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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 Λίγν πξηλ ηελ νινθιήξωζε ηωλ ζπνπδώλ κνπ ζηα πιαίζηα ηνπ  

Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Σνπηθή 

θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε», αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζω όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηά κνπ. 

 Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζω όινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηηο πνιύηηκεο 

γλώζεηο πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαη ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηήζω ζηε ζπλέρεηα ηεο θαξηέξαο 

κνπ.   

 Θα ήζεια όκωο λα επραξηζηήζω ηδηαίηεξα ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ θ. 

Νηθόιαν Γεωξγόπνπιν, θαηαξρήλ γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ κνπ ελέπλεπζε γηα ηνλ 

αληηθείκελν ηνπ κάλαηδκελη θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε θαη ηελ 

πνιύηηκε θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζνδήγεζε ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηπιωκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο. 

 Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ ε νπνία βνήζεζε κε ηνλ ηξόπν 

ηεο ζε απηή ηε πξνζπάζεηά κνπ. 
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Ζ ηξαηεγηθή Γηνίθεζε ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ σο 

Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα ζηνπο Ο.Σ.Α.:  

Μειέηε Πεξίπησζεο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο. 

εκαληηθνί φξνη: Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, 

Αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα,  Μεηαξξχζκηζε. 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ  
 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ 

ζηνπο Ο.Σ.Α., δίλνληαο ηνπο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 ην πξψην κέξνο παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη κε αλαθνξά ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηε δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθήο, ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εηζαγσγή ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηελ έληνλε κεηαξξπζκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα σο κηα ζπλνιηθή 

αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 ην δεχηεξν κέξνο αλαιχνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ζπκβάινπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ επίηεπμε 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο θαη ν ξφινο ηνπ κάλαηδεξ 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο γηα λα πεηχρεη ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα. 

 Σν ηξίην κέξνο αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο εξγαιείσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη, ζηε δηαρείξηζε – αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ ηε 

ζεσξία ησλ Πφξσλ θαη Ηθαλνηήησλ, ηεο Αιπζίδαο Αμίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο  ηνπ Balanced Scorecard γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο. 

 ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο – κειέηε πεξίπησζεο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηήζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έηζη ψζηε απηφ λα κεηαηξαπεί ζε αλαληηθαηάζηαην 

πφξν ηνπ Γήκνπ. 
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Strategic Management of Human Resources as a Competitive 

Advantage in Local Authority Organizations.  

Case Study: Municipality of Agia Paraskevi, Attica 

Key Terms: Local Authority, Public Administration, Human Resources 

Management, Strategic Management, Workforce, Competitive Advantage, 

Reform 

ABSTRACT 
 

The specific study aims at analyzing the involvement of workforce in the processes of 

forming and materializing certain strategies in Local Authority Organisations giving a 

competitive advantage in the field of offered services. 

The first part presents the theoretical background of strategic management with reference 

to the external and internal environment, the formation of strategy, strategy 

implementation and finally its evaluation and control. Additionally, there has been 

reference to the introduction of strategic thinking in Public Administration and in intense 

reform activity as an overall restructuring of infrastructure operations in Public 

Administration.  

The second part analyses the operations of Human Resources Management so that the 

employees contribute the most to achieve a sustainable competitive advantage, as well as 

the role of the manager who can make innovative suggestions to achieve the best result.  

The third part refers to the field of applying strategic management tools in managing or 

utilizing manpower through the Theory of Resources and Capabilities, the Value Chain 

and the application of Balanced Scorecard Methodology to estimate performance.  

In the fourth and last part of the case study, there has been an attempt to approach the 

way in which the Municipality of Agia Paraskevi will take advantage of the opportunities 

offered in the field of Public Administration with a view to utilizing manpower in order 

to turn it into an irreplaceable resource of the Municipality. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ & ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 

1.1 Ειςαγωγή 
 

Όιν θαη πην ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξφληα κειεηάηαη ην θαηά πφζν ηερληθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ πεδίν 

εθαξκνγήο θαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κέζσ ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη. θνπφο ησλ 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ είλαη πάληα ε παξνρή ησλ θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο 

αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο. 

Σν ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ησλ απεηιψλ θαη ησλ 

επθαηξηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Αλψηαηε Γηνίθεζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

γλσξίδνληαο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο. Ζ αβεβαηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θάλεη ηνλ θάζε νξγαληζκφ λα δηακνξθψλεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε πινπνίεζε ηνπο λα νδεγεί ζε άθξσο κεηξήζηκα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαο ηελ επίδνζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αξρηθά 

ζέηεη. 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, φζν θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ απηή ζα θέξεη. 

1.2 τρατηγικό Μάνατζμεντ 
 

Χο ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε επίδνζε κηαο επηρείξεζεο 

ψζηε κέζα απφ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ επηβίσζε θαη επηθξάηεζε ζην παξφλ, λα ηεζνχλ 

ηα ζεκέιηα γηα ηελ επηηπρή πνξεία ζην κέιινλ (Γεσξγφπνπινο, 2013). Σα ζηάδηα πνπ 

απνηεινχλ ηε δνκή ηνπ  ηξαηεγηθνχ  Μάλαηδκελη είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, ε πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο, ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 1.1. 



 

8 
 

  

 

Γηάγξακκα 1.1: Σν Τπφδεηγκα ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη. 

Πεγή: Ν. Γεσξγφπνπινο, ‘ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη’, Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ, 2013. 

Κάζε νξγαληζκφο πξηλ μεθηλήζεη λα δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νθείιεη λα 

αληρλεχζεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.  

1.2.1 Ανίχνευςη περιβάλλοντοσ 
 

Σν ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη αληρλεχεη ην πεξηβάιινλ γηα λα εληνπίζεη επθαηξίεο 

θαη πηζαλέο απεηιέο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε δπλάκεηο 

θαη αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

πεξηιακβάλεη: 

Α) Σελ αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο:. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επεξεάδεη ηνλ νξγαληζκφ, ην πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζε γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ (ή 

καθξνπεξηβάιινλ) θαη άκεζν πεξηβάιινλ (ή κηθξνπεξηβάιινλ). 

Σν γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ ην νπνίν επεξεάδεη ηνλ νξγαληζκφ θαζψο θαη φινπο 

ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ θιάδνπ. θαζνξίδεηαη απφ παξάγνληεο πνιηηηθνχο-λνκηθνχο, 

νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο, ηερλνινγηθνχο θαη κειεηάηαη κε ηελ αλάιπζε PEST. Οη 

παξάγνληεο απηνί δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ, παξφια απηά 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δξάζε ηνπ. 
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Σν άκεζν πεξηβάιινλ αληρλεχεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν αμηνινγψληαο  ηε 

ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο παξάγνληεο φπσο, 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ, δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ, 

αληαγσληζηέο, απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα, απεηιή απφ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αλαιχεηαη κε ην ππφδεηγκα PORTER, φπσο εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα 1.2. 

 

 

Γηάγξακκα 1.2: Παξάγνληεο ηνπ Πεξηβάιινληνο (Δμσηεξηθνχ θαη Δζσηεξηθνχ). 

Πεγή: Ν. Γεσξγφπνπινο, ‘ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη’, Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ, 2013. 

Β) Σελ αλίρλεπζε ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο: Ζ εμαζθάιηζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελφο νξγαληζκνχ δελ επηηπγράλεηαη κφλν κε ηελ 

αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ππεχζπλνη γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ θπξίσο κέζα ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, ψζηε λα εληνπίζνπλ θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, βξίζθνληαο έηζη ηνλ ηξφπν λα 

δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηνπλ (Hunger, Wheelen, 2004). 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά  πνπ εμεηάδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πξνζδηνξίδνληαη απφ α) ηε δνκή, β) ηελ θνπιηνχξα θαη γ) ηνπο πφξνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ (δηάγξακκα 1.2).  Μέζνδνη αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη ε ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ θαη ε αιπζίδα αμίαο. 
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1.2.2 Διαμόρφωςη τρατηγικήσ 
 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ εθείλσλ πνπ 

δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζέιεη λα πάξεη ν νξγαληζκφο θαη αζρνιείηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο απνζηνιήο, ησλ ζηφρσλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Αξρίδεη κε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο δειαδή ηε 

δηαδηθαζία εχξεζεο κηαο ζηξαηεγηθήο ελαξκφληζεο αλάκεζα ζηηο εμσηεξηθέο επθαηξίεο 

θαη ηα εζσηεξηθά δπλαηά ζεκεία, ελψ παξαθάκπηεη ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο θαη ηα 

εζσηεξηθά αδχλαηα ζεκεία.  

Οη ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο γηα έλα νξγαληζκφ (δπλάκεηο αδπλακίεο, επθαηξίεο 

απεηιέο) εληνπίδνληαη κε ηελ αλάιπζε SWOT. Ζ αλάιπζε SWOT δε ζηνρεχεη κφλν ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε, αιιά θαη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ πνπ ν νξγαληζκφο δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζεη ιφγσ 

έιιεηςεο απαξαίηεησλ πφξσλ (Hunger, Wheelen, 2004). 

1.2.3 Τλοποίηςη τρατηγικήσ 
 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ επηινγψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζε πξάμε. Δίλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ελεξγνπνηνχληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο κε ηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, πξνυπνινγηζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Hunger, 

Wheelen, 2004). 

Χζηφζν ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ πξάμε είλαη κηα 

δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ βαζίδεηαη ηφζν ζην ηθαλφ πξνζσπηθφ, φζν θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο πφξνπο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ππνδνκή ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

νξγαληζκνχ (Γεσξγφπνπινο, 2013).  πλήζεηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη και ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο, 

αμηνπνηψληαο ηνπ αλζξσπίλνπο πφξνπο, είλαη ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ε 

Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ.   
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1.2.4 Αξιολόγηςη και Έλεγχοσ 

Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο είλαη νη ελέξγεηεο εθείλεο κε ηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο 

παξαθνινπζεί εάλ επηηπγράλεη ηνπο ζθνπνχο πνπ ζέηεη θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο  (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

Μέζν αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ζηξαηεγηθήο απνηειεί ε ηερληθή ηνπ Balanced 

Scorecard, ε νπνία κεηνπζηψλεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ελφο νξγαληζκνχ ζε  δείθηεο 

επίδνζεο. Αλαθνξηθά κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή είλαη δνκεκέλε 

ζηε βάζε ηεο κέηξεζεο ηεο επίδνζεο ηεο Γεκφζηαο Οξγάλσζεο ππφ ηέζζεξεηο (4) 

νπηηθέο γσλίεο (ΤΠΔΓΑ, 2007): 

 Πνιίηεο (ηφρνη νξγαληζκνχ γηα ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ζηνπο 

νπνίνπο παξέρεη ππεξεζίεο). 

 Δζωηεξηθέο Γηαδηθαζίεο (Βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ  γηα  ηθαλνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ). 

 Μάζεζε-πλερήο Βειηίωζε (Δλίζρπζε ηθαλφηεηαο νξγαληζκνχ γηα ζπλερή 

βειηίσζε θαη εμέιημε). 

 Γηαζέζηκνη Οηθνλνκηθνί Πόξνη (Oηθνλνκηθνί πφξνη γηα εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ). 

1.3 Δημόςια Διοίκηςη 
 

Mε ην φξν Γεκφζηα Γηνίθεζε ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

ηεο Κπβέξλεζεο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ πιηθψλ πφξσλ θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε απηήλ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαζνξίδεηαη απφ ην χληαγκα θαη ηνπο Νφκνπο. Ζ 

Γηνίθεζε ηνπ θξάηνπο βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο θαη ηζρχνπλ φηαλ δελ έρεη 

ζεζπηζηεί θαλφλαο απφ ζρεηηθή λνκνζεζία (πειησηφπνπινο, 1991). 
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1.3.1  Δημόςια Διοίκηςη και Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο ζπληζηά φξγαλν ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, 

ελψ απνζηνιή ηνπ είλαη ε πξαγκάησζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο θξαηηθήο 

βνχιεζεο. Σειεί ζε πξναηξεηηθή, ππεξεζηαθή θαη πεηζαξρηθή ζρέζε κε ην θξάηνο θαη ε 

ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε θαηνρπξψλεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο 

(Αθξηβνπνχινπ, Αλζφπνπινο, 2015). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αιιαγέο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη ξαγδαίεο θαη κε 

θαζνξηζηηθέο ζπλέπεηεο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έλλνηεο φπσο ε αληαγσληζηηθφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ 

αιιαγψλ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ ζα 

ελεξγνπνηήζεη θαη ζα αμηνπνηήζεη ηηο έλλνηεο απηέο ψζηε ν δεκφζηνο ηνκέαο λα θαηαζηεί 

αληαγσληζηηθφο. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, έπεηαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ δνκψλ, ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα λα ελαξκνληζηνχλ φιεο νη βαζκίδεο ηεο 

δηνίθεζεο κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Ζ αμηνπνίεζε θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε δηνηθεηηθή βειηίσζε, 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπληζηά ην 

πιαίζην αιιαγψλ γηα ην Γεκφζην ηνπ κέιινληνο, αμηνπνηψληαο νξζνινγηθά ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο. (Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 2017). 

Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηε ρψξα καο 

θαιείηαη λα ππεξεηήζεη έλα ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απαξραησκέλεο δνκέο 

ιεηηνπξγίαο, γξαθεηνθξαηία, ζπγθεληξσηηζκφ, αζαθέο θαη δαηδαιψδεο λνκηθφ πιαίζην. 

Πξνζπάζεηεο αλαζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο κέηξσλ νξγαλσηηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο δελ κπνξνχλ λα θέξνπλ ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα αλ απηνί πνπ ζα θιεζνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ δελ είλαη 

θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη ιεηηνπξγψληαο ζε έλα αξλεηηθφ θαη απσζεηηθφ, 

νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ (Παπαιεμαλδξή, 2017). 

Σν Γεκφζην, σο εξγνδφηεο, ρξεηάδεηαη ηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο γηα ηα ζσζηά 

θαζήθνληα θαη, γηα λα ην επηηχρεη, πξέπεη λα γίλεη ειθπζηηθφ ψζηε λα πξνζιάβεη, λα 

δηαηεξήζεη θαη λα παξαθηλήζεη αλζξψπηλν δπλακηθφ πςειήο πνηφηεηαο. Σν δεκφζην γηα 
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λα γίλεη ειθπζηηθφο εξγνδφηεο απαηηεί κεηαξξπζκίζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ελφο νινέλα θαη πην πνιπζχλζεηνπ  αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(Σζαγθαξάθε, 2017). 

1.4  Ο τρατηγικόσ προγραμματιςμόσ τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 
 

Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

καζηίδεη ηε ρψξα ηελ ηειεπηαία ρξφληα, νη λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο, νη ξαγδαίεο 

εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία αιιά θαη ε κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαη 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, επηβάιινπλ πιένλ ηελ αλάγθε δξαζηηθψλ αιιαγψλ ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. Ζ δηαθπβέξλεζε κηαο ρψξαο δελ κπνξεί λα είλαη δηαρξνληθά ζηαηηθή αιιά 

νθείιεη λα δηαπνηίδεηαη απφ ην αλαγθαίν θχκα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνξά ηε κέζνδν 

ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (Ματζηξνο, 2009). 

Ο εθζπγρξνληζκφο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε επηρείξεζε λα δψζεη ιχζε ζηα 

νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ζε θάζε πεξίνδν.  

Ζ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ θνξέσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ππνιεηηνπξγεί 

εμαηηίαο ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ ζπληνληζκνχ ησλ αζθνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ, ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ππεξεζηψλ, αλαγλσξίδεηαη ζαλ ην βαζηθφ αλάρσκα 

ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο (ΤΓΜΖΓ, 2012). 

1.4.1  τρατηγική ςτη Δημόςια Διοίκηςη 
 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε έγηλε κε ην λ.1892/1990 (ΦΔΚ 101
Α
/1990) φπνπ ζπζηήλνληαη Μνλάδεο 

ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αλάιπζεο Πνιηηηθήο κε ζηφρν ηε ζηξαηεγηθή ζρεδίαζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο. ηε ζπλέρεηα πιήζνο λφκσλ επηρείξεζαλ 

λα ζπλδέζνπλ ηε δξάζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. Με ηελ εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ αξ. πξση.: ΓΗΠΑ/Φ.4/5270/ 
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νηθ.5270/01-03-2007 αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθά ην ζχζηεκα ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο ζηηο 

δεκφζηεο νξγαλψζεηο αθνινπζψληαο ηα ζηάδηα ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη. 

 Ζ δηακφξθσζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ εζηηάδεη  ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα ζθέθηνληαη ζηξαηεγηθά θαη φρη γξαθεηνθξαηηθά 

θαη λα εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα πνπ δηακνξθψλνληαη βάζε ζπλδπαζκνχ δπλαηψλ 

ζεκείσλ θαη επθαηξηψλ, κεηαηξνπή αδχλαησλ ζεκείσλ ζε δπλαηά θαη απεηιψλ ζε 

επθαηξίεο. 

 H εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ ζπληζηνχλ κηα ζπλερή θαη επίπνλε 

επηδίσμε θάζε νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαξθείο πξνθιήζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ζηνπο 

πνιίηεο, ρσξίο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο απνθιεηζκνχο (Παπαδάθε, 2016). 

1.4.2  τρατηγική μεταρρύθμιςησ 
 

 ηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα ηδηαηηέξα 

έληνλε κεηαξξπζκηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γπζηπρψο, ηα θίλεηξα απηήο ηεο 

ελεξγνπνίεζεο δελ πεγάδνπλ ηφζν απφ κηα εζσηεξηθή αλάγθε αιιαγήο αιιά απνξξέεη  

θπξίσο απφ ηελ επηξξνή ή θαη επηβνιή εμσγελψλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδίδνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα γηα κηα ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, θαη κεζφδσλ δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο (αθειιαξίνπ,2016). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαζψο θαη γηα ηελ 

εμεχξεζε απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ θαη πξνζδηνξηζκφ κειινληηθψλ δξάζεσλ  απαηηείηαη 

ηξαηεγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο.  Ζ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζεί ηελ αλαγθαηφηεηα κέζα ζην λέν ζχλζεην, αζηαζέο, ξεπζηφ θαη άθξσο 

αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, λα αλαπξνζαξκφδεη ζπλερψο ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο, 

επηθαηξνπνηψληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο, έηζη ψζηε λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ε ίδηα δέρεηαη (ειίκεο, 2016). 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε αμηνιφγεζε απνδνηηθφηεηαο απνηεινχλ βαζηθή 

επηδίσμε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε εηζαγσγή λέσλ  εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο πεξηνξίδεη ηελ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη εληζρχεη ηε δηνηθεηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ θνξέσλ λα ιεηηνπξγνχλ, πάληα εληφο ζεζκηθψλ πιαηζίσλ, κε θαλφλεο 
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απφιπηεο δηαθάλεηαο παξέρνληαο ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο 

(ΤΓΜΖΓ, 2012). 

Όξακα ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα απνηειεί κηα απνηειεζκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζηελ θαηεχζπλζε 

ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. Ζ αμηνπνίεζε θαη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε δηνηθεηηθή βειηίσζε, 

κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπληζηά ην 

πιαίζην αιιαγψλ γηα ην δεκφζην ηνπ αχξην, αμηνπνηψληαο νξζνινγηθά ηνπο δηαζέζηκνπο 

πιηθνχο θαη άπινπο πφξνπο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 
 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ 

2.1 Ειςαγωγή  
 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) είλαη ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ελφο 

νξγαληζκνχ πνπ ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη πξαθηηθέο ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εξγαδφκελνη λα ζπκβάινπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ζηελ επίηεπμε δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Ζ ΓΑΠ απνηειεί έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ Μάλαηδκελη αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ Μάλαηδκελη, νη αλζξψπηλνη πφξνη απνηεινχλ ην έλα απφ ηα δχν ζηνηρεία 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ νπνίσλ επηηπγράλνληαη νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο 

(Μπνπξαληάο , Παπαιεμαλδξή, 2003). 

χκθσλα κε ηνπο Jackson θαη Schuler (2000) νη αλζξψπηλνη πφξνη νξίδνληαη σο 

«ην ζύλνιν ηωλ ηαιέληωλ θαη ηεο δηάζεζεο γηα απόδνζε όιωλ ηωλ αλζξώπωλ κηαο 

επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη νινθιήξωζε ηεο απνζηνιήο, 

ηνπ νξάκαηνο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηωλ ζηόρωλ ηεο». 

Οη εξγαδφκελνη ζε έλαλ νξγαληζκφ δειαδή απνηεινχλ ίζσο ην κνλαδηθφ 

παξάγνληα πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη θαη ζα αμηνπνηήζεη φινπο ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο 

ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ (Υπηήξεο, 2001). 

2.2 Διοίκηςη Ανθρωπίνων Πόρων 
 

Οη ζηφρνη πνπ ζέηνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα,  ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηελ παξνρή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, κε ηνπο ρακειφηεξνπο δπλαηνχο πφξνπο. Γηα λα 

επηηεπρζνχλ φια απηά, ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη αμηνπνηψληαο ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα 

θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά 

θαη απνδνηηθά (Μνπδά-Λαδαξίδε, 2013). 
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Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θξίλνληαη απαξαίηεηεο νη αθφινπζεο ελέξγεηεο νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη φιεο καδί απνηεινχλ ηελ πνιηηηθή αλζξσπίλσλ 

πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Μνπδά-Λαδαξίδε, 2013). 

 Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ αλζξσπίλσλ πόξσλ. Ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο ΓΑΠ αθνχ έρεη ζηφρν λα εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε πξνζσπηθφ αλάινγα κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ.  

Δπίζεο λα εμαζθαιίζεη ην αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

 Αλάιπζε ηεο εξγαζίαο. Πξηλ ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαδνκέλσλ, ζα 

πξέπεη λα κειεηεζνχλ νη βαζηθέο πεξηγξαθέο ησλ ζέζεσλ, ην ζχλνιν δειαδή ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νη ζέζεηο (πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο) 

αλαθνξηθά κε ην έξγν ην νπνίν ζα εθηειείηαη, φπσο επίζεο θαη νη πξνδηαγξαθέο 

ησλ ζέζεσλ ηα αλάινγα δειαδή πξνζφληα (πξνζνληνιφγην) πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδνπλ νη ππνςήθηνη γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο. 

 Πξνζέιθπζε θαη επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. Ο εληνπηζκφο θαη επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ λα 

ζπγθεληξψλεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ψζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, λα εμαζθαιίζεη ζηειέρσζε κε ην 

θαηάιιειν πξνζσπηθφ. 

 Εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πόξσλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ 

απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ. 

 Ακνηβέο εξγαδνκέλσλ. Σν ζχζηεκα ακνηβψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζφζνλ πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ. Έλα δίθαην ζχζηεκα ακνηβψλ ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θίλεηξα γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο. Ο έιεγρνο ηεο απφδνζεο ζηελ εξγαζία σο πξνο ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηελ 

πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ. 
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 Εξγαζηαθέο ζρέζεηο.  Ο ππεχζπλνο ηνπ νξγαληζκνχ επηζπκεί ηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη εξγαδφκελνη. Οη θαιέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο πξνζθνκίδνπλ φθεινο ζηνλ νξγαληζκφ γηαηί δίλνπλ θίλεηξν 

ζηνπο εξγαδφκελνπο λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Ζ θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ 

πξνιακβάλεη ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Η πγηεηλή θαη αζθάιεηα. Ζ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ 

ηνπ πξνβιεπφκελνπο απφ ην λφκν θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν. Ο νξγαληζκφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζα πξέπεη λα πξνιακβάλεη 

επαγγεικαηηθνχο θηλδχλνπο  νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

(λ.3850/2010).   

Οη ιεηηνπξγίεο ηεο ΓΑΠ ζρεκαηηθά εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα 2.1. 

Γηάγξακκα 2.1:  Οη ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 
Πεγή: Παπαιεμαλδξή Ν., Μπνπξαληάο Γ.(2003), Γηνίθεζε Αλζξωπίλωλ Πόξωλ: Δθδφζεηο 

Μπέλνπ. 
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2.2.1  Η αποςτολή τησ Διοίκηςησ Ανθρωπίνων Πόρων ςτο Δημόςιο 
Σομέα 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη εκπιαθεί ζε κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηηο  πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηε δηνίθεζε  ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

Ζ ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ησλ παξαδνζηαθψλ κνληέισλ δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ θαη ε θαζηέξσζε πην δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ απζηεξφηεξν έιεγρν ησλ πφξσλ θαη ηηο αιιαγέο ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο,  αλέδεημαλ 

ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δνκψλ απηψλ ζηα λέα 

δεδνκέλα. 

  Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε νηθνλνκηθφ θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη ε 

ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε αλαδεηθλχνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε θαηαιχηε γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Γηακνξθψλεηαη 

ζηαδηαθά έλα λέν πιαίζην ην νπνίν επεξεάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη επηβάιιεη έλα λέν ηξφπν δηνίθεζήο ηνπ. Σν 

λέν κνληέιν δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Σζνιαθίδνπ, 2017): 

 Οη αλζξψπηλνη πφξνη σο πεγή βηψζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

 Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ σο 

ζηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Γεκηνπξγία ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ, εξγαδνκέλσλ πςειψλ επηδφζεσλ. 

 Καζηέξσζε ιεηηνπξγίαο νκάδσλ εξγαζίαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη θαη Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Έλλνηεο φπσο 

δεμηφηεηεο, ελδπλάκσζε, παξαθίλεζε βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη απνηεινχλ βαζηθέο 

ζπληζηακέλεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ νδεγεί ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα νξγαληζκψλ. 

H απνζηνιή ηεο ΓΑΠ είλαη ε βησζηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ελφο επέιηθηνπ 

απνδνηηθνχ θαη θνηλσληθά απνδεθηνχ θαη λφκηκνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο 

εξγαζίαο. Δίλαη έλα επαξθέο ζχλνιν αλζξσπίλσλ πφξσλ, κηα ηθαλή δειαδή νκάδα 
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αλζξψπσλ έρνληαο ην απαξαίηεην θίλεηξν λα ζπλεξγαζηεί παξαγσγηθά θαη νηθνλνκηθά, 

είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

2.2.2  Ο ρόλοσ τησ Διοίκηςησ Ανθρωπίνων Πόρων ςήμερα 
 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπληζηά ηε 

κεγαιχηεξε ίζσο πξφθιεζε γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σν πςειφ θφζηνο κηζζνδνζίαο 

ησλ ππαιιήισλ απνηέιεζε ην θεληξηθφ κέηξν πεξηνξηζκνχ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, 

δεκηνπξγψληαο έλα πξσηφγλσξν πιαίζην άζθεζεο πνιηηηθήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ δε ζπλέβαιε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, 

αθνχ ε απνπζία ζπκπιεξσκαηηθψλ παξεκβάζεσλ εθζπγρξνληζκνχ ησλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ νδήγεζε ζε πξνβιήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ζε αδπλακία ηεο δηνίθεζεο γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ. 

Σν λέν ζχζηεκα ακνηβψλ, ην εληαίν κηζζνιφγην (λ.4024/2011), δηφξζσζε ην 

κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα ηελ εμίζσζε πξνο ηα θάησ ησλ 

ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ελψ δελ εθαξκφζηεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ πξνέβιεπαλ ακνηβή 

βάζεη επίδνζεο θαη επίηεπμεο ζηφρσλ θαζψο θαη πξναγσγέο ησλ ηθαλψλ ππαιιήισλ. Χο 

πξνο απηφ ην θνκκάηη ην εληαίν κηζζνιφγην, αληίζεηα απφ ηνλ αξρηθφ ηνπ ζηφρν, δε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί εξγαιείν εθζπγρξνληζκνχ ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ. Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ζα πξέπεη λα παξέρεη θίλεηξα πνπ ζα 

ζηεξίδνληαη ζηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ θαη δνκψλ γηα 

αχμεζε ηεο επίδνζεο θαη επίηεπμεο ζηφρσλ. Σα νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο βάζεη ζηφρσλ θαη επίδνζεο, ζα είλαη πάλησο πεξηνξηζκέλα αλ δελ 

ππάξρεη ακνηβαία εμάξηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ νξγαληζκνχ, θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ (Καηζηκάξδνο, Μπνχαο, 2012). 

Λεηηνπξγίεο φπσο ν ηαθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ απνρσξήζεσλ θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο απνγξαθήο κε ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ, επηρεηξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηελ πνιηηηθή 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Χζηφζν, νη 

ιεηηνπξγίεο απηέο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα θαη λα δηακνξθψζνπλ έλα 

κεραληζκφ αλίρλεπζεο, επηινγήο θαη θαηαλνκήο ησλ θαηάιιεισλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Καηζηκάξδνο,  Μπνχαο, 2012). 
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Σν λέν κνληέιν νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ πξνυπνζέηεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, φπσο ην ζχζηεκα 

πξνζιήςεσλ, ακνηβψλ, εμέιημεο, αμηνιφγεζεο, κεηαθηλήζεσλ θαη εθπαίδεπζεο ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε επέιηθηεο θαη εππξνζάξκνζηεο ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο. 

Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ πθηζηάκελσλ ηθαλνηήησλ, ησλ θελψλ ζηηο δεμηφηεηεο θαη 

ζηα πξνζφληα είλαη απαξαίηεηε, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. Μέζα απφ ην ζηξαηεγηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ δηαζθαιίδεηαη ν ζηφρνο ηεο επάλδξσζεο 

ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ κε ηνλ ηθαλφ αξηζκφ αλζξψπσλ, ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, 

ζηε απαηηνχκελε ζέζε, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ θνηλσληθψλ 

αλαγθψλ. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα πξνζδηνξίζεη, λα 

απνθηήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ελψ κε ηελ θηλεηηθφηεηα αλαπηχζζεη κηα πξννπηηθή ελίζρπζεο ηεο επειημίαο θαη 

βειηίσζεο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα αλαπηχζζεη δεκηνπξγηθέο ιχζεηο (OECD, 2012). 

Ο ξφινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζην Γεκφζην Σνκέα είλαη λα 

εμαζθαιίζεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, δηαλνεηηθφ θαη 

θνηλσληθφ θαη λα αλαπηχμεη ηελ θαηάιιειε θνπιηνχξα θαη ην θαηάιιειν θιίκα κε ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Ο 

ζρεδηαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ απνηειεί κηα ζπλερήο δηαδηθαζία ιφγσ ησλ 

αιιαγψλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε αιιαγέο δείρλνληαο επειημία (Mondy, Wayne, 2011). 

2.3 Διοίκηςη Προςωπικού και Διοίκηςη Ανθρωπίνων Πόρων 
 

Οη ζεκαληηθέο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηελ πνξεία ησλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη θαη ζηξάθεθαλ 

ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Όιεο νη ιχζεηο 

εζηηάδνληαλ ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα σο ην κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηνλ νξγαληζκφ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ.   
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Οη εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ αιιαγή ηεο θηινζνθίαο πνπ αληηιακβάλνληαη 

νη νξγαληζκνί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο θαη αληηθαηαζηάζεθε ν φξνο Γηνίθεζε 

Πξνζσπηθνχ κε ηνλ φξν Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Ζ Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ 

αζρνιείηαη κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πξνζέιθπζε, ηελ επηινγή, 

ηηο ακνηβέο-παξνρέο, απιά γηα ηελ επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ επαλαιακβάλνληαη ρσξίο σζηφζν 

λα εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ρσξίο λα ζπλδένληαη κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.  Αληίζεηα ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

πιένλ ησλ αλσηέξσ ιεηηνπξγηψλ, εμεηάδεη θαη ηελ ζχλδεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

(Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2003). 

Κάπνηεο ιεηηνπξγίεο δειαδή πνπ ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζεσξνχληαη 

βαζηθέο, ζηε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ απνηεινχλ επηπιένλ θαζήθνλ ησλ πξνζσπηθνχ (πρ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, νκαδηθή ζπλεξγαζία, δηαρείξηζε γλψζεο θιπ). Οπζηαζηηθά ε 

Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ελψ ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο πξνεγνχκελεο ιεηηνπξγίεο ελδηαθέξεηαη θαη γηα έλλνηεο φπσο 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα, δεκηνπξγία εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο θαη 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, φπσο εκθαλίδεηαη ζην δηάγξακκα 2.2. 
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Γηάγξακκα 2.2: Κχξηεο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

Πεγή: Παπαιεμαλδξή Ν., Μπνπξαληάο Γ. (2003), Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ: Δθδφζεηο 

Μπέλνπ. 

 

2.3.1   Σο Σμήμα Διοίκηςησ Ανθρωπίνων Πόρων 
 

Σν Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αζρνιείηαη κε ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε ν νξγαληζκφο λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη, 

δηαηεξήζεη θαη αμηνπνηήζεη ηθαλνχο εξγαδφκελνπο πνπ ζα εθηεινχλ κε επηηπρία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ην έξγν ηνπο. 

Σα ζηειέρε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη ππεχζπλα γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα θαζήθνληα ηνπ ηκήκαηνο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ΓΑΠ 

εμαζθαιίδνληαο ηζνξξνπία κεηαμχ αλζξσπίλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ψζηε απηέο λα γίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη λα απμεζεί ε απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο 

αιιάδεη πιένλ θαηεχζπλζε θαη επηθεληξψλεηαη  ζηελ αχμεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 
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αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαζψο απηφ ζα απνηειέζεη θαη ην πιενλέθηεκα ηνπ νξγαληζκνχ 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ. 

2.4  Ο ρόλοσ του μάνατζερ 
 

Ο κάλαηδεξ ζήκεξα θαιείηαη λα θαηαλείκεη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαπηχμεη ηηο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ηνπο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια ζρέδηα ππνθίλεζεο, λα ζπλδπάζεη ηνπο πφξνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ (ππαιιήινπο, ζπζηήκαηα, ππνδνκέο) πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη 

θαηλνηφκεο πξνηάζεηο γηα λα πεηχρεη ην βέιηηζην απνηέιεζκα. 

Ο κάλαηδεξ πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία εθείλσλ ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ζην πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηεο 

επηρείξεζεο. Πξέπεη δειαδή λα εθαξκφζεη εθείλεο ηηο ζηξαηεγηθέο ΓΑΠ, νη νπνίεο ζα 

απνδψζνπλ ηηο επηζπκεηέο δεμηφηεηεο ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο (Dessler, 2015).   

Ο ζχγρξνλνο κάλαηδεξ απαηηείηαη λα δηαζέηεη ηε γλψζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ψζηε (Dessler, 2015):  

1)  Να αζρνιείηαη θαη κε ζηξαηεγηθά δεηήκαηα παξάιιεια κε ηα παξαδνζηαθά 

δεηήκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα νπνία κπνξεί λα εθαξκφδεη θαηλνηφκεο 

κεζφδνπο.  

2)  Να ιεηηνπξγεί σο ζηξαηεγηθφο ξπζκηζηήο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηε δηνίθεζε 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο. 

3)  Να δεκηνπξγεί έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε ζην 

πξνζσπηθφ, θξνληίδνληαο γηα εθαξκνγή πξαθηηθψλ γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο, ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

4)    Να πξσηνπνξεί ζηηο αιιαγέο δηαζθαιίδνληαο έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ.  

5)   Να θαηλνηνκεί βειηηζηνπνηψληαο ην αλζξψπηλν θεθάιαην κέζσ ζρεδηαζκνχ 

θαη αλαιχζεσλ πνπ αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.  

 

 

 

 



 

26 
 

2.4.1 Σα χαρακτηριςτικά του Μάνατζερ  
 

Έλαο κάλαηδεξ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη 

απηφο πνπ δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξίεο, ηηο κεηαδίδεη ζην πξνζσπηθφ, ειέγρεη ηηο ζρέζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, εθπξνζσπεί ηηο απφςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη επηιχεη 

απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο. 

Έλαο απνηειεζκαηηθφο κάλαηδεξ πξέπεη λα παξνπζηάδεη θαη ραξαθηεξηζηηθά 

εγέηε. Παξάιιεια κε ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα εκπλέεη θαη ην 

πξνζσπηθφ. Γε δηαρεηξίδεηαη απιά ηα ζπζηήκαηα αιιά ρξεζηκνπνίεη θαηλνηφκεο 

κεζφδνπο θαη ξηζθάξεη. Γε πξέπεη λα απνδέρεηαη ην θαηεζηεκέλν αιιά λα πξνζπαζεί λα 

ην εμειίμεη. Γελ αξθεί λα δηνηθεί αιιά πξέπεη λα πξσηνπνξεί,. Γελ αξθεί λα ειέγρεη αιιά 

λα παξαθηλεί. Σέινο δελ αξθεί λα πξαγκαηνπνηεί ηα πξάγκαηα ζσζηά αιιά λα 

πξαγκαηνπνηεί ηα ζσζηά πξάγκαηα (Γεσξγφπνπινο,  2017). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 
 

ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΟΤ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ 

3.1 Ειςαγωγή 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ε Γεκφζηα Γηνίθεζε φζν θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε  

βξίζθνληαη ζην επίθεληξν πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο πνιχ θάησ απφ ην 

πξνζδνθψκελν φθεινο, ράλνληαο έηζη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ παξέρεη  ε 

ακεζφηεηα ηεο επαθήο κε ηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ. 

Παξ΄ φια ηα πξνβιήκαηα φκσο ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, σο κηθξνγξαθία ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κπνξεί λα απνηειέζεη πεδίν εθαξκνγήο εξγαιείσλ ηνπ 

ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη ζηελ δηαρείξηζε – αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ. Να 

κεηαηξέςεη δειαδή ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε ζπληζηψζα ελφο δηαηεξήζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο βειηηψλνληαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο 

πνιίηεο. 

3.2 Ανθρώπινο δυναμικό και ανταγωνιςτικό πλεονέκτημα 
 

 Οη εξγαδφκελνη ελφο νξγαληζκνχ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην πνιχηηκνπο 

πφξνπο, πνπ εάλ ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ νξγαληζκφ κπνξεί απηφο 

επθνιφηεξα λα πεηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ. Οη πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηε 

Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα (ΓΑΠ) επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ελφο νξγαληζκνχ ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

πξνθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ. 

Ο Μ. Porter (1980) αλαθέξεη φηη νη «επηρεηξήζεηο γηα λα απνθηήζνπλ 

αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα πξέπεη λα ζπλδπάζνπλ έηζη ηνπο παξαγωγηθνύο ηνπο πόξνπο, 

ώζηε λα κελ είλαη δπλαηόλ λα αληηγξαθνύλ από ηνπο αληαγωληζηέο». Οη αμίεο πνπ 

επηθξαηνχλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε, φπσο ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, θαζψο θαη νη 

εξγαδφκελνη πνπ ηελ πινπνηνχλ, ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ δελ αληηγξάθεηαη εχθνια. Ζ πξφθιεζε φκσο ηεο 
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ΓΑΠ είλαη ε αλάπηπμε εθείλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνλ νξγαληζκφ 

έλα βηψζηκν θαη δηαηεξήζηκν  αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Mejia, Balkin, Cardy, 2013).  

Σα βήκαηα κέζα απφ ηα νπνία έλαο νξγαληζκφο ζα θηάζεη ζηελ αμηνπνίεζε θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνπ πιενλεθηήκαηνο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ην δηάγξακκα 3.1. 

 
 

Γηάγξακκα 3.1: Σν αληαγσληζηηθφ Πιενλέθηεκα. 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο Ν. (2017), ηξαηεγηθή δηνίθεζε θνξέσλ Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο : Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο. 

Σν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη άθξσο αληαγσληζηηθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη άκεζα επίπησζε θαη ζηελ ΓΑΠ, κε ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ζην 

ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ζηφρν λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ 

ηεο πιενλέθηεκα. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα απνθηνχλ ε ελδπλάκσζε θαη ην πλεχκα 

νκαδηθφηεηαο ζην πξνζσπηθφ, ε ακνηβή κέζσ θηλήηξσλ, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ε 

ζαθέζηεξε αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη ηέινο ίζσο θαη ζεκαληηθφηεξν ηελ ελζάξξπλζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο. 
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3.3 Θεωρία Πόρων και Ικανοτήτων 
 

Ζ ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ απνηειεί εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία απηή κπνξεί λα μερσξίζεη απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο κε βάζε ηα δχν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Ο ηξφπνο πνπ ν 

νξγαληζκφο ζπλδπάδεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ηνπο πφξνπο ηεο κε ζθνπφ ηε κεηαηξνπή ηνπο 

ζε ηθαλφηεηεο, δεκηνπξγνχλ ζε εθείλνλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα είλαη 

δχζθνιν λα αλαπαξαρζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ.  

 

Οη πφξνη ρσξίδνληαη ζε πιηθνχο θαη άπινπο. Οη πιηθνί πφξνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, ηνπο θπζηθνχο θαη ηνπο αλζξσπίλνπο ελψ νη άπινη ηελ 

ηερλνγλσζία, ηελ έξεπλα, ηε θήκε θαη πειαηεία θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ απηψλ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε πνηνηηθά πάξα ζε 

πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ παξαπάλσ ζεσξία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδψζεη ζε απηφλ έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, πάλσ ζην νπνίν κπνξεί λα ζηεξηρηεί φιε ε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ. 

Μηα δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζε λένπο θιάδνπο, 

γεγνλφο πνπ επηδηψθνπλ νη πεξηζζφηεξεο νξγαληζκνί. Οη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο 

απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζε έλα θάζε θιάδν δξνκνινγψληαο έηζη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ (Γεσξγφπνπινο,  2013). 

Οη πφξνη ελφο νξγαληζκνχ δελ είλαη ηθαλνί απφ κφλνη ηνπο λα πξνζδψζνπλ ζε 

απηφλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη επηηπρία. Πξέπεη νη πφξνη λα ζπλδπάδνληαη γηα λα 

δεκηνπξγνχλ ηθαλφηεηεο. Οη ηθαλφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε (Κίηζηνο,  2011): 

 Οξηαθέο ηθαλφηεηεο: Δίλαη απηέο πνπ είηε δηαζέηνπλ θαη νη αληαγσληζηέο, είηε 

κπνξνχλ απηνί εχθνια λα ηηο κηκεζνχλ (π.ρ. ηερλνινγία). 

 Θεκειηψδεηο (ή κνλαδηθέο) ηθαλφηεηεο: Δίλαη απηέο πνπ δε δηαζέηνπλ νη 

αληαγσληζηέο θαη δελ κπνξνχλ εχθνια λα ηηο κηκεζνχλ (π.ρ. επηρεηξεζηαθή 

θνπιηνχξα, θιίκα εξγαζίαο).  Οη ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα 

ηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη νδεγνχλ ζηε 

ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηα. ην δηάγξακκα 3.2 θαίλεηαη ε πηζαλφηεηα 

δηαηήξεζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ. 
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Γηάγξακκα 3.2: Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο κε Βάζε ηνπο Πφξνπο θαη ηεο Ηθαλφηεηεο. 

Πεγή:  Grant R.M. (1991), The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications 

for Strategy Formulation, California Management Review. 

 

3.4 Θεωρία τησ Αλυςίδασ Αξίασ 
 

Έλα άιιν ππφδεηγκα πνπ αμηνπνηεί ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα είλαη ε αιπζίδα 

αμίαο. ηελ αιπζίδα αμίαο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αμία 

πνπ κπνξεί έλαο νξγαληζκφο λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηνπ, φηαλ απηή ε αμία ππεξέρεη 

απφ ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ηεο. 

 

Ζ αμία απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε θπξίεο θαη ππνζηεξηθηηθέο. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη: ε δηαρείξηζε 

εηζξνψλ, νη ιεηηνπξγίεο, ε δηαρείξηζε εθξνψλ, ην κάξθεηηλγθ θαη νη πσιήζεηο θαη νη 

ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε. Οη ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο είλαη: νη πξνκήζεηεο, ε 

αλάπηπμε, ε ηερλνινγία, ε δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ε ππνδνκή ηεο 

επηρείξεζεο. Κάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο επεξεάδεη σο έλα βαζκφ ην ηειηθφ 

πξντφλ – ππεξεζία δίδνληαο ζε απηφ αμία, δεκηνπξγψληαο έηζη γηα ηνλ νξγαληζκφ έλα 

δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

Ο νξγαληζκφο δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα εάλ εθηειέζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ νηθνλνκηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο. Ο ζηφρνο ηεο αιπζίδαο αμίαο είλαη θαηαξρήλ ν εληνπηζκφο ησλ 
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ιεηηνπξγηψλ εθείλσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αμία, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξφβιεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνιφγεζή ηνπο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

 Ζ αλάιπζε ησλ θπξίσλ θαη ππνζηεξηρηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ κέζσ 

ηεο αιπζίδαο αμίαο θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 3.3. 

 

 
Γηάγξακκα 3.3: Ζ Αιπζίδα αμίαο. 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο Ν. (2017), ηξαηεγηθή δηνίθεζε θνξέσλ Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο : Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο. 

Ζ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα  φηη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ νξγαληζκνχ δελ εμαξηάηαη κνλφ απφ ηε δηθή ηνπ αιπζίδα αμίαο, αιιά 

θαη απφ απηέο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ΟΣΑ, σο 

ελδηάκεζνη θνξείο ηεο θεληξηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νη νπνίνη λννχληαη θαη σο 

πξνκεζεπηέο θαη νη πνιίηεο-πειάηεο, απνηεινχλ κέξνο ελφο γεληθφηεξνπ ζπζηήκαηνο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ νλνκάδεηαη χζηεκα Άμηαο. 

 

θνπφο ησλ ΟΣΑ ζα πξέπεη λα είλαη ε θάζεηε νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο 

ζπζηεκάησλ αμίαο ψζηε λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ζα ηνπο 

δψζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απηφ ζπλήζσο νδεγεί ζε επαλαζρεδηαζκφ ηεο 

αιπζίδαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ πεξηιακβάλνληαο θαηλνηνκίεο, απφ ηα 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα, πνπ δχζθνια θαηαλννχληαη θαη αληηγξάθνληαη (Κίηζηνο , 2011). 
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3.5  Αξιολόγηςη και Έλεγχοσ Balanced Scorecard 
 

ηελ πξνζπάζεηα νη νξγαληζκνί λα δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα εληνπίζνπλ εθείλεο ηηο κεζφδνπο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο επηδφζεηο ζηα επηζπκεηά φξηα θαη ηε ιήςε δηαζξσηηθψλ 

κέζσλ. 

 Σν Balanced Scorecard (ηζνζηαζκηζκέλε θάξηα απνηειεζκάησλ) παξέρεη ηελ 

κεζνδνινγία γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο κεηαθξάδνληαο ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή 

ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα ζχλνιν κέηξσλ επίδνζεο. (Γεσξγφπνπινο Ν., 2013). 

Αλαπηχρηεθε απφ ηνπο Kaplan R. θαη D. Norton πξνζπαζψληαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ θάησ απφ ηέζζεξηο ζπληζηψζεο: 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή πληζηψζα 

 Πειαηεηαθή πληζηψζα 

 πληζηψζα Δζσηεξηθψλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

 πληζηψζα Μάζεζεο θαη Αλάπηπμεο 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο ζρεκαηηθά εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα 3.4. 

 

Γηάγξακκα 3.4:  Οη ζπληζηψζεο ηνπ Balanced Scorecard.  

Πεγή: Kaplan & Norton.  (1996) , The Balanced Scorecard: Harvard Business School Press. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπληζηψζαο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε σο έλα 

εξγαιείν επηθνηλσλίαο, είλαη λα δψζεη ζην αλζξσπηλφ δπλακηθφ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζεη εθείλεο ηεο ηθαλφηεηεο πνπ έρεη, πξνζαξκφδνληαο απηέο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 
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νξγαληζκνχ. Απνηειεί δειαδή ηε βάζε γηα λα θαηαθέξεη ν νξγαληζκφο λα δηαηεξήζεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ νη πςεινχ επίπεδνπ ππεξεζίεο πνπ 

ζέιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο. 

 

Παξάδεηγκα γηα λα πεηχρεη ν νξγαληζκφο ην φξακα θαη λα δηαηεξήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα γηα αιιαγή θαη βειηίσζε είλαη λα ζέζεη σο (Γθέθαο, 2016): 

α) ηξαηεγηθό ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ, γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζέηνληαο           

β) Δείθηε, ην πνζνζηφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ επηκνξθψλεηαη σο πξνο ην    ζχλνιν 

ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ  

γ)Σηκή ηόρν, πςειφ πνζνζηφ ζηελ εθπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο  θαη   

δ) ιακβάλνληαο Μέηξα ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ, ηελ αμηνιφγεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη πνζνηηθνπνηεκέλνη πςεινχ επηπέδνπ 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο θαη ε 

άκεζε αμηνιφγεζε απηψλ, απνηεινχλ ζεκέιην ιίζν γηα ηελ παξνρή πςεινχ επίπεδνπ 

ππεξεζηψλ. 

  



 

35 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 3νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 Grant R.M. (1991), The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: 

Implications for Strategy Formulation, California Management Review. 

 Kaplan R. & Norton D.  (1996), The Balanced Scorecard: Harvard Business 

School Press. 

  Mejia L., Balkin D.,  Cardy P.  (2013),  Γηνίθεζε Αλζξωπίλωλ Πόξωλ: Δθδφζεηο 

Παζραιίδε. 

 Porter M. (1980), Competitive Strategy: Free Press. 

 Γεσξγφπνπινο  Ν. (2013), ηξαηεγηθό Μάλαηδκελη: Δθδφζεηο  Μπέλνπ. 

 Γεσξγφπνπινο Ν. (2017), ηξαηεγηθή δηνίθεζε θνξέωλ Σνπηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο : Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο. 

 Γθέθαο  Αζ. (2016). ηξαηεγηθό Μάλαηδκελη, Δθπαηδεπηηθό πιηθό: Δζληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, ΚΓ΄ Δθπαηδεπηηθή εηξά Αζήλα. 

 Κίηζηνο Φ. (2011), ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηνπ  Δζωηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο: 

Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο. 

 

 

 

  



 

36 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 
 

ΑΝΘΡΨΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ: 
Η ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 

4.1  Ειςαγωγή  
 

 Ζ Γηνίθεζε ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

δηαρεηξηζηεί ν νξγαληζκφο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ  πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θαη 

λα δηαηεξήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ νξγαληζκψλ. Δίλαη δειαδή 

ε πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο θαη λα παξαθάκςεη ηηο 

ελδερφκελεο απεηιέο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, έρνληαο αλαιχζεη ην εζσηεξηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαη αλαγλσξίζεη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ. Σν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ είλαη έλαο πνιχηηκνο θαη ηείλεη αλαληηθαηάζηαηνο πφξνο ν νπνίνο εάλ 

αμηνπνηεζεί ζσζηά κπνξεί λα βειηηψζεη ηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Σν θεθάιαην απηφ ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζα εθκεηαιιεπηεί θαη αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξεη ην πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ  θαη λα κεηαηξαπεί ζε αλαληηθαηάζηαην πφξν 

ηνπ Γήκνπ. 

4.2  Ανθρώπινο Δυναμικό τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 
 

Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ επεηεχρζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» 

(λ.3852/10), ζεκειίσζε νκνινγνπκέλσο κηα λέα αξρηηεθηνληθή γηα ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, ε νπνία νθείιεη λα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηεο ζπλνρήο ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. 

ην πλεχκα απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ζηνπο ΟΣΑ 

πξνθεηκέλνπ κέζα απφ απηά λα πεηχρνπλ ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ππεξεηνχληνο 

πξνζσπηθνχ θαη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2014). 

Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο πινπνηεί ηελ «Δζληθή ηξαηεγηθή 

γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2017-2019», ελζσκαηψλνληαο φιεο ηηο θαιέο 
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πξαθηηθέο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ, εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ςεθηαθέο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο 

(Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 2017).  Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην θξάηνο 

πηνζεηεί έλα επξχ θάζκα δξάζεσλ, φπσο πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο, ςεθηαθά 

νξγαλνγξάκκαηα, εληαίν ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο, αμηνιφγεζε, ζηνρνζεζία, κε ζηφρν έλα 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ θξάηνο.  

4.3  Ο Δήμοσ Αγίασ Παραςκευήσ 

4.3.1 Σο προφίλ του Δήμου 
 

 Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο φπσο θαη φινη νη Γήκνη ηεο ρψξαο αλήθεη ζηνλ 

πξψην βαζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.3463/2006 θαη 

λ.3852/2010 θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Σα 

φξγαλα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ είλαη: 

 Ο Γήκαξρνο 

 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

 Οη Αληηδήκαξρνη 

 Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

 Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηα Εσήο 

 Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο 

 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

 Οη Δηδηθνί πλεξγάηεο 

 Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ αλαιχνληαη ζηνπο ηνκείο Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνηφηεηαο Εσήο, Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη αξκνδηνηήησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε. Ζ δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ νη νπνίεο αζθνχλ ηηο 

αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 126Β΄/2013) απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα  4.1 
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Γηάγξακκα 4.1: Οξγαλφγξακκα Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο.  

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία απφ ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

4.3.2  Η λειτουργία του Δήμου ςήμερα 
 

 Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζήκεξα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

πξνέθπςαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο». Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ, πζηεξεί ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη εξγαιεία αλάινγα κε εθείλα θαιψλ 

πξαθηηθψλ. Τπάξρνπλ ηεξάζηηεο πζηεξήζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε δνκή 

ιεηηνπξγίαο θξίλεηαη αλεπαξθήο, ε απαίηεζε γηα εμνξζνινγηζκφ ησλ δνκψλ, ε 
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απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θξίλεηαη επηηαθηηθή. 

4.3.3  SWOT ANALYSIS 
 

 Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερείο 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, νθείιεη λα πξνρσξεί ζε ζπλερή 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ψζηε απηέο λα γίλνπλ πην απνδνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Γήκνπ ψζηε απηφο λα γίλεη πην 

αληαγσληζηηθφο, πξέπεη ν ζπγθεθξηκέλνο Γήκνο λα ζηνρεχζεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. Ζ αλάιπζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ησλ επθαηξηψλ θαη ε 

απνθπγή ησλ απεηιψλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ ν 

Γήκνο λα επηιέμεη  ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ εθπιήξσζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπ.   

Γπλάκεηο  

 πλερήο εθπαίδεπζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(ΔΚΓΓΑ), αθφκα θαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

 Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηδίσο ζε θνηλσληθά θαη πνιενδνκηθά δεηήκαηα ιφγσ 

ηεο ππαγσγήο  ηεο Τπεξεζίαο Πξφλνηαο θαη ηεο Πνιενδνκίαο ζην Γήκν κε ην 

πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο». 

 Δπλντθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. 

 Οη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζην Σκήκα Πξνζσπηθνχ είλαη έκπεηξνη θαη 

θαηαξηηζκέλνη. 

 Απνδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ, ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ επέθηαζε. 

 Απαζρφιεζε κεγάινπ αξηζκνχ ππαιιήισλ κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο 

ραξαθηήξα θαη αμηνπνίεζή ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ. 

Αδπλακίεο  

 Αδπλακία ηνπ πθηζηάκελνπ Ο.Δ.Τ. λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 
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 Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ πξνζσπηθνχ αλήθεη ζε κεγαιχηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ αληηιακβάλεηαη εχθνια ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα αιιαγή 

θαη εμέιημε. 

 Αλνξζνινγηθή θαηαλνκή πξνζσπηθνχ κε ππεξζηειέρσζε ππεξεζηψλ 

ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα ζε βάξνο ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ. 

 Έιιεηςε ζχγρξνλσλ εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνχ (εηδηθφηεηεο πιεξνθνξηθήο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θιπ). 

 Τπνζηειέρσζε Σκήκαηνο  Πξνζσπηθνχ. 

 Έιιεηςε θηλήηξσλ απφδνζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ. 

 Σν Σκήκα Πξνζσπηθνχ αζθεί ηεξάζηην φγθν αξκνδηνηήησλ νη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο νπνίεο δελ είλαη ζρεηηθέο κε δεηήκαηα πξνζσπηθνχ (θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ππεξεζία πξσηνθφιινπ, θχιαμε θαη αζθάιεηα 

θηηξίσλ). 

 Δθαξκνγή πνιχπινθσλ γηα ηνπο πνιίηεο δηαδηθαζηψλ θαη έιιεηςε εληαίνπ 

πιαηζίνπ εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ.  

 πγθεληξσηηθφ ζηπι ηεο αηξεηήο δηνίθεζεο (δήκαξρνο, αληηδήκαξρνη, εηδηθνί 

ζχκβνπινη) νη νπνίνη πνιιέο θνξέο ππνθαζηζηνχλ ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε. 

 Αλεπαξθή θαλάιηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ππαιιήισλ θαη αηξεηήο δηνίθεζεο κε 

απνηέιεζκα ηελ αληίδξαζε ησλ ππαιιήισλ ζε ελδερφκελεο αιιαγέο. 

 Αλεπάξθεηα ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ ζε Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

(εθηππσηέο scanner  θ.ι.π). 

 Απνπζία ζχγρξνλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ θαη δηαζχλδεζεο ηνπ κε 

ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ (νηθνλνκηθή ππεξεζία, ππεξεζία 

πξνγξακκαηηζκνχ). 

 Αλππαξμία ζηνρνζεζίαο. 

 Γπζαλάινγε αχμεζε ζε εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα ην ήδε 

κεησκέλν πξνζσπηθφ ζην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνπζία κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο λα απαζρνιείηαη ζε εξγαζίεο θαζαξά 

ππνζηεξηθηηθέο θαη δηεθπαηξεσηηθέο (παξαθνινχζεζε άδεηψλ, ππεξεζηαθά 

ζέκαηα θιπ). 

 Αδπλακία ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ κε απνηέιεζκα δπζθνιία 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο απηψλ.  
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Δπθαηξίεο 

 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ γηα αλαλέσζε ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

 Δθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηε ρξήζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην δεκφζην ηνκέα γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θαη΄ επέθηαζε ηε βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ Γήκνπ (πεξηγξάκκαηα ζέζεο εξγαζίαο, αμηνιφγεζε δνκψλ).  

 Οξγαλσζηαθέο αιιαγέο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο φπσο Human 

Resources Management Systems (HRMS) , Μεηξψν Πνιηηψλ θ.ι.π.  

 Γπλαηφηεηα ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θηλεηηθφηεηαο. 

 χλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε επίηεπμε αληηθεηκεληθψλ θαη 

κεηξήζηκσλ ζηφρσλ. 

Απεηιέο 

 Απμαλφκελν θχκα ζπληαμηνδνηήζεσλ ιφγσ ρξήζεο ησλ επλντθψλ δηαηάμεσλ ηεο 

λνκνζεζίαο. 

 Αδπλακία ζηε ζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ κε κφληκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ιφγσ 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ηνπο. 

 Πνιχπινθεο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο απφ ηηο απμαλφκελεο αξκνδηφηεηεο ιφγσ 

ησλ λνκνζεηεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο « Καιιηθξάηεο» θαη Πξνγξάκκαηνο 

«Κιεηζζέλεο». 

 Πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ εθαξκνγψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλνπ θαη έκπεηξνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Γπζθνιίεο ζηελ αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε επθαηξηψλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. 

 Πνιηηηθή κείσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κέζσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 

 Πνιηηηθή κεηψζεσλ ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ ζηα πιαίζηα κεηψζεσλ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ. 

 Έιιεηςε αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ζηνπο πνιίηεο. 

 Έιιεηςε εζληθψλ πφξσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε θνκβηθψλ έξγσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 
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4.4 Σο προςωπικό του Δήμου 

4.4.1 Ιςτορική εξέλιξη  
 

 Ζ πξψηε εηθφλα γηα ην πξνζσπηθφ απφ ηε κεηαηξνπή ηεο θνηλφηεηαο Αγίαο 

Παξαζθεπήο ζε Γήκν απνηππψλεηαη ην 1966. Απφ ηφηε ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ 

απμάλεηαη ζηαδηαθά κε ηε κεγαιχηεξε αχμεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 ιφγσ ησλ καδηθψλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην πνπ έγηλαλ ηελ επνρή εθείλε. Χζηφζν 

απφ ην 2011, ιφγσ ζεηξάο λνκνζεηεκάησλ ηα νπνία επέβαιαλ κεηψζεηο πξνζσπηθνχ ζηα 

πιαίζηα  ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, μεθηλνχλ νη κεηψζεηο πξνζσπηθνχ κε 

πξννπηηθέο πεξαηηέξσ κείσζεο ιφγσ απμεκέλσλ νξίσλ ειηθίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γήκνπ. 

 

 

Γηάγξακκα 4.2: Δμέιημε πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία απφ ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

 

4.4.2. Ανάλυςη του προςωπικού του Δήμου. 
 

 Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο σο έδξα Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010 αζθεί απφ 01/01/2011 αξκνδηφηεηεο Πνιενδνκίαο θαη 

Πξφλνηαο ππνζηεξίδνληαο δηνηθεηηθά ζπλνιηθά δψδεθα θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο. Γηα ην 
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ζθνπφ απηφ κεηαθέξζεθε απφ ηηο αλσηέξσ θαηαξγνχκελεο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζπλνιηθφο αξηζκφο 60 αηφκσλ. 

 ην δηάγξακκα 4.3 παξνπζηάδεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ην 2011 αλά 

θαηεγνξία εθπαίδεπζεο κε ηελ ελζσκάησζε θαη ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ. 

 

 

Γηάγξακκα 4.3: Αλάιπζε πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία απφ ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

 

 Ζ ππνρξεσηηθή κεηαθνξά ησλ ππαιιήισλ ηεο πξψελ Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζην Γήκν, ηελ 01/01/2011, αχμεζε ην πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Γήκνπ θαηά 24%. 

 Σν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ην 2010, 

πξηλ δειαδή ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ, ήηαλ κφιηο ην 10% ζην ζχλνιν ησλ 

ππαιιήισλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 50% ησλ ππαιιήισλ πνπ 

κεηαθέξζεθε είλαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο γεγνλφο πνπ αλαβάζκηζε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηέζεθαλ 
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ζηνπο Γήκνπο κε ην λ.3852/2010.  Δπίζεο ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ Τπνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ κεηαθέξζεθε αθνξά ζε θαζαξηζηέο ζρνιείσλ, αθνχ ε αξκνδηφηεηα ηνπ 

θαζαξηζκνχ ζρνιείσλ κεηαθέξζεθε ζηνπο Γήκνπο απφ 01/01/2011.  

 Χζηφζν ιφγσ ηεο ζέζεο ζε δηαζεζηκφηεηαο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

(λ.4093/2012), ηεο θαηάξγεζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ζρνιηθψλ θπιάθσλ (λ.4172/2013), ζε ζπλδπαζκφ κε κεγάιν θχκα ζπληαμηνδνηήζεσλ 

ιφγσ επλντθψλ δηαηάμεσλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ κεηψζεθε ζεκαληηθά. Ζ κείσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ ησλ θαηαξγήζεσλ ζέζεσλ άγγημε ην πνζνζηφ ηνπ 14%. Ζ 

θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ απηψλ απέθεξε νηθνλνκηθή δεκηά ζην Γήκν γεγνλφο πνπ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ην ζθνπφ ηεο δηάηαμεο γηα κείσζε ησλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ απφ ηε 

κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ απηψλ. Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ κεηψζεθαλ θαηαθφξπθα ιφγσ 

ηεο κε επηβνιήο πξνζηίκσλ θπξίσο γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε θαη επίζεο απμήζεθαλ νη 

δαπάλεο ηνπ Γήκνπ ιφγσ ησλ θαηαθφξπθεο αχμεζεο ησλ δνιηνθζνξψλ ζηα ζρνιεία 

εμαηηίαο ηεο απνπζίαο θχιαμεο.  

 Ο ζεζκφο ηεο θηλεηηθφηεηαο ιεηηνχξγεζε επίζεο αξλεηηθά σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ αθνχ ππήξμε επίζεο κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20%, φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 4.4. 

 

Γηάγξακκα 4.4: Μεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ κέζσ θηλεηηθφηεηαο. 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία απφ ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 
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 Σν πνζνζηφ ηεο κείσζεο απηφ ελδέρεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά αθνχ ζχκθσλα 

κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα λα εληαρζεί έλαο θνξέαο ζην πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο 

πξέπεη λα έρεη θαηαζέζεη ςεθηαθφ νξγαλφγξακκα θαη λα έρεη ζπληάμεη πεξηγξάκκαηα 

ζέζεο εξγαζίαο, ρσξίο φκσο απηφ λα απνηειεί εκπφδην γηα ππαιιήινπο ηνπ θνξέα απηνχ 

λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιε ππεξεζία. 

 Ζ εηθφλα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζήκεξα φπσο πξνέθπςε απφ ηηο φιεο 

κεηαβνιέο ηεο λνκνζεζίαο (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, επαλαπξνζιήςεηο, θηλεηηθφηεηα) 

θαζψο θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο κεηαηάμεηο  παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. ην 

δηάγξακκα 4.5 απεηθνλίδεηαη ε ειηθηαθή θιηκάθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο.   

 

Γηάγξακκα 4.5: Ζιηθηαθή θιηκάθσζε εξγαδνκέλσλ. 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία απφ ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

 

 Δδψ δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα ησλ 45-49 εηψλ. Ζ κέζε ειηθία ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

είλαη ηα 50 έηε. Χζηφζν έλα πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 7% ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηνπ Γήκνπ είλαη άλσ ησλ 60 εηψλ, κε κεγάιεο πηζαλφηεηεο απνρψξεζεο ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο ζην άκεζν κέιινλ. Σν πξνζσπηθφ απηφ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη θπξίσο κεραληθνί, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη έλαξμε 

δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο ζηειερψλνπλ.  
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 Ζ ειηθηαθή δηαζηξσκάησζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη έλα εξγαιείν πνπ πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί ζσζηά απφ ην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφδεη 

ηα ζελάξηα αιιαγψλ πνπ πξνηίζεηαη ε δηνίθεζε λα πξνβεί θαη πξνγξακκαηίδεη έγθαηξα  

ηηο πξνζιήςεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη αθνχ νη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα 

ρξνλνβφξεο.  

 

Γηάγξακκα 4.6: Αλάιπζε κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία απφ ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

 

 χκθσλα κε ην δηάγξακκα 4.6, ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο δηαρξνληθά ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ ππαιιήισλ είλαη απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(πνζνζηφ 43%), ελψ εμίζνπ κεγάιν κέξνο απνηεινχλ θαη νη απφθνηηνη ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο (21%). Σν πνζνζηφ απηφ ζα απμεζεί ζε 30% κεηά ηηο επηθείκελεο 

πξνζιήςεηο εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο, νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο ηνπ έηνπο 

2018. Αθνινπζνχλ νη απφθνηηνη ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ κφιηο ην 25% ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ, ελψ νη απφθνηηνη ηεο 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (10%) ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Σα πνζνζηά απηά ελδέρεηαη λα κεησζνχλ ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εμαηηίαο ησλ καδηθψλ απνρσξήζεσλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Γήκνπ. 
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4.5  Περιγραφή Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ 
 

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο σο Γήκνο έδξαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καιιηθξάηε, αζθεί δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε ππεξεζίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ Πνιενδνκία θαη ηελ Πξφλνηα. ην ηνκέα ηεο Πνιενδνκίαο εμππεξεηεί 

πέληε θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο, ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο Πξφλνηαο εμππεξεηεί νθηψ 

θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Γήκνπο έδξαο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο, νη νπνίνη αζθνχλ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε ππφινηπνπο Γήκνπο ηεο 

έδξαο ηνπ λνκνχ, θαη θαηά ζπλέπεηα ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, πεγάδνπλ απφ ηελ 

πξνζσξηλφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ εμάρξνλε 

θαζπζηέξεζε αλάιεςεο ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο επηκέξνπο Γήκνπο. Σν γεγνλφο 

απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο θαη νξγαλσηηθήο αδπλακίαο πνπ 

νθείινληαη θπξίσο ζηε δπζρεξή θαη ρξνλνβφξα θαηάζηαζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηεο 

κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο 

δηαδεκνηηθήο θηλεηηθφηεηαο ή ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο θηλεηηθφηεηαο  

Ζ δνκή ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ 

(ΦΔΚ 126Β’/2013), αλαιχεηαη ζε έμη (6) Γηεπζχλζεηο, είθνζη ηέζζεξα (24) Σκήκαηα θαη 

ηξία (3) Γξαθεία.  Μειεηψληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ζε Γηεπζχλζεηο θαη 

Σκήκαηα δηαπηζηψλνπκε πνιιέο θαη δαηδαιψδεηο δνκέο γηα ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ, 

θαζψο θαη επηθαιχςεηο κεηαμχ δνκψλ (ηφζν νξηδφληησλ φζν θαη θάζεησλ). Οη 

επηθαιχςεηο θαη ε ζχγρπζε θαηαιήγνπλ ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ κε ηε ζεηξά ηεο 

νδεγεί ζε ζπαηάιε νηθνλνκηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη δηαζπνξά ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ.  

 

Σν Δληαίν χζηεκα Κηλεηηθφηεηαο (ΔΚ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα φπνπ 

απνθιείνληαη νη Γήκνη αθνχ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ έρνπλ θαηαξηίζεη ςεθηαθά 

νξγαλνγξάκκαηα θαη πεξηγξάκκαηα ζέζεο εξγαζίαο, έρεη νδεγήζεη ην Γήκν ζε 

απνδπλάκσζε ησλ ππεξεζηψλ αθνχ αμηφινγα ζηειέρε έρνπλ επηιέμεη λα κεηαθηλεζνχλ 

ζε Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη δε κπνξνχλ λα αλαπιεξσζνχλ άκεζα. Σν γεγνλφο απηφ έρεη 

νξαηέο ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 
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4.6 Οι λειτουργίεσ τησ Διαχείριςησ Ανθρώπινου Παράγοντα ςτο Δήμο 
Αγίασ Παραςκευήσ 
 

Οη παξαθάησ ελέξγεηεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα απνηεινχλ ηελ 

πνιηηηθή αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ αλζξσπίλσλ πόξσλ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο 

εθηηκψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξακκαηίδεη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ. ηα ρξφληα 

ηεο θξίζεο εληάζεθε ην θαηλφκελν ηεο πξφζιεςεο επνρηθνχ πξνζσπηθνχ κε 

κέγηζηε δηάξθεηα νθηψ (8) κελψλ γηα θάιπςε φκσο παγίσλ θαη έθηαθησλ 

αλαγθψλ, θπξίσο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο 

πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε 

φηη νη εξγαδφκελνη απηνί ζηελ πξνζπάζεηα ησλ γηα εμεχξεζε κφληκεο εξγαζίαο 

θαηαθεχγνπλ κέζσ δηθαζηηθήο νδνχ γηα ηε κνληκνπνίεζή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο κε ηελ νπνίν δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ λα πξνζιάβνπλ 

ηαθηηθφ πξνζσπηθφ γηα θάιπςε αλαγθψλ θαζαξηφηεηαο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

απαζρφιεζε ππεξδηπιάζηνπ αξηζκνχ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ αλαινγηθά κε 

ηηο αλάγθεο πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ.   

 Αλάιπζε ηεο εξγαζίαο. Ζ αλάιπζε ζέζεο εξγαζίαο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλδπαζηνχλ νη απαηηήζεηο ηεο ζέζεο απηήο κε ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ 

εζηηάδνληαο ζηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπσο θαη 

ην ζχλνιν ησλ ΟΣΑ, δε δηαζέηεη πεξηγξαθέο ζέζεο εξγαζίαο γεγνλφο ην νπνίν 

δεκηνπξγεί εληάζεηο θαη παξεμεγήζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, επηθαιχςεηο 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ νξγαληθψλ κνλάδσλ, επηινγή ππνςεθίσλ ρσξίο ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα θαη φια απηά έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο. 

 Πξνζέιθπζε θαη επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. Οη πξνζιήςεηο ζην Γήκν Αγίαο 

Παξαζθεπήο, φπσο θαη ζην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, γίλνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2190/2004 θαη ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε κφξηα πνπ 

απηνί  ζπγθεληξψλνπλ απφ ηε βαζκνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Οη 

θνξείο έηζη δελ έρνπλ εηθφλα ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιάβνπλ 

αθνχ ε ζπγθέληξσζε πςειψλ κνξίσλ δε ζπλεπάγεηαη πάληα θαη θαηαιιειφηεηα 

ηνπ ππνςεθίνπ. Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε πξφζιεςε ζην δεκφζην είλαη 
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κέξνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο, αθνχ ηα θνηλσληθά θξηηήξηα 

πνιιέο θνξέο πξνηάζζνληαη ησλ ηίηισλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ. 

 Εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πόξσλ. Σν Ηλζηηηνχην 

Δπηκφξθσζεο (ΗΝΔΠ) ηνπ ΔΚΓΓΑ είλαη αξκφδην γηα ηελ εθπφλεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη επηκφξθσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εηδηθή εζηίαζε γίλεηαη πιένλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο έρεη επελδχζεη ζηελ 

πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ απνζθνπψληαο ζηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ. Θεσξεί ηελ εθπαίδεπζε σο κέζν βειηίσζεο ηεο 

απφδνζεο ψζηε απηή λα έρεη ζηαζεξνπνίεζε ζην ρξφλν. Έηζη ην 2016 ζε κηα 

ζπλεξγαζία κε ην ΗΝΔΠ ηνπ ΔΚΓΓΑ πξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ κε ζρεδφλ θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ. Σν 2017 ην 60% ησλ ππαιιήισλ Γεπηεξνβάζκηαο 

θαη Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο παξαθνινχζεζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζην ΗΝΔΠ, ελψ αξθεηνί ππάιιεινη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θαη εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο. 

 Ακνηβέο εξγαδνκέλσλ. Οη ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην λ.4024/2001 θαη αλαιχνληαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία εθπαίδεπζεο, 

ηα ηππηθά πξνζφληα, ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηε ζέζε επζχλεο ηνπ ππαιιήινπ. Ο 

λφκνο απηφο επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ αθνχ 

πξνέβιεπε ηε κείσζε ησλ θαηψηεξσλ βαζηθψλ απνδνρψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

επηδνκάησλ. Παξάιιεια έγηλε θαη κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ ακνηβψλ κε ηελ 

απφδνζε ησλ ππαιιήισλ θαη ηε ζηνρνζεζία ησλ ππεξεζηψλ ε νπνία φκσο δελ 

εθαξκφζηεθε πνηέ. 

 Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4369/2016, απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο 

θάζε ππαιιήινπ θαη ζπλνιηθά ηεο απφδνζεο έξγνπ ηεο ππεξεζίαο. Αθνξά ηνλ 

εληνπηζκφ ζεκείσλ ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, ηα νπνία ρξήδνπλ βειηίσζεο, 

ψζηε λα πινπνηνχληαη θαηά ζεηξά νη ζηφρνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κε ηειηθφ 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο 

ππήξμε κεξίδα ππαιιήισλ πνπ αληηδξνχζε ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαζφζνλ 
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δελ έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζηνρνζεζίαο θαη επεηδή ζεσξεί φηη ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ηππηθή δηαδηθαζία θαη φρη κέηξν βειηίσζεο ηεο 

απφδνζεο. 

 Εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο, εθηπιίζζνληαη ηαρχηαηεο θαη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνλ 

ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα, πνπ ζηνρεχνπλ ηφζν ζηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαη 

ησλ δαπαλψλ φζν θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ. Οη 

αιιαγέο ραξαθηεξίδνληαη βίαηεο ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο θαη ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο  θαη είραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε απηφ. Οη εξγαδφκελνη φκσο δελ πείζηεθαλ 

γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηελ νξζνινγηθφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηνλ θινληζκφ ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ θξάηνπο εξγνδφηε (εδψ Γεκάξρνπ) θαη ππαιιήισλ 

(Καξαθηνπιάθε, ππξηδάθεο, Γηαλλαθνπνχινπ, Καξαιήο, ψξνο, 2015).  Οη 

νξηδφληηεο απνκαθξχλζεηο ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ, φπσο νη ζρνιηθνί 

θχιαθεο, νη δεκνηηθνί αζηπλνκηθνί θαζψο θαη ε ζέζε ζε δηαζεζηκφηεηα 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, ζπλνιηθφο αξηζκφο απνιπζέλησλ 30 άηνκα, νη νπνίνη 

δελ αληηθαηαζηάζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηψζεηο ησλ 

απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ εξγαζίαο ιφγσ ησλ 

ζπλερψο απμαλφκελσλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, δεκηνχξγεζαλ αξλεηηθφ θιίκα ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

 Η πγηεηλή θαη αζθάιεηα. Οη θαλφλεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ εξγνδνηψλ γηα ηελ 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην λ. 

3850/2010. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ηεξψληαο ηε λνκνζεζία ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία δηαζέηεη Γηαηξφ Δξγαζίαο θαη Σερληθφ Αζθαιείαο ζηνρεχνληαο ζηελ 

πξφιεςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

4.7  Προβλήματα ςτο υφιςτάμενο μοντέλο  
 

 Δθαξκφδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ΓΑΠ ζην Γήκν ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ σο εμήο:  
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 Οη δηαξθείο κεηαβνιέο ησλ θαλφλσλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

(κηζζνιφγην, βαζκνιφγην, αμηνιφγεζε πξναγσγέο θιπ) δεκηνχξγεζαλ αλαζθάιεηα, 

αβεβαηφηεηα, εληάζεηο εξγαζίαο, ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε  απφ ηελ εξγαζία θαη 

θφπσζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

 Οη πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο γηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ είρε σο 

απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ (θαηάξγεζε ζέζεσλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ζρνιηθψλ θπιάθσλ), γεγνλφο 

πνπ ζπληειέζηεθε φκσο ηαπηφρξνλα κε ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αξκνδηφηεηαο 

πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνπο Γήκνπο. Δπηπιένλ, ε έιιεηςε απηή ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ιεηηνπξγεί σο άιινζη γηα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαζήισζή ηνπο 

ζε επίπεδν ππαλάπηπμεο.   

 Σν καθξνρξφλην πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ δεκηνχξγεζε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ζπκβαζηνχρσλ, πνπ δηεθδηθνχλ θαη ηειηθά πεηπραίλνπλ κνληκνπνίεζε ( αθνξά 

θπξίσο εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ) θαη νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

αλαπιεξψλνπλ ην έκπεηξν πξνζσπηθφ πνπ απνρψξεζε κε ηηο πνιηηηθέο κείσζεο, 

κε ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο ( ην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ πνπ απνρψξεζε δελ αλαπιεξψζεθε πνηέ). 

 Ζ αλνξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ θαη ε αλεπαξθήο 

αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άληζε επάλδξσζε ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ απψιεηα αλζξσπίλσλ πφξσλ. εκαληηθφο 

αξηζκφο overqualified ππαιιήισλ ηνπνζεηνχληαη ‘άλαξρα’ θαη ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλν πιάλν δξάζεο ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ κε ηα πξνζφληα 

ηνπο λα κελ αμηνπνηνχληαη ψζηε λα επέιζεη ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ άληζε θαηαλνκή επηζηεκνληθνχ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ φπσο 

παξαηεξήζακε θαη ζην δηάγξακκα 4.6,  έρεη σο απνηέιεζκα ε πιεηνλφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ λα είλαη κέζεο θαη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππάξρνπλ ππάιιεινη λα ζηειερψζνπλ λεπξαιγηθέο ζέζεηο φπσο ην ηκήκα 

πξνγξακκαηηζκνχ ζην νπνίν δελ ππεξεηεί θαλέλαο ππάιιεινο. 

 
 



 

52 
 

4.8  Η προτεινόμενη αλλαγή 
 

Ζ αιιαγή πνπ πξνηείλεηαη, αθνξά ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 

εθαξκφδνληαο ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζεζπίζεη ην θξάηνο, αμηνπνηψληαο δειαδή ηηο 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα πηνζεηήζεη ν 

Γήκνο λένπο ηξφπνπο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη λέα ζπζηήκαηα απαζρφιεζεο θαη 

αμηνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ. ηφρνο ινηπφλ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λα απνθηήζεη 

δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

Ο Γήκνο θαζψο δηαζέηεη ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη 

ηα ζεζκηθά εθείλα εξγαιεία πνπ ζα αλαηάμνπλ ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη ζα 

εληζρχζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απέλαληη ζηνπο πνιίηεο. Ζ φιε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο είλαη ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ παξνχζα ζηαζεξή 

θαηάζηαζε ζηε λέα επηζπκεηή ε νπνία ζα είλαη απνδνηηθφηεξε θαη πην αληαγσληζηηθή. 

Οη δξάζεηο γηα ηε ξηδηθή αιιαγή ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο αλζξσπνθεληξηθφο δήκνο  είλαη: 

 

α)  Αμηνιφγεζε δνκψλ ησλ Γήκνπ.  

 

Θεζκνζεηήζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4024/2011. Μέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ ν Γήκνο ζα πξνζπαζήζεη λα εληνπίζεη θαη λα θαηαλνήζεη 

φπνηεο αδπλακίεο δηαπηζησζνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο δξάζεο απηήο είλαη: 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ. 

 Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ (Άμνλεο 

θαη Μέηξα) κε βάζε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα πνπ έρεη εθπνλεζεί. 

 Αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ αλά ηνκέα αξκνδηνηήησλ κε 

ζθνπφ λα αλαιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα, νη αδπλακίεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, 

θαζψο θαη νη πηζαλέο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ Γήκν απφ ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ σθεινχκελσλ, αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν ιεηηνπξγεί θαη δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή. 
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β)  Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ. 

 

Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ φκσο αμηνιφγεζεο ησλ δνκψλ 

ηνπ, είλαη κηα αλαγθαηφηεηα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη έλα Γήκν πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφ 

θαη  απνδνηηθφ, πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε νηθνλνκίεο θιίκαθαο κέζα απφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ησλ δνκψλ ηνπ θαη ηελ νξζνινγηθή άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνλ Γήκν, 

νη νπνίεο ηψξα αζθνχληαη δηάζπαξηεο. Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη φηη ζα νδεγήζεη ζηε 

κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ 

κεησκέλσλ πιένλ, ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ησλ πεξηθνπψλ, πφξσλ κε απνηέιεζκα ηελ 

εμνηθνλφκεζε πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ. 

Ο ζηφρνο ηνπ λένπ ΟΔΤ δε ζα πξέπεη λα είλαη νη βειηηψζεηο αιιά ε δεκηνπξγία ηνκψλ, 

φπσο ζπγρψλεπζε ηκεκάησλ θαη πηζαλφλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

 

γ) Φεθηαθφ Οξγαλφγξακκα.   

 

 Ζ δηάξζξσζε θαη ε ζηειέρσζε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζα 

απνηππψλνληαη ςεθηαθά κε ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ην ςεθηαθφ 

νξγαλφγξακκα ζα βξίζθεηαη δηαζέζηκν ζε θεληξηθφ ηζηφηνπν. Σν Φεθηαθφ 

Οξγαλφγξακκα απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηγξάκκαηα ζέζεο εξγαζίαο θαζψο 

ζα απνηππψλνληαη νη θελέο ζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ θάιπςή ηνπο. Με βάζε απηφ ζα γίλνληαη πιένλ νη λέεο πξνζιήςεηο ζην Γήκν θαζψο 

θαη νη κεηαθηλήζεηο αθνχ ζα απνηππψλνληαη νη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη θελέο 

ζέζεηο. Έηζη ζα εθιείςεη ην θαηλφκελν ησλ κεηαθηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

αζαθή θαη ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ζα ζηειερσζνχλ ππεξεζίεο θπξίσο εμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ, νη νπνίεο ζήκεξα ππνιεηηνπξγνχλ, αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ππαιιήισλ 

δελ επηζπκεί λα απαζρνιείηαη ζε ππεξεζίεο front office. 

 

δ) Πεξηγξάκκαηα Θέζεο Δξγαζίαο.  

 

 Έλα ζχγρξνλν εξγαιείν ραξηνγξάθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ηνπ. Δδψ απνηππψλνληαη νη ππνρξεψζεηο, ηα θαζήθνληα 

θαη νη επζχλεο ησλ ππαιιήισλ εμαηνκηθεπκέλα, ελψ θάζε ζέζε αληηζηνηρίδεηαη κε ηα 

ηππηθά θαη άιια πξνζφληα, πνπ απαηηνχληαη ζηελ πξάμε. Ζ πεξηγξαθή γίλεηαη κέζα απφ 
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ηα γεληθά θαη εηδηθά πεξηγξάκκαηα εξγαζίαο. Ζ απνηχπσζε απηή ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά, 

ψζηε ε ζηειέρσζε ηνπ Γήκνπ ζα δηελεξγείηαη ζην εμήο φρη κφλν κε βάζε ηα ηππηθά 

πξνζφληα, αιιά θπξίσο κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θάζε ππαιιήινπ ζε 

ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη. Έηζη επηηπγράλεηαη 

νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη  θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ 

ηνπ θαη ην αλζξψπηλν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ζα ππεξεηεί πιένλ ζε ηνκείο ζπλαθείο κε 

ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ. Παξαδνζηαθά νη κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ 

ζπλδένληαλ κε ηελ χπαξμε πειαηεηαθψλ δηθηχσλ. Με ηελ εθαξκνγή φκσο ησλ 

πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα εμαιεηθζνχλ θαη θαηλφκελα θαθνδηαρείξηζεο 

πξνζσπηθνχ, κε ππαιιήινπο ρσξίο πξνζφληα λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο νη νπνίεο 

απαηηνχλ απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα. Σα πεξηγξάκκαηα ζέζεο εξγαζίαο κφλν εάλ 

ζπλδπαζηνχλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ζα νδεγήζνπλ ζε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε πεξηγξαθή ησλ αλζξψπσλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ κηα ζέζε δελ ζα πξνζθέξεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ.  Μφλν κέζα απφ 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζα αλαπηπρζεί έλαο κεραληζκφο αλάιπζεο θαη απνηχπσζεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζε πξνζιήςεηο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ 

κε ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ππαιιήινπο. 

ε) Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ 

 

Έρνληαο ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο θαηαξηίζεη ςεθηαθφ νξγαλφγξακκα θαη 

πεξηγξάκκαηα ζέζεο εξγαζίαο ζα πξνρσξήζεη ζε εμνξζνινγηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πξνζιήςεσλ. Δδψ θηινδνμεί λα πεηχρεη έλα κεγάιν ξπζκφ αλαλέσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πάληα ζηα δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα θαη ηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.  Όπσο πξνέθπςε θαη 

απφ ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ν πιεζπζκφο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ 

θαίλεηαη γεξαζκέλνο θαη ζίγνπξα επεξεαζκέλνο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο.  

Τπάξρεη γεληθεπκέλε αλάγθε αλαλέσζεο. Αλαλέσζε ηφζν ζε ππαιιήινπο φζν θαη ζε 

εηδηθφηεηεο, ε νπνία ζα θέξεη  πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζηνπο ήδε ππεξεηνχληεο 

ππαιιήινπο. Τπάξρνπλ ειιείςεηο ζηελ θαηεγνξία παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο. 

Υξεηάδνληαη λέεο εηδηθφηεηεο φπσο λνκηθνί, νηθνλνκνιφγνη κε εμεηδίθεπζε, 

ζπγθνηλσληνιφγνη, λένη επηζηήκνλεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαθέξνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηεο λέαο επνρήο ζην Γήκν.  
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ζη) Κηλεηηθφηεηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 

 Σν ΔΚ βαζηζκέλν ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, έρεη σο ζηφρν ζην 

εμήο λα βξίζθεηαη ν «θαηάιιεινο εξγαδόκελνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε», κε βάζε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο φπσο έρνπλ απνηππσζεί ζην ςεθηαθφ 

νξγαλφγξακκα. Δδψ βξίζθεηαη ε κεγάιε επθαηξία ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο λα 

ζηειερψζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζήκεξα ππνιεηηνπξγνχλ, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε 

ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ ψζηε λα κεηακνξθσζνχλ ζε εμσζηξεθείο θαη απνηειεζκαηηθέο 

ππεξεζίεο. Ζ δηαδηθαζία απφθηεζεο πξνζσπηθνχ κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο είλαη έηζη 

ζρεδηαζκέλε ψζηε λα επηηξέπεη ζην Γήκν λα επηιέμεη εθείλν ην πξνζσπηθφ (δηαδηθαζία 

ζπλέληεπμεο) ην νπνίν καδί κε ην ππάξρνλ ζα ζπκβάιινπλ ζην κέγηζην βαζκφ ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ππφινηπσλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηειηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.  

 

 

δ) Δθπαίδεπζε, επηκφξθσζε, αιιαγή θνπιηνχξαο 

 

 Σν κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ βξίζθεηαη 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε απηνχ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. 

Απηφ πνπ ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ε αλάπηπμε 

θαηάιιεισλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ δειαδή ελφο ζπλφινπ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, 

θαη ζηάζεσλ/ζπκπεξηθνξψλ. 

Απαηηείηαη ζπλερήο επηκφξθσζε ηφζν ζην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε 

ππαιιήινπ φζν θαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αιιεπάιιειεο αιιαγέο 

ζηε λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ λα θαηαθηήζεη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

θαη κφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα απμεζεί ε απφδνζή ηνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

αλαπηχζζνληαη ηφζν κε ηε απφθηεζε εκπεηξηψλ ζην ρψξν εξγαζίαο φζν θαη κε 

εθπαίδεπζε. 

Σν θξάηνο ήδε πξνρσξεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΓΓΑ. ε απηφ ην ζεκείν ν Γήκνο πξέπεη λα αλαπηχμεη ηε 

ζπλεξγαζία πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη κε ην   ΔΚΓΓΑ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ 

νξηδφληησλ δεμηνηήησλ, ηδίσο δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο, ζε φιε ηε δηνίθεζε θαη ηελ 

αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ.   
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Απηή ηε ζηηγκή ζην θξάηνο θαη θαη΄ επέθηαζε ζην Γήκν ππάξρεη κηα θαρππνςία 

ηεο ππεξεζίαο πξνο ην πνιίηε, πνιίηε πξνο ηελ ππεξεζία, κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη απηφ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηφ κπνξεί λα εμαιεηθζεί κφλν φηαλ 

αιιάμεη ε θνπιηνχξα ησλ ππαιιήισλ. Να αληηιεθζνχλ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη 

ν Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ ηη θάλνπλ, λα ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο, 

λα είλαη επέιηθηνη θαη απζηεξνί φπνπ απαηηείηαη. ε απηή ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο θαη 

πάιη κπξνζηά πξέπεη λα βξίζθεηαη ην  ΔΚΓΓΑ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 

ζη) Αμηνιφγεζε Πξνζσπηθνχ. 

 

 Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνθξαηία θαη ηε 

δηαθάλεηα. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία πξνηείλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε απηψλ πνπ ζα πξνθχςεη κέζα απφ  

έξεπλεο ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ 

ζηνρεπφκελε εθπαίδεπζε ζα δηακνξθψζεη ππαιιήινπο κε ζπλείδεζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπο, θίλεηξα απφδνζεο θαη δηαζθάιηζε αληηθεηκεληθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο. 

δ) ηνρνζεζία. 

 

 Γηα πξψηε θνξά ζην δεκφζην ηνκέα, ην 2004, θαζηεξψζεθε ζην δεκφζην ηνκέα 

ην χζηεκα Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ (λ.3230/2004) θαη κε ηελ εγθχθιην αξηζκ. πξση.: 

ΓΗΠΑ/Φ.4/νηθ.5270/01-03-2007 παξέρεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηελ αλάπηπμε πζηήκαηνο 

ηξαηεγηθήο Γηνίθεζεο ζηηο Γεκφζηεο Οξγαλψζεηο. Σν 2016 κε ην λ.4369/2016 

θαζηεξψλεηαη κεηαμχ άιισλ, έλα πην ιεηηνπξγηθφ θαη ζπκκεηνρηθφ πεξηβάιινλ, κε ηε 

ζπκκεηνρή θαη ησλ ππαιιήισλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο ζε θάζε ππεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξαγκαηηθή 

βνχιεζε θαη άπνςε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο 

ππεξεηνχλ (Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 2018). 

 Ζ πηνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζηνρνζεζίαο κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο Balanced 

Scorecard απφ ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο ε νπνία ζα πξνθχςεη θαη κε ηε ζπλεξγαζία 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, ζα επηθέξεη ηνλ θαζνξηζκφ ζαθψλ θαη κεηξήζηκσλ ζηφρσλ 

απφ εθείλνπο πνπ γλσξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ 
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Γήκνπ θαη πνπ ηειηθά ζα απνηππψζνπλ φρη κφλν ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ην φξακα ηνπ 

πνπ είλαη ζπκβαηά κε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

4.9 Η προοπτική ανάπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού ςτον Δήμο 
 

 Όπσο είλαη γλσζηφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ηνλ αθξηβφηεξν πφξν κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηαπηφρξνλα ηνλ πην πνιχηηκν. Δηδηθφηεξα ζηνλ Γήκν Αγίαο 

Παξαζθεπήο ε δαπάλε γηα ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ φπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ην δηάγξακκα 4.7 

 

Γηάγξακκα 4.7: Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο πξνυπνινγηζκνχ 2018. 

Πεγή: Απφθαζε 440/2017 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.  

 

 Απηφ θαζηζηά απηφκαηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ σο ην κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ 

ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Γήκνπ.  Έηζη ν Γήκνο πξέπεη λα αλαπηχμεη 

ζπζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ νη εξγαδφκελνη ζα ελεξγνπνηήζνπλ θαη ζα αμηνπνηήζνπλ 

ηνπο ππφινηπνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ ψζηε λα εθπιεξσζεί ηειηθά ην φξακα ηνπ. 

 Οη δξάζεηο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ σο κηα ζεηξά απφ αιιειέλδεηεο ελφηεηεο 

νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ν Γήκνο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα 
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πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ Γήκσλ.  Δίλαη ην επξχηεξν ζρέδην γηα λα εμαζθαιίζεη 

φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζα είλαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα. Οη πνιηηηθέο πνπ ζα 

εθαξκφζεη ν Γήκνο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο μερσξηζηψλ ηθαλνηήησλ αθφκα θαη κέζσ κείσζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ 

θφζηνπο,  ιφγσ αχμεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.  

 Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ππνρξεψλνπλ ηνπο 

Γήκνπο λα πξνζαξκφδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο, ηα ζπζηήκαηα 

απαζρφιεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Μέρξη ζήκεξα ειάρηζηνο αξηζκφο Γήκσλ έρεη εθπιεξψζεηο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο λνκνζεζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζεη ηα νθέιε γηα ην πξνζσπηθφ 

ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο λέεο δηαδηθαζίεο.   

 Δδψ βξίζθεηαη θαη ην κεγάιν ζηνίρεκα ηνπ Γήκνπ λα θαηαζηεί πξσηνπφξνο θαη 

θνηλσλφο ηεο λέαο πξνζπάζεηαο γηα εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

εμαζθαιίδνληαο έηζη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππφινηπσλ Γήκσλ. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ ζα αλαδείμεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ Γήκνπ, δίλνληαο 

ηνπ ηελ επθαηξία λα βειηηψζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ κέζα απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΟΔΤ 

κε εμνξζνινγηζκφ ησλ δνκψλ ηνπ θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα ελαξκνληζηνχλ φιεο νη νξγαληθέο κνλάδεο κε ηηο λέεο εμειίμεηο, λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαηλνχξγηεο ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο, κε ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε έλα ιεηηνπξγηθφ θαη 

παξαγσγηθφ Γήκν. Με ην ςεθηαθφ νξγαλφγξακκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πεξηγξάκκαηα 

ζέζεο ζα ηαθηνπνηεζνχλ νη φπνηεο αζηνρίεο πξνθχπηνπλ κε ηελ αλνξζνινγηθή θαηαλνκή 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο θαζψο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζεσξνχληαη «ππεξεζίεο 

πξψηεο γξακκήο». Σαπηφρξνλα ζα ζπλδεζεί θάζε ζρεηηθή εξγαζία κε αληίζηνηρν 

ππάιιειν θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε απνηχπσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ ζε πξνζσπηθφ 

(θελέο ζέζεηο). Ζ παξέιθπζε πξνζσπηθνχ ζην δεκφζην πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ είηε κε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ κέζα απφ ην πξφγξακκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο. 

 Δλψ νη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ είλαη κεγάιε επθαηξία γηα ην Γήκν γηα 

ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, σζηφζν ε δηαδηθαζία απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα 

θαη ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία νη αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο έρνπλ μεπεξαζηεί. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζην Γήκν Αγίαο 
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Παξαζθεπήο νη πξνζιήςεηο 45 αηφκσλ απφ δηαγσληζκφ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2008 

μεθίλεζαλ ην 2016 θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζήκεξα αλέξρεηαη 

ζην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ επηηπρφλησλ θαη κε ηηο αλάγθεο ηηο ππεξεζίαο ζε εηδηθφηεηεο 

λα έρνπλ αιιάμεη. ε απηφ ην ζεκείν ν Γήκνο πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ην ζεζκφ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο. Έλα ζχγρξνλν πιένλ ζχζηεκα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ην νπνίν 

ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζην Γήκν λα θαιχςεη άκεζα ηηο θελέο ζέζεηο φπσο ζα 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ςεθηαθφ  νξγαλφγξακκα κε ην θαηάιιειν γη’ απηφλ 

πξνζσπηθφ, φπσο απηφο ζα ην αμηνινγήζεη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο.   

 Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ νη μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε. Σν λέν πξνζσπηθφ πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηπρφλ πξνζιήςεηο θαη θηλεηηθφηεηα ζα θέξεη αέξα αλαλέσζεο ζην 

Γήκν ζα ζπκβάιεη ζηε ξηδηθή αλαβάζκηζε  ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηελ αλάπηπμε 

θνπιηνχξαο απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζπλεξγαζίαο θαη 

εκπηζηνζχλεο. 

 Ζ αλαβάζκηζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ κέζα απφ δηαξθή εθπαίδεπζε 

θαη ζπγρξφλνπο θαη απνδνηηθνχο κεραληζκνχο πηζηνπνηεκέλεο επηκφξθσζεο, ζσξαθίδεη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απέλαληη ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη αλαπηχζζνληαο 

δηαθξηηέο ηθαλφηεηεο θαη ζπληζηά ην πιαίζην ηεο εμέιημεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη  λα 

απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζα ηνλ νδεγήζεη ζε αλψηεξε επίδνζε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

ε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ε ιήςε ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ 

ελφο νξγαληζκνχ, γηα λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε, πξέπεη λα ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ). Ζ ΓΑΠ απνηειεί νπζηαζηηθά ην θαζξέπηε ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαηαδεηθλχεη ηηο πξννπηηθέο εμέιημήο ηνπ θαη ηελ πξννπηηθή επηβίσζεο ηνπ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. 

H ΓΑΠ ζην δεκφζην ηνκέα σο ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε δνκή θαη νξγάλσζε φισλ ησλ δηεπζχλζεσλ. Να εμαζθαιίδεη 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ δηαλνεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ 

θαη θνηλσληθφ, ηελ θαηάιιειε θνπιηνχξα θαη ην θαηάιιειν θιίκα. Ζ ΓΑΠ είλαη 

ππεχζπλε λα αλαπηχμεη ην κάλαηδκελη θαη ηελ εγεζία κε ην ειάρηζηνλ δπλαηφ θφζηνο 

ππνζηεξίδνληαο πάληα ηε βειηησηηθή αιιαγή. Οη νξγαληζκνί νθείινπλ λα δίλνπλ φια 

εθείλα ηα θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνβαίλνπλ ζε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ηνπ.  

ηφρνο θάζε νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

έρνληαο σο μερσξηζηφ άμνλα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ εζηηάδνληαο ζε ηνκείο φπσο: 

 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ. Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ζε καθξνρξφλην πιαίζην, θαηφπηλ πξαγκαηηθήο 

αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Κεληξηθή δηαρείξηζε ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Γεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθφξκαο 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έηζη ψζηε ε θεληξηθή δηνίθεζε λα 

γλσξίδεη θάζε ζηηγκή ηηο πξαγκαηηθέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ θάζε θνξέα. 

 Αμηνιφγεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Άκεζε αμηνπνίεζε ησλ 

γεληθψλ πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλακφξθσζε 

ηνπ θιαδνινγίνπ ζε φιν ην δεκφζην ηνκέα. 

 Γηαξθήο αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ηφρνο ηνπ 

νξγαληζκνχ νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ, 
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κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο κεζνδνινγηψλ κε 

ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη παξνρή ηεο 

θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. Καηαιπηηθφ ξφιν ζηα παξαπάλσ, ζα 

παίμεη ε αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΓΓΑ. 

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Αλζξσπηλνχ Γπλακηθνχ ζηνλ Γήκν Αγίαο 

Παξαζθεπήο πξνζδηνξίδεηαη απφ δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο: 

 

 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πξέπεη λα έρεη ηε ζέιεζε θαη ηε θηινδνμία, φ,ηη θαη λα 

θάλεη, λα ην θάλεη εμαηξεηηθά (self-motivated). Όπσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ πεξηέρεη φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ππαιιήισλ κε ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ λα ππεξηεξεί 

αξηζκεηηθά. Σν ζηνίρεκα είλαη φινη νη ππάιιεινη λα ππεξεηνχλ ηελ ίδηα 

απνζηνιή αλεμαξηήησο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

 Ζ εθαξκνγή  εθείλσλ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ ζην πξνζσπηθφ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζία ζηνπο πνιίηεο. 

 Γεληθνί ζηφρνη ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη είλαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη απνδνηηθφηεηαο κέζα απφ ηελ εδξαίσζε δηαθαλψλ, αμηνθξαηηθψλ θαη ακεξφιεπησλ 

δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. Ζ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γίλεηαη γηαηί απηφ ζα έρεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ θνηλσλία, 

ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνλ ίδην ην Γήκν. 

Γξάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

απνηεινχλ ελδεηθηηθά: 

 Ζ εθαξκνγή κεραληζκψλ αλάπηπμεο θαη απνηχπσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

(ζχληαμε ςεθηαθψλ νξγαλνγξακκάησλ θαη αμηνιφγεζε δνκψλ). 

 Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ηνπ 

κε ζηφρν ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

 Αλαλέσζε πξνζσπηθνχ θαη εηδηθνηήησλ κέζα  απφ κεραληζκνχο πξνζιήςεσλ 

θαη θηλεηηθφηεηαο. 

 Γεκηνπξγία νιηζηηθνχ πεδίνπ πνπ λα θαιχπηεη φια ηα επίπεδα δηαρείξηζεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα πιαίζηα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ΓΑΠ.  
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 Ζ αλάπηπμε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θνπιηνχξαο δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ θαη 

αιιαγήο. 

Σν φξακα ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα είλαη κία αλεμάξηεηε απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεκνζηνλνκηθά 

πεξηζψξηα θαη ηνπο πιηθνχο θαη άπινπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. Δπηβεβιεκέλε 

ζεσξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ κέζα απφ ηνλ νπνίν ζα αληιεζεί λέν, πςειψλ 

πξνζφλησλ αλζξψπηλν δπλακηθφ. Οη λένη επηζηήκνλεο απνηεινχλ δχλακε εηζξνήο λέαο 

γλψζεο θαη αιιαγήο θνπιηνχξαο πξνζδίδνληαο έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηνλ Γήκν πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα καζηίδεηαη απφ αζξφεο απνρσξίζεηο 

ζηειερψλ ρσξίο πξννπηηθέο αληηθαηάζηαζεο.   
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 Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114
Α
/2004) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

 Ν.3850/2010 (ΦΔΚ 84
Α
/2010) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 

 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87
Α
/2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226
Α
/2011) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην – 

βαζκνιφγην εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015». 

http://www.eede.gr/newsletters/tomdda/TOMDDA_on%20Public%20Management_Issue5.pdf%20(ημερομηνία%20πρόσβασης%2022/05/2018
http://www.eede.gr/newsletters/tomdda/TOMDDA_on%20Public%20Management_Issue5.pdf%20(ημερομηνία%20πρόσβασης%2022/05/2018
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 Ν.4093/2012 (ΦΔΚ 222
Α
/2011) «Έγθξηζε κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2013-2016 – Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ 4046/2012 θαη ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2013-2016» . 

 Ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167
Α
/2013) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο επείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ λ.4093/12 θαη ηνπ λ.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Ν.4369/2016 (ΦΔΚ 33
Α
/2016) «Δζληθφ κεηξψν επηηειηθψλ ζηειερψλ δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ 

θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ ( δηαθάλεηα – αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, (2018) ΓΔΝ. 

Α.Π.ΓΗΚ/ΣΠΠ/Φ.1/3/νηθ.772/04-01-2018). 

 Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (2012) 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2007 – 2013. Λεπθή Βίβινο γηα 

ηε Γηαθπβέξλεζε»: Γηαζέζηκν ζηε http://www.opengov.gr/minreform/wp-

content/uploads/downloads/2012/01/lefki_vivlos.pdf   (εκεξνκελία πξφζβαζεο 

31/05/2018). 

 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο  (2007), 

αξ.πξση.:ΓΗΠΑ/Φ.4/5270/νηθ.5270/01-03-2007 «Αλάπηπμε πζηήκαηνο ηξαηεγηθήο 

Γηνίθεζεο» (λ.3230/2004). 

 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Αξ.Πξση: ηη 42128/30-11-2014 «Αμηνιφγεζε δνκψλ ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ Βαζκνχ». 

 ΦΔΚ 126Β΄/2013 «Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο  Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ». 

 

 

 

 


