδηγείται από το εξωτερικό περιβάλλον. Εάν και οι επιχειρήσεις απέκτησαν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της τεχνολογίας και του χρηματοπιστωτικού 

κεφαλαίου, στις μέρες μας η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων HR στις 

δραστηριότητες και το περιβάλλον της υπόλοιπης επιχείρησης θεωρείται ως το κύριο 

σημείο για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι το μοτίβο των προβλεπόμενων 

δραστηριοτήτων ανθρωπίνων πόρων και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον οργανισμό να  

επιτύχει τον στόχο του (Wright και Mc Mahan, 1992). Με άλλα λόγια είναι το 

επιχειρησιακό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την επίτευξη ενός βιώσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των ανθρώπων. Η στρατηγική διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων περιλαμβάνει την  ανάπτυξη μιας συνεπούς, ευθυγραμμισμένης 

συλλογής πρακτικών, προγραμμάτων και πολιτικών που στοχεύουν στη  διευκόλυνση 

της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του οργανισμού (Mello, 2002, σελ.100). 
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Η κεντρική ιδέα που βρίσκεται πίσω από τη στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

είναι ότι όλες οι  πρωτοβουλίες που αφορούν στο πώς οι άνθρωποι διοικούνται  πρέπει 

να ευθυγραμμιστούν με και να υποστηριχθούν από τη  συνολική στρατηγική της 

επιχείρησης (Mello, 2002, σελ.62). Η «κάθετη ενσωμάτωση» της στρατηγικής 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στη διαδικασία στρατηγικής διοίκησης και ο  

«οριζόντιος συντονισμός» μεταξύ των διαφόρων πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων  είναι  οι διαστάσεις που κάνουν τη στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων να 

διαφέρει από την παραδοσιακή. Η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων διαφέρει 

ριζικά από την παραδοσιακή με τους τρόπους που απεικονίζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 1. 1 

Παραδοσιακή και Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 Παραδοσιακή Στρατηγική 

Υπεύθυνος για τη 

Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων 

Εξειδικευμένο προσωπικό Προϊστάμενοι 

Εστίαση Σχέσεις των εργαζόμενων Συνεργασία με εσωτερικούς 

και εξωτερικούς πελάτες 

Ο ρόλος της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Συναλλακτικός, 

αποκρινόμενος, ακολουθεί 

την αλλαγή 

Μετασχηματιστικός, 

δημιουργεί την αλλαγή, 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

Χρονικός ορίζοντας Βραχυπρόθεσμος Όσο απαιτείται 

Έλεγχος Γραφειοκρατικοί ρόλοι, 

πολιτικές, διαδικασίες 

Ευέλικτος, γίνεται ότι 

απαιτείται για να επιτευχθεί 

ο στόχος 

Σχεδιασμός της εργασίας Αυστηρός καταμερισμός της 

εργασίας, ανεξαρτησία, 

εξειδίκευση 

Ευρείς, ευέλικτες ομάδες 

Βασική επένδυση Κεφάλαιο, προϊόντα Η γνώση των ανθρώπων 
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Υπευθυνότητα Κέντρο κόστους Κέντρο επένδυσης 

Πηγή: Mello (2002) 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως είναι η τεχνολογία, η αβεβαιότητα, οι αλλαγές 

στο οικονομικό, δημογραφικό και κανονιστικό περιβάλλον, ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός  επηρεάζουν τις στρατηγικές ανθρωπίνων πόρων των οργανισμών και οι 

οποίες αποτελούν την ανταπόκριση της διοίκησης σε καιρό κρίσεων. 

Οι στρατηγικές ανθρωπίνων πόρων καθορίζουν τι πρόκειται να κάνει ο οργανισμός 

όσον αφορά τις πρακτικές και τις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και πώς θα 

πρέπει αυτές να ενσωματωθούν με τη στρατηγική του οργανισμού αφενός αλλά και 

πως μπορούν, αφετέρου, να ενσωματωθούν η μία με την άλλη (Armstrong, 2006). Ο 

Grundy (1995) ορίζει τη στρατηγική ανθρώπινων πόρων (HR) ως τα σχέδια, τα 

προγράμματα και τις προθέσεις για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων ενός 

οργανισμού  προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του. 

Οι Bamberger & Meshoulam (2000)  ορίζουν τη στρατηγική ανθρωπίνων πόρων ως το 

μοτίβο αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που σχετίζονται με το 

σύστημα ανθρωπίνων πόρων.  

O Dessler ορίζει τη στρατηγική ανθρωπίνων πόρων ως τις δράσεις που χρησιμοποιεί η 

διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων για να βοηθήσει τον οργανισμό να επιτύχει τους 

στρατηγικούς του στόχους (Dessler, 2003, σελ.11). Οι στρατηγικές ανθρωπίνων πόρων 

μπορεί να είναι είτε σκόπιμες είτε επείγουσες και μπορεί να προκύψουν από 

υφιστάμενες δυσκολίες και ελλείψεις ή από τη δυσκολία αντιμετώπισης των 

εξωτερικών ή των μελλοντικών αναγκών. Συγκεκριμένες στρατηγικές ανθρωπίνων 

πόρων που μπορεί να είναι μόνο μία γενική δήλωση σκοπού ή να είναι πιο 

συγκεκριμένες και λεπτομερείς πρέπει να δημιουργηθούν για κάθε οργανισμό γιατί η 

κουλτούρα και το περιβάλλον του κάθε οργανισμού είναι διαφορετικό από ενός άλλου. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των εταιρικών 

στρατηγικών και των στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων. Οι διαφορετικοί τύποι 

εταιρικών στρατηγικών όπως είναι η ανάπτυξη, η σταθερότητα και η μεταστροφή 

απαιτούν την εφαρμογή διαφορετικών τύπων στρατηγικών HR.  
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Στις περιόδους οικονομικής κρίσης, εταιρικές στρατηγικές όπως είναι η σταθερότητα 

ή με άλλα λόγια «η διατήρηση του status quo» και η στρατηγική περικοπών είναι 

συνήθεις. Ένας οργανισμός  που επιδιώκει στρατηγικές  σταθερότητας  μπορεί να 

βλέπει ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες στο περιβάλλον του και να 

αποφασίσει να συνεχίσει τις δραστηριότητές του  όπως είναι. Το κρίσιμο στρατηγικό 

ζήτημα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε αυτούς τους οργανισμούς  είναι το 

γεγονός ότι οι περιορισμένες δυνατότητες μπορούν να προσφέρονται στους 

υπαλλήλους του  γιατί ο οργανισμός δεν μεγαλώνει. Καθώς  μπορεί να υπάρχουν 

λιγότερες ευκαιρίες για ανοδική κινητικότητα, οι εργαζόμενοι μπορεί να αποφασίσουν 

να φύγουν και να πάνε σε  άλλους εργοδότες. Είναι κρίσιμης σημασίας για τους 

εργοδότες να βρίσκουν ποια είναι τα βασικά τους στελέχη και να αναπτύσσουν μια 

συγκεκριμένη στρατηγική προκειμένου να τα κρατήσουν  (Mello, 2002, σελ. 68).Η 

εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών μέτρησης της απόδοσης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 Από την άλλη, μία στρατηγική περικοπής δαπανών και κόστους προκειμένου ο 

οργανισμός να παραμείνει οικονομικά βιώσιμος παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, ειδικά 

για τους οργανισμούς όπου η μισθοδοσία αποτελεί το κύριο έξοδο. Ως συνέπεια οι 

εργαζόμενοι αισθάνονται απογοήτευση, άγχος και είναι λιγότερο πιστοί στον εργοδότη 

τους. Η πρόκληση για το HR τότε θα είναι να ενδυναμώσει το ηθικό των εργαζομένων 

κατά την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής (Mello, 2002, σελ.69).  

1.3 Τάσεις και προκλήσεις 

Τα τμήματα ανθρωπίνων πόρων αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν πολλές 

προκλήσεις. Μεταξύ των προκλήσεων αυτών είναι θέματα διαφορετικότητας, 

αποχωρήσεις του προσωπικού, θέματα υγιεινής και ασφάλειας και αποδοχές του 

προσωπικού. Οι προκλήσεις αυτές θα αλλάζουν όσο οι εργαζόμενοι θα γίνονται πιο 

πεπειραμένοι και θα ζητούν περισσότερα από την εταιρία τους όσον αφορά στις 

αποδοχές τους και στις άλλες επιπλέον παροχές.  

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα είναι το 

σύγχρονο εργατικό δυναμικό, η οργανωσιακή στρατηγική, η ανάπτυξη, η τεχνολογία 

και η διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση των εργασιακών σχέσεων. Οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να καθορίσουν ποιος θα συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό του 
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μέλλοντος.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εξέταση του γηράσκοντος πληθυσμού 

των εργαζομένων, των εργαζομένων από διαφορετικές ομάδες καθώς και από την 

εξέταση των ελλείψεων τους. Οι τάσεις στην οργανωσιακή στρατηγική 

συμπεριλαμβάνουν την προσπάθεια δημιουργίας συστημάτων υψηλής απόδοσης τα 

οποία θα δημιουργήσουν τις αλλαγές που απαιτούνται στο μέγεθος και στη δομή της 

επιχείρησης (Mello, 2002). Στις μέρες μας, ο ρόλος της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Σκοπός της είναι να 

κερδίσει και να διατηρήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών με 

την εφαρμογή συστημάτων υψηλής απόδοσης. Οι τάσεις που επικρατούν στα 

συστήματα υψηλής απόδοσης είναι οι εργαζόμενοι γνώσης (knowledge workers), η 

ενδυνάμωση των εργαζομένων προκειμένου να παίρνουν αποφάσεις και να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και η ομαδική εργασία (teamwork).  

Οι σημερινοί μάνατζερς αναγνωρίζουν τον βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει 

η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και έχουν παύσει να την θεωρούν ως μία 

διαχειριστική λειτουργία. 

1.4 Σύγχρονα θέματα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Ίση μεταχείριση Συνδικάτα Προκαταλήψεις ως προς 

την ηλικία 

Σεξουαλική Παρενόχληση Μελλοντικές Τάσεις Αμοιβές 

Παροχές  Προσλήψεις   Στυλ διοίκησης 

Προσωρινή Απασχόληση Εργαλεία επιλογής Αξιολόγηση Απόδοσης 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Μισθολογική κλίμακα Γονικές Παροχές & Άδειες  

Διεθνείς HR τακτικές Γυάλινη οροφή Συλλογικές 

διαπραγματεύσεις 
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 Υγιεινή & Ασφάλεια Αποζημιώσεις Εταιρική Κουλτούρα 

Εστίαση εργαζομένων Έλεγχος χρήσης από τους 

εργαζόμενους Ναρκωτικών 

/Αλκοόλ 

Διαχείριση της 

πολυμορφίας 

 

1.5 Συστήματα Υψηλής Απόδοσης – Ορισμός 

Τα συστήματα υψηλής απόδοσης αποτελούνται από πρακτικές οι οποίες διευκολύνουν 

την ανάμιξη των εργαζομένων (στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών), την επαύξηση των δυνατοτήτων και την παρακίνησή τους 

(Appelbaum et al.,2000). 

Σύμφωνα με τους Armitage & Keeble-Allen (2007) τα συστήματα υψηλής απόδοσης 

χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα: 

Μία ανοικτή και δημιουργική επιχειρησιακή κουλτούρα η οποία είναι 

ανθρωποκεντρική και όπου οι αποφάσεις επικοινωνούνται σε όλους τους 

εργαζόμενους. 

Η επιχείρηση επενδύει στους εργαζόμενους μέσω της εκπαίδευσης, του ευέλικτου 

ωραρίου και της πίστης. 

Η απόδοση μετράται μέσω benchmarking και στοχοθεσίας. 

 

1.5.1 Χαρακτηριστικά ενός συστήματος Υψηλής Απόδοσης 

Ένα σύστημα Υψηλής Απόδοσης εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων λειτουργίας και 

στην εφαρμογή της ανταγωνιστικής στρατηγικής της επιχείρησης (Becker & Huselid, 

1998). Οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα συστήματα Υψηλής Απόδοσης 

αποτελούν το κλειδί για την απόκτηση, παρακίνηση και ανάπτυξη του πνευματικού 

δυναμικού της επιχείρησης και το οποίο μπορεί να αποτελέσει το διατηρήσιμο 

συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
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1.5.2 Επίδραση του συστήματος Υψηλής Απόδοσης 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν οι Varma et al. (1999) σε 39 επιχειρήσεις 

που χρησιμοποιούσαν συστήματα Υψηλής Απόδοσης, οι επιχειρήσεις αυτές δήλωσαν 

τα ακόλουθα για τα συστήματα αυτά: 

• Είχαν σημαντική επίδραση στην οικονομική τους απόδοση 

• Δημιούργησαν μία αλλαγή προς το καλύτερο στην κουλτούρα του οργανισμού  

• Τα επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους αυξήθηκαν 

• Επηρέασαν θετικά τον τρόπο σχεδίασης της εργασίας 

• Βελτίωσαν σημαντικά τις διαδικασίες επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό 

Ειδικότερα, η χρήση ομαδικών και μη χρηματικών ανταμοιβών ήταν στενά 

συνδεδεμένη με τη βελτιωμένη απόδοση καθώς και η ανταμοιβή των εργαζομένων που 

βελτίωσαν τις δεξιότητες τους. 

1.5.3 Κουλτούρα Υψηλής Απόδοσης 

Η κουλτούρα Υψηλής Απόδοσης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός συστήματος 

Υψηλής Απόδοσης.  

Σύμφωνα με τον Armstrong (2008) τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας Υψηλής 

Απόδοσης είναι : 

• Είναι διακριτοί οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης καθώς και των τμημάτων 

και του προσωπικού όλων των επιπέδων 

• Οι άνθρωποι γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς 

• Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι η δουλειά τους έχει αξία και ότι οι δυνατότητές 

τους ταιριάζουν με τη δουλειά τους 

• Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να μεγιστοποιήσουν τη συμμετοχή τους  
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• Η διοίκηση ορίζει τι χρειάζεται για να βελτιωθεί η απόδοση, ορίζει στόχους για 

την επιτυχία και παρακολουθεί την απόδοση έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι οι 

στόχοι θα επιτευχθούν 

• Υπάρχει ισχυρή ηγεσία που πιστεύει στη συνεχή βελτίωση 

• Υπάρχει εστίαση στην προαγωγή θετικών συμπεριφορών οι οποίες καταλήγουν 

σε ένα πιστό και αποφασισμένο για αποτελέσματα εργατικό δυναμικό 

• Οι διαδικασίες διαχείρισης της απόδοσης είναι ευθυγραμμισμένες με τους 

επιχειρησιακούς στόχους για να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί 

να επιτύχουν τους συμφωνηθέντες στόχους 

• Οι ικανότητες των ανθρώπων αναπτύσσονται μέσω της εκπαίδευσης που γίνεται 

σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων και δίνεται η δυνατότητα στους 

εργαζομένους να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις ικανότητες και τις δεξιότητές 

τους. 

• Υπάρχει μία δεξαμενή ταλέντων που διασφαλίζει στην επιχείρηση τον συνεχή 

της ανεφοδιασμό με εργαζόμενους υψηλών δυνατοτήτων για τις σημαντικές 

θέσεις 

• Οι άνθρωποι αξιολογούνται βάσει της απόδοσής τους 

• Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε πρακτικές υψηλής απόδοσης 

• Στην επιχείρηση επικρατεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ομαδικής εργασίας που 

έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας στον πελάτη. 

Τα συστήματα Υψηλής Απόδοσης δίνουν τα μέσα για τη δημιουργία μία κουλτούρας 

απόδοσης.  Εμπεριέχουν τρόπους σκέψης για την απόδοση και πώς αυτή μπορεί να 

βελτιωθεί. Ασχολούνται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνόλου 

συμπληρωματικών πρακτικών οι οποίες ως σύνολο θα επιδράσουν σημαντικά στην 

απόδοση από ότι εάν χρησιμοποιούνταν ξεχωριστά. 
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Σίγουρα όμως, ένα σύστημα Υψηλής Απόδοσης χρειάζεται ισχυρή ηγεσία και 

δέσμευση από την ανώτερη διοίκηση και συνεχή έρευνα των αναγκών όλων όσων 

συμμετέχουν στην επιχείρηση. 

1.6 Ενδυνάμωση των εργαζομένων 

Τόσο η διάχυση και διαχείριση της πληροφορίας (knowledge management) όσο και η 

ενδυνάμωση των εργαζομένων αποτελούν βασικά συστατικά αυτού που αποκαλείται 

οργανισμός που μαθαίνει (learning organization). 

Ο οργανισμός που μαθαίνει ορίζει την επιχείρηση που διευκολύνει την συνεχή 

εκμάθηση των εργαζομένων και έτσι διαρκώς αλλάζει προς το καλύτερο. Ο οργανισμός 

που μαθαίνει είναι αποτέλεσμα του διαρκούς ανταγωνισμού που δέχεται η σύγχρονη 

επιχείρηση και αποτελεί έναν τρόπο για να εξακολουθήσει να παραμένει 

ανταγωνιστική. Ο ορισμός που δίνει ο Senge (1990) είναι ο εξής: «Οργανισμοί που 

μαθαίνουν είναι επιχειρήσεις όπου οι άνθρωποι επεκτείνουν συνεχώς την ικανότητά 

τους να δημιουργούν τα αποτελέσματα που αληθινά επιθυμούν, όπου καλλιεργούνται 

νέοι και εκτεταμένα μοντέλα σκέψης, όπου η συλλογική φιλοδοξία είναι ελεύθερη και 

όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς να μαθαίνουν μαζί». 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού εντάσσεται και η ενδυνάμωση των εργαζόμενων. Λέγοντας 

ενδυνάμωση εννοούμε τη μεταφορά δύναμης στον εργαζόμενο προκειμένου να έχει 

την εξουσία για να παίρνει αποφάσεις. Η ενδυνάμωση των εργαζομένων μεταφέρει την 

εστίαση των εργαζομένων από τις τεχνικές σε διοικητικές, διαπροσωπικές και 

γνωστικές δεξιότητες (Armstrong, 2008). 

Οι διάφορες πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων - ΔΑΠ όπως είναι η 

διοίκηση απόδοσης, η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός της εργασίας και οι ανταμοιβές είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές για να διασφαλιστεί η επιτυχημένη ενδυνάμωση των 

εργαζόμενων.  Προκειμένου να επιτύχει η ενδυνάμωση, οι μάνατζερς πρέπει να 

εκπαιδευθούν ώστε να μπορέσουν να συνδέσουν τους εργαζόμενους με τους πόρους, 

τόσο μέσα όσο και έξω από τον οργανισμό. Οι πόροι αυτοί είναι οι πελάτες, οι 

συνάδερφοι σε άλλα τμήματα και οι ιστοσελίδες που περιέχουν την απαραίτητη 

πληροφόρηση. 
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1.7 Ομαδικό Πνεύμα – Ομαδική Εργασία 

Όλες οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιτύχουν υψηλή παραγωγικότητα διασφαλίζουν 

ότι υπάρχει ομαδικό πνεύμα και συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Ειδικότερα, 

πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η ομαδική εργασία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 

στις επιχειρήσεις όπου οι απαιτήσεις για διάχυση της πληροφορίας είναι ιδιαίτερα 

υψηλές. Διαπιστώνουμε έτσι τη σύνδεση μεταξύ της διαχείρισης της πληροφορίας και 

της ομαδικής εργασίας. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών ομάδων οι 

οποίες θα πρέπει να παρακινηθούν είτε με χρηματικές και μη ανταμοιβές προκειμένου 

να παράγουν το μέγιστο αποτέλεσμα. 

Μία αποτελεσματική ομάδα έχει ξεκάθαρους στόχους, αποτελείται από άτομα με 

παρόμοιες δεξιότητες οι οποίες ταιριάζουν με τους στόχους. Τα μέλη θα πρέπει να 

εμπιστεύονται το ένα το άλλο, εμπιστοσύνη η οποία θα πρέπει να ενθαρρύνεται από 

την ανοικτή, έντιμη και συνεργατική επιχειρησιακή κουλτούρα (Beer et al 1984). Η 

ΔΑΠ όπως προαναφέρθηκε είναι από τους βασικούς συντελεστές για τη δημιουργία 

μίας τέτοιας κουλτούρας. Η καλή συνεργασία προϋποθέτει καλή επικοινωνία και καλή 

ηγεσία. 

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα και ιδιαίτερα ομαδικά τα 

οποία θα συντελέσουν στην αύξηση της συνεργασίας. Εκτός από τα χρηματικά 

κίνητρα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν και μη χρηματικά όπως είναι η εμπλοκή 

των εργαζομένων και η ενδυνάμωσή τους. 

Η αποτελεσματική ομαδική εργασία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σωστής οργάνωσης 

των ομάδων. Είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική για τις επιχειρήσεις γιατί αυξάνει την 

ευελιξία και την ταχύτητα. Ένα έργο επιτελείται από περισσότερα του ενός άτομα με 

διαφορετικές ικανότητες και έτσι είναι πιθανή η ύπαρξη περισσοτέρων καινοτόμων 

ιδεών και η λήψη αποφάσεων θα είναι πιο αποτελεσματική λόγω της ετερογένειας της 

ομάδας. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα θα πρέπει να παρακινείται και να 

υποστηρίζεται προκειμένου η παραγωγικότητα να αυξηθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 

από ότι εάν το έργο εκτελούνταν σε ατομική βάση (Robbins και Coulter, 2002). 
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Ο ρόλος της ΔΑΠ όπως διαπιστώσαμε είναι ιδιαίτερα καθοριστικός προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός δηλαδή η δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων. 

1.8 Εργαζόμενοι γνώσης – Knowledge workers 

Αναφέραμε ότι οι εργαζόμενοι γνώσης μαζί με την ομαδική εργασία και την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων αποτελούν τις σύγχρονες τάσεις της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων. 

Ο κύριος στόχος της σύγχρονης επιχείρησης είναι η δημιουργία εμπειρογνωμοσύνης 

προκειμένου να παρέχει υψηλή αξία στους πελάτες της. Ο στόχος αυτός υποστηρίζεται 

από τη δημιουργία εκλεπτυσμένων εσωτερικών συστημάτων (συστήματα γνώσης) που 

έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο που να μεγιστοποιούν το μοίρασμα της γνώσης. Ο 

στόχος αυτός αντανακλάται και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων η οποία με τη 

διατήρηση μίας ισχυρής επιχειρησιακής κουλτούρας και την ανάπτυξη ενός συνόλου 

πολιτικών και τακτικών Ανθρωπίνων Πόρων, σκοπεύει στην επίτευξη του 

μοιράσματος της γνώσης. 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων συνδέεται με τη διαχείριση γνώσης γιατί βοηθά την 

επιχείρηση να αποσαφηνίσει το λόγο που χρειάζεται ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης 

και το τι θα πρέπει αυτό να περιέχει (Armstorng, 2008). Διασφαλίζει, επίσης ότι 

υπάρχει ευθυγράμμιση στην αποστολή, στην ηθική και στις πολιτικές του οργανισμού 

και οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μοιράσματος 

και χρήσης της γνώσης έχοντας πλήρη αντίληψη των ανταγωνιστικών συνεπειών 

(Armstrong, 2008). Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να δημιουργήσει μία 

κουλτούρα όπου η σωστή πληροφορία θα πρέπει να δίνεται στον σωστό άνθρωπο. 

Θα πρέπει επίσης μέσω της εκπαίδευσης να μετατρέπει την σιωπηλή γνώση σε φανερή. 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) πρέπει να ενσωματώσει την αποτελεσματική 

διάχυση της γνώσης στην καθημερινή ζωή, με άλλα λόγια το μοίρασμα της γνώσης θα 

πρέπει να θεωρείται αναμενόμενο και να επιβραβεύεται. Για να επιτευχθεί αυτή η 

αλλαγή στην κουλτούρα, η ΔΑΠ οφείλει να εξετάσει και να διορθώσει τα συστήματα 

επιλογής, επιβράβευσης και ανταμοιβής των εργαζομένων. 

Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΑΠ στη διάχυση της γνώσης. 

Αντιλαμβάνεται το δυναμικό των εργαζόμενων γνώσης μέσω της επιλογής και της 
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αξιολόγησης, διευκολύνει τη διάχυση της γνώσης με τη σωστή επικοινωνία, 

δημιουργεί συστήματα ανταμοιβής και αναγνώρισης , μέσω της εκπαίδευσης αυξάνει 

την πιθανότητα επιτυχίας  και δημιουργεί συστήματα διοίκησης που διευκολύνουν τη 

διάχυση της γνώσης, την εκτίμηση της και τη δράση σύμφωνα με τη γνώση. 

1.9 Αρχές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων – Σύνοψη 

Στις επιχειρήσεις, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ 

των στρατηγικών ανθρωπίνων πόρων και των αποτελεσμάτων τους. Οι Sheppeck & 

Militello (2000) χωρίζουν τη στρατηγική της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων σε 

τέσσερις ομάδες: δεξιότητες εργαζομένων και εργασιακές πολιτικές, υποστηρικτικό 

περιβάλλον, μέτρηση της απόδοσης και ενίσχυση, και οργάνωση της αγοράς. 

Ο Guest (1997) τη χωρίζει σε τρεις κατηγορίες, διαφοροποίηση μέσω της καινοτομίας, 

εστίαση στην ποιότητα και μείωση του κόστους. Υπάρχουν πολλοί άλλοι ορισμοί σε 

προηγούμενες έρευνες που έχουν γίνει για τη στρατηγική διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων αλλά όλες οι στρατηγικές σκοπεύουν να αποκτήσουν τον ίδιο οργανωσιακό 

στόχο. Βλέπει τις διάφορες πλευρές στη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων υπό την έννοια 

της ενσωμάτωσης. Προτείνει διάφορους τύπους διοίκησης ανθρωπίνων πόρων οι 

οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν σε εσωτερικό ή εξωτερικό ταίριασμα. Το εξωτερικό 

ταίριασμα θεωρεί τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως στρατηγική ενσωμάτωση ενώ το 

εσωτερικό ταίριασμα αποτελεί ιδανικό των πρακτικών. Αρκετοί ερευνητές 

προσπάθησαν να εξετάσουν  ποιο ταίριασμα θα είναι κατάλληλο. Οι Youndt et al. 

(1996) που παρακολουθούν το εξωτερικό ταίριασμα, έχουν βγάλει κάποια 

αποτελέσματα που δείχνουν ένα καταλληλότερο ταίριασμα μεταξύ πρακτικών 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων υψηλής απόδοσης και στρατηγικής ποιότητας.  

Οι Stavrou-Costea (2005) υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματική διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων μπορεί να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μίας 

επιχείρησης. Όπως υποστήριξαν οι Lee & Lee (2007), το αποτέλεσμα των πρακτικών 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην επιχειρησιακή απόδοση, πρακτικές όπως είναι η 

εκπαίδευση και ανάπτυξη, η ομαδική εργασία, οι ανταμοιβές/κίνητρα, ο σχεδιασμός, η 

αξιολόγηση της απόδοσης και η ασφάλεια των εργαζομένων βοηθούν στη βελτίωση 

της απόδοσης μίας επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων, της προϊοντικής ποιότητας και της ευελιξίας της επιχείρησης.  
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Ο συνολικός σκοπός της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι να διασφαλίσει ότι μία 

επιχείρηση είναι σε θέση να γίνει επιτυχημένη μέσω των ανθρώπων της (Armstrong, 

2008).  Ένα κοινό θέμα στη βιβλιογραφία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι η 

ανάληψη ενός «νέου στυλ» πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που έχει 

σχεδιασθεί για να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα απόδοσης των εργαζομένων μέσω της 

ευελιξίας και της δέσμευσης (Bach & Sisson, 2000). Αυτό σημαίνει ότι οι σύγχρονες 

πρακτικές ανθρωπίνων πόρων έχουν μία πιο άμεση σχέση με την οργανωσιακή 

δημιουργία πολιτικών και θεμάτων απόδοσης από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις της 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Bach & Sisson, 2000).  

Η ακαδημαϊκή έρευνα υποστηρίζει ότι η μελέτη της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

χρειάζεται μία διεθνή προοπτική  (Brewster, Tregaskis, Hegewisch, & Mayne, 1996) 

προκειμένου να διαλευκανθεί  η φύση των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

που έχουν σχέση με το περιεχόμενο.  

Οι μελέτες επίσης δείχνουν ότι οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων επηρεάζουν 

τα επιχειρησιακά αποτελέσματα διαμορφώνοντας τη συμπεριφορά και τη στάση των 

εργαζομένων (Kehoe & Wright, 2010). 

Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων συνδέονται 

άρρηκτα με την αντίληψη των εργαζομένων για την οργανωσιακή υποστήριξη και ότι 

οι δύο διαδικασίες επηρεάζουν πολύ τη δέσμευση των εργαζομένων σε μία επιχείρηση.  

Σύμφωνα με τον Arthur (1994) οι δραστηριότητες ανθρωπίνων πόρων υψηλής 

δέσμευσης αυξάνουν την οργανωσιακή αποτελεσματικότητα προκαλώντας  συνθήκες 

όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι εμπλέκονται στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης και ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανόν να εργάζονται σκληρότερα για να 

βοηθήσουν την επιχείρηση να επιτύχει αυτούς τους στόχους.  

Η κυρίαρχη προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και της απόδοσης, θεωρεί τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ως ένα 

σετ πρακτικών  (Delaney & Huselid, 1996), που ορίζεται χαλαρά ως «υψηλή 

απόδοση», «υψηλή εμπλοκή» ή «υψηλή δέσμευση». Οι πρακτικές υψηλής δέσμευσης 

αυξάνουν την οργανωσιακή δέσμευση δημιουργώντας συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι 

εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό στην επιχείρηση και δουλεύουν σκληρά για να 
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επιτύχουν τους στόχους τους (Youndt, 2000). Κάτι τέτοιο οδηγεί σε χαμηλότερο βαθμό 

αποχωρήσεων και υψηλότερη παραγωγικότητα. 

Πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν το όφελος των πρακτικών υψηλής δέσμευσης γιατί 

ενώ ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων και τους ενθαρρύνουν να είναι 

υπεύθυνοι για την καριέρα τους, τους παρακινούν επίσης να συμπεριφέρονται με 

τρόπους που ωφελούν τελικά την επιχείρηση (Liu, Hall & Ketchen, 2006). Οι 

πρακτικές υψηλής δέσμευσης είναι εκείνες οι διαδικασίες που ενθαρρύνουν τους 

εργαζόμενους να υιοθετήσουν υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας για την επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης.  

Πολλοί ερευνητές βρήκαν ότι οι πρακτικές υψηλής δέσμευσης στη διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων επαυξάνουν τα επίπεδα δέσμευσης των εργαζομένων, την 

παρακίνηση, την πληροφόρηση και την ενδυνάμωση  (D'Cruz & Noronha, 2011).  

Μία εξήγηση για την επαυξημένη παρακίνηση των εργαζομένων σε οργανισμούς 

υψηλής εμπλοκής είναι ότι ο εργαζόμενος είναι στο κέντρο των δραστηριοτήτων που 

πραγματοποιούνται. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διαδικασία αυτή είναι 

επιτυχημένη, οι διευθύνσεις ανθρωπίνων πόρων πρέπει να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που υποστηρίζουν το εργατικό 

δυναμικό προκειμένου να γίνει αυτοπρογραμματιζόμενο και αυτοδιαχειριζόμενο 

(Guthrie, 2001).  

Κάτι τέτοιο προϋποθέτει  σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά o 

MacDuffie (1995) υποστηρίζει ότι μια τέτοια επένδυση είναι δικαιολογημένη όταν  τα 

μελλοντικά οφέλη όσον αφορά την επαυξημένη παραγωγικότητα ξεπερνούν το κόστος. 

Η μεγαλύτερη χρήση των πρακτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων είναι πιθανό να 

έχει δύο μεγάλες επιπτώσεις. Κατ 'αρχάς, όπως δείχνουν οι προηγούμενες έρευνες, η  

υψηλή συμμετοχή ή υψηλή δέσμευση στις εργασιακές πρακτικές ενισχύουν τη 

διατήρηση των εργαζομένων (Shaw et al.,1998). Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη χρήση 

των πρακτικών αυτών μπορεί να αυξήσει την έκθεση των επιχειρήσεων σε τακτικές  

που σχετίζονται με την απώλεια των εργαζομένων (Guthrie, 2001). 

Ο Huselid (1995) προτείνει, έχοντας μελετήσει πάνω από 900 επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, 

ότι οι πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο 
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κατηγορίες : σε αυτές που βελτιώνουν τις δεξιότητες και σε αυτές που αυξάνουν την 

παρακίνηση. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες ανθρωπίνων 

πόρων που αυξάνουν τις δεξιότητες συμπεριλαμβανομένης της επιλογής, της 

εκπαίδευσης και της ανάπτυξης συνδέονται με την αποχώρηση του προσωπικού και 

την οικονομική επίδοση και ότι οι δραστηριότητες που επαυξάνουν την παρακίνηση 

συμπεριλαμβάνουν την αξιολόγηση της απόδοσης και τις ανταμοιβές που σχετίζονται 

με τις μετρήσεις παραγωγικότητας. Ο Arthur (1994) βρίσκει επίσης ότι υπάρχει δυνατή 

σχέση μεταξύ της διακράτησης των εργαζομένων και της παραγωγικότητας στα 

συστήματα υψηλής δέσμευσης της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. 

Μέχρι στιγμής, όπως επισημάνθηκε από τον Legge (1998) η προσέγγιση της υψηλής 

δέσμευσης δοκιμάστηκε αρχικά σε επιχειρήσεις κατασκευαστικού χαρακτήρα στον 

ιδιωτικό τομέα. Έχει δοθεί λίγη προσοχή, όμως, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

της απόδοσης στους οργανισμούς του δημοσίου τομέα (Gould – Williams, 2004). Κάτι 

τέτοιο αποτελεί σημαντική παράλειψη λόγω του ότι οι πρακτικές αυτές είναι «διεθνώς 

αποδεκτές» (Wood, 1995). 

  



  29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ένας ολοκληρωμένος ορισμός της εκπαίδευσης δίνεται από τον Zalman (1991) κατά 

τον οποίο η εκπαίδευση είναι «μια διαδικασία μάθησης με την οποία επιδιώκεται ο 

εργαζόμενος να αποκτήσει γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες και να αναπτύξει στάσεις και 

συμπεριφορές που θα τον κάνουν πιο αποτελεσματικό στην τωρινή δουλειά του.»1. Ο 

προσανατολισμός της εκπαίδευσης κατευθύνεται προς την εργασία και τις γνώσεις που 

αυτή απαιτεί από τον εργαζόμενο, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή, 

δημιουργώντας νέες και πιο αποτελεσματικές συμπεριφορές. 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια πιο πρόσφατη έννοια και αφορά μια 

πιο μακροχρόνια διαδικασία μάθησης από την οποία ο εργαζόμενος καλείται να 

αναπτύξει όλες εκείνες τις ικανότητες και τις γνώσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσει 

επαγγελματικά στο μέλλον2. Σχετίζεται περισσότερο με την απόκτηση δεξιοτήτων με 

τις οποίες ο εργαζόμενος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει επαρκώς σε καταστάσεις όπως 

η επίλυση καθημερινών προβλημάτων ή η ανάληψη πρωτοβουλιών. Είναι δηλαδή 

περισσότερο προσανατολισμένη προς τον ίδιο τον εργαζόμενο και την βελτίωση της 

προσωπικότητάς του.  

Η αλλαγή στο ρόλο του εργαζόμενου ειδικά αυτού που εξυπηρετεί πελάτες και πολίτες 

προϋποθέτει επιπλέον ικανότητες, που απαιτούν επαναπροσδιορισμό και στο επίπεδο 

της εκπαίδευσής του. Σημαντικό είναι να δούμε ορισμένες τάσεις στην εξυπηρέτηση 

όπως τις περιγράφουν οι σχετικοί ερευνητές, οι οποίες σχετίζονται με την εκπαίδευση 

                                                 

1 Zalman, R.G. (1991), “The Basics of In-House Skills Training”, HR Magazine, February, pp. 74-78, 

από το Χυτήρης, Σ. Λεωνίδας (2001), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, σ. 

113.   

2 Χυτήρης, Σ. Λεωνίδας (2001), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, σ. 113. 
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των εργαζόμενων εξυπηρέτησης και επηρεάζουν τη διαδικασία της, δημιουργώντας 

νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Δεν απαιτούνται πλέον μόνο ικανότητες εξυπηρέτησης αλλά και ικανότητες 

μάνατζμεντ, όπως διαπιστώνουν οι Ogbuehi και Sharma (2009). Θα πρέπει να είναι 

ικανός να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στον πελάτη όπως η παροχή πληροφόρησης  

και η αντιμετώπιση προβλημάτων του πελάτη/πολίτη. Η εξυπηρέτηση έχει ξεφύγει από 

την τυποποιημένη διαδικασία που κυριαρχούσε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80 

και έχει μετατοπιστεί προς μια προσαρμοσμένη μορφή όπου ο εργαζόμενος 

εξυπηρέτησης πρέπει να προσαρμοστεί στις εκάστοτε συνθήκες εξυπηρέτησης 

ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά σενάρια.  

Σε μια περίοδο όπου τα αυξημένα κόστη εξυπηρέτησης οδηγούν τις επιχειρήσεις και 

τους οργανισμούς να αναζητούν περισσότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 

από τις ομάδες εξυπηρέτησης, η εκπαίδευση (training) θα πρέπει να διαδραματίσει 

καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Υπό το πρίσμα αυτών των πιέσεων για 

μείωση κόστους και μείωση προσωπικού, τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης 

του προσωπικού εξυπηρέτησης βρίσκονται υπό αμφισβήτηση και επανεξέταση από 

τους μάνατζερ3. Η σκέψη που είναι κυρίαρχη σε πολλούς  είναι ότι αφού δεν θα 

μπορέσουν να αποσβέσουν την επένδυση γρήγορα γιατί τότε να ασχοληθούν με την 

εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζόμενων που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση 

αλλά και με τις πωλήσεις τους4. Όμως το κόστος που μπορεί να υποστεί ένας 

οργανισμός  από την άγνοια και τα λάθη στην εξυπηρέτηση είναι μεγαλύτερο από το 

κόστος για την εκπαίδευση ενός εργαζόμενου που θα αποχωρήσει γρήγορα από τον 

                                                 

3 Cron, William L., Greg W. Marshall, Jagdip Singh, Rosann L. Spiro and Harris Sujan (spring 

2005),”Salesperson Selection, Training, and Development: Trends, Implications, and Research 

Opportunities”, Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. XXV, No. 2, σελ. 124. 

4 Powell, W. (2001), “Train Today, Sell Tomorrow”, Training and Development, No. 1, September, pp. 

40-48. 
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οργανισμό5 και το κόστος αυτό ενδέχεται να μην είναι μόνο οικονομικό, αλλά και 

κόστος στη φήμη και στη σχέση με τους πελάτες/πολίτες.  

Προκειμένου η εκπαίδευση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του οργανισμού και των 

εργαζόμενων της εξυπηρέτησης δεν θα πρέπει να είναι τυχαία και αποσπασματική, 

αλλά μια διαδικασία πλήρως οργανωμένη και ολοκληρωμένη, ώστε να είναι αποδοτική 

και με μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Η διαδικασία της εκπαίδευσης εργαζόμενων εξυπηρέτησης έχει τρία κύρια στάδια: την 

αξιολόγηση (assessment) των εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων, την καθ’ αυτή 

εκπαίδευση (training) με την επιλογή εκπαιδευτών, εγκαταστάσεων, περιεχομένου και 

μεθόδου και την τελική εφαρμογή τους και τέλος, την εκτίμηση-αξιολόγηση 

(evaluation) των αποτελεσμάτων της6.   

                                                 

5 Εξαδάκτυλος, Νίκος (1997), Η Τεχνική των Εξυπηρέτησης, εκδόσεις «Έλλην» Αθήνα, σ. 252. 

6 α) Schuler, R.S., and V.L. Huber (2003), Personnel and Human Resource Management, 

Minneapolis/St. Paul, MN: West Publishing Company. 

      β) Stanton, W.J., and  Buskirk, R.H. (1987), Management of the Sales Force, Homewood, IL: Irwin.  



  32 

2.1 Αναγκαιότητα εκπαίδευσης των εργαζόμενων εξυπηρέτησης και 

στόχοι εκπαίδευσης 

 Στον πίνακα που παρατίθεται διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των οργανισμών 

υπηρεσιών δαπανά από έξι εβδομάδες έως τρεις μήνες για εκπαίδευση των 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης  με 12 εβδομάδες κατά μέσο όρο.  

Πίνακας 2.1 

Χρόνος εκπαίδευσης νέων εργαζόμενων εξυπηρέτησης 

Χρονική περίοδος Βιομηχανίες 

βιομηχανικών 

προϊόντων % 

Βιομηχανίες 

καταναλωτικών 

προϊόντων % 

Επιχειρήσεις 

υπηρεσιών % 

0 μέχρι 6 εβδομάδες 13 21 23 

6 εβδομάδες μέχρι 3 μήνες 11 19 39 

3 μήνες μέχρι 6 μήνες  31 40 21 

6 μήνες μέχρι 12 μήνες 45 9 17 

Πάνω από 12 μήνες 0 1 6 

Σύνολο 100% 100% 100% 

Μέσος όρος εβδομάδων εκπαίδευσης 26 19 12 

Sales and Marketing Management Magazine 1981 

Πηγή: Εξαδάκτυλος, Νίκος (1997), Η Τεχνική των Εξυπηρέτησης, εκδόσεις «Έλλην» Αθήνα, σελ. 119. 

Προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι στόχοι του προγράμματος 

εκπαίδευσης θα πρέπει αρχικά να καθοριστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης  του οργανισμού, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται 

στις επικαιροποιημένες ανάγκες τους. Αυτές κατά τους Dalrymple και Cron (2005) 

μπορούν να προκύψουν από α) μια επισκόπηση των στόχων της οργανισμού, β) από 

παρατήρηση και διερεύνηση της δύναμης των εργαζόμενων εξυπηρέτησης, γ) μέσα 
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από πληροφόρηση που θα προέρχεται από τους πελάτες, αλλά δ) και από τα ίδια τα 

αρχεία του οργανισμού.  

 Προκειμένου ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει 

σαφώς καθορισμένους στόχους. Οι ερευνητές στην πλειοψηφία τους συμφωνούν στους 

παρακάτω στόχους που πρέπει να πληροί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Allen, 2014): 

• Επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της εξυπηρέτησης πελατών και 

μείωσης κόστους εξυπηρέτησης πελατών. 

• Μείωση του βαθμού αποχώρησης των εργαζόμενων εξυπηρέτησης πελατών, 

παρακίνηση, ενθάρρυνση και βελτίωση ηθικού και ικανοποίησης από την 

εργασία τους. 

• Βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες/πελάτες και επακόλουθη μείωση των 

λαθών που θα έφερναν δυσαρέσκεια στους πολίτες/πελάτες, καθώς και 

βελτίωση της διαχείρισης του χρόνου των εργαζόμενων εξυπηρέτησης. 

• Βελτίωση των γνώσεων των εργαζόμενων εξυπηρέτησης.  

• Ταχύτερη προσαρμογή στην εργασία τους καθώς και προσανατολισμός προς τη 

νέα τους εργασία. 

• Βελτίωση των επικοινωνιακών και των δεξιοτήτων δικτύωσης των εργαζόμενων 

εξυπηρέτησης μέσα και έξω από τον οργανισμό και μείωση των προβλημάτων 

από λάθη στην επικοινωνία. 

• Χρησιμοποίηση των εργαζόμενων εξυπηρέτησης ως πηγή πληροφόρησης. 

2.2 Θέματα εκπαίδευσης των εργαζόμενων εξυπηρέτησης 

Τα θέματα στα οποία θα επεκταθεί η εκπαίδευση των εργαζόμενων εξυπηρέτησης  

εξαρτώνται από το προϊόν/υπηρεσία του οργανισμού  και το επίπεδο εκπαίδευσης των 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης. Εφόσον ο οργανισμός έχει διερευνήσει σωστά τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζόμενων του στον τομέα εξυπηρέτησης τότε η 

εκπαίδευση θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών στους οποίους ο οργανισμός 

παρέχει τις υπηρεσίες του και στους στόχους εκπαίδευσης.  

Τα κυριότερα θέματα εκπαίδευσης εργαζόμενων εξυπηρέτησης στα οποία συγκλίνει η 

σχετική βιβλιογραφία αναλύονται παρακάτω.  
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2.2.1 . Γνώση για το προϊόν/υπηρεσία 

Η γνώση για το προϊόν/υπηρεσία είναι απαραίτητο συστατικό της εκπαίδευσης είτε 

πρόκειται για έμπειρους εργαζόμενους  είτε για νέους. Από τη διαδικασία επιλογής, 

ήδη, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καθορίσει εάν θα επιλέξει για τις θέσεις των 

εργαζόμενων, έμπειρους εργαζόμενους  με σχετική προϋπηρεσία στο αντικείμενο του 

οργανισμού ή θα επιλέξει άπειρους εργαζόμενους που όμως διαθέτουν ποιοτικά 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας με σκοπό να τους εκπαιδεύσουν και να τους 

αναπτύξουν. Αυτό θα επηρεάσει το χρόνο που θα δοθεί στην εκπαίδευση επάνω στο 

προϊόν και την έντασή της.  

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει αυτή η εκπαίδευση αφορούν τη γνώση σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, τη χρήση της καθώς και τους τρόπους παραγωγής της. 

Η γνώση της υπηρεσίας  είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι αποτελεσματική η 

επικοινωνία με τον πολίτη/πελάτη. Για να μπορέσει ο εργαζόμενος να παρέχει 

πληροφόρηση στον πολίτη, να βοηθά τον πολίτη και να τον βοηθά στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων του, θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας.  

2.2.2. Γνώση του οργανισμού  

Οι εργαζόμενοι εξυπηρέτησης  είναι ο συνδετικός κρίκος του οργανισμού με το 

εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι θα πρέπει να γνωρίζουν τον οργανισμό, την οργάνωση και 

τις πολιτικές του καθώς και ό,τι θα επηρεάσει τη μελλοντική απόδοσή τους. Αυτές οι 

πολιτικές  αφορούν τις διαδικασίες και τα συστήματα του οργανισμού και πως αυτά 

μετουσιώνονται σε πολιτικές. Τέτοιες είναι οι πολιτικές δημιουργίας αναφορών προς 

τη διοίκηση και γενικότερα τις λειτουργικές διαδικασίες. Η γνώση αυτών των θεμάτων 

βοηθά στην καλύτερη απόδοση των εργαζόμενων εξυπηρέτησης, αλλά και στη 

δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αφοσίωσης και ικανοποίησης από την εργασία 

τους.  

2.2.3 Τεχνικές εξυπηρέτησης  

Οι τεχνικές εξυπηρέτησης  αποτελούν στην ουσία οδηγίες και καλές πρακτικές ώστε 

να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα πελάτη/πολίτη με τον καλύτερο τρόπο. Κρίνονται 

ιδιαίτερα απαραίτητες κυρίως στην περίπτωση όπου ο οργανισμός έχει αποφασίσει από 
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τη διαδικασία επιλογής να επιλέξει και νέους εργαζόμενους χωρίς προηγούμενη 

εμπειρία. Οι τεχνικές και οι δεξιότητες εξυπηρέτησης που πραγματοποιούνται από τους 

εκπαιδευτές, αφορούν μοντέλα που αναπτύχθηκαν το 1920 από τον E.K. Strong και 

διδάσκουν τις έννοιες ανοιχτών-κλειστών ερωτήσεων, την παρουσίαση των 

πλεονεκτημάτων της υπηρεσίας και το χειρισμό αντιρρήσεων. Ο παραδοσιακός αυτός 

τρόπος εκπαίδευσης και χειρισμού της εξυπηρέτησης  αν και ακόμη διατηρεί την 

αποτελεσματικότητά του (Wilson, 2003) και το σημαντικό του ρόλο στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, παρ’ όλα αυτά κατά τον Rackham (1991) δεν είναι αποτελεσματικός 

στις πωλήσεις μεγάλης κλίμακας (major sales), προτείνοντας μια άλλη προσέγγιση 

(SPIN) η οποία θα αναλυθεί παρακάτω..   

2.2.4 Άλλα θέματα εκπαίδευσης εργαζόμενων εξυπηρέτησης 

Εξίσου σημαντικά με τα προηγούμενα θέματα ως προς την επιτυχή και αποδοτική 

εκτέλεση των καθηκόντων του εργαζόμενου εξυπηρέτησης είναι και μια σειρά άλλων 

θεμάτων τα οποία δεν τα συναντάμε στα εκπαιδευτικά προγράμματα με την ίδια 

συχνότητα και βαρύτητα. 

Η διαχείριση του χρόνου των εργαζόμενων εξυπηρέτησης είναι κομβικής σημασίας, 

μιας και αποτελεί, κατά τη βιβλιογραφία, και στόχο των εκάστοτε εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Η εργασία του εργαζόμενου εξυπηρέτησης είναι ιδιαίτερα απαιτητική 

και πολυδιάστατη, και η επιτυχία της εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα πάρει και 

τις προτεραιότητες που θα δώσει. Θέματα όπως η ανταπόκριση στις ερωτήσεις των 

πολιτών   απαιτούν σωστή διαχείριση χρόνου, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και 

στις υπόλοιπες δραστηριότητες της εργασίας του (π.χ. γράψιμο αναφορών).  

Η εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και προγραμμάτων κρίνεται 

απαραίτητη δεδομένης της ευρείας άνθησης της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που 

δίνει.  

Άλλα θέματα είναι οι βασικές αρχές μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, η γλώσσα του 

σώματος, το στυλ λήψης αποφάσεων κ.α.  Αυτή η θεματολογία ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του νέου ρόλου των εργαζόμενων εξυπηρέτησης, καθώς τους εφοδιάζουν 

με γνώσεις και ικανότητες που σχετίζονται με το μάνατζμεντ.    
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Η εκπαίδευση στις τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών έρχεται δεύτερη σε προτεραιότητα 

με διαφορά από τη γνώση της υπηρεσίας.  

Κατά τον Rubash et al. (2013) οι περισσότερες επιχειρήσεις προφανώς περιμένουν ότι 

οι εργαζόμενοι εξυπηρέτησης διαθέτουν κάποιες στοιχειώδεις ικανότητες 

εξυπηρέτησης όταν προσλαμβάνονται ακόμη και αν είναι άπειροι, ενώ αν δεν τις 

διαθέτουν αναμένεται να τις αποκτήσουν μέσα από την εργασία τους (on the job).  

Μικρή σημασία δίνεται στα υπόλοιπα θέματα εκπαίδευσης (αυτά που δεν αφορούν την 

υπηρεσία και τις δεξιότητες εξυπηρέτησης), παρά το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση 

πελατών/πολιτών απαιτούν περισσότερο ικανότητες που αφορούν τη σωστή χρήση του 

χρόνου και την ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων. Επίσης είδαμε ότι ο  εργαζόμενος  

εξυπηρέτησης κινείται περισσότερο στη συμβουλευτική εξυπηρέτηση και θα πρέπει –

παράλληλα με τα άλλα- να αναπτύξει και χαρακτηριστικά ενός μικρού μάνατζερ. Η 

εκπαίδευση των εργαζόμενων εξυπηρέτησης τελικά θα πρέπει να εστιαστεί στην 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με τις οποίες θα μπορέσουν να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά τις συνεχώς εξελισσόμενες σχέσεις με τους πολίτες, και όχι μόνο στην 

απόκτηση ικανοτήτων διάθεσης της υπηρεσίας7. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να 

προκύπτουν μέσα από την εκπαίδευση, η πρακτική όμως των επιχειρήσεων 

παρατηρούμε ότι είναι διαφορετική.   

2.2.5 Στρατηγική SPIN 

Από τη δεκαετία του ’90 αρχίζει η αμφισβήτηση της επάρκειας της παραδοσιακής 

εκπαίδευσης που βασίζονταν κυρίως στις ικανότητες  και τεχνικές εξυπηρέτησης που 

διαμορφώθηκαν το 1920 από τον E.K. Strong και στο κατά πόσο μπορούν από μόνες 

τους να είναι επαρκείς στις νέες προκλήσεις  που διαμορφώθηκαν στην αγορά και σε 

όλες τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης, μικρές ή μεγάλες. Γενικότερα τα θέματα που 

κυριαρχούσαν στην εκπαίδευση και ανάπτυξη κυρίως των ικανοτήτων πώλησης και 

μεταγενέστερα της εκπαίδευσης κατά τους Alessandra και Wexler (2008) 

                                                 

7 Ogbuehi, A.O. and Sharma, V.M. (2009) “Redefining Industrial Salesforce Roles in a Changing 

Environment: Strategic Issues in Selection, Training and Management”, Journal of Marketing Theory 

and Practice, winter, σελ. 69. 
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περιστρέφονταν γύρω από τις τεχνικές αντιμετώπισης αντιρρήσεων και διαφόρων 

τεχνικών για επιτυχημένο κλείσιμο συμφωνίας8. Σε μια εποχή που κυριαρχούν οι 

υπηρεσίες η παραδοσιακή τεχνική δεν είναι αρκετή. Αντί αυτών των τεχνικών, ο 

Rackham (1991) προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο χρήσης και 

διατύπωσης των ερωτήσεων, την οποία ονόμασε SPIN (Situation, Problem, Implication 

and Need Pay-off). Η στρατηγική αυτή του Rackham προσπαθεί να διεισδύσει πέρα 

από την απλή ανάγκη για ένα προϊόν του πελάτη, σε ένα επόμενο επίπεδο όπου θα 

διαπιστωθεί μέσα από τις κατάλληλες ερωτήσεις η σε βάθος ανάγκη του πελάτη και να 

εξαχθεί και η χρήση του προϊόντος μέσα στις ειδικές συνθήκες του κάθε οργανισμού, 

που θα δώσουν λύση στα προβλήματά του (Wilson, 2003, σελ. 132). Κατά τον Wilson 

αποτελεί βεβαιότητα ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αναθεώρηση της παραδοσιακής 

εκπαίδευσης των εργαζόμενων εξυπηρέτησης, υπό το φως των πρόσφατων ερευνών. 

2.2.6 Θεωρία Meta-KSA’s 

Οι Cron et al. (2005) στο άρθρο τους για τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση και επιλογή 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης επιλέγουν να ξεκινήσουν πρώτα με τις εξελίξεις στην 

εκπαίδευση και στη συνέχεια με την επιλογή, θεωρώντας την εκπαιδευτική διαδικασία 

ως πρωταρχικό παράγοντα στη στρατηγική του οργανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται 

και η οπτική του ότι ένας οργανισμός δεν πρέπει να διερωτάται πώς μπορεί να 

αναπτύξει τους εργαζόμενους εξυπηρέτησης αλλά πώς ο οργανισμός και οι 

εργαζόμενοι  μαζί θα μπορέσουν να αναπτυχθούν αμοιβαία και να δώσουν αξία στην 

από κοινού ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.  

Τα παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού 

εξυπηρέτησης ήταν κατά τον Cron, τυποποιημένα και κοινά για όλους τους τύπους 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης, καθορίζονταν από τη διοίκηση, ήταν υποχρεωτικά 

προγράμματα, τυπικά και κεντρικά κατευθυνόμενα που πραγματοποιούνταν μέσα στα 

πλαίσια μιας αίθουσας διδασκαλίας. Τα σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης εργαζόμενων εξυπηρέτησης, υπό το πρίσμα της αμοιβαίας ανάπτυξης 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης και οργανισμού, θεωρεί ότι τείνουν να είναι πιο 

                                                 

8 Alessandra, A., and P. Wexler (2008),”The Professionalisation of Selling”, Sales and Marketing 

Training, February, pp. 3-38, 42-43. 
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εξατομικευμένα, από κοινού καθορισμένα, εθελοντικά, προσαρμοσμένα στις αμοιβαίες 

ανάγκες, που θα πραγματοποιούνται με διάφορους τρόπους (στην τάξη, στο διαδίκτυο 

κλπ.).   

Το περιεχόμενο των παραδοσιακών προγραμμάτων αφορά γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες (knowledge, skills, abilities ή KSA’s) που αφορούν χαρακτηριστικά της 

αντίληψης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που είναι εύπλαστα, μπορούν 

δηλαδή να διαμορφωθούν και να ενισχυθούν μέσα από την εκπαίδευση, όπως είναι η 

δηλωτική (declarative) και η διαδικαστική (procedural) γνώση. Προκειμένου να 

εμβαθύνει στις διαφορές των προγραμμάτων που ισχύουν μέχρι σήμερα και εκείνων 

που θεωρεί ότι θα επικρατήσουν στο μέλλον, διαχωρίζει τις KSA’s σε τρεις κατηγορίες: 

α) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα του 

εργαζόμενου εξυπηρέτησης (task-related KSA’s), β) γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες που σχετίζονται με τη συνεχή ανάπτυξη των task-related KSA’s και την 

ενδυνάμωση τους (growth-related KSA’s) και γ) γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

που είναι υψηλότερης κλίμακας και είναι απαραίτητες στο να διευκολύνουν τον ίδιο 

τον εργαζόμενο εξυπηρέτησης να διαρθρώσει, να διαχειριστεί και να περιέλθει σε 

επίγνωση των δικών του KSA’s (meta-KSA’s).   

Οι task-related KSA’s χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, καθώς σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα του εργαζόμενου 

εξυπηρέτησης και η αποτελεσματικότητά τους είναι πιο εύκολο να διαπιστωθεί από ότι 

τα υπόλοιπα προγράμματα, και επομένως είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν και να 

δικαιολογηθούν ως επιλογή εσωτερικά σε έναν οργανισμό (Cron et al., 2005). 

Στοχεύουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς και της στάσης των εργαζόμενων 

εξυπηρέτησης μέσα από την εκπαίδευση, ώστε να διαχειρίζονται με συγκεκριμένους 

τρόπους τη διαδικασία εξυπηρέτησης. Δεν στοχεύουν στην κατανόηση του τρόπου και 

των θεμελίων στα οποία βασίζεται αυτή η αλλαγή της συμπεριφοράς.  Από άποψη 

γνώσεων περιλαμβάνουν τη γνώση του προϊόντος, της αγοράς και του ανταγωνισμού, 

του οργανισμού και αντίστοιχες  γνώσεις με σκοπό να ενισχύσουν την παραγωγικότητα 

των εργαζόμενων εξυπηρέτησης. Από την άποψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

περιλαμβάνουν πεδία όπως η διαχείριση τομέα και η διαχείριση χρόνου, τεχνικές 

εξυπηρέτησης και δημιουργία εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα μετά την αυξανόμενη ανάγκη 

για δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και σχέσεων με τους πολίτες / πελάτες, τα 
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παραδοσιακά προγράμματα στοχεύουν και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών 

ικανοτήτων και κοινωνικότητας. Όμως περιορίζονται στην εκμάθηση των αναλυτικών, 

γνωστικών ή συναισθηματικών ικανοτήτων των εργαζόμενων εξυπηρέτησης και δεν 

προχωρούν ένα παραπάνω επίπεδο που είναι καλλιέργεια και η ανάπτυξη αυτών των 

ικανοτήτων. 

Οι growth-related KSA’s είναι απαραίτητες καθώς οι συνθήκες του περιβάλλοντος 

είναι ταχέως μεταβαλλόμενες με αποτέλεσμα οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 

να χρειάζονται επαναπροσδιορισμό ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Οι γνώσεις 

αυτές βασίζονται στις μαθησιακές θεωρίες (learning theories) και στην κατανόηση του 

τρόπου που τα άτομα μαθαίνουν και κινητοποιούν τις δεξιότητες τους με σκοπό να τις 

ενισχύσουν και να τις βελτιώσουν. Καθώς το 87% των δεξιοτήτων που αποκτώνται 

από την εξυπηρέτηση, ξεχνιούνται εκτός αν η διοίκηση φροντίσει να εφαρμόζονται9, 

οι growth-related KSA’s στοχεύουν όχι μόνο στην αλλαγή της συμπεριφοράς των 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης αλλά και στην αλλαγή της στάσης τους (attitude) ως προς 

την εργασία και τους στόχους τους. Με αυτό τον τρόπο η αλλαγή της συμπεριφοράς 

είναι μόνιμη και δίνει εφόδια στον εργαζόμενο εξυπηρέτησης να λειτουργήσει στο 

πλαίσιο της προσαρμοσμένης πώλησης (adaptive selling) με μόνιμα αποτελέσματα στη 

συμπεριφορά και ανάπτυξη των σχετικών με αυτή δεξιοτήτων. Αντίστοιχη 

αποτελεσματικότητα έχουν οι growth-related KSA’s και στην ανάπτυξη στάσεων 

πρακτικής νοημοσύνης (practical intelligence).  

Έρευνες σχετικές με ικανότητες που σχετίζονται με την πρακτική νοημοσύνη, όπως οι 

ικανότητες αυτοσχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων, σχετίζονταν άμεσα με την 

αποτελεσματικότητα (Cron et al., 2005, σελ. 126). Ίδια σχέση με την 

αποτελεσματικότητα έχουν και οι ικανότητες να αντεπεξέρχεται ο εργαζόμενος 

εξυπηρέτησης στις καταστάσεις της εργασίας του (coping skills) σε ένα τομέα με 

                                                 

9 Sullivan, T. (2000), Evaluating Sales Training Programs: Determining the Effectiveness of Sales 

Training Programs, Siebel Systems White Paper, San Mateo, CA, from Cron, William L., Greg W. 

Marshall, Jagdip Singh, Rosann L. Spiro and Harris Sujan (2005),”Salesperson Selection, Training, and 

Development: Trends, Implications, and Research Opportunities”, Journal of Personal Selling & Sales 

Management, Spring, Vol. XXV, No. 2. 
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ιδιαίτερο άγχος από τον ίδιο το ρόλο, όπως είναι η πώληση. Ουσιαστικά οι growth-

related KSA’s διατηρούν και αναπτύσσουν περαιτέρω τις task-related KSA’s. 

Οι meta-KSA’s, όπως είπαμε σύμφωνα με τον Cron et al. (2005), είναι γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες υψηλότερης κλίμακας. Σχετίζονται με βασικές αρχές της 

προσωπικότητας και της παρακίνησης του εργαζόμενου εξυπηρέτησης μέσα από τις 

growth-related KSA’s, οι οποίες είδαμε ότι με τη σειρά τους αναπτύσσουν τις task-

related KSA’s. Ο πυρήνας τους είναι η ανάπτυξη που περνάει μέσα από το ίδιο το 

άτομο και την αυτοδιαχείριση των ικανοτήτων του (self-development και self-

management skills) μέσα από τη δημιουργία ικανοτήτων (1) αυτο-αξιολόγησης (self-

assessment), (2) αυτο-καθοδήγησης (self-direction), (3) αυτο-παρακολούθησης (self-

monitoring) και (4) αυτο-επιβολής (self-reinforcement), προκειμένου να διατηρήσει τις 

νέες δεξιότητες. Από ερευνητικό πείραμα που πραγματοποίησαν οι συγγραφείς, 

χρησιμοποιώντας εργαζόμενους εξυπηρέτησης που εκπαιδεύτηκαν σε προγράμματα 

αυτοδιαχείρισης (self-management) σε σχέση με μια ομάδα ελέγχου, τα αποτελέσματα 

ήταν διαφωτιστικά. Η πρώτη ομάδα που παρακολούθησε επί τέσσερις εβδομάδες 

δίωρα προγράμματα εκπαίδευσης επέδειξε σημαντική διαφορά σε σχέση με το δεύτερο 

γκρουπ, στην αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την εξυπηρέτηση, τα 

αναμενόμενα αποτελέσματά τους και την αξιολόγησή τους (performance appraisal). 

Μια άλλη παράμετρος των meta-KSA’s είναι η ύπαρξη προσανατολισμού σε στόχους 

μάθησης (learning goal orientation). Ο προσανατολισμός σε στόχους μάθησης 

(learning goal orientation) είναι κατά τους Cron et al. (2005) η πιο χρήσιμη δεξιότητα 

όταν είναι ενεργητικός, δηλαδή δεν επαφίεται στην γνώση που θα έρθει παθητικά μέσα 

από την εμπειρία, αλλά επιδιώκεται ενεργά μέσα από την εσκεμμένη προσπάθεια για 

μάθηση και κωδικοποίηση αυτής της γνώσης.  

Ένα ακόμη παράδειγμα meta-KSA’s είναι οι κανονιστικές και αμφιδέξιες ικανότητες 

που μπορεί να αναπτύξει ο εργαζόμενος εξυπηρέτησης. Ως αμφιδέξιες ικανότητες 

νοούνται από τους συγγραφείς εκείνες οι δεξιότητες με τις οποίες ο εργαζόμενος 

εξυπηρέτησης μπορεί να εφαρμόσει και χρησιμοποιήσει με επιτυχία φαινομενικά 

αντίθετες KSA’s, όπως για παράδειγμα να συνδυάζει την ποιότητα με την 

παραγωγικότητα. Κατά το συγγραφέα οι αμφιδέξιες ικανότητες συνδέονται με την 

προσαρμοστικότητα και με μια ευρύτερη έννοια, με την πρακτική νοημοσύνη (practical 

intelligence).   
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Καταλήγοντας οι Cron et al. (2005) προτείνουν η έμφαση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων των εργαζόμενων εξυπηρέτησης να δοθεί στις growth-related KSA’s 

και τις meta-KSA’s. Ποιες από αυτές τις δεξιότητες είναι απαραίτητες για κάθε θέση 

και σε ποια αναλογία θα πρέπει να εκπαιδεύονται στις τρεις κατηγορίες γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είναι θέμα που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο 

μέλλον.  

2.2.7. Μέθοδοι εκπαίδευσης των εργαζόμενων εξυπηρέτησης 

Η American Society for Training and Development (ASDT) κατατάσσει τις μεθόδους 

εκπαίδευσης εργαζόμενων εξυπηρέτησης σε δυο κύριες κατηγορίες: την κατηγορία της 

Προσωπικής Μελέτης (Self Study), που περιλαμβάνει την ανάγνωση (reading), τις προ-

εργαστηριακές εργασίες (preworkshop assignments) και την προγραμματισμένη 

διδασκαλία (programmed instruction) και την κατηγορία των μεθόδων του 

Εργαστηρίου (Workshop), που περιλαμβάνουν τη χρήση εισηγήσεων (lectures), 

συζητήσεων (discussions), εκπαίδευση κατά την εργασία (on the job), τη μελέτη 

περιπτώσεων (case study), την ανάληψη ρόλων (role playing) και υπολειπόμενες 

μεθόδους (Lupton et al., 2009).  

2.2.8. Εκπαίδευση στην εργασία (On The Job)  

Η εκπαίδευση στην εργασία είναι ο πιο σύντομος τρόπος να εγκλιματιστεί ένας 

εργαζόμενος εξυπηρέτησης στις πραγματικές συνθήκες της εργασίας του (Lupton et 

al., 2009). Η εκπαίδευση αυτού του είδους πραγματοποιείται με την επίσκεψη του 

εκπαιδευόμενου μαζί με κάποιον έμπειρο εργαζόμενο εξυπηρέτησης ή τον διευθυντή 

εξυπηρέτησης της περιφέρειας, στους πελάτες του οργανισμού. Βασίζεται στην 

παρατήρηση αρχικά, του πως λειτουργούν οι πιο έμπειροι εργαζόμενοι και κατόπιν ο 

εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει ο ίδιος δράση υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή. 

Μέσα σε κλίμα παρακίνησης και επιβράβευσης ο εκπαιδευτής διορθώνει τα λάθη 

τεχνικής του εργαζόμενου εξυπηρέτησης, καθοδηγώντας τον προς την επιθυμητή 

συμπεριφορά και στάση. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ο έμπειρος 

εργαζόμενος εξυπηρέτησης ή ο περιφερειακός διευθυντής δεν διαθέτουν απαραίτητα 

την απαιτούμενη μεταδοτικότητα ως εκπαιδευτές, είτε απλά αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στην εργασία τους –λόγω της πιεστικής φύσεως της εξυπηρέτησης- και ελάχιστο 

χρόνο στην εκπαίδευση.  
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Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζόμενων εξυπηρέτησης, μιας και γίνεται 

εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες. 

2.2.9. Διαλέξεις- Εισηγήσεις (Lectures) 

Με αυτή τη μέθοδο οι εκπαιδευόμενοι εργαζόμενοι εξυπηρέτησης παρακολουθούν τις 

εισηγήσεις των εκπαιδευτών τους. Αποτελεί μια οικονομική και γρήγορη μέθοδο 

εκπαίδευσης καθώς δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης. Η αποτελεσματικότητά της όμως, αμφισβητείται καθώς 

αποτελεί μια παθητική μέθοδο, αφού η επικοινωνία είναι κυρίως μονόδρομη. Από 

εκτιμήσεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευόμενοι συγκρατούν το 10% από ότι ακούν και το 

90% από ότι βλέπουν (Αυλωνίτης & Σταθακόπουλος, 1997). Για αυτό το λόγο η χρήση 

πολυμέσων (βίντεο, διαφάνειες, πίνακες κλπ), αλλά και η προσπάθεια από μέρους του 

εκπαιδευτή να κάνει την εισήγησή του περισσότερο διαδραστική με τη συμμετοχή και 

των ακροατών, βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της. Συνήθως χρησιμοποιείται σαν 

μια πρώτη μορφή εξοικείωσης και εισαγωγής στο προϊόν και την επιχείρηση. 

2.2.10. Επιδείξεις-Παρουσιάσεις 

Η συγκεκριμένη μέθοδος εκπαίδευσης είναι πιο αποτελεσματική από την απλή 

εισήγηση, καθώς οι εργαζόμενοι  αφομοιώνουν πιο εύκολα την οπτική πληροφορία σε 

σχέση με την ακουστική. Η μέθοδος αυτή είναι περισσότερο χρήσιμη σε περιπτώσεις 

όπου η υπηρεσία είναι πιο πολύπλοκη  και είναι απαραίτητη η εξοικείωση με τη χρήση 

της (Εξαδάκτυλος, 1997, σελ. 127). Ιδιαίτερα για την εκπαίδευση των εργαζόμενων 

εξυπηρέτησης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, στην περίπτωση που οι 

υπηρεσίες είναι περισσότερο πολύπλοκες. 

2.2.11 Συζητήσεις Περιπτώσεων  

Εδώ οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, σε σχέση με τις πιο 

παθητικές μεθόδους εκπαίδευσης. Δίνεται στους συμμετέχοντες ένα πρόβλημα (είτε 

εκείνη τη στιγμή είτε για μελέτη ώστε να είναι προετοιμασμένοι) που έχει προκύψει 

από την πράξη και ζητείται από τους εργαζόμενους εξυπηρέτησης να διαπιστώσουν τις 

διαστάσεις του προβλήματος και να προτείνουν λύσεις για αυτό. Με αυτό τον τρόπο 

ανταλλάσσονται ιδέες και συνεισφέρει στην καλλιέργεια ικανότητας αντίληψης των 
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συνθηκών της πώλησης και επίλυσης προβλημάτων. Εξοικειώνονται επίσης και με την 

πολιτική του οργανισμού στην αντιμετώπιση προβλημάτων. 

2.2.12 Ανάληψη Ρόλων (Role Playing Games) - Προσομοίωση (Simulation)  

Θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την εκπαίδευση της τεχνικής των 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης. Ένας εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει το ρόλο του 

εργαζόμενου εξυπηρέτησης και ο άλλος του πολίτη/πελάτη και προσπαθούν να 

αναπαραστήσουν τις συνθήκες εξυπηρέτησης/πώλησης. Σκοπός της είναι να 

εφαρμόσουν πρακτικά όσα έμαθαν σε θεωρητικό επίπεδο και να έρθουν σε επαφή με 

τις πραγματικές συνθήκες (όσο αυτό είναι δυνατό) πριν βγουν στο πραγματικό 

περιβάλλον (Rubash et al., 2013). Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να γίνουν 

αντιληπτά τα πιθανά λάθη στην τεχνική, τις χειρονομίες ή την έκφραση του 

εργαζόμενου εξυπηρέτησης και να γίνουν οι απαραίτητες παρατηρήσεις διόρθωσης. 

Έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια διαδραστική μέθοδος και ο εκπαιδευόμενος έρχεται 

σε επαφή με τις πιθανές αντιρρήσεις του πολίτη/πελάτη. Βέβαια υπάρχει ο παράγοντας 

του στρες που μπορεί να προκαλέσει στους εκπαιδευόμενους με αποτέλεσμα να μην 

μπορέσουν να ανταποκριθούν πλήρως στα ζητούμενα της άσκησης. Αυτού του είδους 

η εκπαίδευση καλείται και προσομοίωση, δηλαδή η αναπαράσταση από τους 

εργαζόμενους εξυπηρέτησης καταστάσεων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους. 

2.2.13 Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης (Discussions) 

Κατά τον Reith (2007) η συζήτηση (discussion) ορίζεται ως μια συνομιλία με 

συγκεκριμένο στόχο σχετικά με ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε 6 – 20 

άτομα υπό την καθοδήγηση ενός εκπαιδευμένου ατόμου που καλείται αρχηγός της 

συζήτησης. Στη μέθοδο αυτή επιδιώκεται η αμοιβαία συμμετοχή όλων των 

εκπαιδευόμενων, γεγονός που την καθιστά πιο ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσματική 

από την απλή διάλεξη. Επίσης βοηθά και στη σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας 

εξυπηρέτησης. Επειδή είναι μια ελεύθερη συζήτηση μπορεί να καθοδηγηθεί  σε θέματα 

ενδιαφέροντος και προβληματισμού των ίδιων των εργαζόμενων εξυπηρέτησης.  
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2.2.14. Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 

Πρόκειται για συστήματα εκπαίδευσης που βασίζονται στη χρήση του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να διευκολύνουν την διαδικασία της 

εκπαίδευσης και στην ουσία χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων που σχετίζονται με την 

εμπειρία και τους τρόπους αντίδρασης των επιτυχημένων εργαζόμενων εξυπηρέτησης 

(Rubash et al., 2013). Τέτοια προγράμματα είναι οι Προσομοιώσεις (Business Games) 

και τα Εμπειρικά Συστήματα (Expert Systems), (Αυλωνίτης, Σταθακόπουλος, 1997).  

2.2.15 Αυτοεκμάθηση-Προσωπική Μελέτη 

Η μέθοδος αυτή έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς  καθώς είναι 

η πιο οικονομική μέθοδος εκπαίδευσης. Εδώ ο εργαζόμενος εξυπηρέτησης 

εκπαιδεύεται με ρυθμό που ο ίδιος καθορίζει. Περιλαμβάνουν εγχειρίδια, CDs, βιβλία 

και ασκήσεις τις οποίες ο εκπαιδευόμενος ασκεί μόνος του, προκειμένου να γνωρίσει 

την εταιρία και τα προϊόντα της. Κατά τον Lupton et al. (2009) η μέθοδος αυτή 

σκοπεύει στη μετάδοση πληροφοριακών γνώσεων, αντί της ανάπτυξης δεξιοτήτων που 

παρέχει η κατηγορία της εργαστηριακής εκπαίδευσης (workshop). Σε αυτές είδαμε ότι 

εντάσσονται η ανάγνωση, που μπορεί να αφορά μερικές σελίδες ή ακόμη και αρκετά 

βιβλία και οι προ-εργαστηριακές εργασίες που πραγματοποιούνται ως προετοιμασία 

για τις εργαστηριακές εκπαιδεύσεις και την προγραμματισμένη διδασκαλία 

(programmed instruction) που περιλαμβάνει τη βήμα-βήμα διδασκαλία μέσα από 

κασέτες ήχου και εικόνας ή προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Η συχνότητα χρήσης των διαφόρων μεθόδων έγινε αντικείμενο έρευνας το 2012 στις 

ΗΠΑ και κατέληξε ότι το 92% χρησιμοποιεί CDs στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις 

διαλέξεις χρησιμοποιεί το 90%, το 79% την εκπαίδευση στην εργασία, το 62% την 

ανάληψη ρόλων, το 54% τις προσομοιώσεις (games, simulations), και το 51% κασέτες. 
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2.2.16. Ποιοι καταρτίζουν την εκπαίδευση, από ποιους και πού 

πραγματοποιείται 

2.2.16.1. Ποιοι καθορίζουν τις ανάγκες και το περιεχόμενο 

Οι Honeycutt, Howe και Ingram (2003) στην έρευνα τους για τα αδύνατα σημεία των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων, από ένα δείγμα 284 βιομηχανικών, 

καταναλωτικών και επιχειρήσεων υπηρεσιών, μέσα από συνεντεύξεις στελεχών 

εκπαίδευσης εργαζόμενων εξυπηρέτησης, προϊσταμένων/διευθυντών εξυπηρέτησης 

και εργαζόμενων εξυπηρέτησης, διαπίστωσαν τα εξής, ως προς την ευθύνη θέσπισης 

των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζόμενων εξυπηρέτησης. Κατά τους υπευθύνους 

των επιχειρήσεων, η ευθύνη για τη θέσπιση των αντικειμενικών στόχων της 

εκπαίδευσης είναι συλλογική, δηλαδή περιλαμβάνει δυο τουλάχιστον πλευρές. 

Αμέσως μετά στην κατάταξη της ευθύνης στη θέσπιση αντικειμενικών στόχων, 

βρίσκονται τα στελέχη εκπαίδευσης εργαζόμενων εξυπηρέτησης. Από τη θέσπιση των 

στόχων εκπαίδευσης απουσιάζει η γνώμη των εξωτερικών εκπαιδευτών, παρά την 

εξειδίκευσή τους στα θέματα εκπαίδευσης. 

Πίνακας 2.2  

 Ευθύνη στη θέσπιση αντικειμενικών στόχων εκπαίδευσης 

 Ποσοστό 

Ανώτατη διοίκηση 15,2% 

Στελέχη τμήματος εξυπηρέτησης 11,8% 

Στελέχη εκπαίδευσης 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης 23,2% 

Σύμβουλοι 0,0% 

Κοινή ευθύνη 47,4% 

Άλλος 2,4% 

Πηγή: Αυλωνίτης, Γ.Ι., Β. Μ. Σταθακόπουλος (1997) 

Περισσότερο διαφωτιστική ως προς τη συμμετοχή των διαφόρων μερών στον 

καθορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι η έρευνα των Honeycutt, Ford και 
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Tanner (2014) και περιελάμβανε τις απαντήσεις εξειδικευμένου προσωπικού 

εκπαίδευσης, διευθυντών εξυπηρέτησης μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Τα 

ευρήματα παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2.3 

Συμμετοχή στον προσδιορισμό της διαδικασίας εκπαίδευσης των πωλητών 

 
Εξειδικευμένο 

Προσωπικό 

Εκπαίδευσης 

Διευθυντές 

Εξυπηρέτησης 

Μεγάλων 

Εταιριών 

Διευθυντές 

Εξυπηρέτησης 

Μικρών 

Επιχειρήσεων 

Προσδιορισμός Αναγκών % % % 

Ανώτατη Διοίκηση 5 14 39 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης 3 18 26 

Εξειδικευμένο Προσωπικό Εκπαίδευσης 34 12 10 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης & Εξειδικευμένο 

Προσωπικό Εκπαίδευσης 
37 25 6 

Άλλος 21 31 19 

Προϋπολογισμός    

Ανώτατη Διοίκηση 7 27 46 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης 8 20 34 

Εξειδικευμένο Προσωπικό Εκπαίδευσης 65 35 6 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης & Εξειδικευμένο 

Προσωπικό Εκπαίδευσης 
5 4 0 

Άλλος 15 14 14 

    

Σχεδιασμός    

Ανώτατη Διοίκηση 0 11 28 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης 7 11 30 

Εξειδικευμένο Προσωπικό Εκπαίδευσης 81 29 13 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης & Εξειδικευμένο 

Προσωπικό Εκπαίδευσης 
7 25 2 

Άλλος 5 14 27 
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Εξειδικευμένο 

Προσωπικό 

Εκπαίδευσης 

Διευθυντές 

Εξυπηρέτησης 

Μεγάλων 

Εταιριών 

Διευθυντές 

Εξυπηρέτησης 

Μικρών 

Επιχειρήσεων 

Διεξαγωγή    

Ανώτατη Διοίκηση 0 4 20 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης 8 31 31 

Εξειδικευμένο Προσωπικό Εκπαίδευσης 73 37 14 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης & Εξειδικευμένο 

Προσωπικό Εκπαίδευσης 
12 18 4 

Άλλος 7 10 31 

    

Αξιολόγηση    

Ανώτατη Διοίκηση 0 0 0 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης 19 49 71 

Εξειδικευμένο Προσωπικό Εκπαίδευσης 50 32 7 

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης & Εξειδικευμένο 

Προσωπικό Εκπαίδευσης 
24 19 12 

Άλλος 7 0 0 

Πηγή: Αυλωνίτης, Γ.Ι., Β. Μ. Σταθακόπουλος (1997), Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση 

Εξυπηρέτησης, Εκδ. Α. Σταμούλης Αθήνα, σελ. 328. 

Από τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας διαπιστώνουμε ότι ο καθορισμός των 

εκπαιδευτικών αναγκών είναι κοινή ευθύνη των διευθυντών εξυπηρέτησης και των 

εξειδικευμένων στελεχών εκπαίδευσης, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις είναι ευθύνη της 

ανώτατης διοίκησης. Την ευθύνη του σχεδιασμού βλέπουμε ότι αναλαμβάνουν κυρίως 

τα εξειδικευμένα στελέχη εκπαίδευσης και οι διευθυντές εξυπηρέτησης, όπως και τη 

διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Επίσης, στις μικρές επιχειρήσεις η ανώτατη διοίκηση 

εμπλέκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας εκπαίδευσης, 

ενώ ανύπαρκτη είναι η συμμετοχή τους στην τελική φάση της αξιολόγησης.  
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2.2.16.2  Ποιοι την πραγματοποιούν 

Την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης των εργαζόμενων εξυπηρέτησης αναλαμβάνουν 

τρείς τύποι  εκπαιδευτών (Honeycutt et al., 2014) που μπορούμε να τους κατατάξουμε 

σε εσωτερικούς είτε εξωτερικούς ως προς την επιχείρηση: 

Εσωτερικοί εκπαιδευτές: Οι οργανισμοί μπορεί να διαθέτουν εξειδικευμένο 

προσωπικό το οποίο να πραγματοποιεί την εκπαίδευση (εξειδικευμένο στη γνώση του 

προϊόντος ή εξειδικευμένο στο να εκπαιδεύει εργαζόμενους εξυπηρέτησης). Το 

προσωπικό αυτό έχει την ευθύνη για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και των 

μέσων και τη σχετική προετοιμασία των σεμιναρίων ή των εισηγήσεων. Το 

πλεονέκτημα αυτού του είδους των εκπαιδευτών είναι ότι έχουν τη σχετική εμπειρία 

στην εκπαίδευση και τη μεταδοτικότητα, αλλά ως μειονέκτημα τους αποδίδεται η 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης στην διαδικασία της πώλησης σε πραγματικές συνθήκες. 

Τα διευθυντικά στελέχη του οργανισμού επίσης αναλαμβάνουν το ρόλο του 

εκπαιδευτή. Γνωρίζουν πρακτικά τις ανάγκες του οργανισμού στην εκπαίδευση των 

εργαζόμενων εξυπηρέτησης (αφού είναι εκείνοι που τις καθορίζουν) και έχουν και 

πρακτική γνώση επάνω στη διαδικασία της πώλησης. Ακριβώς λόγω αυτής της 

εμπειρίας δίνουν κύρος στην εκπαίδευση και οι εκπαιδευόμενοι τους ακούν με 

προσοχή. Η εμπειρία, όμως, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και τη μεταδοτικότητα ή το 

ότι θα αποτελέσουν «καλούς» δασκάλους. Ένα μειονέκτημα της χρήσης διευθυντών 

εξυπηρέτησης ως εκπαιδευτών είναι ότι το πρόγραμμα τους είναι ιδιαίτερα 

επιβαρυμένο, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος της εκπαίδευσης. Κυρίως 

χρησιμοποιούνται οι περιφερειακοί διευθυντές εξυπηρέτησης για την εκπαίδευση των 

νέων εργαζόμενων εξυπηρέτησης (κυρίως για την εκπαίδευση στην πράξη –on the job 

training), στις επιχειρήσεις που υπάρχουν. 

Εξωτερικοί εκπαιδευτές: είναι εξειδικευμένοι εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την 

εκπαίδευση εργαζόμενων εξυπηρέτησης, είτε μερικώς είτε εξ’ ολοκλήρου. 

Προτείνονται σε περιπτώσεις που οι εταιρίες δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

εκπαίδευσης εργαζόμενων εξυπηρέτησης (κυρίως οι μικρές εταιρίες), λόγω της 

τεχνογνωσίας τους και της εμπειρίας τους σε εκπαιδευτικά θέματα, είτε δε διαθέτουν 

εσωτερικούς εκπαιδευτές, είτε επειδή θέλουν εκπαίδευση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένα 
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θέματα. Μειονέκτημά τους, η πιθανή έλλειψη γνώσης της υπηρεσίας  στην οποία θα 

κληθούν να εργαστούν οι εργαζόμενοι και το συνήθως υψηλό κόστος τους.  

2.2.16.3  Που πραγματοποιείται 

Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση καθορίζεται από το είδος της 

εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί (πχ, εισήγηση, on the job training κλπ.) και 

συναντάμε δύο είδη, την συγκεντρωτική ή την αποκεντρωμένη (Honeycutt et al., 

2014). Στην πρώτη η εκπαίδευση γίνεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του οργανισμού 

και προσφέρει στους εξειδικευμένους εργαζόμενους εξυπηρέτησης επαρκές υλικό και 

οπτικοακουστικά μέσα και διευκολύνει την εκπαίδευση από τα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη. Το μειονέκτημά της είναι το μεγάλο κόστος. Όπως είναι εμφανές, οι 

παραπάνω πόροι εκπαίδευσης δεν θα ήταν δυνατό να υπάρχουν σε κάθε 

αποκεντρωμένο σημείο του οργανισμού. 

Στην αποκεντρωμένη εκπαίδευση οι εργαζόμενοι εξυπηρέτησης εκπαιδεύονται κοντά 

στον τόπο κατοικίας και δράσης τους από στελέχη όπως οι περιφερειακοί διευθυντές 

εξυπηρέτησης ή τα έμπειρα κατά τόπους στελέχη εξυπηρέτησης, χωρίς να 

αποκλείονται τα σεμινάρια με τους εξωτερικούς εκπαιδευτές. Το κύριο πλεονέκτημά 

της βρίσκεται στο γεγονός ότι ο εργαζόμενος εξυπηρέτησης καθοδηγείται και 

ελέγχεται σε κάθε στιγμή της εκπαίδευσής του, γεγονός που την καθιστά πιο εμπειρική 

και άμεση, καθώς τους δίνει και πραγματική γνώση των συνθηκών πώλησης και της 

αγοράς. Μειονέκτημα της αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο αποτέλεσμα 

στην εκπαίδευση των εργαζόμενων εξυπηρέτησης ανά περιφέρεια και η ποιότητά της 

για αυτό το λόγο ποικίλλει. Συνήθως από τις εταιρίες ακολουθείται ένας συνδυασμός 

των δυο παραπάνω συστημάτων (Honeycutt et al., 2014). 

2.12.17 Στερεότυπα που σχετίζονται με την εκπαίδευση εργαζόμενων 

εξυπηρέτησης 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Stewart et al. (2009) που ελέγχει 

κάποιες συνηθισμένες υποθέσεις και συσχετισμούς, στις οποίες προβαίνουν οι 

οργανισμοί  και τα στελέχη σχετικά με την εκπαίδευση, και εξετάζει το κατά πόσο 

αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αντλώντας μέσα από τη σχετική 

βιβλιογραφία και την συμβατική γνώση και πρακτική στα ζητήματα της εκπαίδευσης 
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εργαζόμενων εξυπηρέτησης, μας παρουσιάζει τις πιο συνηθισμένες υποθέσεις στις 

οποίες υποπίπτουν οι μελετητές και τα στελέχη της εξυπηρέτησης και εκπαίδευσης. 

• Όσο μεγαλύτερη αναλογία εκπαίδευσης δίνεται στους εργαζόμενους 

εξυπηρέτησης από εκπαιδευτή που ανήκει στο προσωπικό εξυπηρέτησης του 

οργανισμού, τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει η εκπαίδευση. 

• Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία του χρόνου που αφιερώνεται στην γνώση του 

προϊόντος, τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει η εκπαίδευση. 

• Όσο περισσότερη πρότερη εμπειρία στην εξυπηρέτηση έχει ο εκπαιδευόμενος, 

τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει η εκπαίδευση. 

• Όσο λιγότερο χρόνο αφιερώνουν οι διευθυντές εξυπηρέτησης σε 

δραστηριότητες  εξυπηρέτησης  τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει η 

εκπαίδευση.  

• Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί ο 

οργανισμός, τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει η εκπαίδευση. 

• Όσο μεγαλύτερο επίπεδο ετήσιων εξυπηρέτησης πραγματοποιεί μια εταιρία, 

τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει η εκπαίδευση. 

• Όσο πιο ραγδαίος είναι ο ρυθμός απαξίωσης-κατάργησης των προϊόντων ενός 

οργανισμού, τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει η εκπαίδευση. 

• Όσο μεγαλύτερο βαθμό ανταγωνισμού αντιμετωπίζει ένας οργανισμός, τόσο 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έχει η εκπαίδευση. 

Τα αποτελέσματα είναι διαφωτιστικά. Μόνο δύο από τις οκτώ υποθέσεις βρέθηκαν να 

έχουν σημαντική σχέση με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος εκπαίδευσης, 

και μια από αυτές είχε αντίστροφη σχέση από αυτή που εξέταζε. Συγκεκριμένα, θετική 

βρέθηκε στη σχέση του ρυθμού απαξίωσης των προϊόντων/υπηρεσίας ενός οργανισμού 

με την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Προφανώς οι εταιρίες που τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες τους έχουν μικρό κύκλο ζωής, πιέζονται να τα προωθήσουν όσο 

γίνεται καλύτερα και να εξαντλήσουν τα αποθέματά τους πριν το προϊόν/υπηρεσία 

φτάσει στην παρακμή. Επίσης η δημιουργία συνεχώς νέων προϊόντων/υπηρεσιών 

δημιουργεί την ανάγκη για ύπαρξη ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

ώστε οι εργαζόμενοι εξυπηρέτησης να είναι πάντα ενημερωμένοι.  
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Αντίθετα με ότι είναι ευρέως αποδεκτό, όσο περισσότερο χρόνο δαπανούν οι 

διευθυντές εξυπηρέτησης στη διαχείριση του πελατολογίου τους και στις 

δραστηριότητες εξυπηρέτησης, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η εκπαίδευση. Αυτό 

μερικώς εξηγείται από το γεγονός ότι εάν ο διευθυντής εξυπηρέτησης δεν αφιερώσει 

αρκετό χρόνο να εκπαιδεύσει τον εργαζόμενο εξυπηρέτησης, το βάρος της 

εκπαίδευσης θα πέσει στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, με αποτέλεσμα να γίνουν 

πιο γρήγορα αποτελεσματικοί και να αναπτύξουν περισσότερες ικανότητες. 

Βλέπουμε ότι η υπόθεση ότι ο χρόνος που διατίθεται για τη γνώση του 

προϊόντος/υπηρεσίας αυξάνει την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, είναι αναληθής. Αυτό έρχεται σε επίρρωση των αποτελεσμάτων του 

Honeycutt et al. (2003), όπου διαπιστώνει ότι τα στελέχη εξυπηρέτησης και οι 

εκπαιδευτές θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος και στις τεχνικές 

εξυπηρέτησης. 

Ούτε, όμως, η πρακτική να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι εξυπηρέτησης με πρότερη 

εμπειρία στην εξυπηρέτηση, εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι οι έμπειροι εργαζόμενοι εξυπηρέτησης, δεν 

είναι διατεθειμένοι να μάθουν και να χρησιμοποιήσουν νέους τρόπους και συνήθειες 

εργασίας. 

Ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο που προέκυψε από αυτή την έρευνα είναι ότι η 

ύπαρξη αυξημένων ετήσιων εξυπηρέτησης και υψηλού βαθμού εξυπηρέτησης σε έναν 

οργανισμό, δεν σχετίζονται με την παροχή επαρκούς εκπαίδευσης. Το ποιοτικό 

στοιχείο αφορά το ότι δεν είναι η ποσότητα των χρημάτων που θα διατεθούν για την 

εκπαίδευση τόσο σημαντική, όσο είναι το που θα δαπανηθεί ώστε να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικό το πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Καταλήγοντας η έρευνα προτείνει, υπό το φώς των νέων δεδομένων, πρακτικές λύσεις 

τις οποίες η διοίκηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος για το δυναμικό του τμήματος εξυπηρέτησης. Έτσι, 

καλεί τους υπευθύνους σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

συγκεκριμένες ενέργειες (Stewart et al., 2009): 

Α) Δημιουργία ποιοτικών προγραμμάτων: Περισσότερο σημαντικό από το πόσοι 

πόροι  θα δαπανηθούν για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι το πού θα δαπανηθούν 



  52 

αυτοί οι πόροι ώστε να παραχθεί ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Βασικό στοιχείο για αυτή 

τη διαδικασία αποτελεί ο σαφής και ολοκληρωμένος καθορισμός των εκπαιδευτικών 

αναγκών των εκπαιδευομένων  από την αρχή, που θα καθορίσει ποιο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα θα τους εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα. 

Β) Να δώσουν στους εκπαιδευόμενους ανεξαρτησία: οι μάνατζερ θα πρέπει να 

δώσουν κάποια σχετική ελευθερία στους εργαζόμενους εξυπηρέτησης, μετά το πέρας 

της εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν στην πράξη τα όσα έμαθαν. 

Οι ίδιοι  θα πρέπει να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους εργαζόμενους 

εξυπηρέτησης, διαφορετικά θα αποτελέσουν εμπόδιο στην αφομοίωση της 

εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθούν τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. 

Γ) Διατήρηση ανταγωνιστικής βιωσιμότητας: Εταιρίες που βιώνουν γρήγορη 

απαξίωση των προϊόντων τους (ιδιαίτερα στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας), θα πρέπει 

να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, προκειμένου να 

παραμείνουν στην αγορά.  

2.2.18 Αξιολόγηση της εκπαίδευσης 

«Η διαδικασία σχεδιασμού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ελλιπής χωρίς 

σχέδιο δράσης για αξιολόγησή του»10. Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να μετρηθούν με ακρίβεια11.   

Η σχετική βιβλιογραφία περιλαμβάνει τέσσερις κύριους άξονες που συνθέτουν τη 

διαδικασία αξιολόγησης της εκπαίδευσης της δύναμης εξυπηρέτησης (Compton, 

2004). Συγκεκριμένα: 

Αντίδραση (reaction): Αφορά τη γνώμη των εκπαιδευόμενων για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και το κατά πόσο τους ικανοποίησε. Η ικανοποίηση από την εκπαίδευση, 

                                                 

10 Lupton, R.A., Weiss, J.E. and Peterson, R.T. (2009), “Sales Training Evaluation Model (STEM)” 

Industrial Marketing Management, Vo. 28, No.1, p.83. 

11 Still, R.R., Cundiff, E.W. and Govoni, N.A.P. (2001), Sales Management: Decisions, Strategies, 

Cases, Prentice Hall, New Jersey. 
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αν και δεν μετράει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ή το τι έμαθαν οι 

εργαζόμενοι εξυπηρέτησης, παρ΄όλα αυτά είναι σημαντική καθώς η προσοχή και το 

ενδιαφέρον που πρέπει να δοθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι σημαντικός 

παράγοντας στην επιτυχία του.    

Γνώση-Μάθηση (learning): η δεύτερη κατηγορία αφορά τις αποκτημένες γνώσεις, 

ικανότητες ή και στάσεις των εκπαιδευόμενων εργαζόμενων εξυπηρέτησης. Εάν έχουν 

αφομοιωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό οι μεταδιδόμενες γνώσεις, τότε το πρόγραμμα 

χαρακτηρίζεται επιτυχημένο. 

Συμπεριφορά (behavior): προκειμένου να είναι επαρκής η εκπαίδευση θα πρέπει να 

έχει στόχο να οδηγήσει τους εργαζόμενους εξυπηρέτησης σε αλλαγή της συμπεριφοράς 

τους, δηλαδή να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με τον τρόπο που 

εκπαιδεύτηκαν. Αυτό συνιστά και την ουσιαστική επιτυχία της εκπαίδευσης. 

Αποτελέσματα (Business results and performance): Φυσικά όλες οι αποκτούμενες 

γνώσεις, δεξιότητες και αλλαγές στην εργασιακή συμπεριφορά, θα πρέπει να 

μετουσιωθούν σε απτά αποτελέσματα για την επιχείρηση (αύξηση εξυπηρέτησης, 

κερδοφορίας κλπ.), ώστε το πρόγραμμα να επιτύχει τον απώτερο σκοπό του.   

Μία πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη δημιουργία διαδικασίας αξιολόγησης και 

βελτίωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης, αποτελεί το μοντέλο τριών 

σταδίων των Ashraf, Honeycutt και Leach (2005), το οποίο συνθέτει τις σχετικές 

έρευνες και επεκτείνεται από τη μια μεριά στο σχεδιασμό και τη διερεύνηση των 

αναγκών του οργανισμού και καταλήγει στην επίδραση της εκπαίδευσης σε αυτόν.  

Χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο μοντέλο η επιχείρηση δύναται να εναρμονίσει τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές της με τη συνολικότερη στρατηγική της, να αναγνωρίσει τις 

αποτυχίες της ώστε να είναι σε θέση να προχωρεί σε συνεχείς βελτιώσεις και τελικά να 

υπολογίζει την αξία της εκπαίδευσης. Το μοντέλο αποτελείται από οκτώ στάδια 

αξιολόγησης ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών, την αξιολόγηση 

της επίδρασης της εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους και την αξιολόγηση της 

επίδρασης της εκπαίδευσης στην εταιρία.  

Α) Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών (Assessment of Training Needs). 
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών στο επίπεδο του οργανισμού και στο επίπεδο της 

δύναμης εξυπηρέτησης: Σκοπός του οργανισμού πρέπει να είναι η διαπίστωση των 

εκπαιδευτικών αναγκών σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους του και 

κατόπιν υπό αυτό το πρίσμα η διαπίστωση των αναγκών της δύναμης εξυπηρέτησης 

ώστε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς αυτούς. 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών κάθε εργαζόμενου εξυπηρέτησης ειδικά: Ένας 

οργανισμός –στο βαθμό που είναι δυνατό- θα πρέπει ιδανικά να τμηματοποιεί τους 

εργαζόμενους εξυπηρέτησης ως προς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Μια παράμετρος 

που δεν λαμβάνεται υπόψη από τις εταιρίες είναι ο βαθμός δεκτικότητας του κάθε 

εργαζόμενου εξυπηρέτησης στην απόκτηση γνώσεων. Οι εργαζόμενοι εξυπηρέτησης 

με μεγαλύτερη ηλικία και αρκετή εμπειρία είναι λιγότερο δεκτικοί στην εκπαίδευση. 

Αντίθετα οι νέοι εργαζόμενοι εξυπηρέτησης είναι περισσότερο δεκτικοί, αλλά θα 

πρέπει να αποκτήσουν πρώτα βασικές γνώσεις προτού εκπαιδευτούν σε πιο ιδιαίτερες 

δεξιότητες (πχ διαχείριση χρόνου κ.λπ.). 

B) Αξιολόγηση Επίδρασης Εκπαίδευσης στους Εργαζόμενους εξυπηρέτησης 

(Assessment of Impact on Sales Trainees). 

Αντιδράσεις εκπαιδευόμενων ως προς την εκπαίδευση: Αφορά την αίσθηση που 

αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την εκπαίδευση, αν δηλαδή ήταν ικανοποιημένοι ή 

όχι. Αποτελεί το πλέον εύκολο στάδιο της αξιολόγησης με αμφισβητούμενα όμως 

αποτελέσματα, αφού στην κρίση των εκπαιδευόμενων μπορεί να παρεμβληθούν 

εξωτερικοί παράγοντες όπως, ο τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης, η προσωπικότητα 

του ατόμου και το κατά πόσο τους επηρεάζει η απουσία από την καθημερινή εργασία 

τους (Lupton, Weiss, and Peterson, 2009). Όμως η γνώμη των ίδιων των 

συμμετεχόντων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα 

πρέπει να τους δίνεται προσοχή και βαρύτητα που τους αναλογεί κατά την τελική 

αξιολόγηση.   

Επίπεδο απόκτησης γνώσεων: Το σημαντικό ερώτημα που γεννάται μετά από κάθε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι αν έχουν αποκτηθεί οι γνώσεις και οι αλλαγές στις 

στάσεις, στις οποίες στόχευε η διαδικασία εκπαίδευσης. Ανεξάρτητα από την 

υποκειμενικότητα της θετικής ή αρνητικής αντίδρασης των εκπαιδευόμενων, το 

επίπεδο απόκτησης γνώσεων είναι οπωσδήποτε το ζητούμενο μετά την εκπαίδευση. 
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Μάλιστα, δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην απλή διαπίστωση ότι οι εκπαιδευόμενοι 

κατέχουν τις μεταδιδόμενες γνώσεις (πχ μέσα από τεστ), αλλά θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται ότι η γνώση αυτή έχει οδηγήσει και σε αλλαγή της συμπεριφοράς ως 

προς την εργασία τους.  

Διευκόλυνση μεταφοράς της γνώσης: Όπως είδαμε ήδη το πραγματικό ζητούμενο είναι 

η μεταφορά της αποκτημένης γνώσης σε αλλαγή στάσης που οδηγεί σε νέες 

συμπεριφορές κατά την εργασία του εργαζόμενου εξυπηρέτησης. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα χάνουν πολλές φορές την αξία τους από την ανεπαρκή μεταφορά των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων στην πράξη. Συνήθως, το 87% των γνώσεων χάνονται 

μέσα στο διάστημα ενός μήνα12, εκτός αν δοθεί χρόνος, κίνητρα και επιβράβευση 

στους εργαζόμενους εξυπηρέτησης να μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην 

καθημερινή πρακτική τους (Lupton, Weiss, and Peterson, 2009). Τα πιο 

αποτελεσματικά εργαλεία για τη μέτρηση της μεταφοράς των γνώσεων είναι εκείνα 

που μετρούν τις προσδοκίες, το σθένος και την αυτό-αποτελεσματικότητα (self-

efficacy) του εργαζόμενου εξυπηρέτησης. 

Μεταφορά της γνώσης: Η αξιολόγηση αυτή αφορά το βαθμό αφομοίωσης των γνώσεων 

μέσα από την εφαρμογή αντίστοιχων συμπεριφορών κατά την πώληση. Η μέτρηση 

αυτή γίνεται κυρίως μέσα από την παρατήρηση της εργασίας των εργαζόμενων 

εξυπηρέτησης από τους προϊστάμενους τους. Και σε αυτή την ποιοτική αξιολόγηση η 

δυσκολία έγκειται στην υποκειμενικότητα του παρατηρητή.  

Γ) Αξιολόγηση Επίδρασης Εκπαίδευσης στην Επιχείρηση (Assessment of Impact 

on Firm). 

Επίδραση στο επίπεδο στόχων της εταιρίας: Εδώ αξιολογείται ο βαθμός στον οποίο η 

εκπαίδευση βοήθησε στην επίτευξη και εξυπηρέτηση των στόχων που η εταιρία έχει 

θέσει. Πολλοί οργανισμοί κατά τους Honeycutt, Howe και Ingram (2003) τείνουν να 

θέτουν γενικούς επιχειρηματικούς στόχους στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, αντί 

για συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Ενώ οι στόχοι αυτοί φαίνονται να είναι πιο 

                                                 

12 Sullivan, Tim (2000), Evaluating Sales Training Programs: Determining the Effectiveness of Sales 

Training Programs, Siebel Systems White Paper, San Mateo, CA, p. 8. 
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απτοί και εύκολοι στη μέτρηση μιας και αφορούν πεδία όπως η αύξηση εξυπηρέτησης, 

ή η κερδοφορία, οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι πιο δύσκολο να αποκτηθούν (Attia, 

Honeycutt και Leach, 2005). Για αυτό και οι δυσκολίες στην αξιόπιστη μέτρησή τους 

είναι και ο πρώτος παράγοντας που ευθύνεται στην έλλειψη διερεύνησής τους13. Τρεις 

παράγοντες που δυσκολεύουν την αξιολόγηση της επίδρασης της εκπαίδευσης στην 

επιχείρηση είναι η αυτονομία των εργαζόμενων εξυπηρέτησης κατά την εργασία τους 

που δυσκολεύει την παρατήρηση στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους, η ύπαρξη 

εξωτερικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και η δυσκολία 

να μετρηθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης σε κάθε δαπανώμενο δολάριο (actual 

dollar contribution). 

Αξία και απόδοση επένδυσης (ROI) της εκπαίδευσης: Το τελευταίο στάδιο αξιολόγησης 

αφορά τον υπολογισμό της αξίας που αποδίδει η εκπαίδευση σε οικονομικά 

αποτελέσματα. Η καλύτερη μέθοδος κατά τον Ashraf et al. (2005) είναι η χρήση 

ανάλυσης κόστους-οφέλους. Εδώ γίνεται προσπάθεια να αποκλειστούν εξωγενείς 

παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα με τη χρήση τεσσάρων τεχνικών. Η 

πρώτη τεχνική αφορά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων με τη χρήση ομάδας ελέγχου. 

Μια ομάδα εργαζόμενων εξυπηρέτησης δε συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

και η απόδοσή της συγκρίνεται με εκείνη της ομάδας που συμμετείχε. Η επόμενη 

τεχνική παρακολουθεί τα αποτελέσματα διαφόρων μεταβλητών με βάση διαγράμματα 

τάσης (trend lines) πριν από την εκπαίδευση και κατόπιν σύγκρισής τους με τα 

διαγράμματα τάσης μετά την εκπαίδευση. Η τρίτη τεχνική αφορά τη χρήση μοντέλων 

πρόβλεψης (forecasting models) για την απόδοση πριν την πραγματοποιούμενη 

εκπαίδευση και τη σύγκριση με τα πραγματικά αποτελέσματα. Η τελευταία τεχνική 

είναι η χρήση εκτιμήσεων για την απόδοση των εργαζόμενων εξυπηρέτησης μετά από 

το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατόπιν σύγκριση με την πραγματική απόδοση. 

Εκτιμήσεις μπορεί να λάβει η διοίκηση από τα στελέχη εξυπηρέτησης, τους διευθυντές 

εξυπηρέτησης, τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους ή και ειδικούς της εκπαίδευσης. 

Μετά από την εξάλειψη εξωγενών μεταβλητών και την εύρεση απτών αριθμητικών 

αποτελεσμάτων, ο υπολογισμός της απόδοσης της επένδυσης είναι απλός. Σε αυτή 

                                                 

13 Warr, Peter B., Allan, C. and Birbi, K. (2009), “Predicting Three Levels of Training Outcome”, Journal 

of Occupational and Organizational Psychology, September, Vol. 72, pp. 351-375.  
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πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα έμμεσα και άμεσα κόστη, σχεδιασμού ανάπτυξης 

και υλοποίησης του προγράμματος. Ο Honeycutt et al. (2001) προτείνει την 

ενσωμάτωση στον υπολογισμό ακόμη και του κόστους ευκαιρίας των εργαζόμενων 

εξυπηρέτησης.    

Από έρευνα της American Society of Training and Development (ASTD) προκύπτει 

ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αξιολογήσεις των αντιδράσεων των συμμετεχόντων 

κατά 78%, κατά 32% αξιολογούν την παρεχόμενη γνώση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, την αλλαγή στη συμπεριφορά αξιολογεί το 9% και τέλος το 7% 

αξιολογεί τα αποτελέσματα στο επίπεδο του οργανισμού14. 

Σε άλλη έρευνα οι Honeycutt και Stevenson που πραγματοποίησαν το 1989 σε δείγμα 

100 επιχειρήσεων (49 μεγάλες με μέσο όρο 597 εργαζόμενους εξυπηρέτησης και 51 

μικρές με μέσο όρο 25 εργαζόμενους εξυπηρέτησης) παρουσιάζουν τις πρακτικές 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων. 

  

                                                 

14 Van Buren, Mark E., and William Erskine (2002), The 2002 ASTD State of the Industry Report, 

Alexandria, VA: American Society of Training and Development, από το Attia, Ashraf M., Earl D. 

Honeycutt, Jr., and Mark P. Leach (2005), “A Three Stage Model for Assessing and Improving Sales 

Force Training and Development”, Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. XXV, No. 3, 

p.261. 
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Πίνακας 2.4  

Ακολουθούμενες πρακτικές αξιολόγησης για τα αρχικά προγράμματα εκπαίδευσης 

πωλητών 

Μέθοδοι 

Διευθ. 

Εξυπηρέτησης 

(Μεγάλες επιχ/σεις, 

άνω των $50 

εκατ./χρόνο) 

Διευθ. Εξυπηρέτησης 

(Μικρές επιχ/σεις, 

κάτω των $50 

εκατ./χρόνο) 

Όχι αξιολόγηση 2% 16% 

Μελέτη Αντίδρασης Εκπαιδ/νων   

Γραπτή κριτική   

-για περιεχόμενο 76% 29% 

-για μεθόδους 61% 20% 

-για εκπαιδευτές 55% 22% 

Συζήτηση 51% 45% 

Γνώση   

Τεστ 53% 28% 

Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας 35% 45% 

Αποτελέσματα στο χώρο εργασίας 49% 65% 

Πηγή:Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος, 1997, σελ.359. 

Βλέπουμε ότι το 16% από τις μικρές επιχειρήσεις δεν αξιολογούσαν τα εκπαιδευτικά 

τους προγράμματα σε σχέση με το 2% των μεγάλων, ενώ οι μεγάλες στήριζαν την 

αξιολόγησή τους στη μελέτη των αντιδράσεων των εκπαιδευομένων, που συμφωνεί και 

με τις αναφορές της ASTD (78%). Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι οι μικρότερες 

εταιρίες έδιναν μεγαλύτερη σημασία στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των 

αποτελεσμάτων των εκπαιδευόμενων εργαζόμενων εξυπηρέτησης. Αντίστοιχα 

αποτελέσματα ως προς τη σειρά κατάταξης των μεθόδων αξιολόγησης ως προς τη 

χρήση τους που βλέπουμε στον πίνακα 4.19, προκύπτουν και από την έρευνα της 

ASTD. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

H ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ- PERFORMANCE 

MANAGEMENT 

Ως μέτρηση της απόδοσης (Performance Management-PM, Corporate Performance 

Management-CPM) ορίζεται η διαδικασία καθορισμού της πορείας μίας επιχείρησης, 

μέσω του συστηματικού  ορισμού της αποστολής του, της στρατηγικής και των στόχων 

του. Τα στοιχεία αυτά εκφράζονται με μονάδες μέτρησης με τη χρήση δεικτών 

απόδοσης (key performance indicators). Με τον τρόπο αυτό μία επιχείρηση προβαίνει 

σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διατηρηθεί στην επιθυμητή 

πορεία.  

Οι δείκτες μέτρησης της απόδοσης είναι ουσιαστικά μεταβλητές που εκφράζουν 

ποσοτικά την αποτελεσματικότητα ή την αποδοτικότητα ή και τα δύο ταυτόχρονα, 

συγκρινόμενα πάντα με ένα πρότυπο ή με ένα επιχειρησιακό στόχο που έχει τεθεί κατά 

τη διαδικασία του προγραμματισμού (Lohman et al., 2004). 

Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς, η μέτρηση της απόδοσης συνίσταται στη «διαδικασία 

ποσοτικοποίησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μίας επιχειρηματικής 

πράξης» (Neely et al., 2005). Ως λόγοι εφαρμογής, μπορούν να αναφερθούν: 

• Η ανάγκη παρακολούθησης και άσκησης ελέγχου. 

• Η προώθηση των ενεργειών βελτίωσης του αποτελέσματος και της 

μεγιστοποίησής του. 

• Η εφαρμογή των σκοπών μίας επιχείρησης και των στρατηγικών που 

χαράσσονται και τέλος 

• Η απόδοση κινήτρων και η αμοιβή των εργαζομένων. 

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ουσιαστικά αφορά την επίτευξη των 

χρηματооικоνоμικών και μη στόχων, την ανάπτυξη δυνατοτήτων και ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων καθώς και τη βελτίωση της υποστήριξης πελατών και της ποιότητας 

των διαδικασιών (process quality) (Waal, 2007). 

Τις τελευταίες δεκαετίες η μέτρηση της απόδοσης ενδοεπιχειρησιακά έχει προσελκύσει 

εκτενώς το ερευνητικό ενδιαφέρον, τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε ακαδημαϊκό 
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επίπεδο. Πολλοί από τους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το αντικείμενο, έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όσοι οργανισμοί έχουν εφαρμόσει συστήματα 

μέτρησης απόδοσης, καταγράφουν βελτίωση αυτής (της απόδοσης) σε σχέση με όσους 

οργανισμούς-επιχειρήσεις δεν έχουν εφαρμόσει ανάλογα συστήματα.  

Κατά τον Neely (1998), ένα σύστημα μέτρησης της απόδοσης αποτελείται από ένα 

σύνολο δεικτών, καθορισμένες διαδικασίες και εργαλεία, που χρησιμοποιούνται 

προκειμένου να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητα μίας επιχείρησης.  

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η μέτρηση της απόδοσης χρησιμοποιείται από την 

πλειονότητα των μεσαίων-μεγάλων επιχειρήσεων των Η.Π.Α. και της Ευρώπης, καθώς 

και σε πολλούς κυβερνητικούς οργανισμούς και υπηρεσίες (Marr, Schiuma, & Neely, 

2004). Εντούτοις δε λείπουν και αναφορές κατά τις οποίες δεν υπάρχουν ουσιαστικές 

λεπτομέρειες σχετικά με τους ακριβείς λόγους που οι оργανισμоί το εφαρμόζουν 

(Kaplan & Norton, 1996). 

Στο σχήμα που ακολουθεί, αποτυπώνεται η ροή που ακολουθείται σε ένα σύστημα 

μέτρησης της απόδοσης. 

Διάγραμμα 3.1  

Σύστημα μέτρησης της απόδοσης 

 

Πηγή: Marr, Schiuma & Neely (2004) 

Η σημασία μέτρησης της απόδοσης φαίνεται και από το γεγονός ότι, ακόμα και στο 

δημόσιο τομέα τα τελευταία χρόνια, οι χώρες-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. δαπανούν μεγάλα 

ποσά και παράλληλα χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό ατόμων απ’ ότι παλαιότερα, 

προκειμένου να εφαρμόσουν μετρήσεις απόδοσης (Pollitt & Bouckaert, 2004). 
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Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, η  μέτρηση της απόδοσης δεν είναι αυτοσκοπός για μία 

επιχείρηση ή έναν οργανισμό, αλλά ένα εργαλείο που βοηθά στην αποτελεσματικότερη 

διοίκηση. Κι αυτό συμβαίνει επειδή, τα αποτελέσματα της μέτρησης της απόδοσης 

προσδιορίζουν τι συνέβη, όχι γιατί συνέβη, ή τι πρέπει να γίνει σχετικά με αυτό. 

3.1 Ιστορικά στοιχεία 

Τα πρώτα συστήματα μέτρησης της απόδοσης, εμφανίστηκαν περί το 1880, ως 

οικονομικές ουσιαστικά εκφράσεις της βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου. 

Χρειάστηκε περίπου ένας αιώνας εφαρμογής τους (έως το 1980 περίπου) προκειμένου 

τα μέτρα αυτά να λάβουν διαφορετικό χαρακτήρα και να συμπεριλάβουν έννοιες όπως 

οι στόχοι, ο χρόνος, το κόστος και η ικανοποίηση του πελάτη (Neely, 1999). Οι 

χρηματοοικονομικές μετρήσεις ουσιαστικά αποτελούν τη βάση μέτρησης της 

απόδοσης για τις επιχειρήσεις μέχρι και τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Η 

διαφοροποίηση στη λογική αυτή ωστόσο είχε αρχίσει να εκφράζεται από ορισμένους 

από την δεκαετία του 1950. 

Τα βασικά εργαλεία μέτρησης της απόδοσης που χρησιμοποιούνται από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, είναι τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) (Decision 

Support Systems -DSS). 

 Ο ουσιαστικός στόχος της χρήσης τους, ήταν να βοηθούν τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη στη λήψη αποφάσεων, μέσα από την παροχή πληροφόρησης. Πηγή άντλησης 

δεδομένων αποτελεί τόσο το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων, ενώ η απόδοση ων πληροφοριών γινόταν με τη χρήση γραφικού 

περιβάλλοντος και την απεικόνιση βασικών δεικτών με οργανωμένο τρόπο.    

Βασικό συστατικό της επιτυχίας των ΣΥΑ υπήρξε η βελτίωση της συλλογής 

πληροφοριών από διαφορετικές και ανομοιογενείς πηγές με ενοποιημένο τρόπο, ώστε 

να αποτυπώνεται μία καθολική εικόνα του οργανισμού και να καθίστανται  εφικτές 

εξελιγμένες δυνατότητες όπως, περιληπτικές απεικονίσεις ζωτικών πληροφοριών. 

Τα στάδια χρήσης ενός ΣΥΑ αποδίδονται σχηματικά ως ακολούθως: 
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Διάγραμμα 3.2   

Στάδια χρήσης ενός ΣΥΑ 

 

Πηγή:  Norton (2001) 

Η ολοένα και εντονότερη διαχείριση οικονομικών και λογιστικών μεγεθών με ψηφιακό 

τρόπο, συνοδεύτηκε από εντονότερη ανάγκη εξαγωγής πληροφοριών. Η απαίτηση 

ουσιαστικά για αναβάθμιση της πληροφόρησης, οδήγησε στη δημιουργία των 

συστημάτων Business Intelligence (BI). Αυτά περιέχουν την απαιτούμενη υποδομή 

συλλογής και αποθήκευσης των δεδομένων και των αναλυτικών εργαλείων που 

απαιτούνται για την επεξεργασία και ανάλυσή τους. 

Παρόλο που το BI προσφέρει τα εργαλεία για τη βελτίωση και διευκόλυνση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, δεν προσφέρει συστηματικά μέσα σχεδιασμού, 

παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης των επιχειρηματικών στόχων, κάτι που 

περιλαμβάνεται πλέον στην έννοια του «Business Performance Management» (BPM). 

Το τελευταίο αποτελεί μία συνολική επιχειρηματική διαδικασία (business process) και 

συνδυάζει την τεχνολογική υποδομή με την επιχειρηματική στρατηγική, έτσι ώστε να 

μπορούν να επιτυγχάνονται οι στόχοι ελεγχόμενα και βάσει σχεδιασμού και πλάνων. 
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3.2 Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα εφαρμογής συστημάτων 

μέτρησης απόδοσης 

Η μέτρηση της απόδοσης έχει πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό που την εφαρμόζει, 

τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Τα ποιοτικά πλεονεκτήματα διακρίνονται σε γενικά 

(επιδρούν στον οργανισμό συνολικά) και ειδικά (αφορούν αποκλειστικά το ανθρώπινο 

δυναμικό του). Τα γενικά πλεονεκτήματα συνοψίζονται στην αύξηση της ποιότητας 

της πληροφορίας, γεγονός που έχει ως συνέπεια την υψηλότερη λειτουργική απόδοση 

(operational efficiency) και τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης. 

Βασικά ποσοτικά πλεονεκτήματα είναι η αύξηση των εσόδων και των κερδών και η 

μείωση του κόστους (Neely et al., 2008).  

Από στρατηγικής σκοπιάς, έχουν αναφερθεί πλεονεκτήματα όπως βελτίωση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, βελτίωση της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού, 

άρα και καλύτερη επίτευξη των στόχων του οργανισμού (Dumond, 1994; Tapinos et 

al., 2005). Σχετικά με την παραγωγή και την έρευνα έχουν διαπιστωθεί αύξηση της 

καινοτομίας του οργανισμού, αυξημένη επικέντρωση στις διεργασίες του οργανισμού 

και υψηλότερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.  

Βασικά πλεονεκτήματα που παρατηρούνται σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό είναι 

(Kaplan & Lamotte, 2001): 

η ανάπτυξη της συνεργασίας ενδοεπιχειρησιακά,  

о καταμερισμός καθηκόντων μεταξύ των οντοτήτων του οργανισμού,  

η μεγαλύτερη συγκέντρωση στους ουσιώδεις στόχους του οργανισμού και 

η υψηλότερη δέσμευση στο σκοπό και τους στόχους της επιχείρησης από τα  στελέχη.  

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην καλύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων και στόχων και 

στην αποδοτικότερη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού (Mooraj et al., 1999).  

Βασικό μειονέκτημα των διαδικασιών μέτρησης της απόδοσης είναι η αδυναμία των 

δεικτών και των μεθόδων μέτρησης να αντικατοπτρίσουν αντικειμενικά την 

κατάσταση του οργανισμού. Επιπρόσθετα, πολλές φορές, προκαλούν 

υπερπληροφόρηση, χωρίς να υπάρχει ο στρατηγικός χαρακτήρας στη φιλοσοφία του 

συστήματος. Ανασταλτικοί επίσης παράγοντες στην υλοποίηση ενός συστήματος 

μέτρησης της απόδοσης είναι οι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες στη 
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συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή στρατηγικών συμπερασμάτων καθώς και το 

αυξημένο κόστος υλοποίησης. Όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό έχει αναφερθεί 

αύξηση του ανταγωνισμού σε επίπεδα μεγαλύτερα από το επιθυμητό. 

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που καταγράφονται από την 

εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της απόδοσης, καταγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί.  

Πίνακας 3.1   

Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα εφαρμογής συστημάτων μέτρησης της απόδοσης 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

• Αύξηση εσόδων και κερδών - Μείωση 

κόστους 

• Βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ των μελών ενός οργανισμού 

• Επικέντρωση στους στόχους του 

οργανισμού 

• Ποιοτική πληροφόρηση σχετικά με την 

απόδοση 

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση 

• Βελτίωση της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων 

• Υψηλότερη καινοτομία 

• Ευκολότερη επίτευξη των στόχων 

• Διάκριση ρόλων των μελών του 

οργανισμού  

• Υψηλότερη ποιότητα παραγόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών 

• Βελτιστοποίηση στρατηγικού 

σχεδιασμού  

o Υπερβολικά υψηλά επίπεδα 

ανταγωνισμού 

o Υπερπληρоφόρηση εξαιτίας της χρήσης 

πολλαπλών δεικτών  απόδοσης 

o Υποκειμενικότητα των δεικτών 

απόδοσης που δεν διασφαλίζει την 

αξιοπιστία 

o Υψηλό κόστος 

o Χρονοβόρα διαδικασία 

o Αυξημένη γραφειοκρατία 

 

Πηγή:   Δημαράς (2012) 

3.3 Εργασιακές επιδόσεις, εκπαίδευση και ικανοποίηση από την 

εργασία 

Οι υψηλές εργασιακές επιδόσεις είναι σημαντικές για την επιτυχία του οργανισμού.  

Πολλοί ακαδημαϊκοί ερευνητές πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να είναι το σωστό άτομο 

στη σωστή θέση  (Kristof-Brown et al., 2005) γιατί όταν βρίσκεται στη σωστή θέση 

τότε θα είναι περισσότερο παραγωγικό  (Rousseau & McLean Parks, 1992).  
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Η εργασιακή επίδοση αφορά την ικανότητα του ατόμου να επιτύχει τους στόχους που 

έχει θέσει η επιχείρηση/ οργανισμός (Maathis και Jackson, 2000) αλλά και η 

επιχείρηση οφείλει να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τις επιθυμίες των εργαζόμενων 

και ως εκ τούτου τα αισθήματα του εργαζόμενου μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά 

ανάλογα με την αντιμετώπιση της επιχείρησης. Ωστόσο, ο βαθμός εργασιακής 

ικανοποίησης του εργαζόμενου εξαρτάται από τις αξίες και τα κίνητρά του (Siddika, 

2012).  

Οι εργασιακές επιδόσεις επηρεάζονται από τη δέσμευση που επιδεικνύει ο 

εργαζόμενος στην εργασία του (Jaramilloa et al. 2005;Al Ahmadi, 2009).  Επίσης, η 

αυτο-παρακίνηση του ατόμου και η αποτελεσματικότητα επιδρούν θετικά στις 

εργασιακές επιδόσεις (Karatepea et al., 2006; D’Amato & Zijlstra, 2008).  

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και των εργασιακών επιδόσεων, 

κάποιοι ερευνητές βρήκαν ότι είναι αρνητική (Sarmiento & Beale, 2007; Al Ahmadi, 

2009) ενώ άλλοι (Ng & Feldman, 2009) βρήκαν ότι η σχέση είναι θετική.  

Το κατά πόσο ταιριάζει το άτομο με τον οργανισμό είναι επίσης ένας σημαντικός 

παράγοντας γιατί όσο πιο πολύ ταιριάζει το άτομο με τον οργανισμό τόσο καλύτερα 

αποτελέσματα θα επιτυγχάνονται. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ταίριασμα του 

ατόμου με τον οργανισμό είναι η δέσμευση στην εργασία  (Behery, 2009), η 

ικανοποίηση από την εργασία  και η προσωπικότητα (Erdogan & Bauer, 2005).  

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι σημαντικά για την ικανοποίηση από την 

εργασία. Σύμφωνα με την Θεωρία Ενίσχυσης της Ευαισθησίας του Gray (1970) τα 

άτομα διαφέρουν ως προς το βαθμό ευαισθησίας που δείχνουν στις ανταμοιβές και στο 

πως αντιδρούν στις καταστάσεις με βάση τα χαρακτηριστικά της συναισθηματικής 

σταθερότητας και εξωστρέφειας. 

Όσον αφορά τη συναισθηματική σταθερότητα όσο αυτή μειώνεται τόσο  το άτομο 

βιώνει στη ζωή του πολλά αρνητικά περιστατικά αλλά και μειώνεται η θεώρησή του 

για την ικανοποίηση στον χώρο εργασίας  (Barrick, Mount, & Judge, 2001). Οι 

άνθρωποι που έχουν χαμηλή συναισθηματική σταθερότητα είναι συχνά εκνευρισμένοι 

και αγχωμένοι και δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα 

και ως εκ τούτου μειώνεται και η εργασιακή τους απόδοση αλλά και η ικανοποίηση 

από την εργασία (Barrick & Mount, 1991). 
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Αναφορικά με το χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας, οι εσωστρεφείς είναι πιο 

ευαίσθητοι στην τιμωρία και στη μη ανταμοιβή από ότι οι εξωστρεφείς (Gray, 1970) 

οι οποίοι επιδεικνύουν και μεγαλύτερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης (Pickering 

et al., 1997). Τα εσωστρεφή άτομα αισθάνονται πιο συχνά φόβο (αποτυχίας, τιμωρίας 

ή απόλυσης) και ως εκ τούτου τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένα από την 

εργασία. Τα εξωστρεφή άτομα από την άλλη που επιδεικνύουν υψηλή ικανοποίηση 

από την εργασία πιθανόν αυτό να συμβαίνει λόγω της τάσης τους να δημιουργούν 

φιλίες στον χώρο εργασίας. Οι επαφές αυτές τους βοηθούν επίσης να βρίσκουν 

ευκολότερα βοήθεια γιατί ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν. Τείνουν επίσης να 

αναζητούν κύρος και ανταμοιβή στον χώρο εργασίας και ως εκ τούτου βελτιώνονται 

οι επιδόσεις τους (Barrick, Stewart & Piotrowski, 2002).  Οι εξωστρεφείς είναι 

καταλληλότεροι για εργασίες που εστιάζουν στους ανθρώπους και στις υπηρεσίες  

(Hurtz & Donovan, 2000).  

Όσον αφορά την ευσυνειδησία, οι Organ & Lingl (1995) υποστηρίζουν ότι τα 

ευσυνείδητα άτομα έχουν υψηλότερο βαθμό εργασιακής ικανοποίησης γιατί τείνουν 

να ανταποκρίνονται καλύτερα στους κανόνες της επιχείρησης. Η ευσυνειδησία 

εμπερικλείει την ευθύνη και την αξιοπιστία και τα άτομα που είναι υπεύθυνα και 

αξιόπιστα τείνουν να έχουν υψηλές επιδόσεις (Barrick & Mount, 1991).  

Η τερπνότητα ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας μοιάζει με την εξωστρέφεια 

γιατί τα ευχάριστα άτομα τείνουν να τα πηγαίνουν καλά με τους άλλους και έτσι να 

δημιουργούν καλές διαπροσωπικές σχέσεις (Goldberg, 1990) και ως εκ τούτου η 

εργασιακή του ικανοποίηση είναι υψηλή. Τα ευχάριστα άτομα ταιριάζουν καλύτερα σε 

θέσεις εργασίας που είναι προσανατολισμένες στα άτομα (Hurtz & Donnovan, 2000). 

Οι επιδόσεις αυτών των ατόμων βελτιώνονται όταν βρίσκονται σε διάδραση με τους 

άλλους. Τα ευχάριστα άτομα, σε αντίθεση με τα εξωστρεφή, αναζητούν την κοινότητα 

και όχι το κύρος (Barrick et al., 2002).  

Αναφορικά με την αυτοπεποίθηση τα άτομα που έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση, 

αισθάνονται καλά ανεξάρτητα από τις ικανότητες που έχουν και η αυτοπεποίθηση 

αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα ικανοποίησης από την ζωή και είναι πολύ πιο 

χαρούμενα (Baumeister et al., 2005). Ως εκ τούτου, η ευτυχία και η ικανοποίηση που 

αισθάνονται να ισχύει και για την ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία τους  

(Tait, Padgett, & Baldwin, 1989).  Τα άτομα με αυτοπεποίθηση είναι αισιόδοξα  ακόμα 
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και όταν αποτυγχάνουν και εμπιστεύονται τους άλλους  (Dodgson & Wood, 1998). Τα 

άτομα με υψηλή αυτοπεποίθηση τείνουν να έχουν λιγότερο άγχος και ως εκ τούτου να 

έχουν υψηλότερες εργασιακές επιδόσεις (Pyszczynski et al., 2004).  

Η αυτo-αποτελεσματικότητα ως χαρακτηριστικό σχετίζεται με την αντίληψη που έχει 

κάποιος σχετικά με τις δυνατότητες που έχει να εκπληρώσει τα εργασιακά του 

καθήκοντα ή να πετύχει ένα σκοπό. Εάν ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι είναι ικανός 

τότε η εργασιακή του ικανοποίηση είναι υψηλή (Chen, Goddard, & Caper, 2004).  

Υπάρχει ωστόσο και η άποψη (Vancouver et al.,2002) ότι τα άτομα που 

χαρακτηρίζονται από υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα μπορεί να είναι υπερβολικά 

σίγουρα για τις ικανότητές τους και ως εκ τούτου να κάνουν περισσότερα λάθη. 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι το σημείο ελέγχου που δείχνει  πως τα άτομα 

αντιλαμβάνονται τη σχέση των πράξεών τους και τα αποτελεσμάτων αυτών (Rotter, 

1966) υπό την έννοια ότι αισθάνονται ότι ελέγχουν τα αποτελέσματα των πράξεών 

τους. Τα άτομα που έχουν εσωτερικό σημείο ελέγχου έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

στην εργασία και δύσκολα παραμένουν σε μία θέση η οποία δεν τα ικανοποιεί (Spector, 

1982). Τείνουν επίσης να ξεχνούν τις αποτυχίες και ως εκ τούτου να έχουν υψηλότερη 

ικανοποίηση στην εργασία (Rotter, 1975).  

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιτύχουν τους οργανωσιακούς στόχους θα πρέπει να 

προσλαμβάνουν και να διατηρούν εργαζόμενους υψηλών επιδόσεων (Dessler, 2011), 

κάτι όμως που δυστυχώς δεν ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί σε αυτές 

είτε οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες είτε δεν μπορούν να 

παράγουν εργασία υψηλών επιδόσεων ( Saleh & Ndubisi, 2006; Aris, 2007).  

Πέραν όμως των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας πολύ σημαντικά για την 

εργασιακή απόδοση και ικανοποίηση είναι και τα χαρακτηριστικά της εργασίας. Η 

εργασία θα πρέπει να έχει ποικιλία, αυτονομία, ανατροφοδότηση και να έχει σαφή 

καθήκοντα, όταν τα διαθέτει τότε η ικανοποίηση από αυτήν είναι υψηλή (Hackman και 

Lawler,1971). Οι θέσεις εργασίας που έχουν ευρεία καθήκοντα βρέθηκε ότι αυξάνουν 

τόσο την εργασιακή ικανοποίηση όσο και τις εργασιακές επιδόσεις  (Hackman & 

Oldham, 1975).  
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Οι Fried & Ferris (1987) διαπίστωσαν την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της ποικιλίας 

της εργασίας, της εργασιακής ικανοποίησης αλλά και των εργασιακών επιδόσεων. Όσο 

πιο περίπλοκη είναι η εργασία τόσο πιο υπεύθυνη τη θεωρούν οι εργαζόμενοι και τόσο 

αισθάνονται ότι έχει νόημα και έτσι αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι από αυτή (Judge, 

Bono, & Locke, 2000).  

Η γνωστική ικανότητα αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό που δείχνει τις εργασιακές 

επιδόσεις  (Schmidt & Hunter, 1998). Οι εργαζόμενοι που διαθέτουν υψηλή γνωστική 

ικανότητα αποκτούν περισσότερη γνώση και ως εκ τούτου μπορούν να αναλάβουν 

περισσότερα καθήκοντα  (Schmidt, Hunter & Outerbridge, 1986).  

Η γνώση δεν βασίζεται μόνο στην ικανότητα που διαθέτει ένα άτομο αλλά βασίζεται 

επίσης στην προσωπικότητα, στα ενδιαφέροντα και στις διαδικασίες. Το μοντέλο ΡΡΙΚ 

του Ackerman (1992) υποστηρίζει ότι η γνώση βασίζεται σε χαρακτηριστικά που 

δείχνουν ικανότητα και μη ικανότητα όπως για παράδειγμα (στην τελευταία 

περίπτωση) είναι η επένδυση του ατόμου για μία συγκεκριμένη εργασία μπορεί να 

δείξει σε κάποιο βαθμό την γνώση που αποκτά (Chamorro-Premuzic & Furnham, 

2006).  

Ο βαθμός ικανοποίησης του ατόμου από την εργασία του δείχνει και το κατά πόσο θα 

επενδύσει σε αυτή. Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι τα άτομα ελκύονται 

από θέσεις εργασίας στις οποίες ταιριάζουν οι γνωστικές τους ικανότητες (Wilk, 

Desmarais & Sackett, 1995).  

Στις μέρες μας όμως συζητείται και μία άλλη έννοια που είναι αυτή της δέσμευσης των 

εργαζόμενων. Ως τέτοια ορίζεται η ετοιμότητα των εργαζόμενων να βοηθήσουν με τις 

ικανότητές τους την επιχείρηση προκειμένου να γίνει επιτυχημένη και με την ευελιξία 

που χρειάζεται να επιδείξουν σε διαφορετικές περιστάσεις (Shuck & Wollard, 2010).  

Η δέσμευση των εργαζόμενων «είναι μία θετική πνευματική κατάσταση που σχετίζεται 

με την εργασία και χαρακτηρίζεται από αφοσίωση, απορρόφηση και σθένος»  

(Schaufeli et al., 2002). 

Η  Sakovska (2012) υποστηρίζει ότι η δέσμευση των εργαζόμενων επηρεάζεται από 

τρεις συνθήκες που είναι η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και το νόημα που μπορεί να έχει 

η εργασία γι’ αυτούς. Η έρευνα της έδειξε ότι στους εργαζόμενους που αρέσει η 
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δουλειά τους και τη θεωρούν σημαντική, διαθέτουν μεγαλύτερη παρακίνηση στο να 

εξελιχθούν εντός της επιχείρησης.  

Η δέσμευση είναι πολύ σημαντική και σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι 

ενθουσιασμένοι με τη στρατηγική της επιχείρησης και τους ενδιαφέρει η επιτυχία της. 

Η δέσμευση των εργαζομένων αυξάνει την παραγωγικότητα κατά συνέπεια, 

βελτιώνονται οι εργασιακές επιδόσεις και μειώνονται οι αποχωρήσεις (Caplan, 2013). 

Έχει αποδειχθεί ότι οι εργαζόμενοι που επιδεικνύουν εργασιακή δέσμευση έχουν 

υψηλότερες εργασιακές επιδόσεις (Gibbons, 2006).  

Σύμφωνα με το  Journal of Economic Development, Management, IT, Finance & 

Marketing (2012) τα ακόλουθα βοηθούν στη βελτίωση της δέσμευσης των 

εργαζόμενων: α. Επικοινωνία β. Ανταμοιβή γ. Δραστηριότητες δημιουργίας 

οργανωσιακής κουλτούρας ε. Δραστηριότητες δημιουργίας ομάδων. 

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δέσμευση των εργαζόμενων όπως 

είναι οι κατάλληλες προσλήψεις, η αποτελεσματική εκπαίδευση, η κατανομή ισχύος, η 

κατανομή της πληροφορίας και τα συστήματα επιβράβευσης των καλών εργασιακών 

επιδόσεων (Vance & Mathieu, 1999). Σύμφωνα με τον Saima (2011), οι παράγοντες 

που επιδρούν θετικά στη δέσμευση των εργαζόμενων είναι η ομαδική  εργασία, η 

ενθάρρυνση, η ανταμοιβή και η επικοινωνία.  

Η προθυμία του οργανισμού να ενδιαφέρεται και να φροντίζει τους εργαζόμενους 

επηρεάζει θετικά τη δέσμευσή τους, ειδικότερα όταν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία 

μεταξύ της διοίκησης και των εργαζόμενων (CIPD, 2012). Ειδικότερα οι Daprix & 

Faghan (2011) βρήκαν ότι όταν η επικοινωνία είναι διαφανής τότε οι εργαζόμενοι 

εμπιστεύονται τη διοίκηση της επιχείρησης και ως εκ τούτου αυξάνεται η δέσμευσή 

τους προς αυτή. Τα καλά κανάλια επικοινωνίας και η θετική επιχειρησιακή κουλτούρα 

επηρεάζουν τη δέσμευση των εργαζόμενων  (Swatee et al., 2012).  

Το Towers Perrin (2008) υποστήριξε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ταύτιση του 

εργαζόμενου με την επιχείρηση και να αισθάνεται ότι η επιχείρηση αναγνωρίζει τις 

προσπάθειές του. Όταν ο εργαζόμενος αισθάνεται ικανοποίηση από την εργασία του 

τότε η δέσμευσή του είναι μεγαλύτερη.   
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Ο Richman (2004) υποστηρίζει ότι όταν ένας εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος από 

την εργασία του τότε εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες και ως εκ τούτου και οι 

πελάτες είναι ευχαριστημένοι, η παραγωγικότητα αυξάνεται, οι εργαζόμενοι δεν 

αποχωρούν και έτσι η επιχείρηση επιτυγχάνει μεγαλύτερα κέρδη.  

Σύμφωνα με τον Saks (2006) η δέσμευση των εργαζομένων είναι ο βαθμός με τον οποίο 

οι εργαζόμενοι εστιάζουν στην εργασία τους και ότι υπάρχουν δύο τύποι δέσμευσης 

που είναι η δέσμευση στην εργασία δηλ. κατά πόσο το άτομο απορροφάται από την 

εργασία του και η δέσμευση στην επιχείρηση δηλαδή  ο βαθμός στον οποίο το άτομο 

αισθάνεται ότι είναι ψυχολογικά παρόν στον οργανισμό. Η οργανωσιακή δέσμευση 

αποτελείται από τη δέσμευση συνέχισης και την κανονιστική δέσμευση (Saks, 2006).  

Σύμφωνα με τον Konrad (2006) οι εργαζόμενοι που αισθάνονται δέσμευση 

εμπλέκονται στη δημιουργία και εφαρμογή των διαδικασιών του χώρου εργασίας και 

της αλλαγής στον χώρο εργασίας. Οι Simonin  & Ruth (1998) υποστηρίζουν ότι η 

αποτελεσματική διοίκηση είναι αυτή που αφήνει περιθώρια στους εργαζόμενους να 

διαμορφώνουν την εργασία τους. Η δέσμευση πρέπει να είναι μία συνεχής διαδικασία 

και όχι ένα μεμονωμένο περιστατικό (Sharma et al., 2010). 

Σημαντικός είναι και ο παράγοντας αποτελεσματικότητας της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων που μπορεί να επηρεάσει τη δέσμευση των εργαζόμενων (Saima, 2011). 

Ειδικότερα, η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων πρέπει να συνδέει τους 

στόχους της επιχείρησης με την απόδοση των εργαζομένων (Shuck, 2011). Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επιλογής των σωστών εργαζόμενων και τη δημιουργία 

ενός εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο να βοηθά στη διατήρηση και όχι στην 

αποχώρηση των εργαζόμενων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη βοήθεια στους διευθυντές 

(Shuck, 2010; Johnson, 2004). 

Τα στελέχη διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να παρεμβαίνουν όπου είναι 

απαραίτητο για την αύξηση της δέσμευσης των εργαζόμενων  (Truss et al., 2006). Οι 

εργαζόμενοι και οι διευθυντές τους φέρουν ευθύνη για την επίτευξη επιτυχούς 

δέσμευσης (Khan, 1990).  

Υπάρχει το ερώτημα για το εάν η ικανοποίηση αποτελεί ξεχωριστή μεταβλητή για τη 

δέσμευση των εργαζόμενων (Valentine και Fleischman, 2008).  Κάποιοι θεωρητικοί 
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(Bates, 2004;Saks, 2006) υποστηρίζουν ότι οι εργασιακές επιδόσεις των εργαζομένων, 

η επιτυχία του οργανισμού και η κερδοφορία έχουν ως αποτέλεσμα τη δέσμευση των 

εργαζομένων. Νεότερες έρευνες όπως είναι αυτή του Gross (2010) υποστηρίζουν ότι 

έχει σημειωθεί μείωση στη δέσμευση των εργαζόμενων. Η Johnson (2010) κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις προκειμένου να κατέχουν ηγετική θέση παγκόσμια 

είναι απαραίτητο να έχουν ηγέτες εξαιρετικών δυνατοτήτων και οι οποίοι να 

δημιουργούν ομάδες εξίσου εξαιρετικών επιδόσεων.   

Η δέσμευση πρέπει να είναι τόσο από την πλευρά των εργαζόμενων όσο και από την 

πλευρά της διοίκησης και ως εκ τούτου, η δέσμευση είναι για τον οργανισμό μία πολύ 

μεγάλη διαδικασία (Markos και Sridevi, 2010). Οι ίδιοι ερευνητές αναφορικά με το 

ρόλο της διοίκησης της επιχείρησης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κακή διοίκηση 

δημιουργεί εργαζόμενους που δεν έχουν δέσμευση έναντι της επιχείρησης. Εν τούτοις, 

το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί εάν η διοίκηση θέσει ως άμεσο στόχο τη 

βελτίωση της δέσμευσης των εργαζόμενων, ευνοεί την αμφίδρομη επικοινωνία, 

παρέχει ικανοποιητικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, εκπαίδευση και επαγγελματική 

εξέλιξη, παρέχει ανατροφοδότηση,  διαθέτει υψηλή κουλτούρα  και υπάρχει εστίαση 

στους εργαζόμενους υψηλών επιδόσεων.  

Ο Perry (2004) βρήκε ότι αυτό που δημιουργεί δέσμευση στους εργαζόμενους είναι τα 

συναισθήματα που τρέφουν για την επιχείρηση και ο βαθμός στον οποίο γίνονται 

«πρεσβευτές» της.  

Οι Sharma et al. (2010) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις και το προσωπικό τους έχουν 

μία σχέση συνέργιας στην οποία ο ένας εξαρτάται από τον άλλο για να επιτύχουν 

αμφότεροι τους στόχους τους. Κατέληξαν ότι προκειμένου να επιτευχθεί δέσμευση από 

την πλευρά των εργαζόμενων είναι σημαντικό να υπάρχει δικαιοσύνη, αναγνώριση, 

ανταμοιβή και επαγγελματική εξέλιξη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

όπως αυτά αναρτώνται στο apografi.yap.gov.gr,ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων 

μειώνεται διαρκώς στη χώρα μας. Στο διάστημα των τελευταίων έξι χρόνων ο αριθμός 

των δημοσίων υπαλλήλων έχει μειωθεί κατά 130.000 άτομα περίπου. 

Πίνακας 4.1  

 Εξέλιξη Αριθμού Δημοσίων Υπαλλήλων από το 2009 έως 30/11/2015 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30/11/15 

Στενός 

Δημόσιος 

Τομέας 

865.153 796.947 715.686 682.289 635.338 639.436 630.296 

Τακτικό 

προσωπικό 

692.907 667.374 646.657 629.114 599.207 576.856 567.095 

Πηγή: apografi.yap.gov.gr 

Σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 2010 όσον αφορά την εκπαίδευσή τους το 

40% είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ το 35,2% είναι απόφοιτοι λυκείου 

(Enet,2010).Σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι υπάλληλοι υπουργείων και 

δημόσιων φορέων έχουν καλύτερη εκπαίδευση (πανεπιστημιακή ή τεχνολογική). 

Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία του 2013 οι περισσότεροι από τους δημοσίους 

υπαλλήλους μιλούν αγγλικά (146.169), αρκετά λιγότεροι μιλούν γαλλικά (30.781) και 

ακόμα λιγότεροι μιλούν γερμανικά (19.142). Οι περισσότεροι χειρίζονται ηλεκτρονικό 

υπολογιστή  (613.400). Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων είναι 40-

49 ετών.  

Οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις από πλευράς κυβερνήσεων για την αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα χαρακτηρίζονται από έλλειψη συνολικής 

στρατηγικής αντιμετώπισης της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων του δημοσίου. Οι 



  73 

κυβερνητικές ενέργειες περιορίζονται σε αλλεπάλληλες εξαγγελίες για τον τρόπο 

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και στις αντίστοιχες αλλεπάλληλες μειώσεις 

μισθών. 

Στις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις που έχουν εξαγγελθεί εντάσσεται η 

αποσύνδεση του βαθμολογίου από το μισθολόγιο κάτι που χρόνιζε ως αίτημα. Η 

καθήλωση κυρίως των νέων δημοσίων υπαλλήλων στα χαμηλά βαθμολογικά κλιμάκια  

εμπόδιζε την οποιαδήποτε πιθανότητα προαγωγής τους σε ανώτερες θέσεις. Επίσης 

ανακοινώθηκε μισθολογική ωρίμανση ανά διετία για τους υπαλλήλους 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης  και ανά τριετία για τους υπαλλήλους 

υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 13 μισθολογικά κλιμάκια για τους 

υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ και 19 κλιμάκια για τους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ. Οι 

ωριμάνσεις συνδέονται επίσης με τη βαθμολόγηση που θα λάβουν οι υπάλληλοι. Η 

κατάταξη στα νέα μισθολογικά κλιμάκια θα είναι ανάλογη με την προϋπηρεσία και τα 

τυπικά προσόντα. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη (αρχής γενομένης το 

2018)  των αρίστων υπαλλήλων. Το άρθρο 12 συγκεκριμένα αναφέρει:   

 "υπάλληλοι όλων των κατηγοριών οι οποίοι σύμφωνα με τις σχετικές περί 

αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όσο σε 

τρεις συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη 

μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα επιπλέον μισθολογικό 

κλιμάκιο".  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν δίνονται συγκεκριμένες διευκρινήσεις 

σε βασικά θέματα όπως ποιοι είναι οι αξιολογητές, σε ποια βάση, με ποια εκπαίδευση 

ως προς τις αξιολογήσεις και γενικότερη εμπειρία επιτυχημένης διοίκησης 

προσωπικού, θα μπορούν να αξιολογήσουν όταν ειδικότερα στον ελληνικό δημόσιο 

τομέα  οι προαγωγές γίνονται κυρίως με πολιτικά/κομματικά κριτήρια και όχι με 

αντικειμενικά.  Επίσης δεν εξηγείται η γενικότερη στρατηγική του συστήματος 

αξιολόγησης. Σημαντικό είναι ότι ακόμα και οι «άριστοι» θα έχουν μισθολογική 

εξέλιξη σε διαστήματα που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία έτη και το 

ποσοστό των υπαλλήλων που μπορεί να παίρνουν προωθημένη μισθολογική εξέλιξη 

θα κυμαίνεται μεταξύ του 5% και του 15% και θα παίρνουν μισθολογική εξέλιξη η 
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οποία θα συνδέεται με τη δημοσιονομική συγκυρία δηλαδή εάν η συγκυρία είναι κακή, 

όπως είναι η σημερινή, δεν θα προβλέπεται ακόμα και οι «άριστοι» να παίρνουν 

οποιαδήποτε μισθολογική αύξηση. 

Σχετικά δε με το ποσοστό όπως αυτό καθορίζεται, για άλλη μια φορά οριζόντια και 

πρόχειρα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί οργανισμοί 

του δημοσίου όπου εργάζονται πλήθος επιστημόνων και όπου η συντριπτική 

πλειοψηφία γνωσιολογικά είναι ήδη άριστοι. Είναι επίσης προφανές ότι η ελάχιστη 

αυτή προσπάθεια παρακίνησης είναι κακά σχεδιασμένη.  

Θα δημιουργηθεί ωστόσο ένα Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης όπου θα 

μπορούν να ενταχθούν κατόπιν αίτησής τους δημόσιοι υπάλληλοι και μέλη ΔΕΠ με 

αυξημένα προσόντα (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ και Γενικοί 

Διευθυντές, εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν ορίζεται εάν οι Γενικοί Διευθυντές 

που έχουν καταλάβει τις αντίστοιχες θέσεις είναι και αυτοί υψηλών προσόντων). Από 

το μητρώο θα επιλέγονται οι Γενικοί Γραμματείς, οι Αναπλ. Γενικοί Γραμματείς, οι 

Ειδικοί Γραμματείς, οι Πρόεδροι, οι Διοικητές, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα μέλη 

ΔΣ ΝΠΔΔ. Η προκήρυξη των θέσεων αυτών έγινε στις 3/3/2016 και οι τοποθετήσεις 

ολοκληρώθηκαν  μέχρι τις 30/6/2016. 

Ενώ παρατηρούμε ότι οι μισθοί των κατωτέρων υπαλλήλων παγιώνονται ή αυξάνονται 

ελάχιστα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει για τους προϊσταμένους οι οποίοι σε εποχές 

μηδενικών αυξήσεων λαμβάνουν αύξηση κατά μέσο όρο 14% και η οποία είναι η εξής: 

Γενικός Διευθυντής από 900 ευρώ σε 1.000 ευρώ. Διευθυντής από 400 ευρώ σε 450 

ευρώ. Υποδιευθυντής από 300 ευρώ σε 350 ευρώ. Τμηματάρχης από 250 ευρώ σε 300 

ευρώ. Οι αυξήσεις αυτές δόθηκαν χωρίς όμως να αναφέρεται εάν οι ήδη κατέχοντες 

θέσεις ευθύνης θα αξιολογούνται από κάποιον και ποια θα είναι κριτήρια της 

αξιολόγησης ή εάν αυτοί θα αποτελούν μέρος της γενικότερης αξιολόγησης των 

δημοσίων υπαλλήλων. 

Προγενέστερες κυβερνητικές ανακοινώσεις όπου οι κατέχοντες τις θέσεις ευθύνης θα 

αξιολογούνταν και από τους υφισταμένους τους δεν ισχύουν πλέον. 

Το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με το Σχέδιο 

Νόμου, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω κριτήρια: 
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Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα ( δεν διευκρινίζει ποια είναι 

τα κριτήρια αξιολόγησης ενός εργαζόμενου δηλ. με ποια κριτήρια αξιολογείται το 

ενδιαφέρον σε ένα αντικείμενο, πως αξιολογείται η δημιουργικότητα και σε ποιες 

θέσεις π.χ. ένας λογιστής δεν μπορεί να είναι δημιουργικός στην εργασία του γιατί 

μπορεί να καταστεί και επικίνδυνο) 

Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά (πώς ορίζονται οι υπηρεσιακές σχέσεις, πως 

ορίζεται  η επιθυμητή συμπεριφορά, το υπουργείο δεν τα έχει προσδιορίσει)  

Αποτελεσματικότητα (και στο σημείο αυτό δεν αναφέρονται τα κριτήρια μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας) 

Διοικητικές ικανότητες (μόνο για προϊστάμενους ούτε αυτές διευκρινίζεται πώς θα 

αξιολογηθούν) 

Συμβουλευτική συνέντευξη 

Όπως επισημάνθηκε, το υπουργείο δεν έχει δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες 

για το σύστημα αξιολόγησης. Αναφέρει όμως ότι οι αποδοχές αποσυνδέονται από την 

αξιολόγηση και ότι η «βαθμολογία» δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, προφανώς για 

να επισημάνει τη διαφορά με την προηγούμενη κυβέρνηση που συνέδεε την 

αξιολόγηση με τις απολύσεις.  

Το υπουργείο αναφέρει ότι εάν ένας υπάλληλος βαθμολογηθεί αρνητικά τότε μέσω 

συμβουλευτικής συνέντευξης θα αναζητηθούν τρόποι να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 

του είτε με μετεκπαίδευση είτε με τη μετακίνησή του σε άλλη θέση όπου μπορεί να 

είναι περισσότερο αποδοτικός. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί για άλλη 

μία φορά, ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώση και η εμπειρία αυτού που θα αξιολογήσει. 

Στον ελληνικό δημόσιο τομέα, για παράδειγμα,  υπάρχουν προϊστάμενοι ΔΕ που θα 

αξιολογήσουν υπαλλήλους ανώτερους γνωστικά από τους ίδιους. Σε αυτή την 

περίπτωση τι είδους μετεκπαίδευση και μετακίνηση μπορεί να προτείνει κάποιος 

προϊστάμενος για ένα γνωστικά ανώτερο ή πιο εξειδικευμένο υφιστάμενό του; 

Επιπλέον, υπάρχουν και τα φαινόμενα τοποθέτησης διευθυντών που δεν γνωρίζουν το 

γνωστικό αντικείμενο της διεύθυνσής τους γιατί έχουν άλλη ειδικότητα π.χ. 

μαθηματικός να προΐσταται οικονομικής διεύθυνσης κτλ. Παραμένει, λοιπόν, το 
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ερώτημα για το πώς σε αυτές τις περιπτώσεις  αναμένεται να λειτουργήσει 

συμβουλευτικά ο προϊστάμενος;  

Το σχέδιο νόμου ορίζει και το σύστημα επιλογής των προϊσταμένων. Σύμφωνα με αυτό 

ορίζονται τα ακόλουθα: 

« Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων 

επαγγελματικής κατάρτισης (βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, 

αποφοίτηση από ΕΣΔΔΑ, άριστη γνώση ξένων γλωσσών, κλπ.) με συντελεστή 

βαρύτητας στην πρώτη εφαρμογή 40% (δεν έχει διευκρινιστεί ποια είναι η πρώτη 

εφαρμογή). 

Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης (χρόνος 

υπηρεσίας στο δημόσιο ή σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα) με συντελεστή 

βαρύτητας στην πρώτη εφαρμογή 25% (Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι 

είναι η δεύτερη φορά που γίνεται λόγος από τις κυβερνήσεις τα τελευταία έξι χρόνια 

για την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Την πρώτη φορά ήταν για αναγνώριση έξι 

χρόνων προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα που δεν εφαρμόσθηκε τελικά για λόγους 

που δεν εξηγήθηκαν ποτέ. Είναι η δεύτερη αναφορά και αποτελεί σίγουρα σημαντικό 

βήμα βελτίωσης από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί και θα αποτελέσει λύση μαζί 

με την απελευθέρωση του βαθμολογικού για την πρόσβαση νέων στο δημόσιο 

υπαλλήλων υψηλών προσόντων σε θέσεις ευθύνης). 

Μοριοδότηση βάσει της Αξιολόγησης (ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκθέσεων 

αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας) με συντελεστή βαρύτητας στην πρώτη εφαρμογή 

0%. 

 Μοριοδότηση βάσει Δομημένης (Λυσιτελούς) Συνέντευξης, υπό την ευθύνη του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που θα περιλαμβάνει 2 

θεματικές ενότητες: α) Συζήτηση επί ερωτήσεων σχετικών με τη γνώση του 

αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης 

γενικότερα σε σχέση  και με τις ανάλογες δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, 

όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του (δεν αναφέρεται όμως τη γνώση που πρέπει  

να έχει για το γνωστικό αντικείμενο συγκεκριμένης θέσης π.χ. ένας προϊστάμενος που 
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αιτείται για θέση προϊσταμένου λογιστηρίου μπορεί να γνωρίζει καλά τα θέματα της 

δημόσιας διοίκησης αλλά να μην γνωρίζει π.χ. λογιστική) 

β) Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου (situational interview) που έχει ως σκοπό να 

αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να 

συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις 

και να διαχειρίζεται κρίσεις. Για τη βαθμολόγηση θα λαμβάνονται υπόψη, επίσης, οι 

επικοινωνιακές και διευθυντικές δεξιότητες και εμπειρίες, η ικανότητα διαχείρισης 

χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα 

συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου, με τον 

συντελεστή βαρύτητας της Συνέντευξης στην πρώτη εφαρμογή να ανέρχεται 

στο 35%. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο ρόλος της Συνέντευξης θα είναι 

καθοριστικός για την Επιλογή των Υπαλλήλων σε Θέσεις Ευθύνης, τουλάχιστον κατά 

την πρώτη εφαρμογή του νέου Συστήματος Επιλογής Προϊσταμένων Δημοσίου μέσα 

στο 2016 και για μία τριετία. Επίσης είναι και το μόνο μέρος στο οποίο μπορεί ο 

υποψήφιος να βελτιώσει τη βαθμολογία του σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με 

την κατάλληλη γνώση και προετοιμασία, ώστε "να μην πάει (στη συνέντευξη) 

αδιάβαστος" αλλά αντίθετα να πετύχει υψηλό σκορ αποκτώντας σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα. (Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ανταπόκριση σε συνθήκες πίεσης κτλ. 

δεν είναι κάτι που μαθαίνεται εύκολα, συνεπώς δεν είναι κατανοητό πως ο υποψήφιος 

θα τα βελτιώσει σε τέτοιο βαθμό που δεν θα είναι «αδιάβαστος» την επόμενη φορά). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΡΕΥΝΑ 

Η έρευνα διενεργήθηκε σε 95 εργαζόμενους ΚΕΠ στην περιοχή του Δήμου της Αθήνας 

και είναι ποσοτική.  

Δημογραφικά Στοιχεία 

Η πλειοψηφία (70) είναι γυναίκες έναντι 25 που είναι οι άντρες. 

Διάγραμμα 5.1   

Φύλο 

 

Η πλειοψηφία των εργαζομένων ανήκει σε παραγωγική ηλικία δηλαδή 31-50 ετών 

Διάγραμμα 5.2   

Ηλικία 
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Ερώτηση 1η  

Η εκπαίδευση έγινε στα ΚΕΠ; 

Οι απαντήσεις είναι σχεδόν ισοκατανεμημένες με την πλειοψηφία να είναι ελαφρώς 

υπέρ του Ναι, δηλαδή η εκπαίδευση έγινε εντός των ΚΕΠ. 

Διάγραμμα 5.3  

Εκπαίδευση στα ΚΕΠ 

 

Ερώτηση 2η  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίστηκαν μέσω έρευνας στο προσωπικό του ΚΕΠ; 

Η συντριπτική πλειοψηφία (66) απάντησαν ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

καθορίστηκαν μέσω έρευνας στο προσωπικό του ΚΕΠ ενώ ένας σημαντικός αριθμός 

δήλωσαν ότι δεν ξέρουν πως καθορίστηκαν οι εκπαιδευτικές ανάγκες. 

41; 48%
44; 52%
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Διάγραμμα 5.4   

Καθορισμός εκπαιδευτικών αναγκών 

 

 

Ερώτηση 3η 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται από τους υπαλλήλους όλων των βαθμίδων; 

Παρόμοιες απαντήσεις με την προηγούμενη ερώτηση δόθηκαν και σε αυτή κάτι που 

υποδηλώνει ισχυρό συσχετισμό των απαντήσεων. Αναλυτικότερα, πενήντα 

εργαζόμενοι απάντησαν ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν καθορίζονται από τους 

υπαλλήλους όλων των βαθμίδων, ένας σημαντικός αριθμός (22) απάντησαν ότι δεν 

γνωρίζουν ενώ είκοσι τρεις απάντησαν ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται από 

τους υπαλλήλους όλων των βαθμίδων.  

Διάγραμμα 5.5   

Καθορισμός εκπαιδευτικών αναγκών από όλες τις βαθμίδες 
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Ερώτηση 4η 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται σε ετήσια βάση; 

Η συντριπτική πλειοψηφία (85) ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν καθορίζονται σε 

ετήσια βάση.  

Διάγραμμα 5.6  

Καθορισμός εκπαιδευτικών αναγκών σε ετήσια βάση 

 

Ερώτηση 5η 

Κάθε εργασιακή θέση έχει καθορισμένες δεξιότητες και ικανότητες; 

88% (84 εργαζόμενοι) απάντησαν ότι κάθε εργασιακή θέση δεν έχει καθορισμένες 

δεξιότητες και ικανότητες  ενώ δέκα απάντησαν ότι έχει ενώ ένας δεν γνωρίζει αν η 

κάθε εργασιακή θέση έχει καθορισμένες δεξιότητες και ικανότητες. 

Διάγραμμα 5.7  

Καθορισμός δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανά εργασιακή θέση 
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Ερώτηση 6η 

Οι βασικές δεξιότητες της κάθε θέσης εργασίας λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό 

των εκπαιδευτικών αναγκών; 

 

Ο αριθμός των απαντήσεων είναι παρόμοιος με της προηγούμενης ερώτησης κάτι που 

υποδηλώνει υψηλό συσχετισμό. Πιο συγκεκριμένα 87% (82 εργαζόμενοι) απάντησαν 

ότι οι βασικές δεξιότητες της κάθε θέσης εργασίας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 

καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, έξι απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ενώ μόνο 

επτά απάντησαν ότι οι βασικές δεξιότητες λαμβάνονται υπόψη. 

Διάγραμμα 5.8   

Καθορισμός εκπαιδευτικών αναγκών σε σχέση με τις βασικές δεξιότητες 

 

Ερώτηση 7η 

Πόσα επιμορφωτικά σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει τον τελευταίο χρόνο; 

Δύο σεμινάρια παρακολούθησαν 76 εργαζόμενοι ενώ εννέα παρακολούθησαν ένα 

σεμινάριο κατά τον τελευταίο χρόνο ενώ δέκα δήλωσαν κανένα. Η συντριπτική 

πλειοψηφία λοιπόν εκπαιδεύτηκε με τουλάχιστον ένα σεμινάριο το παρελθόν έτος. 
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Διάγραμμα 5.9  

Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων κατά τον τελευταίο χρόνο 

 

Ερώτηση 8η 

Πόσα επιμορφωτικά σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει συνολικά; 

Στην ερώτηση αυτή απάντησαν μόνο είκοσι ένας εργαζόμενοι. Πιθανόν επειδή η 

ερώτηση απαιτούσε ανάκληση στη μνήμη να μην μπορούσαν να θυμηθούν. Η 

πλειοψηφία απάντησε ότι έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο και άνω 

συνολικά.  

Διάγραμμα 5.10  

Σύνολο επιμορφωτικών σεμιναρίων 

 

Ερώτηση 9η 

Αξιολογείται η αποδοτικότητα των σεμιναρίων που έχετε παρακολουθήσει από τη 

διοίκηση; Εάν ναι, πώς; 
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 Ο ίδιος χαμηλός αριθμός με την προηγούμενη ερώτηση δηλαδή μόνο είκοσι ένας 

εργαζόμενοι απάντησαν. Η συντριπτική πλειοψηφία (16) απάντησαν ότι συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγια μετά το σεμινάριο, δύο δεν διευκρίνισαν, ένας απάντησε ότι του έγινε 

προσωπική συνέντευξη ενώ δύο είπαν ότι δεν αξιολογείται η αποδοτικότητα. 

Διάγραμμα 5.11   

Αξιολόγηση αποδοτικότητας σεμιναρίων 

 

Ερώτηση 10η 

Η διοίκηση θέτει εμπόδια στην παρακολούθηση σεμιναρίων από τους εργαζομένους; 

Μόνο είκοσι τρεις εργαζόμενοι απάντησαν σε αυτή την ερώτηση. Έντεκα απάντησαν 

ότι η διοίκηση δεν θέτει εμπόδια, οκτώ απάντησαν θετικά ενώ τέσσερις απάντησαν ότι 

δεν ξέρουν.  

Διάγραμμα 5.12  

Εμπόδια από την διοίκηση 
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Ερώτηση 11η 

Έχετε εκπαιδευτεί στην εξυπηρέτηση πολιτών; 

Και σε αυτή την ερώτηση απάντησαν μόνο είκοσι τρεις εργαζόμενοι. Οι απαντήσεις 

είναι ισοκατανεμημένες δηλαδή δώδεκα απάντησαν ότι έχουν εκπαιδευτεί στην 

εξυπηρέτηση πολιτών ενώ έντεκα απάντησαν αρνητικά. 

Διάγραμμα 5.13   

Εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πολιτών 

 

Ερώτηση 12η 

Σε τι είδους αντικείμενα έχετε εκπαιδευτεί; 

Απάντησαν είκοσι τρείς εργαζόμενοι. Οκτώ απάντησαν ότι έχουν εκπαιδευτεί στην 

εξυπηρέτηση πολιτών ενώ επτά απάντησαν ότι εκπαιδεύτηκαν σε θέματα δημόσιας 

διοίκησης ενώ ενδιαφέρον είναι ότι ένας απάντησε σε εξυπηρέτηση πολιτών, θέματα 

δημόσιας διοίκησης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

12; 52%
11; 48% Ναι

Όχι
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Διάγραμμα 5.14   

Εκπαιδευτικά αντικείμενα 

 

Ερώτηση 13η 

Σας παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω του Η/Υ σας; 

Και σε αυτή την ερώτηση απάντησαν είκοσι τρεις εργαζόμενοι. Η πλειοψηφία (18) 

απάντησαν αρνητικά, τέσσερις θετικά ενώ ένας εργαζόμενος δεν γνώριζε εάν 

παρέχεται εκπαίδευση μέσω του Η/Υ. 

Διάγραμμα 5.15  

Εκπαίδευση μέσω Η/Υ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιτρέπουν τη σκιαγράφηση του επιπέδου εκπαίδευσης 

στα ΚΕΠ. 

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων στα ΚΕΠ είναι παραγωγικής ηλικίας (31-50 ετών), 

κυρίως γυναίκες (παραδοσιακά ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα προτιμούνταν από 

γυναίκες λόγω των παροχών και του ωραρίου που επιτρέπει τη δημιουργία 

οικογένειας).  

Η εκπαίδευση έγινε και εντός και εκτός ΚΕΠ με ελαφρά πλειοψηφία της εκπαίδευσης 

εντός ΚΕΠ. Το προσωπικό των ΚΕΠ απάντησε ότι δεν ερωτήθηκαν για τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες ενώ οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν καθορίζονται από 

υπαλλήλους όλων των βαθμίδων κάτι που δείχνει τη μικρή συμμετοχή των υπαλλήλων 

στη λήψη αποφάσεων αλλά και στη συμμετοχή για θέματα που τους αφορούν όπως 

είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Συνεπώς η εμπλοκή των εργαζομένων δεν 

χρησιμοποιείται ως κίνητρο όπως είχαν προτείνει οι Berg et al. (1984).  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν καθορίζονται σε ετήσια βάση κάτι που υποδηλώνει ότι 

υπάρχει πρόβλημα στην οργάνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και πιθανόν της ίδιας 

της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα. Συνήθως, η διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα καθορίζεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού-

Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία είναι υπεύθυνη για τις παρουσίες, ασθένειες των 

εργαζομένων και σε πολύ μικρότερο βαθμό για τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα ήταν 

ενδιαφέρουσα μία μελλοντική έρευνα όσον αφορά το βαθμό και την οργάνωση των 

συγκεκριμένων Διευθύνσεων  στο Δημόσιο τομέα.  

Την αδυναμία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων δείχνουν και οι απαντήσεις των 

εργαζομένων σχετικά με τον καθορισμό των δεξιοτήτων για κάθε θέση εργασίας όπου 

88% (84 εργαζόμενοι) απάντησαν ότι κάθε εργασιακή θέση δεν έχει καθορισμένες 

δεξιότητες και ικανότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη περιγραφή 

των θέσεων εργασίας και κατά συνέπεια δεν έχουν οριοθετηθεί οι ικανότητες και οι 

δεξιότητες κάτι που δυσχεραίνει την εκπαίδευση γιατί μπορεί οι εργαζόμενοι να 
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εκπαιδευτούν σε θέματα που δεν αφορούν τα καθήκοντά τους. Σε αυτό το θέμα χρήζει 

διερεύνησης το κατά πόσο υπάρχει το job rotation στον Ελληνικό δημόσιο τομέα 

προκειμένου να εξετασθεί εάν τα θέματα στα οποία εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι 

μπορεί να μην τους βοηθούν στην παρούσα θέση εργασίας αλλά σε μία μελλοντική. 

Σίγουρα όμως είναι αρνητικό για τα παρόντα καθήκοντά τους να μην υπάρχει 

συσχετισμός δεξιοτήτων και εκπαιδευτικών αναγκών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 

επίσης ότι δεν εφαρμόζεται στον ελληνικό δημόσιο τομέα η στρατηγική διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων που σύμφωνα με τους Sheppeck & Willitello (2000) περιλαμβάνει 

τις εργασιακές πολιτικές και τις δεξιότητες των εργαζομένων και τη μέτρηση της 

απόδοσης και της ενίσχυσης. 

Το 87% των εργαζομένων απάντησε ότι οι βασικές δεξιότητες της κάθε θέσης εργασίας 

δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών (!).  Θα είχε 

εξαιρετικό ενδιαφέρον και στο σημείο αυτό να γίνει μία μελλοντική έρευνα σχετικά με 

τη διερεύνηση των κριτηρίων βάσει των οποίων γίνεται το όποιο πρόγραμμα 

κατάρτισης των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. 

Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης να εξετασθεί και ο βαθμός εργασιακής ικανοποίησης των 

εργαζομένων από τη στιγμή που οι θέσεις εργασίας δεν καθορίζονται με συγκεκριμένα 

καθήκοντα και δεξιότητες αλλά και το κατά πόσο μπορεί να γίνει αξιολόγηση της 

απόδοσης στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που 

είναι πολύ πιθανόν να μην αντιστοιχούν στις δεξιότητές τους αλλά και δεν έχουν 

εκπαιδευτεί για τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει η παρούσα θέση εργασίας τους. Θα 

υποστηρίζαμε λοιπόν ότι ο ελληνικός δημόσιος τομέας δεν εφαρμόζει συστήματα 

υψηλής απόδοσης γιατί δεν επενδύει στους εργαζόμενους μέσω της ουσιαστικής 

εκπαίδευσης. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα 

ΚΕΠ είναι ένα οργανισμός που μαθαίνει και έτσι υπολείπεται των σύγχρονων τάσεων.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ωστόσο ότι τουλάχιστον 76 εργαζόμενοι 

παρακολούθησαν ένα σεμινάριο κατά τον τελευταίο χρόνο. Σε συσχέτιση με τις 

επόμενες ερωτήσεις που έμπαιναν σε περισσότερες λεπτομέρειες για τα σεμινάρια και 

στις οποίες απάντησαν περίπου 23 εργαζόμενοι, υποθέτουμε ότι αφενός πιθανόν δεν 

έγινε κατανοητό το τι εννοείται με σεμινάριο αφετέρου ότι μάλλον η συντριπτική 

πλειοψηφία των εργαζόμενων εκπαιδεύτηκε εσωτερικά στα ΚΕΠ παρά την 

ισοκατανεμημένη απάντηση που έδωσαν στην αρχή σχετικά με το εάν η εκπαίδευση 
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πραγματοποιήθηκε εντός ή εκτός των ΚΕΠ. Το σημείο αυτό χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθεί ο λόγος ύπαρξης αυτής της απόκλισης. 

Η διαφορά αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι μόνο είκοσι ένα εργαζόμενοι 

απάντησαν ότι συνολικά έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια με την πλειοψηφία να 

δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο συνολικά. Όπως 

προαναφέρθηκε, πιθανόν ο λόγος να ήταν ότι  η ερώτηση απαιτούσε ανάκληση στη 

μνήμη αλλά και για τον πιθανό λόγο ότι μπορεί τελικά οι εργαζόμενοι που 

παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο εντός ΚΕΠ να ήταν περισσότεροι. Και σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να διερευνηθεί εάν τα σεμινάρια εντός ΚΕΠ έγιναν υπό τη μορφή 

ενημέρωσης από κάποιον/α προϊστάμενο/η ή διενεργήθηκαν από κάποιον τρίτο φορέα 

ιδιωτικό ή δημόσιο όπως είναι το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής 

Δημόσιας Διοίκησης. 

Η ένδειξη ότι αυτοί που παρακολούθησαν πραγματικά σεμινάρια ήταν πολλοί 

λιγότεροι από αυτούς που δήλωσαν ότι παρακολούθησαν ενδυναμώνεται από το 

γεγονός ότι μόνο είκοσι ένας εργαζόμενοι απάντησαν στην ερώτηση της αξιολόγησης 

της αποδοτικότητας των σεμιναρίων και η πλειοψηφία απάντησε ότι συμπλήρωσε 

ερωτηματολόγια μετά το σεμινάριο κάτι που συνηθίζεται στα σεμινάρια της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αλλά και σε άλλους τρίτους φορείς. Συνεπώς τείνουμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σχεδόν το 1/5 των εργαζομένων έχει πραγματικά 

εκπαιδευτεί και ότι οι υπόλοιποι πιθανόν να είχαν κάποια ενημέρωση εσωτερική αλλά 

δεν γνωρίζουμε σε ποια θέματα λόγω του ότι ανέφεραν ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί σε 

δεξιότητες για την εργασία τους. Χρήζει λοιπόν διερεύνησης στα αντικείμενα που 

έχουν ενημερωθεί εντός ΚΕΠ. 

Στην ερώτηση του εάν τους θέτει εμπόδια η διοίκηση για την επιμόρφωσή τους πάλι 

απάντησε το 1/5 περίπου ωστόσο ενώ οι έντεκα είπαν ότι η διοίκηση δεν θέτει εμπόδια, 

οκτώ απάντησαν θετικά δηλαδή ότι η διοίκηση τους θέτει εμπόδια ενώ τέσσερις 

απάντησαν ότι δεν ξέρουν. Με άλλα λόγια ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 

απάντησε ότι η διοίκηση τους θέτει εμπόδια που εάν προστεθεί στη μάζα των 

υπαλλήλων που δεν έχει εκπαιδευθεί, ενισχύει την άποψη ότι η εκπαίδευση των 

εργαζομένων στα ΚΕΠ είναι ελλιπής. Το περιβάλλον δεν είναι λοιπόν υποστηρικτικό 

όπως θα έπρεπε να ήταν εάν εφαρμοζόταν στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 

στο δημόσιο τομέα.  
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Στο θέμα της απόκτησης εκπαίδευσης στην εξυπηρέτηση πολιτών, πάλι απάντησε το 

ίδιο ποσοστό και μάλιστα σχεδόν οι μισοί απάντησαν αρνητικά. Εάν και αυτό 

προστεθεί στο σύνολο των υπόλοιπων εργαζομένων βλέπουμε ότι ενώ οι εργαζόμενοι 

των ΚΕΠ έρχονται σε συνεχή επαφή με το κοινό (πολίτες) εν τούτοις δεν έχουν 

εκπαιδευθεί στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τους εξυπηρετήσουν. Και αυτό το 

στοιχείο έρχεται σε αντίθεση με αυτά που υποστήριξε ο Armstrong (2008) δηλαδή ότι 

η ενδυνάμωση των εργαζομένων μεταφέρει την εστίαση των εργαζομένων από 

τεχνικές, σε γνωστικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Διαπροσωπικές δεξιότητες όπως 

είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών αποτελεί στοιχείο στο οποίο δεν δίνεται σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα έμφαση κάτι που είναι αρνητικό και από την πλευρά του ότι οι 

αναπτυγμένες διαπροσωπικές δεξιότητες δημιουργούν και ευχάριστα άτομα τα οποία 

σύμφωνα με τους Hurtz & Donnovan (2000) ταιριάζουν καλύτερα σε θέσεις εργασίας 

που είναι προσανατολισμένες στα άτομα όπως είναι αυτές των ΚΕΠ θα προσθέταμε. 

Πιθανόν επίσης είναι να μην κατανοούν οι εργαζόμενοι τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση 

στην εξυπηρέτηση πολιτών γιατί στην επόμενη ερώτηση που τέθηκε μόνο εννέα 

απάντησαν ότι έχουν εκπαιδευτεί στην εξυπηρέτηση πολιτών ενώ σημαντικό ποσοστό 

έχει εκπαιδευτεί σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Τέλος από τους εργαζόμενους που 

έχουν απαντήσει ότι έχουν εκπαιδευτεί, η πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν λαμβάνουν 

εκπαίδευση μέσω Η/Υ. 

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στα ΚΕΠ σε σημαντικά 

θέματα της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων όπως είναι η ανάλυση των θέσεων εργασίας 

και των δεξιοτήτων που τις συνοδεύουν αλλά και στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες δεν προγραμματίζονται ως θα έπρεπε και δεν ανταποκρίνονται στις θέσεις 

εργασίας. Μικρό ποσοστό των εργαζομένων εκπαιδεύεται τελικά αλλά δεν γίνεται 

χρήση ούτε των νέων τεχνολογιών ενώ ακόμα μικρότερο ποσοστό εκπαιδεύεται στην 

εξυπηρέτηση πολιτών κάτι που θα έπρεπε να είναι υψίστης προτεραιότητας έτσι ώστε 

και ο πολίτης να είναι ευχαριστημένος αλλά και ο εργαζόμενος. Η έλλειψη επαρκούς 

εκπαίδευσης στους εργαζόμενους δείχνει ότι τα ΚΕΠ δεν διαπνέονται από κουλτούρα 

υψηλής απόδοσης γιατί όπως αναφέρει ο Armstrong (2008) «δεν δίνεται η δυνατότητα 

στους εργαζόμενους να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις ικανότητες και τις δεξιότητές 

τους». Μία άλλη απώλεια με την έλλειψη της επαρκούς εκπαίδευσης είναι ότι η 

σιωπηλή γνώση δεν μετατρέπεται σε φανερή (Armitage & Keeble-Allen, 2007). Θα 
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προσθέταμε επίσης ότι η έλλειψη εκπαίδευσης θα έχει και αρνητικές επιπτώσεις και 

στις εργασιακές επιδόσεις (Ng & Feldman, 2009). 

Συνεπώς δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε η αποδοτικότητα των ΚΕΠ εν γένει, ούτε η 

αποδοτικότητα των εργαζομένων αλλά ούτε και η αποδοτικότητα της εκπαίδευσης σε 

σχέση με τη θέση εργασίας γιατί δεν υπάρχουν συστήματα μέτρησης ούτε κριτήρια. 

Ειδικότερα τη στιγμή που δεν μπορεί να μετρηθεί η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσματικότητα των παραπάνω είναι απορίας άξιον το πώς μπορεί να γίνει η 

αξιολόγηση των εργαζομένων ενώ όπως αναφέρουν οι Vance & Mathieu (1999) η 

αποτελεσματική εκπαίδευση αυξάνει τη δέσμευση των εργαζομένων και ως εκ τούτου 

και τις εργασιακές τους επιδόσεις.  

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνολική παθογένεια της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης ακόμα και σε έναν, κατά πολλούς, επιτυχημένο θεσμό όπως είναι τα ΚΕΠ. 

Είναι γεγονός ότι λίγη προσοχή έχει δοθεί στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

εκπαίδευσης στο δημόσιο τομέα κάτι που αποτελεί σημαντική παράλειψη γιατί οι 

πρακτικές αυτές είναι διεθνώς αποδεκτές (Wood, 1995). Ένας από τους λόγους θα 

μπορούσε να είναι αυτό που ανέφερε ο MacDuffie (1995) δηλαδή ότι η επένδυση στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο προτιμάται όταν τα μελλοντικά οφέλη όσον αφορά την 

επαυξημένη παραγωγικότητα ξεπερνούν το κόστος. Έχει γίνει όμως υπολογισμός του 

οφέλους της αυξημένης παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα; Ενδιαφέρει ο 

ελληνικός δημόσιος τομέας να εφαρμόζει στρατηγική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

υψηλής απόδοσης και στρατηγικής ποιότητας όπως είναι η παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών στους πολίτες; Ερωτήματα που μένει να απαντηθούν, πιθανόν σε μία 

μελλοντική έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια της 

εκπόνησης της διπλωματικής διατριβής του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: « ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ » 

από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Κοντού Αικατερίνη. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δεκαπέντε (15) απλές ερωτήσεις για τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των υπαλλήλων των ΚΕΠ και η συμπλήρωσή του απαιτεί μόλις 

10 λεπτά. 

 

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας, 
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1. Φύλο                       Γυναίκα                            Άντρας 

 

2. Ηλικία                     20-30 □    31-40 □    41 –50 □     51 – 65 □ 

 

3. Η εκπαίδευση έγινε εντός των ΚΕΠ; Ναι   □    Όχι  □      

 

 

4. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίστηκαν μέσω έρευνας στο προσωπικό του 

ΚΕΠ;  Ναι   □    Όχι  □     Δεν ξέρω □ 

 

5. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται από τους υπαλλήλους όλων των 

βαθμίδων; Ναι   □    Όχι  □     Δεν ξέρω □ 

 

6. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καθορίζονται σε ετήσια βάση;  

       Ναι   □    Όχι  □     Δεν ξέρω □ 

 

7. Κάθε εργασιακή θέση έχει καθορισμένες δεξιότητες και ικανότητες;  

       Ναι   □    Όχι  □     Δεν ξέρω □ 

 

8. Οι βασικές δεξιότητες της κάθε θέσης εργασίας λαμβάνονται υπόψη για τον 

καθορισμό των  εκπαιδευτικών αναγκών;        

Ναι   □    Όχι  □     Δεν ξέρω □ 
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9. Πόσα επιμορφωτικά σεμινάρια έχετε ακολουθήσει τον τελευταίο χρόνο; 

________________ 

 

10.  Πόσα σεμινάρια έχετε παρακολουθήσει συνολικά; 

 

11. Αξιολογείται η αποδοτικότητα των σεμιναρίων που έχετε παρακολουθήσει 

από την διοίκηση; Εάν ναι, πώς; 

 

Με συμπλήρωση ερωτηματολογίων μετά το σεμινάριο □ 

Με διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων □ 

Άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε □ 

 

 

 12. Η διοίκηση θέτει εμπόδια στην παρακολούθηση σεμιναρίων από τους 

εργαζόμενους; Ναι   □    Όχι  □     Δεν ξέρω □ 

 

13.Έχετε εκπαιδευθεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών;  

       Ναι   □    Όχι  □     Δεν ξέρω □ 

 

14. Σε τί είδους αντικείμενα έχετε εκπαιδευτεί; 

       Οικονομικά   □    Εξυπηρέτηση πολιτών  □   Θέματα δημόσιας διοίκησης  Άλλο 

□ Παρακαλώ διευκρινίστε: ____________________ 
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15. Σας παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω του Η/Υ σας; 

       Ναι   □    Όχι  □     Δεν ξέρω □ 
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