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Πεξίιεςε 

 

Έλαο νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, νθείιεη λα θηλεηνπνηήζεη φινπο ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη θαη 

θπξίσο ηνπο αλζξψπηλνπο. Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο. Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζε γεληθφηεξν επίπεδν, αιιά θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ κέζσ ηεο 

δηελέξγεηαο πξσηνγελνχο έξεπλαο. Αθνχ παξνπζηαζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ΟΣΑ Β’ βαζκνχ, αιιά θαη ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ, θάλνπκε ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. ε απηή ηελ ελφηεηα, 

αλαιχνληαη κεηαβιεηέο φπσο ε γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, νη 

ηξφπνη αμηνιφγεζεο, ν βαζκφο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνλ 

πξντζηάκελν, ε ηθαλνπνίεζε απφ ην ζχζηεκα ακνηβψλ, ν αξηζκφο ησλ 

ζεκηλαξίσλ πνπ παξαθνινπζνχλ νη εξγαδφκελνη θαη ηα θίλεηξα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: αλζξψπηλν δπλακηθφ, ελδπλάκσζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ. 
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Abstract 

 

An organization has to mobilize all of its resources, and especially the 

human resources in order to gain a competitive advantage. This paper deals 

with the development of human resources in modern organizations during times 

of crisis. In particular, the training of human resources at a general level and in 

the Region of Peloponnese is being examined through the conduct of primary 

survey. After the presentation of the characteristics of the Local Authorities of 

2nd grade, as well as the special characteristics of the Region of Peloponnese, 

we analyze the questionnaires collected by the workers of the Region of  

Peloponnese. In this section, we analyze variables such as the general job 

satisfaction, the evaluation techniques, the degree of communication with 

colleagues or chief, the satisfaction from the payment system, and the 

incentives for the employees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key – words: human resources, training human resources, human resources 

management. 
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Δηζαγσγή 

 

Έλαο νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, νθείιεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη θαη θπξίσο 

ηνπο αλζξψπηλνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν πφξν πνπ δηαζέηεη 

θαζψο ηα ζηειέρε είλαη απηά πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη θαζνξίδνπλ 

ζηξαηεγηθέο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο θαηά ηε ζεκεξηλή πεξίνδν, πνπ 

είλαη κία πεξίνδνο θξίζεο θαη δηαθαηέρεηαη απφ έληνλε αβεβαηφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, εμεηάδεηαη ε ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο ηφζν ζε γεληθφηεξν επίπεδν, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, 

φζν θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κέζσ ηεο δηελέξγεηαο πξσηνγελνχο 

έξεπλαο. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ε δηνίθεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηφζν σο πξνο ηελ ελλνηνινγηθή εξκελεία φζν θαη σο 

πξνο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη κέζνδνη 

ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο ν ηξφπνο επηινγήο θαη 

πξνζέιθπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, 

αιιά θαη ηα θίλεηξα πξνο ηνπο ππαιιήινπο. 

Αθνινπζεί κία ελφηεηα, ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη νη ηάζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΟΣΑ Β’ βαζκνχ, αιιά θαη ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. ε απηφ ην ηκήκα εμεηάδνληαη νη ηξφπνη 

ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ν ηξφπνο επηινγήο θαη πξφζιεςεο, ε 

αμηνιφγεζε, ην ζχζηεκα ησλ ακνηβψλ θαη ηα θίλεηξα. 
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ην ηειεπηαίν θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο θάλνπκε ηελ αλάιπζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. ε απηή ηελ ελφηεηα, αλαιχνληαη κεηαβιεηέο φπσο ε 

γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο, ν βαζκφο 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ή ηνλ πξντζηάκελν, ε ηθαλνπνίεζε απφ ην 

ζχζηεκα ακνηβψλ, ν αξηζκφο ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ παξαθνινπζνχλ νη 

εξγαδφκελνη θαη ηα θίλεηξα πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Σέινο, παξαζέηνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, ελψ θάλνπκε 

θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 
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ΜΔΡΟ  Α΄ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: Γηνίθεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο νη νπνίεο έρνπλ θέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλεο θαη 

ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί. 

Ωο απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ απηψλ, ε γλψζε θαη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο έρνπλ εμειηρζεί ζε βαζηθφ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή. 

πλεπψο, ε δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζπληειεί ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνγξακκαηίδνληαο, δηαρεηξίδνληαο θαη 

αμηνπνηψληαο θαηάιιεια ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ.           

 

1.1 Οξηζκόο δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο έλλνηεο θαη αληηιήςεηο γηα 

ηνλ νξηζκφ ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

To αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί έλα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελφο 

νξγαληζκνχ ην νπνίν απφ πνιινχο ζεσξείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη απηφ πνπ νξίδεη, δηεπζχλεη, 

πξαγκαηνπνηεί ηνπο ζηφρνπο θαη θαζνξίδεη ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο κε ηα 

νπνία ζα θέξνπλ απνηειέζκαηα νη ππφινηπνη παξάκεηξνη (ηερλνινγία / πιηθά, 

νηθνλνκηθνί πφξνη, πιεξνθνξίεο, γλψζεηο) ηνπ νξγαληζκνχ (Μπνπξαληάο, 

1992). 

Κάζε νξγαληζκφο έρεη σο ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, 

δηαζέηνληαο απνηειεζκαηηθά φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο νηθνλνκηθνχο, 

πιηθνηερληθνχο, αλζξψπηλνπο θ.η.ι. (Υαηδεπαληειή, 1999). 
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 Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, απνηειεί έλαλ μερσξηζηφ θιάδν ζηελ 

επηζηήκε ηεο δηνίθεζεο. ηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο εθείλεο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ αλαγθψλ, ηελ πξφζιεςε, ηελ απαζρφιεζε θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ (Φαλαξηψηεο, 1997). 

Οη δηεπζχλζεηο πξνζσπηθνχ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμε, 

εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

ελφο αηζζήκαηνο αθνζίσζεο απνβιέπνληαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ  (Βάιβεο, 1999). 

 

1.2 Ζ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο αλζξώπηλσλ πόξσλ  

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην πεδίν ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

πεξηιακβάλεη ηηο δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα λα δηνηθήζνπλ ην πξνζσπηθφ απνζθνπψληαο ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ππαιιήισλ. Οη πξαθηηθέο απηέο, ζπλήζσο δηαθξίλνληαη ζε ελέξγεηεο επηινγήο 

πξνζσπηθνχ, εθπαίδεπζεο, εθηίκεζεο θαη επηβξάβεπζεο, νη νπνίεο έρνπλ 

εμειηρζεί ζην ρξφλν κέζσ δηαθφξσλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, νη νξγαληζκνί έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί 

πξνο ηελ ζηξαηεγηθή δηνίθεζε πξνζπαζψληαο λα ζπλδπάζνπλ ηηο κεζφδνπο θαη 

ηα εξγαιεία ηεο δηνίθεζεο κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, 

ελζσκαηψλνληάο ηα ζηελ  θαζεκεξηλφηεηα.  

Ζ ζηξαηεγηθή δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ  
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θαη επηηξέπνληαο ζε έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ  (Wright & 

McMahan, 1992). 

Ζ  ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πεξηιακβάλεη φιεο 

εθείλεο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ  (Miller, 1987). 

O Porter (1985) ηφληζε φηη ε δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδξάκεη έλαλ νξγαληζκφ λα απνθηήζεη ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα, πξνθαιψληαο κείσζε ζηα θφζηε ή απμάλνληαο ην πξντφλ θαη ηηο 

ππεξεζίεο δηαθνξνπνίεζεο ή θαη ηα δχν. 

Ζ δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ δηαθέξεη απφ ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ησλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο κε ηε 

ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ελεξγψληαο κέζσ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

δξάζεσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεζκηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο. 

Ζ ζηξαηεγηθή δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ αζρνιείηαη κε ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ ζε αληίζεζε κε ηε κε 

ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ε νπνία είλαη δηαρσξηζκέλε απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη είλαη 

κηθξήο δηάξθεηαο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν 

ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ πνπ αθνξά ζηελ κειέηε ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. 
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Σχήμα 1.1   Δλλνηνινγηθό κνληέιν ζεωξεηηθώλ πιαηζίωλ γηα ηε κειέηε ηεο ζηξαηεγηθήο   

δηνίθεζεο αλζξώπηλωλ πόξωλ   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Πεγή: Wright & McMahan, Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource 

Management, 1992 

 
 

Μειεηψληαο ην αλσηέξσ ελλνηνινγηθφ κνληέιν, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη 

πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

κία επηρείξεζε, επεξεάδνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη απφ ηηο εθάζηνηε 

ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο. Με ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηηο δεμηφηεηεο, 

ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, νη πξαθηηθέο ηεο 

δηνίθεζεο επεξεάδνληαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, ηφζν απφ απηνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε φζν θαη απφ ηνπο εμαξηεκέλνπο. Ζ ηειηθή 

έθβαζε ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

παξάγνληεο. 

 

ΘΔΜΗΚΔ / 

ΠΟΛΗΣΗΚΔΓΤΝΑΜΔΗ 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΚΒΑΔΗ Δ 

ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ             

(ΑΠΟΓΟΖ, 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ  θ.ι.π.) 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

(ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ, 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ) 
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1.3 Ζ δηεύζπλζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Ζ δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνληαο κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο φπσο είλαη: 1) ε 

ζηξαηνιφγεζε, 2) ηα θίλεηξα, 3) ε πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα, 4) ε αμηνιφγεζε, 5) 

ε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε, 6) ηα πεηζαξρηθά θαη 7) νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Όιεο νη αλσηέξσ ελέξγεηεο, απνζθνπνχλ ζην λα πξνιακβάλνπλ, λα απνηξέπνπλ 

ή λα δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή  (Υπηήξεο,  2001). 

Οη δηεπζχλζεηο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ιεηηνπξγνχλ 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ βαζκφ κε 

ηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα ζηειέρε θαζψο θαη κε ηα πξφηππα δηνίθεζεο 

πνπ επηιέγνπλ λα πηνζεηήζνπλ. 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, ν ηδηνθηήηεο ή ν δηεπζπληήο είλαη ζπλήζσο 

ππεχζπλνο γηα ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. πλεπψο, ν ηξφπνο 

δηνίθεζεο είλαη άκεζα εμαξηψκελνο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο ηδέεο, ηηο 

αμίεο θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ εθάζηνηε ηδηνθηήηε ή δηεπζπληή. 

ε αληίζεζε, ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ιεηηνπξγνχλ επηκέξνπο 

δηεπζχλζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπο. Ο αξηζκφο  ησλ ππαιιήισλ πνπ ππεξεηεί ζηηο ελ ιφγσ 

δηεπζχλζεηο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη 

ζπλνιηθά ζηελ επηρείξεζε. Σα ζηειέρε είλαη επηηειηθά (staff managers), θαη 

εξγάδνληαη ππνζηεξηθηηθά, βνεζψληαο ηηο ππφινηπεο δηεπζχλζεηο ζην έξγν 

ηνπο.  

Ζ δηεχζπλζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαηαξηίδεη έλα πξφγξακκα 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ζηφρνη γηα ην πξνζσπηθφ θαη 



15 

 

παξνπζηάδνληαη ζρέδηα θαη δξάζεηο, αθνχ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί νη αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο ζε πξνζσπηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε έλαλ πίλαθα κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηφζν 

ησλ δηεπζχλζεσλ αλζξψπηλσλ πφξσλ φζν θαη ησλ ζηειερψλ ησλ γξακκηθψλ 

θαη επηηειηθψλ δηεπζχλζεσλ. 

 

Πίλαθαο 1. Αξκνδηόηεηεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό αλζξώπηλωλ πόξωλ 

 
 

 

 

Γηεύζπλζε 

αλζξώπηλσλ 

πόξσλ 

1.Θέηεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

2.πλδξάκεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ φιεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

3. Αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

4. πγθεληξψλεη, ζπλζέηεη θαη αλαπηχζζεη ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο 

απφ ηα ζηειέρε γηα ην πξνζσπηθφ ησλ δηεπζχλζεψλ ηνπο. 

5. Καζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

6. Πξαγκαηνπνηεί ην ήδε εγθξηκέλν πξφγξακκα αλζξψπηλσλ πφξσλ απφ 

ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. 

           

 

 

 

 

         ηειέρε 

1.Τπνινγίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπο. 

2. Διέγρνπλ θαη αλαιχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα ησλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

3. πζρεηίδνπλ θαη ζπλελψλνπλ ην πξφγξακκα δξάζεο ησλ δηεπζχλζεψλ 

ηνπο κε ηα ζρέδηα γηα ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. 

4. Παξαηεξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα 

λα δηαπηζηψζνπλ ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο. 

5. Διέγρνπλ αλ ηα ζρέδηα δηαδνρήο θαη ζηαδηνδξνκίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζηελ επηρείξεζε, είλαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. 
 

Πεγή:R.L. Mathis & J.H. Jackson, Human Resource Management, 1994, ζει. 62 

 

1.4 Γηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Μηα επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζέηεη ζηφρνπο, 

θαηαξηίδεη θαη πινπνηεί ζηξαηεγηθά ζρέδηα. Πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή 

ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξέπεη νη 
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εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο λα είλαη αξθεηνί γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

ζηφρσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Υπηήξε (2013), αξρηθά, ε δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ θαη ηα πξνζφληα πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

ηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο ε αγνξά εξγαζίαο πνπ εθνδηάδεη κε ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε: 

ηεο ζχλζεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ εξγαζηαθψλ πξνηχπσλ, ησλ 

θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ αληαγσληζηψλ, 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ρψξαο ή ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε. 

Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο είλαη κηα 

εμίζνπ ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαη ζηνρεχεη ζην λα δηαπηζηψζεη εάλ ην ήδε 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο επαξθεί λα θαιχςεη ηε δήηεζε, ηφζν 

πνζνηηθά, δειαδή ζε αξηζκφ, φζν θαη πνηνηηθά, δειαδή ζε πξνζφληα θαη 

γλψζεηο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζπληειείηαη ζε δχν ζηάδηα. 

ην πξψην ζηάδην αλαιχνληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζην δεχηεξν ζηάδην 

γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ 

ππαιιήισλ, κε ζθνπφ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ειιείςεηο, αδπλακίεο ή 

πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο.  

Σν επφκελν βήκα ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε 

πξφβιεςε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο αλζξσπίλσλ πφξσλ, ε νπνία 

ζηεξίδεηαη ζηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ήδε πξνθχςεη απφ ηα πξνεγνχκελα 

βήκαηα. Τπάξρνπλ πνιινί κέζνδνη πξφβιεςεο νη νπνίεο πνηθίινπλ αλάινγα κε 
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ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ επηζπκνχκε λα 

θαιχςνπκε. 

Γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο εμήο 

κεζφδνπο: 

1) Μεζφδνπο ππνθεηκεληθήο θξίζεο, φπσο είλαη απιέο εθηηκήζεηο, 

εκπεηξηθνί θαλφλεο, πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ζε νκαδηθφ επίπεδν θαη ε ηερληθή 

“Delphi”, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλήζσο 

απφ αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, σο πξνο ηελ πξφβιεςή ηνπο γηα ηελ εμέιημε 

ηεο δήηεζεο θαηά ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

2) Μαζεκαηηθέο κεζφδνπο πξφβιεςεο αλζξσπίλσλ πφξσλ. Σέηνηεο 

κέζνδνη είλαη ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηαηηζηηθψλ ζπγθξίζεσλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ, ε πξνζνκνίσζε κνληέισλ, 

πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαζηαζνχλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, νη 

δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ 

απαηηνχκελσλ ππαιιήισλ, νη δείθηεο έκκεζεο / επηηειηθήο εξγαζίαο, απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνθχπηεη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ν 

πίλαθαο πηζαλνηήησλ κεηαθίλεζεο (Marcov analysis), ν νπνίνο ζηεξίδεηαη ζηε 

ινγηθή ησλ πηζαλψλ κεηαθηλήζεσλ / απνρσξήζεσλ ησλ ππαιιήισλ θαη καο 

δίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα ππεξεηνχλ ππνζεηηθά ζε θάζε ζέζε κεηά 

απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί ε πξνζθνξά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

πξέπεη λα ιεθζνχλ  ππφςε ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πνπ επεξεάδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Ζ εζσηεξηθή πξνζθνξά αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνέξρεηαη απφ 

πξναγσγέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη απφ εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο απφ ηκήκα ζε 

ηκήκα ή αθφκα θαη ζε άιιε δηεχζπλζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απνρσξήζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο απνιχζεηο, ηελ εθπαίδεπζε, ην επίπεδν ηεο 
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παξαγσγηθφηεηαο, ηηο ειηθίεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδφκελσλ κε 

ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε. 

ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζηε ζχγθξηζε δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ην πξνεγνχκελν βήκα. 

Γίλεηαη κία πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζχγθξηζε κεγεζψλ γηα ην ζχλνιν ηεο 

επηρείξεζεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη πφζνη εξγαδφκελνη πξέπεη λα απνιπζνχλ 

ή λα πξνζιεθζνχλ θαη κε πνηα πξνζφληα. 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηίζεληαη ζηφρνη θαη θαηαξηίδνληαη ηα θαηάιιεια ζρέδηα δξάζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη. Αλ απφ ηελ αλσηέξσ ζχγθξηζε 

δήηεζεο πξνζθνξάο αλζξψπηλσλ πφξσλ έρεη πξνθχςεη φηη ππάξρεη ηζφηεηα, 

ηφηε δελ απαηηείηαη θακία ελέξγεηα. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δήηεζε είλαη 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ πξνζθνξά, πξέπεη λα ηεζνχλ ζηφρνη θαη λα 

εθαξκνζηνχλ ηα θαηάιιεια ζρέδηα δξάζεο ψζηε ζηελ πξψηε πεξίπησζε λα 

γίλνπλ λέεο πξνζιήςεηο, λα κεηαθηλεζεί, λα πξναρζεί, λα εθπαηδεπηεί / 

αλαπηπρζεί ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, λα αλαζρεδηαζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο ή λα δνζνχλ θίλεηξα φπσο νη ππεξσξίεο, ελψ ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, λα γίλνπλ κεηψζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Σάζεηο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ – ύγρξνλεο 

πξνθιήζεηο 
 

Οη νξγαληζκνί ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε αλψκαιεο θαηαζηάζεηο 

πνπ νλνκάδνληαη θξίζεηο θαη δεκηνπξγνχλ πςειά επίπεδα αβεβαηφηεηαο θαη 

απνηεινχλ απεηιή γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο. Ο ζεκαληηθφο αληίθηππνο ηεο 

θξίζεο, ν νπνίνο εθδειψλεηαη κε ην θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο, θαζηζηά 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο δηεπζπληέο λα θαηαλννχλ θαη λα ρεηξίδνληαη ηέηνηα 

γεγνλφηα. 

Ζ θξίζε κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ησλ ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ, ηελ θξίζε ζην 

επίπεδν ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη απεξγίεο θαη ηέινο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Παξφιν πνπ έρεη γίλεη αξθεηή έξεπλα γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε έιεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη ησλ πεξηφδσλ πνπ ηνπο 

αθνινπζνχλ παξακέλνπλ έλα κπζηήξην (Sharma, 1999). Οη δπζθνιίεο έγθεηληαη 

ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αξθεηνί δηαθνξεηηθνί θχθινη κε δηάξθεηα 50-60 έηε, 

15-25 έηε, 6-10 έηε θαη 40-60 κήλεο (Mullineux, 1984). Οη θξίζεηο 

αλαθέξνληαη ζε πεξηφδνπο φπνπ ε παξαγσγή κεηψλεηαη θαη φρη ζε πεξηφδνπο 

αξγήο αλάπηπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ην 

απνηέιεζκα ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο κεηαβάιινπλ ηα 

πξφηππα δήηεζεο δνθηκάδνληαο ηηο νξγαλσηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ  

(Block, 1977). 

Ο Hugh Courtney (2001) αλαθέξεη φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

πξνεηνηκάδνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε απφ πνιιέο 

απφςεηο. Πξνηείλεη λα αλαιχνπλ ζπλερψο ηηο επθαηξίεο ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο ζηνλ 
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αλαπηπζζφκελν θφζκν πνπ έρνπλ πγηή νηθνλνκηθή βάζε θαη είλαη ζρεηηθά 

θζελέο γηα ρξεκαηνδφηεζε, ηείλνπλ λα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε. 

Ο Bryan (2008) ππνζηήξημε φηη νη ζηξαηεγηθνί αλαιπηέο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ζέζνπλ δχν απιά εξσηήκαηα. Ση γλσξίδνπκε γηα ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε; Καη ηη δελ γλσξίδνπκε; Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη φηη ην 

ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο επεξεάδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο έρεη πάςεη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Ζ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά έρεη απνδπλακσζεί ζεκαληηθά θαη ζηεξείηαη 

απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ ξφινπ ησλ θπβεξλήζεσλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

πεξηνξηζηνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Δίλαη απαξαίηεην έλα λέν 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν φπνπ ε αλαζπγθξφηεζε ηεο επηρείξεζεο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. 

Ζ παξνχζα θξίζε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ παιαηφηεξεο ππφ ηελ 

έλλνηα φηη έρεη εμαπισζεί ηαρχηαηα ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη έρεη θέξεη ηνλ θφζκν 

θνληά ζε παγθφζκηα θαηάξξεπζε. ε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο θξίζεηο (π.ρ. 

1929-1933) ε ζεκαζία ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ελψ 

απηή ηνπ γεσξγηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ηνκέα έρεη κεησζεί (Sveiby, 2001). 

πλεπψο, δελ κπνξεί λα αθνινπζεζεί θάπνην απφ ηα πξνεγνχκελα πξφηππα γηα 

λα δηαρεηξηζηεί ε θξίζε. Οη ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ησλ 

εηαηξεηψλ εκθαλίδνληαη απφ θαηξφ ζε θαηξφ ζηνλ εκεξήζην ηχπν (Hámori, 

2009). Ωο επί ην πιείζηνλ πξφθεηηαη γηα εηδήζεηο πνπ αθνξνχλ ην κεησκέλν 

ρξφλν εξγαζίαο ή ηηο απνιχζεηο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηέο νη 

ελέξγεηεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνθπγή αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο. 

Ωζηφζν νη απνιχζεηο κπνξνχλ λα θέξνπλ βξαρππξφζεζκε επηβίσζε. Μεγάιν 

κέξνο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ην 

νπνίν απνηειεί έλα παξάγνληα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 
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θαη ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο. Καηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ θξίζεσλ 

νη επηρεηξήζεηο δελ δίλνπλ ηε δένπζα πξνζνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο γλψζεο θαη 

θαη΄ επέθηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο παξφιν πνπ ε  δηνίθεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη αληηκεησπίζεη κε ζπλέπεηα κηα κάρε γηα λα 

δηθαηνινγήζεη ηε ζέζε ηεο ζηνπο νξγαληζκνχο. ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 

άλζηζεο νη επηρεηξήζεηο εχθνια δηθαηνινγνχλ δαπάλεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε, ηε ζηειέρσζε, ηελ αληακνηβή θαη ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Όηαλ φκσο έξρνληαη αληηκέησπεο κε 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, νη πξαθηηθέο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πέθηνπλ 

ζχκαηα ησλ πξψησλ πεξηθνπψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Δλδπλάκσζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

 

Οη επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πνιχηηκν αλζξψπηλν 

θεθάιαην αιιά ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ή ε δηαρείξηζε 

ησλ αλζξψπσλ είλαη θαθή, είλαη αλακελφκελν λα κελ επηηπγράλνληαη ζην 

έπαθξν νη ζηξαηεγηθέο ηνπο επηδηψμεηο. 

 Ζ επηινγή θαη ε πξφζιεςε ηθαλψλ θαη ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ κε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, δελ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη νη ππάιιεινη ζα 

απνδψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Γη΄ απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα κηα 

επηρείξεζε λα ελδπλακψζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ψζηε απηφ λα αλαπηχμεη 

ηθαλφηεηεο πνπ λα είλαη πνιχηηκεο, ζπάληεο, αλαληηθαηάζηαηεο θαη δχζθνιν λα 

αληηγξαθνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο, λα απνθηήζεη λέεο γλψζεηο, λα 

εληξπθήζεη ζηηο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο, λα πξνεηνηκάζηεί γηα 

ζπλεξγαζία κε αλζξψπνπο άιιεο θνπιηνχξαο θαη θηινζνθίαο, λα αλαπηχμεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη ελ ηέιεη ηελ θαξηέξα ηνπ, ηθαλνπνηψληαο ηφζν ηηο 

επηδηψμεηο ησλ ππαιιήισλ, φζν θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε. 

Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο έρνπλ αλαθέξεη φηη νη πνηνηηθνί εξγαδφκελνη 

δηαθξίλνληαη απφ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε εμππλάδα, ην θίλεηξν, ε 

εκπεηξία, ην φξακα, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε αθνζίσζε, νη ηθαλφηεηεο θαη ε 

εθπαίδεπζε ζηνπο ππνινγηζηέο (Teece, 1998). 

H ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη κία καθξνρξφληα 

δηαδηθαζία θαη πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο πνιηηηθέο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζηάζε θαη ηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ   (Need, 2006). 

Τπάξρνπλ πνιιά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

θάζε νξγαληζκφο επηιέγεη απηφ πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε ηε ζηξαηεγηθή, ηε 
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θηινζνθία θαη ηηο αμίεο ηνπ. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα πξνάγνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο πνπ δηαθξίλνληαη απφ εκπηζηνζχλε, αληαιιαγή γλψζεσλ, 

θαη νκαδηθή εξγαζία.  

Σέινο, απηά ηα ζπζηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ελφο πςειήο πνηφηεηαο αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ πνπ δελ κπνξεί 

εχθνια λα βξεη κηκεηέο  (Wright, Dunford & Snell, 2001). 

 

3.1   Πξνζέιθπζε θαη επηινγή πξνζσπηθνύ 

 

Ακέζσο κεηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπνπ 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο νη αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε πξνζσπηθφ, 

αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο. Ζ δηαδηθαζία ζηειέρσζεο αλαθέξεηαη 

ζηελ πξνζέιθπζε θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ θαη ζηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ, 

δειαδή, αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ ησλ 

θαηάιιεισλ αηφκσλ, πξφζθιεζήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ ελδηαθέξνλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο θαη ηέινο ζηελ  επηινγή ησλ πην ηθαλψλ θαη 

πην θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ ππνςεθίσλ. 

Ζ πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο 

δηαδηθαζίεο γηαηί εάλ κηα επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ δελ 

κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. ε πεξίπησζε φπνπ κηα επηρείξεζε δελ 

απαζρνιεί ηθαλφ θαη άμην πξνζσπηθφ, ηφηε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

εξγαδφκελσλ δελ έρεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

Οη νξγαληζκνί αληηκεησπίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζηειέρσζεο σο κηα 

βαζηθή ζηξαηεγηθή επθαηξία γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Δπεηδή, ην ηαιέλην είλαη ζπάλην, πνιχηηκν, δχζθνιν λα ην 

κηκεζεί θάπνηνο, θαη λα αληηθαηαζηαζεί, ε πξνζέιθπζε, ε επηινγή θαη ε 
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δηαηήξεζε απηνχ ηνπ ηαιέληνπ ζπλεπάγεηαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ (Barney & Wright, 1998). 

 

3.1.1  Πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπγγξαθέσλ ζπκθσλεί φηη ε πην ζεκαληηθή πεγή 

ελφο νξγαληζκνχ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ 

επηζεκάλεη πσο έλα πνηνηηθφ θαη ηαιαληνχρν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηείλεη λα 

γίλεη κηα ζεκαληηθή πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλάζκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε 

ζην κέιινλ.  

Οη πξνζπάζεηεο ζηξαηνιφγεζεο είλαη πηζαλφ λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο φηαλ έλαο νξγαληζκφο παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ηνλ νξγαληζκφ, αληηκεησπίδεη ηνπο αηηνχληεο κε 

δηθαηνζχλε θαη ζεβαζκφ, ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εξγαζία θαη εμεγεί ην ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, αξζξψλεη ην ζσζηφ 

εκπνξηθφ ζήκα ηνπ εξγνδφηε, θαη ηειηθά δεκηνπξγεί κηα εληαία, ζπλεπή θαη 

ζπλεθηηθή εθζηξαηεία ζηξαηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, νη νξγαληζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνζειίδεο γηα ηηο πξνζιήςεηο ζα πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη νη 

ελ ιφγσ ηζηνζειίδεο είλαη αηζζεηηθά επράξηζηεο, εχθνιεο ζηε ρξήζε, θαη φηη 

παξέρνπλ ην θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα ην ζθνπφ ηνπο  (Ployhart, 2006). 

Οη πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

πξνζσπηθνχ, είλαη νη δηαθεκίζεηο πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, 

νη θπλεγνί θεθαιψλ θαη ε παξνρή επθαηξηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαξηέξαο θαη 

ηελ αλάπηπμε ηαιέλησλ θαη δεμηνηήησλ.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε θαη πξφζιεςε ππαιιήισλ παίδεη ε 

εηθφλα ηνπ εξγνδφηε. Όζν θαιχηεξε θήκε έρεη κηα επηρείξεζε ηφζν 
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πεξηζζφηεξα άηνκα ζα επηζπκνχζαλ λα εξγαζηνχλ ζηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε 

θαη λα είλαη κέξνο απηήο ηεο θήκεο.  

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνζέιθπζε θαη πξφζιεςε 

ππαιιήισλ είλαη ε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη ππνςήθηνη απέλαληη ζε πξαθηηθέο 

επηινγήο πξνζσπηθνχ.  Δάλ νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο νξγαληζκφο 

δελ ζεσξνχληαη αμηνθξαηηθέο ή επαξθείο απφ δηάθνξνπο ππνςήθηνπο, ηφηε 

είλαη πηζαλφ λα κελ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ θαη λα κελ επηζπκνχλ λα δειψλνπλ ζπκκεηνρή. 

Αξθεηέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ηνπο δξάζε 

σο έλα κέζν γηα λα πξνζειθχζνπλ πνηνηηθνχο ππαιιήινπο. Γηα παξάδεηγκα, 

εηαηξείεο φπσο ε IBM, ε General Motors θαη ε Microsoft, ζηα θπιιάδηα 

πξνζέιθπζεο πξνζσπηθνχ εζσθιείνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνθξηηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία, ην θπζηθφ θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ην 

πνηθηιφκνξθν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο, σο έλα κέζν πξνζέιθπζεο ελφο κεγαιχηεξνπ 

αξηζκνχ ππνςεθίσλ (Shelton, 1999). 

Οη  Koch θαη McGrath (1996)  ζε  κηα  κειέηε  ηνπο γηα ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ησλ πξνζιήςεσλ, ησλ 

πξαθηηθψλ ζηειέρσζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, δηαπίζησζαλ 

φηη: “. . . έλα ηδηαίηεξα παξαγσγηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη πηζαλφ λα έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πνιχηηκνπ ζηξαηεγηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ”. 

Πξφηεηλαλ επίζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, λα αλαπηχμνπλ έλα απφζεκα ηαιέληνπ 

πνπ ζα είλαη δχζθνιν λα ην κηκεζεί θάπνηνο. Σέινο, ηζρπξίζηεθαλ φηη απηέο νη 

πξαθηηθέο δηνίθεζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ είραλ ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε έληαζε θεθαιαίνπ 

ηνπ νξγαληζκνχ ηφζν πην ηζρπξή ήηαλ ε ζρέζε απηή. 
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3.1.1.1  Πεγέο πξνζέιθπζεο 

 

Οη πεγέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κία επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχζεη ππνςήθηνπο γηα ηελ θάιπςε κίαο θελήο ζέζεο πξνέξρνληαη είηε 

απφ ην εζσηεξηθφ είηε ην απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Καζψο ηα δχν είδε 

πεγψλ πξνζέιθπζεο έρνπλ κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα, νη επηρεηξήζεηο 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ έλα κείγκα πεγψλ πξνζέιθπζεο απφ ην εζσηεξηθφ θαη 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ζε κία πξνζπάζεηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο 

ζηε ζχγρξνλε επνρή φπνπ δηαθαηέρεηαη απφ ξαγδαίεο εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο. ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ  

πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηελ πξνζέιθπζε πξνζσπηθνχ απφ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ελψ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πξνζαλαηνιίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη εζσηεξηθέο πεγέο πξνζέιθπζεο πεξηιακβάλνπλ απηνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε, απηνχο πνπ εξγάδνληαλ παιηφηεξα, φινπο ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο ¨πφξηαο¨ (Υπηήξεο, 2013) 

θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο πξνζέιθπζεο, 

επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο λέσλ εξγαδνκέλσλ, είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξνζέιθπζεο κέζσ εζσηεξηθψλ πεγψλ, νη 

ππνςήθηνη αμηνινγνχληαη θαιχηεξα, ην θφζηνο είλαη ρακειφηεξν, νη 

πξναγφκελνη βειηηψλνπλ ην εζηθφ ηνπο, δίλεηαη θίλεηξν γηα θαιχηεξε 

απφδνζε, δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα δηαδνρήο, γίλνληαη πξνζιήςεηο κφλν ζηηο 

θαηψηεξεο βαζκίδεο θαη ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο είλαη ήδε γλσζηή ζηα 

πςειφβαζκα ζηειέρε. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαησλίδνληαη νη ίδηεο αληηιήςεηο, ππάξρνπλ 

¨πνιηηηθέο¨ δηακάρεο γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζηειερψλ, απηνί πνπ δελ 

πξνήρζεζαλ δχλαληαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ρακεινχ εζηθνχ θαη 
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θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηάξηηζε ελφο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ζηειερψλ  

(Mathis & Jackson, 1994).  

Οη εμσηεξηθέο πεγέο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ πηνζεηνχληαη φηαλ ε 

επηρείξεζε απνβιέπεη ζε λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο νη νπνίεο δελ θαηέρνληαη 

απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ. 

Οη εξγαδφκελνη πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο πξνζέιθπζεο, 

ηείλνπλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη αιιηψηηθε θνπιηνχξα, κε 

απνηέιεζκα λα δηακνξθψλνπλ λέεο πξννπηηθέο, λα ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε 

κηθξφηεξε ζε δηάξθεηα θαη πφξνπο θαη λα εηζάγνπλ ζχγρξνλε ηερλνγλσζία. 

Μεηνλεθηήκαηα ησλ εμσηεξηθψλ πεγψλ πξνζέιθπζεο είλαη φηη κπνξεί ν 

ππνςήθηνο πνπ έρεη επηιεγεί ηειηθά δελ κελ ηαηξηάδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή 

ζηελ θνπιηνχξα επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα ζέζε εξγαζίαο ή ζηελ επηρείξεζε 

θαη ηέινο, νη ππνςήθηνη πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο 

θαη δελ επηιέρζεθαλ, είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ρακεινχ 

εζηθνχ  (Mathis & Jackson, 1994). 

 

3.1.2  Δπηινγή ππνςεθίσλ 

 

Έπεηηα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ηε δηαδηθαζία 

πξνζέιθπζεο, αθνινπζεί ε επηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα 

απαζρνιεζεί ζηελ επηρείξεζε. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ είλαη κία δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ζπιιέγνληαη ζηνηρεία γηα ηνπο ππνςήθηνπο θαη αμηνινγνχληαη 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιένλ θαηάιιειε επηινγή γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

απνηειεί ε Γηεχζπλζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. 
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Ζ επηινγή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηηο αμίεο πνπ ηελ δηέπνπλ 

θαη απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία. Μία ιαλζαζκέλε πξφζιεςε 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνζηξηβέο αλάκεζα ζηνπο εξγαδφκελνπο ή αθφκα θαη 

λα νδεγήζεη ηθαλνχο ππαιιήινπο λα αλαδεηήζνπλ δνπιεηά ζε κία άιιε 

επηρείξεζε, πξνθαιψληαο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηινγήο είλαη νπζηψδεο ε φιε δηαδηθαζία λα 

γίλεηαη κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο ππνςήθηνπο θαζψο θαη νη ίδηνη νη ππνςήθηνη 

αμηνινγνχλ ηελ επηρείξεζε θαζ΄φιε  ηε δηάξθεηα ησλ ζηαδίσλ επηινγήο. 

Ο Davidson (2004) παξνπζηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ηα πξαγκαηηθά ηαιαληνχρα ζηειέρε θαη ππνγξακκίδεη πσο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ε πξφζιεςε ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ θαζψο δελ ππάξρνπλ πνιιά 

ηέηνηα ζηειέρε. Σν ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ πεξηιακβάλεη: εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ην ηαιέλην 

λα αζθνχλ επηξξνή ζηνπο άιινπο θαη λα εξγάδνληαη κέζα απφ απηνχο, ηελ 

δεμηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη επηηπρψο κε άιινπο θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο. 

Δπίζεο, πξνηάζζεη ηηο αθφινπζεο αξρέο γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ 

πξφζιεςε ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 1) λα είλαη 

αλνηρηφκπαινη κε ηνπο ηαιαληνχρνπο ππνςήθηνπο απφ δηαθνξεηηθά πεδία, 2) 

λα δηαθαηέρνληαη απφ εηιηθξίλεηα, 3) λα απνθχγνπλ ηηο ζπλεζηζκέλεο παγίδεο, 

φπσο: α) αληαγσληζηηθέο πξνζιήςεηο, β) αλάζεζε πξνζιήςεσλ ζε 

αληηπξνζψπνπο, γ) κε αλαδήηεζε  ηαιέλησλ ζην εμσηεξηθφ, δ) κε παξνρή ηεο 

θαηάιιειεο εξγαζίαο ή ησλ πξνζσπηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε) παξνρή 

αλεπαξθνχο ελεκέξσζεο ή αλεπαξθνχο πιεξνθνξηαθνχ παθέηνπ, ζη) εθπφλεζε 

ηεο δηαθήκηζεο ρσξίο θακία εθεπξεηηθφηεηα θαη δ) αληηκεηψπηζε ησλ 

αλζξψπσλ σο εκπνξεχκαηα, 4) λα επηιέγνπλ ππνςήθηνπο ζε ζέζε λα 
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αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζε άιινπο, 5) λα έρνπλ ζηπι θαη αμία, 6) λα κελ 

παξαζχξνληαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο αιιά λα 

ζπλεξγάδνληαη κε φιν ην πξνζσπηθφ ζηε δηαδηθαζία θαη 7) λα ηνικνχλ θαη λα 

επηιέγνπλ κε ζάξξνο εθείλνπο ηνπο ππνςήθηνπο πνπ είλαη νη πην έμππλνη θαη 

πην ηαιαληνχρνη αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο. 

 

3.1.2.1  Κξηηήξηα επηινγήο 

 

Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα επηινγήο απνζθνπνχλ ζην λα θαζνξίζνπλ 

επαθξηβψο πνηνη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, πξνζφληα θαη 

δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα απηά πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα δηαρσξίδνπλ πνηα πξνζφληα απαηηνχληαη θαηά ηελ πξφζιεςε θαη πνηα είλαη 

απηά πνπ κπνξνχλ λα ελδπλακσζνχλ ή λα απνθηεζνχλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ή 

ηεο επηκφξθσζεο θαη αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ  

(Ivancevich, 2006). 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζηαθή 

εκπεηξία ζε παξφκνηα αληηθείκελα, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηέινο ηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηχπν ηεο πξνζσπηθφηεηαο, σο θξηηήξηα γηα 

λα επηιέμνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο.  

 

3.1.2.2  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θαη ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα, 

επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα 

ζηειέρε πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο. 
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Όζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνχ παξάγνληεο φπσο: 

1. Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 

2. Ζ δνκή ηεο. 

3. Ζ δηαζέζηκε ηερλνινγία. 

4. Ο αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ ηίζεληαη πξνο πιήξσζε θαη 

5. Ζ δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχπηεη ηηο θελέο ζέζεηο απφ 

ππνςεθίνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θ.α. 

(Ivancevich, 2006). 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη εμίζνπ ζεκαληηθά κε ην εζσηεξηθφ 

ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαζψο νξίδεη ην ζχζηεκα επηινγήο πνπ ζα αθνινπζήζεη 

ε επηρείξεζε. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία είλαη νη 

θαησηέξσ: 

1. Σν ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

2. Σν κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο εξγαζίαο θαη  

3. Πνιηηηθνί, νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί θ.α. παξάγνληεο (Ivancevich, 2006). 

 

3.1.2.3  Βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο, αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο ελέξγεηεο νη 

νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ γηα θάζε έλαλ 

ππνςήθην μερσξηζηά ψζηε ηειηθά λα επηιεγεί ν πην θαηάιιεινο γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο νη ππνςήθηνη κπνξεί λα απνξξηθζνχλ ζε 

νπνηνδήπνηε απφ ηα βήκαηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο εθάζηνηε πξνυπνζέζεηο θαη ζπλεπψο δελ ζπλερίδνπλ ζην επφκελν 

βήκα. 
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Σα πην ζπλεζηζκέλα βήκαηα θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί:  

 

Σχήμα 3.1 :  Σηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Schuler S. Randall, Huber L. Vandra. (1993). Personnel and Human Resource Management,   

West Publishing Company, 5th edition January 1993, ζει. 235 

Καηαγξαθή απνηειεζκάησλ γηα 

Ννκηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο 

Δπαλέιεγρνο απνδνρήο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο απφ ηνλ ππνςήθην 

Γλσζηνπνίεζε απφθαζεο ζηνλ ππνςήθην 

Αλάιπζε θαη Απφθαζε 

-Απφξξηςε 

-Απνδνρή 

-Πξφζιεςε θαη Σνπνζέηεζε 

Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο 

Δπαλάιεςε πλέληεπμεο 

Δπηβεβαίσζε πιεξνθνξηψλ γηα ην 

παξειζφλ ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

Σεζη Δπηινγήο 

Πξνθαηαξθηηθή πλέληεπμε 

Αίηεζε θαη Βηνγξαθηθφ εκείσκα 
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θαη αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:  

 

1. Αξρηθή επηινγή απφ ηελ αίηεζε θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

ην πξψην βήκα γίλεηαη ε αξρηθή επηινγή απφ ηελ αίηεζε θαη ην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  

Ζ αίηεζε είλαη έλαο ηξφπνο πνπ νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππνςήθηνπ ηφζν ζην  

παξειζφλ φζν θαη ζην παξφλ. 

Ζ κνξθή ηεο αίηεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε ή 

ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ είλαη πξνο πιήξσζε. πλήζσο φκσο, δεηνχληαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ ππνςεθίσλ (Υπηήξεο,  2001). 

Οη επηρεηξήζεηο αληινχλ ζηνηρεία απφ ηηο ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ, αληηζηνηρίδνληαο ηα πξνζφληα ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα εξγαζία. Σν ζχζηεκα απηφ 

εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη θφζηνο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ. 

πκπιεξσκαηηθά κε ηελ αίηεζε ή σο ππνθαηάζηαην απηήο, νη 

ππνςήθηνη ππνβάινπλ ζηνπο ελ δπλάκεη εξγνδφηεο ηνπο έλα βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα. Σν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζην, 

ζπκκεηξηθφ, ρσξίο νξζνγξαθηθά ιάζε θαη λα κελ πεξηιακβάλεη αλαθξηβή θαη 

ςεπδή ζηνηρεία. 

Οη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα πνπ είλαη 

πεξηεθηηθά θαη θαιά νξγαλσκέλα, παίξλνπλ έλα πξνβάδηζκα φζνλ αθνξά ηε 

ζπλέληεπμε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξγνδφηε λα αμηνινγήζεη ηελ ηθαλφηεηα έθθξαζεο ηνπ 
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ππνςήθηνπ κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ 

αλαδεηθλχνληαο ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Ξεξνηχξε – 

Κνπθίδνπ, 2001). 

2. Πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε. 

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ βηνγξαθηθψλ θαη ησλ αηηήζεσλ, απνξξίπηνληαη 

φζνη ππνςήθηνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη αθνινπζεί κία 

πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε γηα απηνχο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πξφζιεςεο. Ζ πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε είλαη κία ζχληνκε ζπλέληεπμε πνπ 

έρεη σο ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηα πξνζφληα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

ππνςεθίσλ αιιά θαη λα παξνπζηάζεη ζηνπο ππνςήθηνπο ηελ επηρείξεζε θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο ψζηε λα εμαθξηβσζεί εάλ πξαγκαηηθά επηζπκνχλ 

λα θαιχςνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε  (Υπηήξεο, 2013). 

3. Σεζη επηινγήο. 

ην επφκελν ζηάδην αθνινπζνχλ ηα ηεζη επηινγήο. Σα ηεζη επηινγήο 

είλαη ζπλήζσο γξαπηά θαη απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ. Οη 

δνθηκαζίεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνβιεθζεί ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, 

ζπλππνινγίδνληαο ηελ αίηεζε, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ηε ζπλέληεπμε. 

4. Δπηβεβαίσζε πιεξνθνξηψλ γηα ην παξειζφλ ηνπ ππνςήθηνπ. 

ην επφκελν βήκα επηβεβαηψλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξεη ν 

ππνςήθηνο ζηελ αίηεζε θαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ειέγρεηαη ην 

παξειζφλ ηνπ εγγξάθσο ή ηειεθσληθά κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ άκεζα 

πξντζηάκελφ ηνπ ή κε ηε δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

Αξθεηέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Ακεξηθή έρνπλ ζπκπεξάλεη φηη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο βηνγξαθηθψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ ¨ςέκα¨ ή κία 

¨αλαθξίβεηα¨ (McDaniel, 1989). Καηά θχξην ιφγν, νη αγγιηθέο θαη νη 
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ακεξηθάληθεο επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ παξειζφληνο ησλ 

ππνςήθησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. ε αληίζεζε ζηε Γαιιία ιίγεο 

επηρεηξήζεηο δηεμάγνπλ ηέηνηνπ είδνπο έιεγρν  (Shackleton & Newell, 1991). 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δεηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε έγθξηζε ηνπ ππνςήθηνπ 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παξειζφληνο ηνπ, γηαηί δηαθνξεηηθά ππάξρεη πηζαλφηεηα λα 

θαηεγνξεζεί ε επηρείξεζε γηα πξνζβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ. 

5. Δπαλάιεςε ζπλέληεπμεο. 

Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ παξειζφληνο ηνπ 

ππνςήθηνπ, επαλαιακβάλεηαη ε ζπλέληεπμε. Ζ ζπλέληεπμε είλαη κία πνιχ 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαζψο κέζσ απηήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ππεχζπλνπο ηεο επηινγήο λα γλσξίζνπλ ηνλ ππνςήθην ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

θαη λα απνθηήζνπλ άπνςε ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεηαη (Γήκνπ, 1999). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη 

ζηνλ ππνςήθην λα ελεκεξσζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ είλαη πξνο πιήξσζε 

(Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 2001). 

Ζ ζπλέληεπμε είλαη πνιχ δεκνθηιήο θαη έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ είλαη κηθξφο, απνηειεί κία 

απιή θαη πξαθηηθή δηαδηθαζία, βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θαη 

δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα ζσζηήο επηινγήο ζηνπο ππεχζπλνπο επηινγήο, εθφζνλ 

έρνπλ έξζεη ζε πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ππνςήθηνπο. (Υπηήξεο, 2013). ηελ 

πξάμε φκσο, έρεη απνδεηρζεί πσο ε ζπλέληεπμε δελ είλαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε 

θαη είλαη αθαηάιιειε γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ππνςεθίσλ (McDaniel, et al., 1994). 

Σν πφζν αμηφπηζηε είλαη κία ζπλέληεπμε εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο. Οη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο ζρεηίδνληαη κε ηνλ αμηνινγεηή / 



35 

 

ζπλεληεπμηαζηή, ηνλ ππνςήθην / ζπλεληεπμηαδφκελν  θαη ηνλ ηχπν ηεο 

ζπλέληεπμεο  (Υπηήξεο, 2013). 

Μέζα απφ κία ζεηξά εξεπλψλ, έρεη δηαπηζησζεί πσο ε ζπλέληεπμε 

επηινγήο αμηνινγεί θαιχηεξα ηηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηελ παξαθίλεζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ππνςήθηνπ απφ ηα δηάθνξα ηεζη 

πξνζσπηθφηεηαο (Harris, 1989). 

6. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

Ακέζσο πξηλ ηελ πξφζιεςε, θαη κεηά ηελ πξνζθνξά ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο, ν ππνςήθηνο θαιείηαη λα θάλεη ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα λα δηαπηζησζεί 

εάλ είλαη θπζηθά ηθαλφο λα εθηειέζεη ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ππνςήθηνο δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πγείαο 

φπσο φξαζεο ή αλαπλεπζηηθά θαη δελ πξέπεη λα είλαη θνξέαο κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ (Υπηήξεο, 2001).  

7. Αλάιπζε θαη απφθαζε. 

ην επφκελν ζηάδην ιακβάλεηαη ε ηειηθή απφθαζε επηινγήο 

επεμεξγάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεζφδσλ επηινγήο πνπ έρνπλ ήδε 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε. Ζ ηειηθή απφθαζε επηινγήο πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη απφ ηα ζηειέρε ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ φπνπ 

πξφθεηηαη λα εξγαζζνχλ νη ελ ιφγσ ππνςήθηνη, ζπλππνινγίδνληαο φια ηα 

ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερηεί ζηα πξνεγνχκελα ζηάδηα (Υπηήξεο, 2013). 

χκθσλα κε ηνλ Υπηήξε (2013) ε ηειηθή επηινγή κπνξεί λα ιεθζεί κε 

δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ππνθεηκεληθφο θαη βαζίδεηαη ζηελ 

πξνζσπηθή θξίζε / εθηίκεζε ηνπ ππεχζπλνπ. Ο ππεχζπλνο ζπλεθηηκά ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνςήθην θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ ηειηθή απφθαζε επηινγήο. Ο 

δεχηεξνο ηξφπνο βαζίδεηαη ζε απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη έηζη 

είλαη πην αληηθεηκεληθφο.  
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πλήζσο, νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηνλ δεχηεξν ηξφπν επηινγήο θαζψο 

έηζη απνθεχγνληαη ηπρφλ κεξνιεπηηθέο ζηάζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ησλ 

ππεπζχλσλ πξνο νξηζκέλνπο ππνςήθηνπο (Torrington, Hall & Taylor, 2005). 

Δθφζνλ έρεη γίλεη ε ηειηθή επηινγή, ν ππεχζπλνο πξνζθέξεη ηε ζέζε 

εξγαζίαο ζηνλ ππνςήθην, θάλνληαο ζαθή φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξφζιεςε θαη ηελ θαηνρή ηεο ζέζεο εξγαζίαο φπσο: ηελ πξνζεζκία πνπ 

ηίζεηαη γηα λα απαληήζεη ν ππνςήθηνο γηα ην αλ δέρεηαη ηε ζέζε εξγαζίαο, ηελ 

εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζεη ε ζπλεξγαζία ηνπο, αλ ρξεηάδνληαη επηπιένλ 

δηθαηνινγεηηθά ή πηζηνπνηεηηθά λα πξνζθνκίζεη ν ππνςήθηνο, αλ ζα εξγάδεηαη 

καθξηά απφ ηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ θαη εάλ ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

εξγαζίαο απαηηεί ηαμίδηα ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ (θνπιάο & 

Οηθνλνκάθε, 1998).  

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ νη δχν πιεπξέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

ηθαλνπνηεκέλεο, ζπδεηνχληαη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπ ππνςήθηνπ. Δθφζνλ 

ππάξρεη ζπκθσλία θαη κεηά απφ ηελ αλσηέξσ ζπδήηεζε, ε δηαδηθαζία επηινγήο 

νινθιεξψλεηαη ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκά ηεο, ηνπο 

ππνςήθηνπο πνπ θξίζεθαλ αθαηάιιεινη θαη απνξξίθζεθαλ. Ζ ελεκέξσζε απηή 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή θαη ηελ θαιή εηθφλα 

ηεο επηρείξεζεο  (θνπιάο & Οηθνλνκάθε, 1998).  

ε αξθεηνχο νξγαληζκνχο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηεο γλψζεο θαη ηεο πξαθηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, νη Rynes, Colbert, θαη Brown 

(2002), αλέθεξαλ φηη παξφιν πνπ ην 72% ησλ δηεπζπληψλ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ πξέζβεπε φηη ε επζπλεηδεζία απνηειεί θαιχηεξε ηθαλφηεηα 

πξφβιεςεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηελ επθπΐα, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ην αληίζηξνθν. 

Οη Schmidt θαη Hunter (1998) ζεκείσζαλ φηη ην θαιχηεξν δπλαηφ 

απνηέιεζκα θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ ζπλδπαζηεί 
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έλα γεληθφ κέηξν λνεηηθήο ηθαλφηεηαο κε κηα δνκεκέλε ζπλέληεπμε ή κε έλα 

δείγκα εξγαζίαο.  

 

3.1.2.4  Τπνδνρή θαη έληαμε λέσλ ππαιιήισλ 

 

Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη αλαγθαίν λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε δσηηθήο ζεκαζίαο κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

λένπ εξγαδφκελνπ, ε νπνία ζα έρεη σο βάζε ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ 

ακνηβαίσλ πξνζδνθηψλ.  

Ο λένο εξγαδφκελνο ρξεηάδεηαη ρξφλν γηα λα εληαρζεί νκαιά θαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζην θαηλνχξην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ αλάγθε γηα ηελ 

νκαιή έληαμή ηνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα ηεο γξήγνξεο απνρψξεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο 

επαλάιεςεο φισλ ησλ δαπαλεξψλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα κηα λέα πξφζιεςε. 

 

3.2  Δθπαίδεπζε - Δπηκόξθσζε 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ βειηίσζε 

ηεο αηνκηθήο ηνπο απφδνζεο θαη θαη΄ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Οη γλψζεηο πνπ θαηέρεη ην πξνζσπηθφ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

επηηπρή δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ θαη έκκεζα κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε 

επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή θαη καθξνρξφληα 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη ππάιιεινη είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη θαη 
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κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν  (Παπαιεμαλδξή &  Μπνπξαληάο, 2003).  

Δίλαη απαξαίηεην γηα έλα άηνκν λα αλαλεψλεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα 

αλαπηχζζεη έλα ραξηνθπιάθην λέσλ δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ κε 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηελ εξγαζία 

ηνπ. 

Σν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κία επέλδπζε γηα ην κέιινλ ην νπνίν κπνξεί λα πξνζθέξεη 

κφλν νθέιε θαη φρη σο έλα επηπιένλ θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα 

ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

3.2.1 ηόρνη  εθπαίδεπζεο 

 

Με ηνλ φξν εθπαίδεπζε λνείηαη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο ε νπνία έρεη σο 

ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ 

εξγαδφκελνπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

(Zalman, 1991).  

Οη πξαθηηθέο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ μνδεχνπλ ρξφλν θαη ρξήκαηα ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δηεπζπληηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ. Απηά ηα 

πξνγξάκκαηα φκσο, δελ κεηαθξάδνληαη απηφκαηα θαη ζε αιιαγέο ζηελ 

εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά (Fleishman, Harris & Burtt, 1955). 

Δπίζεο, άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρνπλ φιεο 

εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ εζηθνχ, ζηελ 
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δεκηνπξγία κηαο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, ζηελ ελίζρπζε απηφλνκσλ 

νκάδσλ εξγαζίαο, ζηε δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, θ.ά. (Fisher, et al., 1996).  

Οη αηηίεο πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ δηαξθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλειιφπνπιν (1990),  είλαη: νη 

δηαθνξεηηθέο γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ νη λενπξνζιακβαλφκελνη  ππάιιεινη, ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη νη πξναγσγέο ησλ ππαιιήισλ ζε ζέζεηο επζχλεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέα επαγγέικαηα ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Δπεηδή νη ζπλζήθεο κεηάβαζεο απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηελ εξγαζία έρνπλ αιιάμεη πνιχ θαη ιφγσ ησλ 

δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ, ηεο απμαλφκελεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Δπξψπεο θαη ηελ αξγή έληαμε ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, απαηηείηαη ε 

ζπλερήο θαηάξηηζε θαη ε δηα βίνπ κάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ επξσπατθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα 

ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ. Ζ 

εζληθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε εζηηάδεη ζηελ βειηίσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ  (ηκσηά, 2003). 

Ζ επθαηξία γηα ζπλερή αλάπηπμε είλαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο 

παξάγνληεο παξαθίλεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ε αδπλακία ηνπ εξγαδφκελνπ λα ζεκεηψζεη πξφνδν, 

απνηειεί ζπρλά ιφγν αλαδήηεζεο άιιεο απαζρφιεζεο. Ζ αλάπηπμε κηαο δηα 

βίνπ εθπαίδεπζεο είλαη έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηρείξεζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν ππάιιεινο ζα επηιέμεη λα 

παξακείλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο (Heathfield, 2016). 
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3.2.2 Οξγάλσζε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ 

 

Ζ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη απφ ην εθάζηνηε 

ηκήκα πξνζσπηθνχ ηεο δηεχζπλζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ ζσζηή 

νξγάλσζε πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο, 

θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ, αθνχ ε εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη  κε ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πηνζεηνχληαη απφ 

κία επηρείξεζε λα βαζίδνληαη ζε ππάξρνπζεο εξγαζηαθέο αλάγθεο θαη λα 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, γηα λα είλαη ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απνηειεζκαηηθά, είλαη βαζηθφ λα εθπαηδεχνληαη ηα 

θαηάιιεια άηνκα, ηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή απφ αμηφινγνπο εθπαηδεπηέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εθπαηδεπηεί πξέπεη λα κάζεη θαηλνχξηα 

πξάγκαηα θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα λα κεηαθέξεη θαη λα 

αμηνπνηήζεη ηε λέα γλψζε ζηελ εξγαζία ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. Δπνκέλσο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ην 

κέιινλ ηεο επηρείξεζεο  (Argyris, 1991).  

πλεπψο, ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Γη΄ απηφ ην ιφγν ε ζσζηή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

1. Δληνπηζκφο  εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

2. ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

3. Δπηινγή κεζφδσλ εθπαίδεπζεο. 

4. Δθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο. 
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5. Αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο  (Malcom, 1996). 

 

3.2.2.1  Δληνπηζκόο εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ 

 

ην πξψην ζηάδην γίλεηαη αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

πιιέγνληαη θαη αλαιχνληαη πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη απφςεηο ψζηε λα 

δηαπηζησζεί αλ ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε, ηη είδνπο εθπαίδεπζε, ζε 

πνηνπο ηνκείο, πνηνπο θαη πφζνπο ππάιιεινπο πξέπεη λα εθπαηδεχζεη, κε πφζε 

εθπαίδεπζε θαη πφηε.  

Ζ αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη: α) ζε 

επίπεδν επηρείξεζεο, φπνπ αλαιχεηαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, νη ζηξαηεγηθέο ηεο θαη ηα κειινληηθά επηρεηξεκαηηθά ηεο ζρέδηα 

θαζψο θαη δείθηεο πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ, β) ζε 

επίπεδν εξγαζηψλ / θαζεθφλησλ, φπνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ζέζεηο 

εξγαζίαο, ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο, πφζν ζπρλά 

θαη πνηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ 

απνδνηηθή πεξάησζε ηεο εξγαζίαο, θαη γ) ζε επίπεδν εξγαδνκέλσλ, φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ, ν αηνκηθφο ηνπο 

θάθεινο, ζπλεληεχμεηο – ζπδεηήζεηο, δνθηκαζίεο θαη εμεηάζεηο, γηα λα 

δηαπηζησζεί πνηνη ππάιιεινη παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο – ειιείςεηο θαη ζε πνην 

βαζκφ θαη πνηνη επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ, παξέρνληαο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ  (Υπηήξεο,  2013).  

Δπεηδή ε κεζνδηθή εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη 

ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή, νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηεο 

απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε εθπαίδεπζε γηα ηνπο 
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λένπο ππαιιήινπο θαη γηα απηνχο  πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε θάπνηα άιιε ζέζε 

εξγαζίαο, ιφγσ πξναγσγήο ή αιιαγήο αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ ηνπο θαζηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθνχο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο.  

 

3.2.2.2 ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο 

 

Αθνχ έρνπλ εληνπηζηεί νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη έρνπλ κεηαηξαπεί 

ζε κεηξήζηκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο – απνηειέζκαηα, αθνινπζεί ν 

ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. Καηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπο 

θαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα ηα παξαθνινπζήζνπλ, απνζαθελίδνληαο 

πνηνη ππάιιεινη ζα ζπκκεηέρνπλ απφ θάζε  δηεχζπλζε θαη ηκήκα θαη ζε πνην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Δπίζεο, θαζνξίδεηαη ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη ε 

δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη νη εθπαηδεπηέο.  

 

3.2.2.3 Δπηινγή κεζόδσλ εθπαίδεπζεο 

 

H εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. 

Κάζε θνξά πηνζεηείηαη ε θαηάιιειε κέζνδνο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

εθπαίδεπζεο ζε ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη ζηε ζέζε εξγαζίαο (on-the-job-training) πνπ 

δηεμάγεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα κέζα εθείλα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν εξγαδφκελνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ είηε εθηφο ζέζεο 

εξγαζίαο (off-the-job-training), φπνπ ε εθπαίδεπζε δηεμάγεηαη ζε 

δηακνξθσκέλα θέληξα εθπαίδεπζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθή ζέζε 
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θαηέρεη θαη ε εμ΄ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Καηά ηελ εμ΄ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ 

(θαζέηεο, CD, DVD) θαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ηειεδηαζθέςεσλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο κε ζχκβνπιν 

εθπαίδεπζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Με απηή ηε κέζνδν εθπαίδεπζεο, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα κειεηήζνπλ φπνηα ψξα ηεο 

εκέξαο επηζπκνχλ, ζε φπνην ρψξν θαη αλ βξίζθνληαη.  

 

3.2.2.4 Δθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο εθπαίδεπζεο πξνυπνζέηεη λα ηεξείηαη 

επαθξηβψο ην ρξνλνδηάγξακκα, λα είλαη αθξηβήο ε πξνέιεπζε θαη ε 

πξνζέιεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ, λα δηαλέκεηαη ζσζηά 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά νη ρψξνη φπνπ δηεμάγεηαη ε 

εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα λα παξαθνινπζείηαη ζπλερψο ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 

3.2.2.5 Αμηνιόγεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Όηαλ νινθιεξψλεηαη έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα αθνινπζεί 

ε αμηνιφγεζή ηνπ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ 

γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ αξρηθά 

ηεζεί.  
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Ζ αμηνιφγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπλήζσο γίλεηαη κε ηε 

ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ θαηά ηε ιήμε ηνπ, απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη δηεμάγνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επηηπρή ή φρη νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη επελδχνληαη κεγάια πνζά πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηεζνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε επηρεηξεζηαθφ, εζληθφ ή θνηλνηηθφ 

επίπεδν, δελ δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ. Απηφ ηζρχεη φρη κφλν γηα ηηο ακεξηθάληθεο αιιά θαη γηα ηηο 

επξσπατθέο θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο   (Sherman, et. al., 1998).  

 

3.2.2.6 Πιενλεθηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο 

 

Ζ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ νδεγεί ζε ζεκαληηθά νθέιε ηφζν γηα ηελ 

επηρείξεζε φζν θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο. Σα νθέιε απηά παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

Α. Σα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ηα εμήο: 

βειηηψλεη ηελ θεξδνθνξία, αλεβάδεη ην εζηθφ ησλ εξγαδνκέλσλ, βνεζάεη ζηε 

βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, βειηηψλεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο, βειηηψλεη ηε ζρέζε πξντζηακέλνπ-

πθηζηακέλνπ, ε επηρείξεζε ιακβάλεη γλψζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, 

ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, θαηαλνεί θαη παγηψλεη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο αξρέο, εληζρχεη ηελ επειημία, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ 

απζεληηθφηεηα, ζπκβάιιεη ζηελ ιήςε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζηελ 

δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ, εληζρχεη ηηο πξναγσγέο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο, εμειίζζεη εγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη βειηηψλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο, 
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βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εγεζίαο, κεηψλεη ην 

θφζηνο, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο, ζπκκεηέρεη ζηελ 

πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ, αλαπηχζζεη ηελ επηθνηλσλία, βνεζάεη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο, παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα 

ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο θαη βνεζάεη ζηε 

ράξαμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία (Παπαιεμαλδξή 

θαη Μπνπξαληάο, 2003). 

Β. Σα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ππάιιειν είλαη ηα εμήο: βνεζάεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο λα παίξλνπλ πην επσθειείο απνθάζεηο θαη λα ιχλνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα, εληζρχεηαη ε αλαγλψξηζε, ε επζχλε, 

ε επηηπρία θαη ε αλάπηπμε, εληζρχεηαη ην αίζζεκα ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, βνεζάεη ην άηνκν λα ρεηξίδεηαη ηηο δηακάρεο θαη ηηο 

ζπγθξνχζεηο, δίλεη ηηο γλψζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, απμάλεη ηελ παξερφκελε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, βνεζάεη 

ζηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, δίλεη λέν πξνζαλαηνιηζκφ ζην εξγαζηαθφ 

κέιινλ, βνεζάεη ηνλ εξγαδφκελν λα αλαπηχμεη πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηέινο κεηψλεη ην θφβν γηα ηελ αλάζεζε κηαο λέαο 

δξαζηεξηφηεηαο  (Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο, 2003). 

 

3.3 Αμηνιόγεζε απόδνζεο 

 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο 

είλαη ε πηνζέηεζε ησλ ζσζηψλ κέζσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο 

θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ πξνο φθειφο ηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα 
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γλσξίζεη ηα ζεκεία πνπ πζηεξεί ν θάζε ππάιιεινο θαη εθαξκφδνληαο ηα 

θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα ελδπλακψζεη. 

πλεπψο, ε αμηνιφγεζε ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο απεηθνλίδνληαο ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα 

ζεκεία ηνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, αμηνινγνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλνληαη ν 

εξγαδφκελνο θαη ηα ζηειέρε γηα ηα απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο  (Lee, 

1996).  

Γηα κία ηππηθή επηρείξεζε, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζπληζηά έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πξναγσγψλ, κεηαζέζεσλ, ακνηβψλ θαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  (Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 2001). 

 

3.3.1 ηόρνη αμηνιόγεζεο 

 

Οη πην ζεκαληηθνί ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ είλαη ε παξαθίλεζε, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε επηηπρήο 

έθβαζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (Jackson & Schuler, 2003). Οη ζηφρνη 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν εάλ ε αμηνιφγεζε ζπλάδεη κε ηε ζηξαηεγηθή θαη 

ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνπο Κ. Σεξδίδε θαη Κ. 

Σδσξηδάθε (2004), νη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

είλαη νη εμήο: 

 Ζ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. 

 Ζ δηαπίζησζε γηα ην εάλ αμηνπνηνχληαη ζην έπαθξν νη δεμηφηεηεο ελφο 

ππαιιήινπ. 
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 Ζ επηζήκαλζε ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνχλ 

ελδπλάκσζε θαη εμέιημε. 

 Ζ θαιπηέξεπζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη απιψλ 

ππαιιήισλ. 

 Ζ αλεχξεζε ησλ αηηηψλ πνπ πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα θαη ε ζσζηή 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 Ζ ζπκβνιή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πξναγσγψλ, 

κηζζνινγηθψλ θαη άιισλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο αηνκηθψλ ζηφρσλ, πνπ θαη΄ επέθηαζε βνεζάεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ αηζζήκαηνο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αμηνθξαηίαο 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ππεπζπλφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

3.3.2 Μέζνδνη  αμηνιόγεζεο απόδνζεο 

 

Ζ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξάγνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Καζψο ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηιεγεί απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ε πην θαηάιιειε κέζνδνο αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ην ζθνπφ 

πνπ επηδηψθνπλ λα πεηχρνπλ. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο θξίλνληαη 

πην θαηάιιειεο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε επηινγή αηφκσλ 

γηα πξναγσγή, εθπαίδεπζε θαη ακνηβή αλάινγα κε ηελ αμία ηνπο. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηφηε πξέπεη λα πξνθξίλνληαη κέζνδνη πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία  (Mondy, Noe & Premeaux, 1999).  
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Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο, ηνπο πθηζηακέλνπο, ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο (απηναμηνιφγεζε), ηνπο πειάηεο, φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο 

αμηνινγεηέο καδί, απφ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ή απφ εμσηεξηθνχο 

ζπκβνχινπο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα κεγάιν 

πξφβιεκα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο. Οη 

κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνπ ζπλδπάδνπλ αληηθεηκεληθά (πνζνηηθά) θαη 

ππνθεηκεληθά (πνηνηηθά) θξηηήξηα, ηείλνπλ λα απνηεινχλ ζηελ πξάμε έλα 

πιήξεο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003).  

 

3.3.3    πλέληεπμε αμηνιόγεζεο (ελεκέξσζε αμηνινγεζέλησλ) 

 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

είλαη ε πιεξνθφξεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζρεηηθά κε ηελ έθβαζε ηεο 

αμηνιφγεζεο. Μηα ζεηηθή αμηνιφγεζε είλαη πηζαλφ λα δψζεη θίλεηξν ζηνλ 

ππάιιειν λα δηαηεξήζεη ή αθφκα θαη λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ, ελψ ζε 

πεξίπησζε αξλεηηθήο αμηνιφγεζεο ππνθηλείηαη λα αλαθαιχςεη ηνπο ιφγνπο ηεο 

απνηπρίαο θαη λα πξνζπαζήζεη ηνπο βειηηψζεη. Δίλαη πηζαλφ φηαλ ε θξίζε είλαη 

αξλεηηθή, ν ππάιιεινο λα ζεσξήζεη ππεχζπλνπο γηα ηελ απνηπρία ηνπ 

θάπνηνπο άιινπο, λα ζπκπεξηθέξεηαη κε αδηάθνξν θαη ερζξηθφ ηξφπν, θπξίσο 

απέλαληη ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπ, ελψ παξάιιεια λα έρεη ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο  (Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 2001). 

Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. Γηα λα ζηεθζεί 

κε επηηπρία, ζα πξέπεη ν αμηνινγνχκελνο λα αηζζάλεηαη άλεηα θαη φρη 

απεηινχκελνο απφ απηήλ. Ζ ζπλέληεπμε ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί κε ηνλ πιένλ 

θαηάιιειν ηξφπν ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηεο λα είλαη επνηθνδνκεηηθά θαη γηα 
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ηηο δχν πιεπξέο, εζηηάδνληαο φρη κφλν ζηα αξλεηηθά αιιά θαη ζηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ αμηνινγνχκελνπ. ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ηεο 

αμηνιφγεζεο, θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Σέινο, πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο θαη λα ζρεδηαζηεί έλα λέν πξφγξακκα 

δξάζεο ην νπνίν ζα είλαη απνδεθηφ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο  (Μνχδα – 

Λαδαξίδε, 2006). 

 

3.4     πζηήκαηα ακνηβώλ 

 

Κάζε εξγαδφκελνο απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηφζν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

φζν θαη ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Ωο αληαπφδνζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

απηή ιακβάλνπλ κία ακνηβή ε νπνία πξέπεη λα είλαη δίθαηε, λα θαιχπηεη ηηο 

νηθνγελεηαθέο θαη βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα ηνπο αθήλεη έλα πεξηζψξην γηα 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο κέζσ ηεο απνηακίεπζεο θαη ηεο 

επέλδπζεο  (Institute, 2003). 

Ζ ακνηβή απνηειεί ηε βαζηθή πεγή εηζνδήκαηνο ηνπ εξγαδφκελνπ. Γηα 

ηελ επηρείξεζε απνηειεί έλα έμνδν αιιά θαη έλα θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, θαζψο ε απνδνηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ην χςνο θαη ην είδνο ησλ ακνηβψλ πνπ ιακβάλνπλ.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηακνξθψλεηαη ην επίπεδν ησλ ακνηβψλ 

αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ θαηέρεη ν θάζε ππάιιεινο θαη ην επίπεδν 

ζην νπνίν αλήθεη ηεξαξρηθά ψζηε λα δηαθαηέρεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, παξαθηλψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο 

ππαιιήινπο, παξέρνληάο ηνπο εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε.  
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Κάζε επηρείξεζε, γηα λα δηακνξθψζεη ην ζχζηεκα ακνηβψλ ηεο, 

αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή εθείλε πνπ ζπλάδεη θαιχηεξα κε ηελ εηαηξηθή ηεο 

ζηξαηεγηθή, ηαπηφηεηα θαη θνπιηνχξα  (Whetten & Godfrey, 1998). 

 

3.4.1  Δίδε ζπζηεκάησλ ακνηβώλ 

 

Οη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ δηαθξίλνληαη ζε νηθνλνκηθέο θαη κε 

νηθνλνκηθέο. Οη νηθνλνκηθέο αληακνηβέο πεξηιακβάλνπλ ηηο ρξεκαηηθέο 

απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηεινχληαη απφ ηηο άκεζεο ή ζηαζεξέο 

απνιαβέο πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ πξνζθνξά ηεο εξγαζίαο ηνπ, ηηο 

κεηαβιεηέο ακνηβέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδνζή ηνπ θαη ηηο δηάθνξεο 

παξνρέο πνπ δίλνληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ιφγσ ηεο λνκνζεζίαο ή ιφγσ 

πξσηνβνπιηψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη νηθνλνκηθέο αληακνηβέο έρνπλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, βνεζψληαο κεηαμχ άιισλ ζηελ 

πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ ηθαλφηεξσλ θαη πην ηαιαληνχρσλ ππαιιήισλ 

(Jewell & Jewell, 1987). Παξφιν φκσο, πνπ νη νηθνλνκηθέο αληακνηβέο δίλνπλ 

θίλεηξν ζηνπο ππαιιήινπο λα εξγαζζνχλ πεξηζζφηεξν, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη 

απηφκαηα φηη βειηηψλνληαη θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο ή νη ηθαλφηεηέο ηνπο πάλσ 

ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο  (Dierdoff & Surface, 2008). 

Οη κε νηθνλνκηθέο ακνηβέο αλαθέξνληαη ζε εξγαζηαθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο  

(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003). 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη νη ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Σρήκα 3.2 : Η δηάθξηζε ηωλ ακνηβώλ ηωλ εξγαδνκέλωλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο, 2003, ζει. 384 

 

Κάζε επηρείξεζε θξίλεη μερσξηζηά ην ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ ζα 

εθαξκφζεη, ππνινγίδνληαο ην πφζν θαη πσο πξέπεη λα ακείβεηαη ν θάζε 

εξγαδφκελνο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο βάζεηο ππνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ 

Υπηήξε (2013) είλαη νη εμήο ηξεηο:  

1. Υξφλνο. Ζ ακνηβή ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ρξφλν πνπ ν 

εξγαδφκελνο βξίζθεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο αλεμάξηεηα απφ ην πνζνηηθφ θαη 

πνηνηηθφ έξγν πνπ παξάγεη.  

2. Απφδνζε θαη παξαγσγηθφηεηα (ακνηβή κε ην θνκκάηη). Δδψ ε 

βάζε γηα ηελ ακνηβή είλαη ε πνζφηεηα έξγνπ πνπ παξάγεη ν εξγαδφκελνο, 

δειαδή νη κνλάδεο παξαγσγήο, θαη ππνινγίδνληαη ζε σξηαία ή εκεξήζηα βάζε. 

ΑΜΟΗΒΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΜΟΗΒΔ 

ΜΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΜΟΗΒΔ 

Άκεζεο-ηαζεξέο 

Ακνηβέο, Μηζζφο 

Μεηαβιεηέο 

Ακνηβέο– Κίλεηξα 

Πξηκ –Bonus 

πκκεηνρή ζηα θέξδε 

Γηάθνξεο Παξνρέο 

Αζθάιηζε 

Δπηδφκαηα αδεηψλ 

ίηηζε 

Αλαγλψξηζε 

Αλάπηπμε –Δθπαίδεπζε 

Πεξηερφκελν εξγαζίαο 

Πξννπηηθέο θαξηέξαο 

πλζήθεο Δξγαζίαο 

Κιίκα – ρέζεηο 
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Παξάδεηγκα ηεο ακνηβήο κε βάζε ηελ απφδνζε απνηεινχλ νη πξνκήζεηεο ησλ 

πσιεηψλ. 

3. Γλψζε θαη δεμηφηεηεο. χκθσλα κε απηή ηε βάζε ππνινγηζκνχ, 

ε ακνηβή μεθηλάεη απφ έλα βαζηθφ κέγεζνο ην νπνίν απμάλεηαη θαζψο νη 

εξγαδφκελνη απνθηνχλ δεμηφηεηεο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή 

κεηαθηλήζεσλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

3.4.2   ύλδεζε ακνηβήο κε ηελ απόδνζε 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα ζπλδέζνπλ ηηο ακνηβέο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηελ απφδνζή ηνπο, θαη λα αληακείβνπλ ηνπο ππαιιήινπο πνπ 

απνδίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ιφγσ απμεκέλνπ δήινπ ή πεξηζζφηεξσλ 

ηθαλνηήησλ, κε πςειφηεξεο απνδνρέο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ απνδίδνπλ 

ιηγφηεξν, έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο αμηνιφγεζεο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλνληαη θίλεηξα ζηνπο ππαιιήινπο λα θαηαβάινπλ 

επηπξφζζεηε πξνζπάζεηα γηα λα απμήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. Δπίζεο, 

εληζρχεηαη ην αίζζεκα ηεο δηθαηνζχλεο θαη θαη΄ επέθηαζε ην αίζζεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο αθνζίσζήο ηνπο ζηελ επηρείξεζε. 

 

3.5   Κίλεηξα  

 

Με ηνλ φξν θίλεηξα, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε κεζνδεπκέλε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ 

εξγαζία, ζηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε απφδνζε. Ο εξγαδφκελνο δέρεηαη θάπνηα 

εξεζίζκαηα είηε απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ηα 

νπνία ηνλ νδεγνχλ ζε κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, θηλψληαο ή 
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παξαθηλψληαο ηνλ λα ελεξγήζεη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Υαηδεπαληειή,  

1999).  

χκθσλα κε ηνπο Robbins θαη Judge (2007), ε ππνθίλεζε νξίδεηαη σο: 

«ε δηαδηθαζία πνπ εμεγεί ηελ έληαζε ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ επηκνλή ελφο 

αηφκνπ πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν». Σα επηζπκεηά απνηειέζκαηα κπνξνχλ 

λα επηηεπρζνχλ κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν πξνζπαζεί δηαξθψο, ζθιεξά 

θαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

Σα θίλεηξα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ν άλζξσπνο. Σν 

ζχζηεκα θηλήηξσλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, θάλνληαο ηνπο 

ππαιιήινπο λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ παξαηεξνχληαη αληζφηεηεο, ν εξγαδφκελνο δηαθαηέρεηαη απφ 

απνγνήηεπζε θαη αληηδξά αξλεηηθά. 

 

3.5.1   Τπνθίλεζε εξγαδνκέλσλ 

 

Λφγσ ηνπ ηζρπξνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ε 

ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ εληζρχεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Οη ππάιιεινη ζηνπο 

νπνίνπο παξέρνληαη αμηφινγα θίλεηξα, ηείλνπλ λα απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν θαη 

λα ζπκβάιινπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο  (Paré, 

et.al, 2001). 

Έλα άηνκν πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία δνπιεχεη. πλεπψο, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δηαδηθαζία ππνθίλεζεο λα γλσξίδνπκε ηηο 

επηδηψμεηο ησλ ππαιιήισλ κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο. 
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χκθσλα κε ηνπο Campbell & Pritchard (1976), ηα θίλεηξα γηα ηελ 

εξγαζία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θάζεηο:  

1. Σν άηνκν επηιέγεη λα μεθηλήζεη λα πξνζπαζεί πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

2. Σν άηνκν επηιέγεη λα βάιεη πξνζπάζεηα κε θάπνηα έληαζε. 

3. Σν άηνκν επηιέγεη λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ κε θάπνηα 

έληαζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ππνθίλεζεο: 

 

Σχήμα  3.3 : Η δηαδηθαζία ηεο ππνθίλεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Μαθξπγηωξγάθεο, 2001, ζει. 177 

 

Οη αλάγθεο 

δίλνπλ θίλεηξα 

Σα θίλεηξα ζέηνπλ 

ζηφρνπο 

Οη ζηφρνη 

δηακνξθψλνπλ  ηε 

ζπκπεξηθνξά 

Με απνηέιεζκα λα 

εμαιεηθζεί, λα κεησζεί ή 

λα απμεζεί κηα αλάγθε 

Ζ ζπκπεξηθνξά 

επηηπγράλεη ηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

Ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο 
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3.5.2  Μνξθέο ππνθίλεζεο  

 

Ζ ππνθίλεζε ζηελ εξγαζία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε «εζσηεξηθή» 

(intrinsic) θαη «εμσηεξηθή» (extrinsic) αλάινγα κε ηε θχζε ηεο (Sansone & 

Harackiewick, 2000). Ζ εμσηεξηθή ππνθίλεζε πθίζηαηαη φηαλ νη ππάιιεινη 

πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο έκκεζα, επσθεινχκελνη 

δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ αληαιιαγκάησλ ηα νπνία παξέρεη ε δηνίθεζε (Chiang 

& Yang, 2008; Osterloh, et. al., 2002). 

Ζ εζσηεξηθή ππνθίλεζε ζπκβαίλεη φηαλ νη εξγαδφκελνη ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ έκθπησλ ςπρνινγηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη φρη γηα ηελ 

επίηεπμε πιηθψλ αληακνηβψλ (Ryan & Deci, 2000). Ζ εζσηεξηθή ππνθίλεζε 

είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ νη εξγαδφκελνη ελεξγνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

αληιψληαο εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Όηαλ ππάξρεη 

εζσηεξηθή ππνθίλεζε ζεκαίλεη φηη ην άηνκν είλαη ηθαλνπνηεκέλν θαη 

αηζζάλεηαη πιήξεο απφ ην αληηθείκελν πάλσ ζην νπνίν απαζρνιείηαη θαη 

ζπλεπψο παξαηεξείηαη κηα ηζρπξή δέζκεπζε κε ηελ εξγαζία ηνπ (Bounds, et. 

al., 1995). Ζ εζσηεξηθή ππνθίλεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή αιιά νη πεξηζζφηεξεο 

ελέξγεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη εμσηεξηθά ππνθηλνχκελεο. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο θαη ε εμσηεξηθή ππνθίλεζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ην άηνκν. 

Κάπνηα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα αληακνηβψλ είλαη ηα εμήο: 

Δμσηεξηθέο αληακνηβέο: 

1. Οη νηθνλνκηθέο αληακνηβέο θαη ε παξνρή ελφο επηπξφζζεηνπ 

ρξεκαηηθνχ επηδφκαηνο, πξηκ, bonus. 

2. Σν πγηέο θαη αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

3. Ζ εμαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο. 

4. Ζ παξνρή επηπιένλ άδεηαο. 
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5. Ζ πξναγσγή ζε κηα αλψηεξε ζέζε εξγαζίαο. 

Δζσηεξηθέο αληακνηβέο: 

1. Ζ χπαξμε θαιήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

πξντζηάκελνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηε δηνίθεζε. 

2. Ζ πηνζέηεζε αμηνθξαηηθψλ θαη ακεξφιεπησλ κεζφδσλ απφ ηελ 

δηνίθεζε, γηα ηελ δίθαηε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ππαιιήισλ. 

3. Σν γφεηξν, ην θχξνο, ε δχλακε θαη γεληθά ε αλαγλψξηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ν εξγαδφκελνο. 
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ΜΔΡΟ Β΄  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : Πξαθηηθή πξνζέγγηζε – Δλδπλάκσζε αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

 

4.1  ύζηαζε Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ ζπζηάζεθε κε ην Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». Πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, 

Κνξηλζίαο, Λαθσλίαο θαη Μεζζελίαο θαη έρεη έδξα ηελ Σξίπνιε. Κάζε λνκφο 

απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 

 

4.2  Οξγαληζκόο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 131/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 224/η.Α΄/2010), νη 

ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ δηαξζξψλνληαη ζε θεληξηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο νξγαλψλνληαη ζην πιαίζην 

ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο θαη ππάγνληαη ζε νξγαληθή κνλάδα ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

δηαξζξψλεηαη σο θαησηέξσ: 

α. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε. 

β. Γξαθεία Αληηπεξηθεξεηαξρψλ. 

γ. Γεληθή Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο θαη 

Τπνδνκψλ. 
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δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο. 

ε. Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο. 

ζη. Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο. 

δ. Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.  

ε. Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο. 

ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ιεηηνπξγνχλ 

επίζεο θαη νη παξαθάησ Τπεξεζίεο: 

α. Ννκηθή Τπεξεζία. 

β. Απηνηειήο Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

γ. Απηνηειέο Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

δ. Απηνηειέο Σκήκα Παιιατθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο 

Δθηάθησλ Αλαγθψλ (Π.ΑΜ. – Π..Δ.Α.). 

ε. Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 

ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ζχλνιν ελληαθφζηεο ελελήληα ελλέα (999) νξγαληθέο  ζέζεηο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΥ).   

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη πξνβιεπφκελεο θαη 

νη θαιπκκέλεο ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ αλά 

θαηεγνξία εθπαίδεπζεο θαη ζρέζε εξγαζίαο. 
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Πίλαθαο 4.1: Πξνβιεπόκελεο ζέζεηο πξνζωπηθνύ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

ζύκθωλα κε ην Π.Γ. 131/2010, όπωο ηζρύεη 

 
 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ  

(ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 131/2010, φπσο ηζρχεη) 

ΥΔΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

ΔΗΓΟ 

ΘΔΔΩΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΝΟΛΟ 

  ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ  

ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ 

 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

 

411 

 

173 

 

332 

 

45 

 

961 

ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ 

 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

 

16 

 

9 

 

7 

 

6 

 

38 

 ΤΝΟΛΟ 427 182 339 51 999 

 

 

Πίλαθαο 4.2: Καιπκκέλεο ζέζεηο πξνζωπηθνύ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 

ΚΑΛΤΜΜΔΝΔ ΘΔΔΗ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ  

 

ΥΔΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

ΔΗΓΟ ΘΔΔΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΝΟΛΟ 

  ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ  

ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 326 141 218 25 710 

ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΔΗ 6 10 5 2 23 

ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 15 7 7 3 32 

ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΔΗ 8 5 29 10 52 

 ΤΝΟΛΟ 355 163 259 40 817 

 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ δελ είλαη θαηαλεκεκέλεο αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη ζπλεπψο 

δελ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ππάξρεη κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε 

πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ελφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. 

 

4.3 Σκήκα Πξνζσπηθνύ θαη Σκήκαηα Πξνζσπηθνύ θαη Μηζζνδνζίαο 

αλά πεξηθεξεηαθή ελόηεηα 
 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ηα 

Σκήκαηα Πξνζσπηθνχ θαη ηα Σκήκαηα Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο αλήθνπλ 
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ζηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο θαη ζηηο αληίζηνηρεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ. 

Σν Σκήκα Πξνζσπηθνχ είλαη αξκφδην ηδίσο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο γηα ην πξνζσπηθφ απηφ, γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη γλψκε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαζψο θαη φιεο ηηο αηνκηθέο πξάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Αξθαδίαο. 

Σν Σκήκα Πξνζσπηθνχ θαη Μηζζνδνζίαο είλαη αξκφδην ηδίσο γηα φια 

ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. Δθδίδεη ηηο ζρεηηθέο αηνκηθέο πξάμεηο γηα ην 

πξνζσπηθφ απηφ, γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη γλψκε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Γηελεξγεί ηελ εθθαζάξηζε ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο αλεμαξηήησο ζρέζεο εξγαζίαο. 

Μεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ, ηεξεί ζρεηηθά αξρεία 

θαη εθδίδεη θάζε κνξθήο βεβαίσζε κηζζνδνζίαο θαη κηζζνδνηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζπληάζζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπληαμηνδφηεζεο. 

 

4.4   Αλάπηπμε πξνζσπηθνύ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

Ζ ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο Γεκφζηεο 

Τπεξεζίεο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, θαιείηαη λα 

εθαξκφζεη έλα εμεηδηθεπκέλν, επαγγεικαηηθφ θαη αθνζησκέλν ζχζηεκα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο 

απμεκέλεο αξκνδηφηεηέο ηεο. ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδνληαη ηα κέζα θαη 

νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 
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4.4.1   Δπηινγή θαη πξόζιεςε ππαιιήισλ 

 

Οη Πεξηθέξεηεο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην πξνζσπηθφ ζε εηήζηα 

βάζε ζην ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 20
α
 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ λ. 4057/2012 «Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ 

Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54/η.Α΄/14.03.2012), γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ 

πξφζιεςεο ή δηνξηζκνχ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

έγθξηζε ηεο ΠΤ 33/2006 «Αλαζηνιή δηνξηζκψλ θαη πξνζιήςεσλ ζην 

δεκφζην ηνκέα» (ΦΔΚ 280/η.Α΄/28.12.2006), φπσο ηζρχεη. 

Ζ επηινγή θαη ε πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλνληαη βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2190/1994 «χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο», φπσο ηζρχεη (ΦΔΚ 28/η.Α΄ 

/03.03.1994). 

 

4.4.1.1  Δπηινγή πξνζσπηθνύ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγείηαη είηε απφ ην 

Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνξείο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΑΔΠ. 

Ζ φιε δηαδηθαζία μεθηλά κε ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα ζαξάληα (40) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ζε πεξίπησζε πιήξσζεο ζέζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
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δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο: 

1. Με γξαπηφ δηαγσληζκφ, φπνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 

ηνπ Ν. 2190/1994, επηιέγεηαη ην πξνζσπηθφ Παλεπηζηεκηαθήο, 

Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, δηνηθεηηθψλ θιάδσλ ή  

εηδηθνηήησλ, κεηαθξαζηέο, δαθηπινγξάθνη – ζηελνγξάθνη, θ.ιπ.. 

2. Με ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, φπνπ θαιχπηνληαη ζέζεηο ηαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο, 

Γεπηεξνβάζκηαο θαη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη πξνζσπηθνχ 

αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ κε ζχκβαζε ΗΓΑΥ. Ζ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ 

κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

επηινγήο: α. ηίηινη ζπνπδψλ (δηδαθηνξηθφ, κεηαπηπρηαθφ, βαζηθφο 

ηίηινο ζπνπδψλ, θ.ιπ.), β. εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο, γ. γλψζε 

μέλεο γιψζζαο, δ. εληνπηφηεηα θαη ε. ζπλέληεπμε. Ζ ζεηξά θαηάηαμεο 

ησλ ππνςεθίσλ ΤΔ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ 

πνπ ζπγθεληξψλνπλ γηα θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα επηινγήο: 

α. αξηζκφο ηέθλσλ, β. ρξφλνο αλεξγίαο, γ. ρξφλνο εκπεηξίαο, δ. ειηθία 

θαη ε. εληνπηφηεηα. 

3. Με επηινγή απφ επηηξνπή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηδηθφ επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ θαη ππαιιήινπο επί ζεηεία. Ζ επηινγή γίλεηαη κε 

ζπλεθηίκεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ. 

Όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο δηεμάγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξέα 

κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη κε επηινγή απφ επηηξνπή θαη 

ην ΑΔΠ δηελεξγεί έιεγρν ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ 
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ππνςεθίσλ είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ έλζηαζε ησλ ππνςεθίσλ 

(www.gspa.gr). 

 

4.4.1.2  Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

 

Μεηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ αθνινπζεί ε πξφζιεςή ηνπο. Ζ 

δηαδηθαζία δηνξηζκνχ έρεη σο εμήο: 

1. Αλαθνηλψλνληαη νη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

2. Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

έλζηαζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ, πνπ 

αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο. 

3. Γηα ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο απαηηείηαη παξάβνιν είθνζη (20) επξψ. 

Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ απφ ην ΑΔΠ, νξηζηηθνπνηνχληαη νη 

πίλαθεο θαη θαηαξηίδνληαη νη πίλαθεο δηνξηζηέσλ, νη νπνίνη θαη 

δεκνζηεχνληαη. 

4. Όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαινχληαη απφ ηνπο 

νηθείνπο θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ην 

δηνξηζκφ ηνπο. 

5. Δθδίδεηαη απφ ηνπο νηθείνπο θνξείο ε αηνκηθή πξάμε δηνξηζκνχ ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

6. Κνηλνπνηείηαη ε απφθαζε δηνξηζκνχ ζηνλ ελδηαθεξφκελν ν νπνίνο 

θαιείηαη λα αλαιάβεη ππεξεζία ζε νξηζκέλε πξνζεζκία (www.gspa.gr). 

 

4.4.1.3  Πεξηνξηζκόο πξνζιήςεσλ 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3833/2010 

«Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο - Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
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ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 

40/η.Α΄/15.3.2010), πξνβιέπεηαη φηη:  «Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη κέρξη 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ 

ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3812/2009 δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα πξνο 

πέληε (κία πξφζιεςε αλά πέληε απνρσξήζεηο), ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ.                                

Γηα ην έηνο 2017, ν αξηζκφο ησλ εηήζησλ πξνζιήςεσλ θαη δηνξηζκψλ 

ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α΄/2009), δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά 

απφ ην ιφγν έλα πξνο ηέζζεξα (κηα πξφζιεςε αλά ηέζζεξηο απνρσξήζεηο) θαη 

γηα ην έηνο 2018 δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ζπλνιηθά απφ ην ιφγν έλα 

πξνο ηξία (κηα πξφζιεςε αλά ηξείο απνρσξήζεηο), ζην ζχλνιν ησλ θνξέσλ. 

ηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο δελ εκπίπηνπλ νη δηνξηζκνί θαη νη 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζπκκφξθσζε κε ακεηάθιεηεο 

απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, γηα ηηο νπνίεο νη πξνβιεπφκελεο απνθάζεηο θαηαλνκήο 

έρνπλ εθδνζεί κεηά ηελ 1.1.2015, κε απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ απφ ηα 

Ν.Π.Η.Γ. ηνπ Κεθάιαην Α΄ ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314/η.Α΄/2005) πξνο ηνπο 

θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/η.Α΄/2009)».  

 

4.4.2  Δθπαίδεπζε ππαιιήισλ 

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζην δεκφζην 

ηνκέα δίλνληαο ζηνπο ππαιιήινπο ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζην 

γεληθεπκέλν αίηεκα γηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ 
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παξαγφκελνπ έξγνπ, βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα, εθζπγρξνλίδνληαο ηνλ κέρξη ηψξα ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ μεθηλάεη κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπο θαη 

ζπλερίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο.  

ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ εθαξκφδνληαη δχν κέζνδνη 

εθπαίδεπζεο. Ζ κία είλαη εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ε άιιε εθηφο. 

Α. Ζ εθπαίδεπζε εληφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο: 

1. Δθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο, ε νπνία απνηειεί κηα άηππε κνξθή 

εθπαίδεπζεο θαη θαζνδήγεζεο. Παξέρεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν πξνο ηνλ 

πθηζηάκελν θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ παξέρνληαο 

δηεπθξηλήζεηο γηα ππεξεζηαθά ζέκαηα. 

2. πκκεηνρή ζε επηηξνπέο. Οη ππάιιεινη αλάινγα κε ηα ηππηθά ηνπο 

πξνζφληα θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ ππεξεζία, ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 

επηηξνπέο φπνπ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη λα αληαιιάμνπ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο. 

Β. Ζ εθπαίδεπζε εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 57/2007 

«Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 

πνπ δηέπνπλ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

(Δ.Κ.Γ.Γ.Α.)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 59/η.Α΄/14.03. 2007) 

θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.», 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη (ΦΔΚ 26/η.Α΄/09.02.2007). Ζ ελ ιφγσ 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα γίλεη κε ηα εμήο πξνγξάκκαηα:  
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1. Δηζαγσγηθή εθπαίδεπζε. Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα ην πξνζσπηθφ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ Ν.Π.∆.∆. θαη ησλ Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ην 

πξνζσπηθφ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεχνληαη απφ απηνχο, πιελ ησλ ππαιιήισλ 

ηεο θαηεγνξίαο Τ.Δ., γίλεηαη κέζα ζην πξψην νθηάκελν απφ ην δηνξηζκφ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε απηή είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο αλήθεη ζην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο 

(ΗΝ.ΔΠ.), ην νπνίν αζθεί ηφζν θαηά ην ζθέινο ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο, 

φζν θαη θαηά ην ζθέινο ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο ηελ επνπηεία ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Ηλζηηηνχησλ Δπηκφξθσζεο (Π.ΗΝ.ΔΠ.).  

2. Δπηκφξθσζε. Ζ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ γίλεηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο µε επζχλε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο 

(ΗΝ.ΔΠ.) ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ησλ Τπνπξγείσλ. Γηα ηα Ν.Π.∆.∆. πνπ 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 600 νξγαληθέο ζέζεηο κφληκσλ ππαιιήισλ, 

νξγαλψλνληαη θαη εθηεινχληαη πξνγξάκκαηα µε δηθή ηνπο επζχλε, ζε 

ζπλεξγαζία µε ηελ αληίζηνηρε ππεξεζηαθή κνλάδα ηνπ ππνπξγείνπ πνπ ηα 

επνπηεχεη θαη φπνπ απαηηείηαη, µε ηε ζπλδξνκή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο.  

3. Δμεηδίθεπζε. Ζ θαηάξηηζε, νξγάλσζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ 

εμεηδίθεπζεο ησλ ππαιιήισλ ζε αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ηνπο απνηειεί 

επζχλε ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο νηθείαο απηνηεινχο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

ή Ν.Π.∆.∆., εθ’ φζνλ έρεη δηθή ηνπ κνλάδα εθπαίδεπζεο. Σν ΗΝ.ΔΠ. κπνξεί λα 

θαηαξηίδεη, νξγαλψλεη θαη εθηειεί πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ππαιιήινπο πνπ αζθνχλ φκνηα ή ζπλαθή θαζήθνληα ζε φια ή 

νξηζκέλα Τπνπξγεία ή Ν.Π.∆.∆.. 

4. Πξναγσγηθή εθπαίδεπζε. Σν Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ 

Δ.Κ.∆.∆.Α. θαηαξηίδεη θαη εθηειεί πξνγξάκκαηα πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο γηα 

ηνπο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο Π.Δ. θαη Σ.Δ. ησλ Τπνπξγείσλ, Πεξηθεξεηψλ θαη 

Ν.Π.∆.∆.. ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ, 
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δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δεμηνηήησλ αληαπνθξηλφκελσλ ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ δηεχζπλζεο, θαζψο θαη ε δηαγσληζηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ πξντζηακέλσλ, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αμηνθξαηηθή θαη αληηθεηκεληθή επηινγή ησλ ηθαλνηέξσλ. ηα πξνγξάκκαηα 

πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη Α΄ βαζκνχ πνπ έρνπλ 

αζθήζεη θαζήθνληα ηκεκαηάξρε επί µηα ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ ή ππνςήθηνη γηα 

πξντζηάκελνη δηεχζπλζεο, κεηά απφ επηηπρία ζε εηδηθφ εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ. 

5. Μεηεθπαίδεπζε. Ζ κεηεθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηε δηεχξπλζε 

ησλ επηζηεκνληθψλ ή ηερληθψλ ηνπο γλψζεσλ, πνπ είλαη πξφζθνξεο γηα ηελ 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο ή ηελ εηδίθεπζή ηνπο ζε 

ζχγρξνλεο ηερληθέο δηνίθεζεο θαη ηερλνινγίεο, γίλεηαη ζε Α.Δ.Η ηεο εκεδαπή ή 

ηεο αιινδαπήο, ζην Δ.Κ.∆.∆.Α. ή ζε άιινπο θαηάιιεινπο θνξείο, ειιεληθνχο 

ή μέλνπο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο. ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη 

εθπαηδεπηηθή άδεηα, απηή ρνξεγείηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. 

6. Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε. Ζ κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ΣΔ γίλεηαη ζε Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, γηα ηε ιήςε 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλαθνχο κε ηα αληηθείκελα ηνπ Τπνπξγείνπ ή 

ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., ζην νπνίν ν ππάιιεινο αλήθεη νξγαληθψο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ππαιιήινπ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, δελ πξέπεη απηφο λα 

έρεη ππεξβεί ην 45ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο λα νξγαλψλεη εηδηθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα γηα δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο θαη ππαιιήινπο Ν.Π.Γ.Γ. ηεο θαηεγνξίαο ΠΔ ζε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ππαιιήινπο πεξηζζφηεξσλ Τπνπξγείσλ 

θαη Ν.Π.Γ.Γ., ή γηα ππαιιήινπο δηυπνπξγηθψλ θιάδσλ. 
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4.4.3  Αμηνιόγεζε ππαιιήισλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

Μέρξη πξφζθαηα ε αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

γηλφηαλ κε ηα φζα νξίδνληαλ ζην Π.Γ. 318/1992 «Αμηνιφγεζε ησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ – πιελ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – 

θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ». Με ην Ν. 4250/2014 

«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 

ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Γ. 318/1992, αιιά ην ζχζηεκα απηφ ζπλάληεζε πιήζνο αληηδξάζεσλ θαη 

δελ εθαξκφζηεθε. To 2016 ζεζπίζηεθε ν Ν. 4369/2016 «Δζληθφ Μεηξψν 

Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα − 

αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 33/η.Α΄/27.02.2016), κε ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε έλα λέν 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, φπνπ ε αμηνιφγεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ζηφρσλ, απνζθνπψληαο ζηε βειηίσζε 

ηεο αηνκηθήο απφδνζεο θάζε ππαιιήινπ θαη ζπλνιηθά ηεο απφδνζεο έξγνπ ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

χκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν ν νπνίνο είλαη ζε ηζρχ, αμηνινγεηέο 

ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ είλαη νη δχν 

ηεξαξρηθά πξντζηάκελνη ηνπο θαηά ηε ζεηξά ηεο νξγαληθήο δηάξζξσζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, 

αμηνινγεηέο είλαη ηα δχν (2) αλψηεξα κνλνπξφζσπα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο 

Τπεξεζίαο. Αλ δελ ππάξρνπλ, αμηνινγεηήο είλαη κφλν ην αλψηεξν 

κνλνπξφζσπν δηνηθεηηθφ φξγαλν. ηελ πεξίπησζε ησλ πξντζηακέλσλ 
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Γηεπζχλζεσλ, φπνπ ειιείπεη ζέζε Γεληθνχ Γηεπζπληή, αμηνινγεηέο είλαη ηα δχν 

(2) αλψηεξα κνλνπξφζσπα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. Όπνπ δελ 

ππάξρεη δεχηεξνο ηεξαξρηθά πξντζηάκελνο, ηελ αμηνιφγεζε δηελεξγεί 

απνθιεηζηηθά ν έλαο. Ωο πξντζηάκελνη λννχληαη νη πνιηηηθνί ππάιιεινη κε 

ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαζψο 

θαη νη κεηαθιεηνί ή κε ζεηεία ππάιιεινη, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηέηνηα ζέζε βάζεη 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λνκίκσλ αλαπιεξσηψλ 

ηνπο. Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ πξντζηακέλσλ δηεπζχλζεσλ, απηνηειψλ 

ηκεκάησλ ή απηνηειψλ γξαθείσλ θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ ππεξεζηψλ 

Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε αληίζηνηρα, εθφζνλ νη πην πάλσ ππάιιεινη ππάγνληαη 

απεπζείαο ζε απηνχο. Γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο ζπληάζζνληαη 

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο 

είλαη απνζπαζκέλνη, εθφζνλ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Κάζε αμηνινγεηήο ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο γηα 

φινπο ηνπο ππαιιήινπο αξκνδηφηεηαο ηνπ, εθφζνλ πξνΐζηαην απηψλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, αλεμάξηεηα αλ είρε 

ηνπνζεηεζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ή φρη, έζησ θαη αλ θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο 

ησλ εθζέζεσλ ππεξεηεί ζε άιιε ππεξεζία, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ β΄, 

πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

Ζ έθζεζε αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: α) Σνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ ηνπ ππαιιήινπ, θαζψο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηκφξθσζεο θαηά ην 

έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε αμηνιφγεζε. β) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

πνπ επηηειέζζεθε απφ ηελ νξγαληθή κνλάδα (Γηεχζπλζε, Σκήκα) ζηελ νπνία 

αλήθεη ν αμηνινγνχκελνο, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ αμηνινγείηαη. γ) πλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ επηηειέζζεθε απφ ηνλ αμηνινγνχκελν, θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ αμηνινγείηαη. δ) Σα ζηνηρεία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλέληεπμεο. ε) 
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Σε βαζκνινγία ηνπ αμηνινγνχκελνπ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ησλ επφκελσλ 

παξαγξάθσλ.  

Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζπληάζζνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο 

αμηνινγεηέο ππνρξεσηηθά εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε έηνπο. Ζ πξνζεζκία 

απηή ηζρχεη θαη γηα ηνπο αμηνινγεηέο πνπ απέβαιαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή 

πξηλ απφ ηηο 31 Μαξηίνπ ιφγσ ηνπνζέηεζεο, κεηάζεζεο, κεηαθίλεζεο, 

απφζπαζεο, κεηάηαμεο ή δηνξηζκνχ ζε άιιε ππεξεζία. Αλ ν πξντζηάκελνο 

άζθεζε θαζήθνληα γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, αιιά ε ππαιιειηθή ζρέζε 

ιχζεθε ιφγσ παξαίηεζεο ή απηνδίθαηεο απφιπζεο απφ ηελ ππεξεζία, νη 

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζπληάζζνληαη θαη ππνβάιινληαη κε κέξηκλα ηεο 

αξκφδηαο κνλάδαο πξνζσπηθνχ, πξηλ απφ ηελ απνρψξεζή ηνπ. ε πεξίπησζε 

πξαγκαηηθήο αδπλακίαο ηνπ πξντζηακέλνπ πνπ ελεξγεί σο αμηνινγεηήο, ηηο 

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, εθφζνλ απηφο 

εθηεινχζε ρξέε αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ γηα ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) 

ηεο αμηνινγηθήο πεξηφδνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαζψο θαη φηαλ δελ ππάξρεη 

λφκηκνο αλαπιεξσηήο, νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζπληάζζνληαη θαη’ εμαίξεζε 

απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ηνπ αμηνινγεηή.  

Αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο είλαη ε νηθεία 

Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ. Αλ δηαπηζηψλεηαη νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε ή πιεκκειήο ή κε νξζή ζπκπιήξσζε, ε έθζεζε αμηνιφγεζεο 

επηζηξέθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο δηνηθεηηθνχ ή πξνζσπηθνχ 

γηα ζρεηηθή ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε. Κάζε έθζεζε αμηνιφγεζεο 

γλσζηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Πξνζσπηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ 

ππνρξεσηηθά ζηνλ ππάιιειν πνπ αθνξά. Ο ππάιιεινο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε 

λα δεηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Πξνζσπηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ θαη λα 

ιακβάλεη πιήξε γλψζε ή θαη αληίγξαθν ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζήο ηνπ, 

ζέηνληαο επί ηνπ εληχπνπ ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ηελ 
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εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έιαβε γλψζε. Ο ηειηθφο βαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο 

πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν (2) αμηνινγεηψλ. Αλ ε 

απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν (2) αμηνινγεηψλ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη ηέζζεξηο (24) 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, αξκφδηα γηα ηε βαζκνιφγεζε είλαη ε Δηδηθή Δπηηξνπή 

Αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 21, ζηελ νπνία παξαπέκπνληαη ππνρξεσηηθά νη 

ζρεηηθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε κνξθή θαη 

ην πεξηερφκελν ησλ Δληχπσλ Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο. 

 

4.4.4 ύζηεκα νηθνλνκηθώλ ακνηβώλ ππαιιήισλ Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ 

 

Σν ζχζηεκα ακνηβψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Ν. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο 

ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ», 

φπσο ηζρχεη (ΦΔΚ 176 /η.Α΄/16.12. 2015).  

1. Μηζζνινγηθά θιηκάθηα 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ λφκνπ, ηα κηζζνινγηθά 

θιηκάθηα (Μ.Κ.) ησλ ππάιιεισλ ησλ θαηεγνξηψλ:  

α. Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) κε πηπρίν ή δίπισκα 

Παλεπηζηεκίνπ εκεδαπήο ή ηζφηηκν ρνιψλ αιινδαπήο, 

β. Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Т.Е.) κε πηπρίν ή δίπισκα Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Σ.Δ.Η.) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ρνιψλ εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο,  

γ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.) θαη  

δ. Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.) νξίδνληαη σο εμήο: 
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ε δεθαελλέα (19) γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ Т.Е. θαη Π.Δ. 

θαη ζε δεθαηξία (13) γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ Τ.Δ. θαη Γ.Δ.. Οη 

ππάιιεινη ησλ θαηεγνξηψλ Т.Е. θαη Π.Δ. εμειίζζνληαη ζε απηά κε εηζαγσγηθφ 

ην Μ.Κ. 1 θαη θαηαιεθηηθφ ην Μ.Κ. 19, ελψ ησλ θαηεγνξηψλ Τ.Δ. θαη Γ.Δ. κε 

εηζαγσγηθφ ην Μ.Κ. 1 θαη θαηαιεθηηθφ ην Μ.Κ. 13. 

Οη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ 

θνίηεζεο, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ζπλαθέο πεξηερφκελν κε ην αληηθείκελν ηεο 

απαζρφιεζεο, πξνσζνχληαη θαηά δχν (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, 

ελψ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ.. 

Οη απφθνηηνη ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο εμειίζζνληαη ζηα Μ.Κ. ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ κε 

εηζαγσγηθφ ην Μ.Κ. 6. ηελ πεξίπησζε απηψλ πνπ απνθνίηεζαλ κε άξηζηα 

αλαγλσξίδεηαη έλα (1 ) επηπιένλ έηνο γηα ηε κηζζνινγηθή ηνπο εμέιημε. 

Ο δηνξηδφκελνο ππάιιεινο εηζέξρεηαη ζηελ Τπεξεζία κε ην εηζαγσγηθφ 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ή ζην κηζζνινγηθφ 

θιηκάθην, πνπ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ αλαθεξζεί αλσηέξσ. 

Γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, απφ 

θαηψηεξν ζε αλψηεξν κηζζνινγηθφ θιηκάθην, απαηηείηαη ππεξεζία σο εμήο: 

α. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ Τ.Δ. θαη Γ.Δ. ππεξεζία ηξηψλ 

(3) εηψλ ζε θάζε κηζζνινγηθφ θιηκάθην.  

β. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηεγνξηψλ Т.Е. θαη Π.Δ. ππεξεζία δχν (2) 

εηψλ ζε θάζε κηζζνινγηθφ θιηκάθην.  

Γηα ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ ππαιιήισλ απφ ην θαηψηεξν 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην ζην ακέζσο αλψηεξν, απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί ν 

θαζνξηζκέλνο ρξφλνο ππεξεζίαο ζην θαηψηεξν κηζζνινγηθφ θιηκάθην. 
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Τπάιιεινη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

πεξί αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ δηαηάμεηο, βαζκνινγνχληαη κε άξηζηα θαηά 

κέζν φξν ζε ηξεηο (3) ζπλερφκελεο εηήζηεο αμηνινγήζεηο, δχλαληαη λα 

εμειίζζνληαη ηαρχηεξα ζηε κηζζνινγηθή θιίκαθα ηεο θαηεγνξίαο ηνπο, 

ιακβάλνληαο έλα (1) επηπιένλ κηζζνινγηθφ θιηκάθην απφ 1.1.2018. Καηά ηελ 

πξψηε εθαξκνγή ηνπο ζα ιεθζνχλ ππφςε νη εηήζηεο αμηνινγήζεηο ησλ δχν (2) 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ πεξί ηεο αμηνιφγεζεο ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

Ζ κηζζνινγηθή εμέιημε φισλ ησλ ππαιιήισλ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηηο 

31.12.2017. Απφ 1.1.2018 ελεξγνπνηείηαη εθ λένπ, ζπλππνινγηδφκελνπ θαη ηνπ 

ηπρφλ πιενλάδνληνο ρξφλνπ, πνπ είρε ππνινγηζζεί θαηά ηελ αξρηθή θαηάηαμε, 

ρσξίο φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ κέρξη ηηο 

31.12.2017. 

2. Μεληαίνο βαζηθφο κηζζφο 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 ηνπ Ν. 4354/2015: «1. Ο 

κεληαίνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Μ.Κ. 1 ηεο Τ.Δ. θαηεγνξίαο νξίδεηαη ζε 

επηαθφζηα νγδφληα (780) επξψ. Ο κεληαίνο βαζηθφο κηζζφο ησλ ινηπψλ Μ.Κ. 

ηεο θαηεγνξίαο απηήο δηακνξθψλεηαη κε πξφζζεζε ζην ακέζσο πξνεγνχκελν 

Μ.Κ. ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 780 επξψ κε ην 

ζπληειεζηή 0,0551. Σν πξνζηηζέκελν πνζφ ζηξνγγπινπνηείηαη ζην 

πιεζηέζηεξν επξψ. 

2. Οη βαζηθνί κηζζνί ησλ Μ.Κ. 1 ησλ θαηεγνξηψλ Γ.Δ., Т.Е. θαη Π.Δ. 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην πνζφ ησλ 780 επξψ, πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνπο 

παξαθάησ ζπληειεζηέο, ζηξνγγπινπνηνχκελνη ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα επξψ: 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

Γ.Δ. 1,10 

Т.Е. 1,33 

Π.Δ. 1,40 

 

Ο κεληαίνο βαζηθφο κηζζφο ησλ ινηπψλ Μ.Κ. ησλ σο άλσ θαηεγνξηψλ 

δηακνξθψλεηαη κε πξφζζεζε ζην ακέζσο πξνεγνχκελν Μ.Κ. ηνπ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ πνζνχ ησλ 780 επξψ κε ηνπο σο άλσ 

ζπληειεζηέο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην ζπληειεζηή 0,0699 γηα ηε Γ.Δ. θαηεγνξία, 

0,0530 γηα ηε Т.Е. θαηεγνξία θαη 0,0540 γηα ηελ Π.Δ. θαηεγνξία.». 

3. Δπηδφκαηα 

Σα επηδφκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ λφκν θαηά κήλα, γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο, εθηφο απφ ην βαζηθφ κηζζφ πνπ ιακβάλνπλ, 

είλαη ηα εμήο:  

α. Οηθνγελεηαθή παξνρή. 

β. Δπίδνκα ζέζεο επζχλεο. 

γ. Δπίδνκα επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη 

δ. Δπίδνκα απνκαθξπζκέλσλ παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ. 

 

4.4.5  ύλδεζε ακνηβήο κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο 
 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4354/2015, «δχλαηαη 

λα ρνξεγείηαη ακνηβή ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ ακνηβήο είλαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή, 
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βαζκνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ θάζε θνξέα. Ζ 

πεξηγξαθή, βαζκνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θάζε θνξέα 

θαζνξίδεηαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν ζα εθδνζεί κεηά απφ πξφηαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ θαζ' 

χιελ αξκφδηνπ ππνπξγνχ, έσο ηελ 1.1.2018. Σν χςνο ηεο ακνηβήο θαζψο θαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη 

ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.». 

 

4.4.6  Βαζκνινγηθή εμέιημε ππαιιήισλ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ 

Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 26/η.Α΄/09.02.2007), φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4369/2016 «Δζληθφ  Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα − αμηνθξαηία 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

33/η.Α΄/27.02.2016), ζην άξζξν 80 νξίδεηαη φηη: 

«1. Οη ζέζεηο πξνζσπηθνχ ηεο θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζέζεσλ (ΔΘ) 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο βαζκνχο πξψην (1ν) θαη δεχηεξν (2ν).  

2. Οη ζέζεηο ησλ θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (TE), Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) θαη 

Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε πέληε (5) ζπλνιηθά 

βαζκνχο σο αθνινχζσο: Βαζκφο Α΄, Βαζκφο Β΄, Βαζκφο Γ΄, Βαζκφο Γ΄ θαη 

Βαζκφο Δ΄.  
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3. Οη ζέζεηο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, TE θαη ΓΔ θαηαηάζζνληαη ζηνπο 

βαζκνχο Γ΄, Γ΄, Β΄ θαη Α΄, απφ ηνπο νπνίνπο θαηψηεξνο είλαη ν Γ΄ θαη 

αλψηεξνο ν Α΄. Οη ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ θαηαηάζζνληαη ζηνπο βαζκνχο Δ΄ 

Γ΄, Γ΄ θαη Β΄, απφ ηνπο νπνίνπο θαηψηεξνο είλαη ν Δ΄ θαη αλψηεξνο ν Β΄. 

4. Δηζαγσγηθφο βαζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, TE θαη ΓΔ είλαη ν βαζκφο 

Γ΄ θαη ηεο θαηεγνξίαο ΤΔ ν βαζκφο Δ΄. Γηα ηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο εηζαγσγηθφο βαζκφο είλαη ν Β΄, ζηνλ νπνίνλ θαηαηάζζνληαη κε 

δηαπηζησηηθή πξάμε. Γηα ηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνί ηίηινπ ζπνπδψλ 

εηζαγσγηθφο βαζκφο είλαη ν Γ΄, ζηνλ νπνίνλ θαηαηάζζνληαη κε δηαπηζησηηθή 

πξάμε. Γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) εηζαγσγηθφο βαζκφο είλαη ν Β΄. Ο ρξφλνο 

θνίηεζεο ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. ππνινγίδεηαη σο πιενλάδσλ ζην Β΄ βαζκφ. Γηα ηνπο 

αξηζηνχρνπο πξνζκεηξάηαη έλα (1) επηπιένλ έηνο ζηνλ ίδην βαζκφ. Ζ παξακνλή 

ζηνλ θαηά πεξίπησζε εηζαγσγηθφ βαζκφ ππνρξεσηηθά δηαξθεί γηα δχν (2) 

ζπλαπηά έηε ηνπιάρηζηνλ αλεμαξηήησο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ απνθηά ν 

ππάιιεινο ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα.». 

ην άξζξν 82 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ νξίδνληαη ηα εμήο:  

«1.  Γηα ηελ πξναγσγή απφ βαζκφ ζε βαζκφ απαηηείηαη:  

α) Γηα ηελ θαηεγνξία ΤΔ: Απφ ην βαζκφ Δ΄ ζην βαζκφ Γ΄ δηεηήο 

ππεξεζία ζην βαζκφ Δ΄, απφ ην βαζκφ Γ΄ ζην βαζκφ Γ΄ δεθαεηήο ππεξεζία ζην 

βαζκφ Γ΄ θαη απφ ην βαζκφ Γ΄ ζην βαζκφ Β΄ δεθαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄.  

β) Γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ: Απφ ην βαζκφ Γ΄ ζην βαζκφ Γ΄ δηεηήο 

ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄, απφ ην βαζκφ Γ ζην βαζκφ Β΄ νθηαεηήο ππεξεζία ζην 

βαζκφ Γ΄ θαη απφ ην βαζκφ Β΄ ζην βαζκφ Α΄ εμαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Β. 

γ) Γηα ηελ θαηεγνξία TE: Απφ ην βαζκφ Γ΄ ζην βαζκφ Γ΄ δηεηήο 

ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄, απφ ην βαζκφ Γ΄ ζην βαζκφ Β΄ εμαεηήο ππεξεζία ζην 

βαζκφ Γ΄ θαη απφ ην βαζκφ Β΄ ζην βαζκφ Α΄ εμαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ Β΄. 
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δ) Γηα ηελ θαηεγνξία Π Δ: Απφ ην βαζκφ Γ΄ ζην βαζκφ Γ΄ δηεηήο 

ππεξεζία ζην βαζκφ Γ΄, απφ ην βαζκφ Γ΄ ζην βαζκφ Β΄ πεληαεηήο ππεξεζία 

ζην βαζκφ Γ΄ θαη απφ ην βαζκφ Β΄ ζην βαζκφ Α΄ εμαεηήο ππεξεζία ζην βαζκφ 

Β΄.  

2. Σα δχν (2) πξψηα έηε πνπ δηαλχνληαη ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ απνηεινχλ δνθηκαζηηθή ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 40.  

3. Τπάιιεινη, πνπ ππεξεηνχλ ζε θαηεγνξία ρσξίο λα θαηέρνπλ ην 

απαηηνχκελν ηππηθφ πξνζφλ, εμειίζζνληαη ζηνπο βαζκνχο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ 

νπνία ππεξεηνχλ, κε πξνζζήθε ελφο (1) έηνπο ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα 

πξναγσγή ζηνλ επφκελν βαζκφ κε εμαίξεζε ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ.  

4.  Γηα ηνπο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΓΔ, θαηφρνπο απνθνηηεξίνπ 

δεκνζίνπ Η.Δ.Κ., δηάξθεηαο ζπνπδψλ δχν (2) εηψλ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηε βαζκνινγηθή εμέιημε κεηψλεηαη ζπλνιηθά θαηά δχν (2) έηε. Γηα ηνπο 

ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΔ ή TE, θαηφρνπο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

ζπνπδψλ δηάξθεηαο ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

βαζκνινγηθή εμέιημε κεηψλεηαη ζπλνιηθά θαηά δχν (2) έηε. Γηα ηνπο θαηφρνπο 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε βαζκνινγηθή εμέιημε 

κεηψλεηαη ζπλνιηθά θαηά έμη (6) έηε. Αλ ν ππάιιεινο θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ 

θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα, ε θαηά ηα αλσηέξσ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αθνξά κφλν 

ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα. ε πεξίπησζε θαηνρήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε βαζκνινγηθή 

εμέιημε κεηψλεηαη θαηά έλα (1) έηνο γηα θάζε ηίηιν πέξαλ ηνπ ελφο.  

5. Γηα ηνλ ππάιιειν πνπ ιακβάλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα δχν (2) 

ζπλερείο πεξηφδνπο βαζκνινγία κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ βαζκνχ 90, κεηψλεηαη ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα πξναγσγή θαηά έλα (1) έηνο. Αλ ε βαζκνινγία απηή 
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αθνξά ην ηειεπηαίν έηνο πνπ δηαλχεη ζην βαζκφ, ην έλα (1) έηνο πξνζκεηξάηαη 

σο πιενλάδσλ ρξφλνο ζηνλ επφκελν βαζκφ». 

 

4.4.7  Κίλεηξα πξνο ηνπο ππαιιήινπο  

 

Οη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ δηέπνληαη απφ ηνλ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην Ν. 3528/2007, φπσο ηζρχεη 

(ΦΔΚ 26/η.Α΄/09.02.2007). Σα θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππαιιήισλ αλαγξάθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ηεξνχληαη πηζηά θαη κέζσ 

απηψλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θηλεηνπνηείηαη θαη πξνζπαζεί λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηελ απφδνζή ηνπ, έρνληαο σο απφξξνηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

Οξηζκέλα θίλεηξα αλαθέξνληαη θαη ζην Ν. 4354/2015. 

1. Κίλεηξν γηα κεηεθπαίδεπζε ππαιιήισλ Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 3528/2007, φπσο ηζρχεη, θαζηεξψλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ππαιιήισλ ζε πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο θαη πξνγξάκκαηα ή θχθινπο 

κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

ππαιιήινπ δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε απηφλ άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 

πέξα ησλ πέληε (5) εηψλ. Δάλ ε κεηεθπαίδεπζε ιακβάλεη ρψξα ζην εμσηεξηθφ 

δχλαηαη λα δνζεί θαη πξνζαχμεζε ζηηο απνδνρέο ιακβάλνληαο ππφςε ην 

βαζηθφ κηζζφ. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά, εάλ ν ππάιιεινο έρεη ιάβεη 

ππνηξνθία απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ. 

2. Κίλεηξν γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. ην άξζξν 59 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, θαζηεξψλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο αδεηψλ κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο νη νπνίεο ρνξεγνχληαη 

ππνρξεσηηθά, κεηά απφ αίηεζε ησλ ππαιιήισλ πξνθεηκέλνπ κεηέρνπλ ζε 
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δηαγσληζκνχο γηα λα πάξνπλ ππνηξνθία ή λα εηζαρζνχλ ζηελ Δζληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) ή γηα 

λα επηιεγνχλ γηα θνίηεζε ζε θχθινπο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζε αληηθείκελα 

πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ ππεξεζία. Όκνηεο άδεηεο κπνξεί λα ρνξεγνχληαη γηα 

ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζπλδηαζθέςεηο, ζεκηλάξηα θαη θάζε είδνπο 

ζπλαληήζεηο επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα, ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ 

ε ζπκκεηνρή θξίλεηαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ ππεξεζία. 

Μέζσ ηνπ θηλήηξνπ ηεο ρνξήγεζεο ηεο ελ ιφγσ άδεηαο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα 

βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα απμάλνπλ ηελ απφδνζή ηνπο. 

3. Κίλεηξν γηα ζπνπδέο. χκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

ζηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη καζεηέο, ζπνπδαζηέο ή θνηηεηέο, πξνπηπρηαθνί ή 

κεηαπηπρηαθνί, ζε ζρνιεία θαη ηδξχκαηα θαη ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο, 

ρνξεγείηαη άδεηα εμεηάζεσλ κε απνδνρέο, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο θάζε έηνο. 

4. Ηζφηεηα θαη αμηνθξαηία ζε φια ηα ζέκαηα ηεο ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. ην άξζξν 1 ηνπ 

Ν. 3528/2007, θαζηεξψλνληαη εληαίνη θαη νκνηφκνξθνη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ 

ηελ πξφζιεςε θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ, ζχκθσλα ηδίσο κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 

Μέζσ απηνχ ηνπ θηλήηξνπ, νη ππάιιεινη θαηαβάινπλ ην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο, θαζψο γλσξίδνπλ φηη ζα θξηζνχλ δίθαηα θαη ακεξφιεπηα γηα 

ηελ απφδνζή ηνπο. 
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5. Όξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. ην άξζξν 44 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 

νξίδεηαη φηη νη  ππάιιεινη έρνπλ δηθαίσκα ζηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ πγηεηλήο 

θαη αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

6. Έπαηλνο – Μεηάιιην. χκθσλα κε ην άξζξν 61 ηνπ Ν. 

3528/2007, δχλαηαη λα απνλέκνληαη ζηνπο ππαιιήινπο νη εζηθέο ακνηβέο ηνπ 

επαίλνπ θαη ηνπ κεηαιιίνπ δηαθεθξηκέλσλ πξάμεσλ κε δίπισκα, γηα πξάμεηο 

εμαηξεηηθέο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο. 

7. Δπαξέζθεηα. ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 3528/2007, αλαθέξεηαη φηη 

ζηνπο ππαιιήινπο, πνπ απνρσξνχλ κεηά απφ ηξηαθνληαεηή ηνπιάρηζηνλ 

επδφθηκν παξακνλή, κπνξεί λα απνλεκεζεί ε επαξέζθεηα ηεο ππεξεζίαο. 

8. Βξάβεπζε πξνηάζεσλ ή κειεηψλ. ην άξζξν 64 ηνπ αλσηέξσ 

λφκνπ πξνβιέπεηαη λα παξέρνληαη ρξεκαηηθά βξαβεία ζε ππαιιήινπο, νη 

νπνίνη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ζπληάζζνπλ θαη ππνβάιινπλ αμηφινγε 

πξσηφηππε πξφηαζε ή κειέηε, πνπ αθνξά είηε ηα αληηθείκελα αξκνδηφηεηαο 

ηεο ππεξεζίαο ηνπο είηε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ή ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

9. Απνδεκίσζε γηα εξγαζία θαζ΄ ππέξβαζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

σξαξίνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4354/2015, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

ππαιιήινπο πνπ παξακέλνπλ ζηε δνπιεηά κεηά ην πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηνπο, λα 

παίξλνπλ ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, αλάινγα κε ηηο παξαπάλσ ψξεο πνπ 

εξγάδνληαη. 

10. Απνδεκίσζε γηα εξγαζία πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

σξαξίνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ λφκνπ, επηηξέπεηαη ε θαζηέξσζε 

εξγαζίαο κε απνδεκίσζε θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ή θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη 

εμαηξέζηκεο εκέξεο, πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εβδνκαδηαίαο, γηα 

ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζε ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, βάζεη λφκνπ, είηε 

φιεο ηηο εκέξεο ηνπ κήλα είηε ζε δσδεθάσξε ή εηθνζηηεηξάσξε βάζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:  Μεζνδνινγία 

5.1  Οξηζκόο θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο 

 

 

Πξνηνχ πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεγήζνπκε 

ην πεξηερφκελν ηεο θαζψο θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηέπνπλ. 

πλεπψο, σο έξεπλα νξίδνπκε θάζε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κε ζθνπφ ηε κειέηε ησλ θξηηεξίσλ 

αλάπηπμήο ηνπο, ζε θάπνηα πιεζπζκηαθή νκάδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

Πεξηθέξεηαο (ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε έξεπλα 

επί ησλ απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ σο πξνο ηελ 

ελδπλάκσζή ηνπο δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξηγξαθηθή, αθνχ νη ζηφρνη 

θαη νη εξσηήζεηο ηεο έξεπλαο έρνπλ νξηζηεί εμ’ αξρήο θαη απαηηνχληαη κνλάρα 

νη πεξηιεπηηθέο κεηξήζεηο γηα ηελ απάληεζή ηνπο.  

Όπσο ζε θάζε έξεπλα, έηζη θαη ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε 

αθνινπζήζεθαλ ηα παξαθάησ ζηάδηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο 

εμήο: 

 Αλαγλψξηζε θαη δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο: ζηελ πξνθείκελε έξεπλα 

ην πξφβιεκα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο απφςεηο ησλ ππαιιήισλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζρεηηθά κε ηελ ελδπλάκσζή ηνπο. 

 Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο: ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην 

πξνζδηνξίδεηαη ε αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο κέζσ ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ.  

 Δπηινγή θαη ζρεδηαζκφο ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ: φπνπ 

έγθεηηαη ε απφθαζε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ. Δηδηθφηεξα, επηιέγεηαη ε άκεζε ζπιινγή 
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εξσηεκαηνινγίσλ αληί ησλ έκκεζσλ κεζφδσλ. Καηφπηλ, ηα ππφ έξεπλα 

εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμάγνληαη φζν ην 

δπλαηφλ πην αθξηβή θαη ακεξφιεπηα απνηειέζκαηα.  

 πιινγή ησλ δεδνκέλσλ: ε ζπγθέληξσζε ησλ δηαλεκεζέλησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δηεμάγεηαη ζε απηφ ην βήκα. ηελ πεξίπησζή καο, 

ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 173 ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ. 

 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ: αθφηνπ νινθιεξψλεηαη ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, θαηαγξάθνληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ, ελψ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο σο 

αλαγθαίν βήκα ηνπ εμειηθηηθνχ απηνχ ζηαδίνπ. 

 χλζεζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ: απνηειεί ην ηειεπηαίν 

ζηάδην θαηά ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη 

παξνπζηάδνληαη δηεμνδηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε γξαπηή 

αλαθνξά. 

5.2 Λόγνη επηινγήο ηεο πξνζσπηθήο κεζόδνπ θαη ζρεδηαζκόο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ 

 

 Ζ αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ έγηλε κέζσ ηεο ζπιινγήο εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία 

ζπιιέρζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ, κέζα 

ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 30 εκεξψλ. Καηά ζπλέπεηα, πξφθεηηαη γηα κία 

πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνία βαζίζηεθε ζην ζρεδηαζκφ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ κε 

ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, ν θχξηνο ιφγνο πνπ πξνηηκήζεθε ε πξνζσπηθή κέζνδνο 

δηαλνκήο θαη ζπγθέληξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηίδεηαη, θαηά θχξην 

ιφγν, κε ηελ νηθνλνκία ηνπ ρξφλνπ. Έλαο άιινο ιφγνο επηινγήο ηεο 
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ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ εξσηψκελσλ θαη, ζπλάκα, ε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο. 

πλεπψο, νη ελδηαθεξφκελνη είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζε 

φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζεσξψληαο θαζψο νη απφςεηο ηνπο 

πξνζηαηεχνληαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Άιισζηε, ε ακθίπιεπξε 

εκπηζηεπηηθφηεηα είλαη έλα απφ ηα θχξηα δεηνχκελα ζρεδηαζκνχ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θάηη πνπ, βέβαηα, πξνυπνζέηεη ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ 

εμεηαδφκελσλ θξηηεξίσλ θαη παξακέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

θαηλφκελα ζχγρπζεο θαη αλαθξίβεηαο.  

Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επειέγε απηή ε κεζνδνινγία έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο πξνζσπηθήο δηαλνκήο θαη ηεο πηινηηθήο 

ζπκπιήξσζεο ησλ πξψησλ 20 εξσηεκαηνινγίσλ δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη άκεζεο δηφξζσζεο παξαιείςεσλ θαη αζαθεηψλ. Άξα, ε 

δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο κία δπαδηθή-πξφζσπν κε 

πξφζσπν επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξσηεζέλησλ ππαιιήισλ θαη ηνπ εξεπλεηή 

(dyadico person-to-person communication)  (Smith & Albaum, 2010), πνπ είρε 

σο ζθνπφ ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Παξφια απηά, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο παξνπζηάδεη θαη θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αδπλακία ρξήζεο 

δηαθνξνπνηεκέλσλ εξσηήζεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, ν απνθιεηζκφο 

κηαο κεξίδαο αλζξψπσλ πνπ εξγάδεηαη γηα πξψηε θφξα θαη ηεο εγγελνχο 

αδπλακίαο γλψζεο θαη, ηέινο, ε αδπλακία πξφζβαζεο θαη ζε καθξηλφηεξεο 

πεξηνρέο (Δξεπλεηηθή Μνλάδα URENIO, 2005).  Ωζηφζν, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε θαη γηα ηελ άξζε ησλ πεξηζζφηεξσλ αδπλακηψλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κνηξάζηεθε ζε ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

κε ηνπιάρηζηνλ δηεηή ππεξεζία κε εμαίξεζε απηά πνπ απαληήζεθαλ απφ ηνπο 
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ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ. 

Δθφζνλ πξνεγήζεθε ε αλάιπζε ηεο επηινγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπ, έπεηαη ζην ζεκείν απηφ ν ζρεδηαζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Κχξηνο 

ζηφρνο θαηά ηε δηαηχπσζε ησλ ππφ εμέηαζε εξσηήζεσλ είλαη ε δηεμαγσγή ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, δείρλνληαο ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

εθάζηνηε εξσηψκελνπ θαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ρσξίο ηε ζπλεηδεηή 

ρεηξαγψγεζε ηνπ ζε νξηζκέλεο απαληήζεηο (ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008). 

Γηα ην ιφγν απηφ, δηαηππψζεθαλ εξσηήζεηο απιέο, κε νηθείνπο φξνπο 

απφ ηνπο πην εμεηδηθεπκέλνπο θαη ηηο ζπληνκνγξαθίεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζνχλ παξεξκελείεο κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ, πξνηηκήζεθαλ νη 

θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα δνζεί κία ή 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο πνπ πξνζθέξνληαλ. Έηζη, νη 

εξσηήζεηο δηακνξθψζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ, ηε ζέζε πνπ θαηαιάκβαλαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαη θπξίσο ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, 

αμηνπνηήζεθαλ:   

 δηαθξηηηθέο εξσηήζεηο πξνζσπηθνχ ηχπνπ. 

 απιέο ιέμεηο, ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο εθθξάζεηο, 

 εξσηήζεηο κε ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο, νη νπνίεο πεξηέθιεηλαλ φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο δελ 

ρξεηαδφηαλ λα μνδέςεη πνιχ ρξφλν γηα λα απαληήζεη. 

ε φηη αθνξά ηηο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο, πνπ πξνζθέξζεθαλ ζηηο 

εξσηήζεηο, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε σο interval (νη 

νπνίεο απνηεινχλ κία εηδηθή θαηεγνξία κεηαβιεηψλ θαη ζηελ νπνία ηα 

δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ είλαη ίζα κεηαμχ ηνπο), 

nominal (δειαδή, κεηαβιεηέο, ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη 
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θαηεγνξηνπνηεκέλεο, δίρσο φκσο λα ππάξρεη θάπνηα ηεξάξρεζε), δηρνηνκηθέο 

(νη νπνίεο απνηεινχλ κία ππνθαηεγνξία ησλ κεηαβιεηψλ nominal, ζηηο νπνίεο 

νη ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο είλαη κφλνλ δχν) θαη θιίκαθαο Λίθεξη (δειαδή, 

κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο 

ζεκεηψλνληαο κία απάληεζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν κηαο θιίκαθαο) (Smith 

and Albaum, 2010; ηψκθνο θαη Μαχξνο, 2008). 

5.3  Κσδηθνπνίεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

 

 Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνινπζεί ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε αξηζκνχο, 

ψζηε λα πξνβνχκε ζηε δηεμνδηθφηεξε επεμεξγαζία ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδεηαη θαη ε ινγηθή κε ηελ νπνία πνζνηηθνπνηήζεθαλ  νη απαληήζεηο. 

 Αξρηθά, γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο interval, 

θσδηθνπνηήζεθαλ κέζσ ηεο ρξήζεο αθέξαησλ αξηζκψλ, νη νπνίνη ιάκβαλαλ, 

γηα παξάδεηγκα, ηηο ηηκέο απφ 1-5, ζε νξηζκέλεο απφ ηηο εξσηήζεηο. Αληίζηνηρε 

ήηαλ θαη ε θσδηθνπνίεζε γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο θιίκαθαο Λίθεξη. 

Σέινο, νη κεηαβιεηέο nominal θαη νη δηρνηνκηθέο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

απηέο κε αξηζκνχο κε ηε κφλε δηαθνξά, σζηφζν, φηη νη απαληήζεηο δελ 

παξνπζηάζηεθαλ κε θάπνηα ηεξάξρεζε θαη ηα απνηειέζκαηα εμήρζεζαλ κέζσ 

ηεο κέηξεζεο ησλ ζπρλνηήησλ θαη ησλ πνζνζηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, κεηά ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ, κπνξνχκε πιένλ, λα ηηο αμηνινγήζνπκε θαη λα 

εμάγνπκε ηα δεηνχκελα ζπκπεξάζκαηα. Ζ επεμεξγαζία θαη ε εμαγσγή ησλ 

απνηειεζκάησλ παξνπζηάδεηαη ζηα επφκελα θεθάιαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: Δκπεηξηθή αλάιπζε 

6.1  Πεξηγξαθηθή αλάιπζε 
 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αμηνπνηψληαο ηε δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα πεξηγξαθηθά 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αξρηθφο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε κειέηε ησλ 

απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Γηνίθεζε γηα ηελ ελδπλάκσζή ηνπο, ηα λέα ζεζκηθά 

πιαίζηα κηζζνινγηθήο θαη βαζκνινγηθήο εμέιημεο θαζψο θαη αμηνιφγεζήο ηνπο 

θαη ην εάλ νη λένη λφκνη πξνεμνθινχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ 

δίλνληάο ηνπο θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, κε 

ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ παξαηίζεληαη νη θαηαλνκέο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ ππαιιήισλ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ ζηηο 

δηάθνξεο εξσηήζεηο.  

Δηδηθφηεξα, ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκπεξηέρεη 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. χκθσλα, ινηπφλ, κε 

απηά, απφ ηνπο 173 εξσηψκελνπο πνπ απνηεινχλ θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο (Ν=173), νη 97 ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο είλαη γπλαίθεο (56,1%) 

θαη νη 76 άλδξεο  (43,9%). 

Σν 2,9% απηψλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 21-30 εηψλ, πνζνζηφ 

πνπ απμάλεηαη ζην 29,5% γηα ηελ ειηθία ησλ 31-40 θαη ζε 38,7% γηα ηνπο 41-

50 εηψλ ελψ κεηψλεηαη ζην 28,9% ζηελ ειηθία ησλ 51 θαη άλσ.  

Σν 4% ηνπ δείγκαηνο καο είλαη απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, 

ην 32,4% δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 15,6% έρεη θαηαξηηζηεί απφ 

αλψηαην ηερλνινγηθφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαη ην 23,1% απφ παλεπηζηεκηαθφ 

ίδξπκα. Αθνινχζσο απφ απηνχο ην 22,5% ηνπ δείγκαηνο έρεη επεθηείλεη ηελ 
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επηκφξθσζή ηνπ κε ηελ θηήζε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη ην 2,3% κε 

δηδαθηνξηθφ δίπισκα. 

 ηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηαιακβάλνληαο ην 60,7% νη εξσηψκελνη ηεο 

έξεπλαο θαηέρνπλ ζέζε ππαιιήινπ ζηελ ππεξεζία, κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 

38,7% θαηέρνπλ θάπνηα ζέζε επζχλεο, 26,6% σο Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ θαη 

12,1%  σο Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ, ελψ κε 0,6% απάληεζαλ φηη θαηέρνπλ 

θάπνηα άιιε ζέζε. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη 139 (80,3%) απφ ηνπο 173 ζπκκεηέρνληεο, ππεξεηνχλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ κε ζρέζε εξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ελψ νη 26 

(15%) κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ (Η.Γ.Α.Υ.) θαη 

κφλν νη 8 (4,6%) κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 

(Η.Γ.Ο.Υ.). 

Αλεμάξηεηα, ζαθψο, απφ ην πνζνζηφ πνπ θαηείρε ε ζρέζε εξγαζίαο, ε 

ζέζε ζηελ Τπεξεζία θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείρε 

έκπξαθηα ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε παξνπζία φισλ θξίλεηαη αλαγθαία θαη 

θεθαιαηψδεο ζηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ηνπ έξγνπ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ σο ππάιιεινη θαη σο παξαγφλησλ δηακνξθσζείζαο πνιηηηθήο 

πξνο θαη απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Μηαο πνιηηηθήο πνπ απνβιέπεη ζηε 

δηαζθάιηζε εθείλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ κέζσ ηεο ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξερφκελε 

εθπαίδεπζε πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Δίλαη, 

γεληθά, παξαδεθηφ φηη νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο 72,83% απνδίδνπλ πάξα 

πνιχ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ζην δεκφζην γηα ηελ 

απφδνζε ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζε αληίζεζε 
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κε ην 27,17%  ησλ εξσηεζέλησλ πνπ θαίλεηαη λα κελ ζεσξεί ζεκαληηθή ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο πξφζιεςεο ή ηνπ 

δηνξηζκνχ. 

 

Σχήμα 6.1: Σημαντικότητα ειςαγωγικήσ εκπαίδευςησ 

   

 

 

Όηαλ απεπζχλακε ηελ εξψηεζε γηα ην εάλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 35,84% 

απάληεζε φηη είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, κε ην 27,17% ησλ 

εξσηεζέλησλ λα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν ελψ αθνινπζνχζαλ νη απαληήζεηο 

θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν κε πνζνζηφ 17,92% θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλν κε 

πνζνζηφ 17,34%. Μφλν ην 1,73% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πάξα πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν. 
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Σχήμα: 6.2: Ικανοποίηςη υπαλλήλων από παρεχόμενεσ εκπαιδευτικέσ 

μεθόδουσ 

 
 

ηε ζπλέρεηα, απεπζχλακε ηελ εξψηεζε γηα ην εάλ ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθή ε πξφζβαζε ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ. Σν 32,9% απνθξίζεθε πσο ε πξφζβαζε ζηελ παξερφκελε 

εθπαίδεπζε είλαη ιίγν ηθαλνπνηεηηθή, ην 30,1% αξθεηά, ην 20,8% πνιχ, θαη ζε 

κηθξφηεξα πνζνζηά ήηνη ην 14,5% θαζφινπ θαη ην 1,7% πάξα πνιχ. 

ηελ εξψηεζε ζε πνηεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο έρνπλ ζπκκεηάζρεη, ην 

πςειφηεξν πνζνζηφ κε 38,7% θαηαιακβάλνπλ ηα ζεκηλάξηα θαη νη δηαιέμεηο 

απφ δηεπζπληέο/ ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ην 27,7% έρεη ζπκκεηάζρεη 

ζε εθπαίδεπζε πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, ην 17,9% έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο, ην 11,6% ζε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

αθνινπζνχλ ε εμ΄ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e- learning) θαη θάπνηεο άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη κε πνζνζηφ 6,9% θαη  0,6% αληίζηνηρα. Αμίδεη λα 

παξαηεξήζνπκε φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

28,9% απάληεζε φηη δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θακία εθπαηδεπηηθή κέζνδν. 
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Σχήμα 6.3: Συμμετοχή ςε εκπαιδευτικέσ μεθόδουσ  

 

 
 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 60,7% 

δήισζε φηη ζπκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο ελψ ην 

39,3% ππνζηήξημε ην αληίζεην. 

Απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο, δεηήζεθε λα πξνζδηνξίζνπλ ην αληηθείκελν ή 

ηα αληηθείκελα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ. Σα ηερληθά ζέκαηα θαη ε 

λνκνζεζία πάλσ ζην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαη ε νξγάλσζε θαη ε 

δηνίθεζε,  θαίλεηαη λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπο κε πνζνζηφ 56,1% 

θαη 54,2% αληίζηνηρα. Αθνινπζνχλ ε πιεξνθνξηθή θαη νη λέεο ηερλνινγίεο κε 
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28% θαη ε εγεζία θαη ε επηθνηλσλία κε 22,4%. Αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηε 

δηνίθεζε ζε νκάδεο κε πνζνζηφ 9,3% θαη ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο κε 

6,5% ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ππαιιήισλ. 

 

Σχήμα 6.4: Αντικείμενο εκπαιδευτικών ςεμιναρίων, ςυνεδρίων, ημερίδων  

 

 

 

Αθνινχζσο, ζηελ εξψηεζε ζε πφζα ζεκηλάξηα ηνπ ΗΝ.ΔΠ. ζπκκεηέρεηε 

εηεζίσο ζρεδφλ νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο, κε πνζνζηφ 50,29% απάληεζαλ 

φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα ηνπ ΗΝ.ΔΠ.. Σν 33,53% θαίλεηαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε έλα ζεκηλάξην εηεζίσο, ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά κε 13,29% 

θαη 2,89% νη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ απάληεζαλ φηη 

παξαθνινπζνχλ δχν θαη ηξία ζεκηλάξηα ηνπ ΗΝ.ΔΠ. εηεζίσο.  
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Σχήμα 6.5: Αριθμόσ  ςεμιναρίων  ΙΝ.ΕΠ.  που  ςυμμετέχουν  οι  υπάλληλοι    
ετηςίωσ 

 

 
 

 

Έπεηηα, παξαηεξείηαη φηη ην 29,48% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

ζεσξεί φηη ε εθπαίδεπζε ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. ρεδφλ ην 

ίδην απνηηκάηαη ε ζπκβνιή ζηελ απφδνζε κε 23,7% θαη 21,39% φζσλ ζεσξνχλ 

φηη ζπκβάιεη θαηά πάξα πνιχ θαη ιίγν αληίζηνηρα. Σέινο, ην 17,92% ζπκθσλεί 

αξθεηά θαη ην 7,51% δηαθσλεί πιήξσο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Σχήμα 6.6: Συμβολή τησ εκπαίδευςησ ςτη βελτίωςη τησ απόδοςησ 
 

 
 

Ζ ηξίηε ελφηεηα ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο παξνρέο, 

ρξεκαηηθέο θαη κε πνπ δίλνληαη ζηνπο ππαιιήινπο. ηελ εξψηεζε, ινηπφλ, 

ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ην ζχζηεκα ακνηβψλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ην 

44,77% είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν, ην 29,65% ιίγν, ην 12,79% πνιχ, 

πνζνζηφ πνιχ θνληά θαη κε ην 11,63% ησλ εξσηεζέλησλ θαη εθείλσλ πνπ δελ 

είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη, θαη ην 1,16% πνπ είλαη πάξα πνιχ. 
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Σχήμα 6.7: Ικανοποίηςη από ςύςτημα αμοιβών 

 

 
 

 

πλαθήο κε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε είλαη θαη ε ζπγθεθξηκέλε πνπ 

αλαθέξεηαη ζην εάλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ηνπο επηηξέπνπλ λα έρνπλ κηα 

ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο. Έηζη, ην πςειφηεξν πνζνζηφ κε 38,95% θαη 

32,56% δειψλεη αληίζηνηρα φηη είλαη ιίγν θαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή ε  

πνηφηεηα δσήο πνπ απνιακβάλεη. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη σο θαζφινπ 

ηθαλνπνηεηηθή απφ ην 22,67% θαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή απφ ην 5,81%. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη θαλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ απάληεζε φηη έρεη κηα 

πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

απνιαβέο.  
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Σχήμα 6.8: Ικανοποιητική ποιότητα ζωήσ  

 

 
 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζην ζεκείν απηφ ην παξαθάησ δηάγξακκα ζην 

νπνίν απεηθνλίδνληαη νη αδηθίεο ζηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο φπσο απηή εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Έηζη, 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ππάξρνπλ αδηθίεο ζηελ 

επηδνκαηηθή πνιηηηθή. Γηα ην 36,42% ππάξρνπλ αξθεηέο αδηθίεο, γηα ην 32,37% 

πνιιέο θαη γηα ην 20,23% πάξα πνιιέο.  Δλψ ην 9,83% πξεζβεχεη φηη νη αδηθίεο 

είλαη ιίγεο θαη ην 1,15% φηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ. 
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Σχήμα 6.9: Αδικίεσ ςτην επιδοματική πολιτική τησ Δημόςιασ Διοίκηςησ 
όπωσ εφαρμόζεται και ςτην Περιφέρεια Πελοποννήςου 

 

 
 

ηε ζπλέρεηα ξσηήζακε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ εάλ ην ζχζηεκα ακνηβψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. Σα πνζνζηά είλαη ζρεδφλ ηζάμηα, κε ην 50,9% 

εμ απηψλ λα δειψλεη πσο ην ζχζηεκα ακνηβψλ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ην 49,1% πσο δελ πξέπεη. 

ηελ εξψηεζε γηα ην εάλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο παξερφκελεο 

άδεηεο απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο, ην 42,20% δήισζε φηη είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν, ην 36,42% αξθεηά, ην 10,40% ιίγν, ην 8,67% πάξα πνιχ ελψ 

κφλν ην 2,31% δήισζε φηη δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν. 
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Σχήμα 6.10: Ικανοποίηςη από παρεχόμενεσ άδειεσ από την Υπηρεςία 
 

 
 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ην σξάξην εξγαζίαο, 

ηα απνηειέζκαηα θπκαίλνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

πνπ αληινχλ απφ ηηο παξερφκελεο άδεηεο απφ ηελ Τπεξεζία φπσο απηά 

παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Σν 40,5% θαη ην 37,6% δειψλεη αξθεηά θαη 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλν αληίζηνηρα θαη ην 11% πάξα πνιχ. Σν πνζνζηφ 6,4% είλαη 

ιίγν ηθαλνπνηεκέλν ελψ ηέινο ην 4,6% δελ είλαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν απφ 

ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

Σχήμα 6.11: Ικανοποίηςη από το ωράριο εργαςίασ 
 

 

 

Δίλαη, γεληθά, παξαδεθηφ φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εξσηεζέλησλ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φιε ηελ απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σν 97,1% έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

γξαθείν, ην 90,8% ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ην 88,4% γξαθηθή χιε.   

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηηο ζρέζεηο εξγαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ κε 30,64% απνθάλζεθε φηη ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ αληαπνθξίλεηαη θαηά πνιχ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, 

ην 28,90% φηη αληαπνθξίλεηαη αξθεηά, ην 26,01% φηη αληαπνθξίλεηαη πάξα 

πνιχ, ην 11,56% ιίγν θαη κφλν ην 2,89% ζεσξεί φηη ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο ηνπ δελ αληαπνθξίλεηαη θαζφινπ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.  

Καηφπηλ, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα, αληηιακβαλφκαζηε φηη ην 

35,84% ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζεσξεί ηελ εξγαζία 

ηνπ αξθεηά ελδηαθέξνπζα θαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ην 24,86% πνιχ 

ελδηαθέξνπζα. Σν ίδην πεξίπνπ πνζνζηφ κε 23,12% βξίζθεη ιίγν ελδηαθέξνλ 
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ζηελ εξγαζία ηνπ, ελψ θαζφινπ ελδηαθέξνπζα είλαη γηα ην 4,62% ησλ 

εξσηεζέλησλ, πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. 

 

Σχήμα 6.12: Ενδιαφέρουςα και ικανοποιητική εργαςία 

 

 
 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άκεζα 

Πξντζηακέλνπο, ην 34,68% δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν, ην 26,59% πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν θαη ην 16,18% πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν. Λίγν ηθαλνπνηεκέλν 

θαίλεηαη λα είλαη ην 15,03% θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλν ην 7,51%. 

Παξαηεξνχκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ είλαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη κε ηνπο άκεζα 

Πξντζηακέλνπο. 

Δπαθφινπζα, ζηα ίδηα επίπεδα θαίλεηαη λα θπκαίλεηαη θαη ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη εξσηεζέληεο απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 
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ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σν 32,37% απφ απηνχο απάληεζε πσο ε επηθνηλσλία κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, ην 26,59% αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, 

ην 25,43% δειψλεη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλν ελψ ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο είλαη ιίγν ηθαλνπνηεηηθή γηα ην 13,87% θαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεηηθή γηα ην 1,73%. 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ην 44,51% ησλ εξσηεζέλησλ ληψζεη γεληθά 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ην 30,64% αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ κε 16,18% δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη 

είλαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη ελψ απηνί πνπ είλαη πάξα πνιχ θαη θαζφινπ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαηέρνπλ κηθξά πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 

5,20% θαη 3,47% αληίζηνηρα. 

 

Σχήμα 6.13: Γενικότερη ικανοποίηςη από την εργαςία 
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Κχξηα πεγή ελεκέξσζεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, γηα ην 

45,7%  πξνθχπηεη φηη είλαη ε θείκελε λνκνζεζία. Με κηθξφηεξα πνζνζηά ηεο 

ηάμεσο ηνπ 24,9% θαη 20,8%, νη ππάιιεινη ηείλνπλ λα ελεκεξψλνληαη θπξίσο 

απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο αληίζηνηρα. Σα 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα κε πνζνζηφ 6,9% δελ απνηεινχλ θχξηα πεγή 

ελεκέξσζεο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ, ελψ ην 1,7% 

ελεκεξψλεηαη κε θάπνην άιιν ηξφπν. 

 

Σχήμα 6.14: Κύρια πηγή ενημέρωςησ για την άςκηςη αρμοδιοτήτων  
 

 

 

ηε ζπλέρεηα, απεπζχλακε ηελ εξψηεζε γηα ην εάλ ε ππεξεζία 

επηηξέπεη ή/θαη πξνηξέπεη ηνπο εξσηεζέληεο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ηνπο. Σν 40,5% απνθξίζεθε πσο ε ππεξεζία ηνπ 

επηηξέπεη ή/θαη πξνηξέπεη αξθεηά λα ππνβάιεη πξνηάζεηο θαη φηη ε γλψκε ηνπ 

ιακβάλεηαη αξθεηά ππφςε. Σν 19,7% πξεζβεχεη ηελ άπνςε φηη ε γλψκε ηνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε αξθεηά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κε ην 17,3% λα ζεσξεί πσο ε 
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γλψκε ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ιίγν θαη ην 13,3% πάξα πνιχ. Σέινο, ην 9,2% 

πηζηεχεη πσο ε ππεξεζία δελ ηνπ επηηξέπεη ή/θαη δελ πξνηξέπεη λα ππνβάιεη 

πξνηάζεηο θαη φηη ε γλψκε ηνπ δελ δηαδξακαηίδεη θαλέλα ξφιν. 

Έπεηηα, παξαηεξείηαη φηη πεξίπνπ ην 33% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα ζπκβνπιεχεηαη πάξα πνιχ ηε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ πξηλ ελεξγήζεη 

γηα έλα ζεκαληηθφ ζέκα. ρεδφλ ην ίδην απνηηκάηαη ε κνξηνδφηεζε κε 27,7% 

θαη 24,3% φζσλ ζπκβνπιεχνληαη ηε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπο θαηά πνιχ 

θαη αξθεηά αληίζηνηρα. Σέινο, ην 12,1% ζπκβνπιεχεηαη ιίγν ηε γλψκε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ θαη ην 2,9% θαζφινπ. 

Απνηηκψληαο, εληνχηνηο, ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ ππαιιειηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία, ην 28,3% δειψλνπλ φηη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ απφ ηε 

δηνίθεζε ζα δηεπθφιπλε αξθεηά ην έξγν ηνπο, ην 26,6% πνιχ, αληίζεηα,  ην 

25,4% ιίγν, ην 11% θαζφινπ θαη ην 8,7% πάξα πνιχ. 

Σν ζχζηεκα πξναγσγψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη θαη 

ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί αξθεηά ην 37% ησλ 

εξσηεζέλησλ. Σν 27,7% εμ απηψλ δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη ελψ αληίζεηα ην 16,2% ιίγν θαη ην 13,9% θαζφινπ. Με ην 

κηθξφηεξν πνζνζηφ 5,2% εκθαλίδνληαη απηνί πνπ αληινχλ πάξα πνιχ κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε απφ ην ελ ιφγσ  ζχζηεκα πξναγσγψλ. 

ηελ εξψηεζε γηα ην πψο γίλεηαη έσο ηψξα ε αμηνιφγεζε ζηελ 

ππεξεζία ηνπο, ε κεγαιχηεξε πιεηνςεθία 61,85% απάληεζε φηη γίλεηαη κε 

ζπκπιήξσζε έθζεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ππαιιήισλ κε πνζνζηφ 35,84% δελ αμηνινγείηαη, ελψ ε πξνθνξηθή έθζεζε 

ιακβάλεη ρψξα γηα ην 2,31% απηψλ. 

 

 

 



103 

 

Σχήμα 6.15: Τρόποσ αξιολόγηςησ υπαλλήλων 
 

 

 

Οη λέεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνπ εηζάγνληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4369/2016 κε ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε έλα λέν 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, φπνπ ε αμηνιφγεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζηε δηαδηθαζία ζέζεο ζηφρσλ, φπσο θαη γεληθφηεξα ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο δηνίθεζεο, κε ζθνπφ ζηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο απφδνζεο θάζε 

ππαιιήινπ θαη ζπλνιηθά ηεο απφδνζεο έξγνπ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, 

ζεσξνχληαη αξθεηά αμηνθξαηηθέο ζρεδφλ απφ ην ήκηζπ ησλ εξσηεζέλησλ κε 

πνζνζηφ 49,1%. Σν 23,1% ηηο ζεσξεί ιίγν αμηνθξαηηθέο, ην 17,9% πνιχ, ην 

8,1% θαζφινπ θαη ηέινο ην 1,7% πάξα πνιχ αμηνθξαηηθέο. 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 88,4% θξίλεη πσο δελ 

ππάξρεη θάπνηνο άιινο θαιχηεξνο ηξφπνο αμηνιφγεζεο κε κφλν ην 11,6% απφ 

απηνχο λα δηαηππψλεη αληίζεηε άπνςε. 
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ε απηνχο πνπ απάληεζαλ φηη ππάξρεη θάπνηνο θαιχηεξνο ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο απφ ηηο λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ εηζάγνληαη ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε δεηήζεθε λα ηνπο πξνζδηνξίζνπλ. Δπαθνινχζσο, αλαθέξζεθαλ νη 

εμήο ελαιιαθηηθνί ηξφπνη αμηνιφγεζεο: Δμσηεξηθφο αμηνινγεηήο, αμηνιφγεζε 

κέζσ ζηφρσλ, ζχζηεκα Αξηζηείαο EFQM ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, κεηξήζηκνη 

ζηφρνη, αμηνιφγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ησλ 

ππαιιήισλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, λα πξνεγεζνχλ ηεο 

αμηνιφγεζεο αθξηβέο θαζεθνληνιφγην θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, ρξφληα 

ππεξεζίαο θαη εξγαζηαθή εκπεηξία, δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζε 

Πξντζηάκελνπο θαη Τπαιιήινπο (Τπεξεηνχληεο ζηελ ίδηα Τπεξεζία), 

δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα γλψζεο αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζέζεο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί, εθπιήξσζε ζηφρσλ (ζε δνκεκέλε πιαηθφξκα) 

ηεο Τπεξεζίαο πνπ ππεξεηεί ν θάζε ππάιιεινο, παξαθνινχζεζε ηχπνπ 

ζρνιείνπ γηα 10 εκέξεο θαη εμεηάζεηο, επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί κέζσ 

Τπνπξγείνπ αμηνθξαηηθά, αμηνιφγεζε απφ ηδηψηε θαη ηέινο γξαπηέο εμεηάζεηο 

ησλ ππαιιήισλ απφ αλεμάξηεην Φνξέα. 

Γηα ην 63,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα έλαο εμσηεξηθφο 

αμηνινγεηήο δελ ζεσξείηαη φηη ζα έθξηλε θαιχηεξα θαη πην αληηθεηκεληθά ηελ 

απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. Σελ αληίζεηε άπνςε δηαηχπσζε ην ελαπνκείλαλ 

36,4%. 

ηε ζπλέρεηα, απεπζχλακε ηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ηα βαζηθφηεξα 

θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Σν 61,3% απνθξίζεθε πσο ην 

βαζηθφηεξν θίλεηξν είλαη ε παξνρή εηδηθνχ επηδφκαηνο. Αμηφινγν είλαη θαη ην 

πνζνζηφ 37,6% εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ζεκαληηθή είλαη ε κεηαθίλεζε ζε 

ζέζε επηζπκίαο. Σν 26,6% πεξίπνπ πξεζβεχεη ηελ άπνςε φηη ε δηαζθάιηζε ελφο 

πγηνχο θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο θαη ην 24,3% ε παξνρή εηδηθήο άδεηαο. Σέινο, ε πξνζσπηθή αλάγθε 
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αλάδεημεο ζπγθεληξψλεη ην 22% ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ε γξεγνξφηεξε 

βαζκνινγηθή εμέιημε ην 20,8%. Παξαηεξνχκε φηη εθηφο απφ ηελ παξνρή 

εηδηθνχ επηδφκαηνο σο θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, ηα ππφινηπα 

θίλεηξα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κηθξέο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 

Σχήμα 6.16: Κίνητρα για αύξηςη απόδοςησ 

 

 
 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ελφηεηαο απηήο θαη ηεο έξεπλαο ζπλνιηθά 

ζρεηίδεηαη κε ηα βαζηθφηεξα κέζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ. Απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη 

βαζηθφηεξα κέζα ζεσξνχληαη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ κε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε 53,8% 

θαη 52% αληίζηνηρα. εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ είλαη θαη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 
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πιεξνθνξηθήο κε 39,9% θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε πνζνζηφ 

37%. Ζ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

απνηειεί βαζηθφ κέζν κφλν γηα ην 10,4% ησλ εξσηεζέλησλ ππαιιήισλ. 

 

Σχήμα 6.17: Μέςα διευκόλυνςησ άςκηςησ αρμοδιοτήτων 

 

 
 

6.2  πζρεηίζεηο κεηαβιεηώλ 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα εξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζε επίπεδν 1% θαη 5% κε ηε 

ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. Δηδηθφηεξα, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ξ 

εθθξάδεη ηνλ βαζκφ θαη ηνλ ηξφπν πνπ δχν κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη, δειαδή 

πψο ε κία κεηαβιεηή κεηαβάιιεηαη σο πξνο ηελ άιιε. Μία ζεηηθή ηηκή ηνπ 
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ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ππνδεηθλχεη φηη κία κεηαβνιή ζηελ κηα κεηαβιεηή ζα 

επηθέξεη κία κεηαβνιή θαη ζηελ άιιε κεηαβιεηή σο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

Αληίζεηα, ε αξλεηηθή ηηκή ππνδεηθλχεη κεηαβνιέο πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε. 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson r είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο 

(παξακεηξηθφο) ζηαηηζηηθφο δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί αλ ππάξρεη 

ζπλάθεηα κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ (π.ρ., σξψλ δηαβάζκαηνο θαη επίδνζεο). Με 

ηνλ φξν παξακεηξηθφο αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Αλ απηέο νη πξνυπνζέζεηο 

“απνπζηάδνπλ”, ηφηε γίλεηαη ρξήζε κε-παξακεηξηθψλ ζηαηηζηηθψλ δεηθηψλ, νη 

νπνίνη δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ ηήξεζε ή “θαηαπάηεζε” ησλ πξνυπνζέζεσλ. 

Γηα ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r νη πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη: 

(α) νη κεηαβιεηέο πξέπεη λα είλαη ζπλερείο ζε θιίκαθα ίζσλ δηαζηεκάησλ θαη 

λα θαηαλέκνληαη θαλνληθά θαη (β) λα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ. Απηφ πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρέζεσλ, είλαη λα 

ππάξρεη αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ γηα φια ηα επίπεδά 

ηνπο. Γειαδή, φζν κεγαιψλεη ε κία λα κεγαιψλεη θαη ε άιιε ή ην αληίζεην.  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

παξνπζηάδεη ε ειηθία κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο φζσλ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, θαζψο φζν απμάλεηαη ε ειηθία, ηφζν κεηψλεηαη, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, θαη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζή ηνπο. Αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

παξνπζηάδεη θαη κε ηε ζέζε ζηελ Τπεξεζία δεδνκέλνπ φηη γηα λα θαηέρεη έλαο 

ππάιιεινο κηα ζέζε επζχλεο ζα πξέπεη λα έρεη πξψηα απνθηήζεη ηελ 

θαηάιιειε εκπεηξία. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ε ζρέζε εξγαζίαο θαη ην θχιν 

ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ ειηθία κε απνηέιεζκα φζν απμάλεηαη ε ειηθία 

νη ππάιιεινη λα θαηέρνπλ ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη λα 

είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο γπλαίθεο. 
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Πίνακασ 6.1: Συςχέτιςη μεταξύ τησ ηλικίασ, του επιπέδου εκπαίδευςησ, τησ 
θέςησ ςτην Υπηρεςία, τησ ςχέςησ εργαςίασ και του φύλου 

 

  Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο 

Θέζε ηελ 

Τπεξεζία 

ρέζε 

Δξγαζίαο 
Φύιν 

Ζιηθία 
Pearson 

Correlation 
-0,250

** -0,366
** 

 

-0,347
** 

 

-0,277
** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)    

 

 

Αξλεηηθή ζπζρέηηζε πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ 

εξσηεζέλησλ, ηνπ θχινπ θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζηελ Τπεξεζία, θαζψο 

φζν απμάλεηαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, παξαηεξνχκε φηη ππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξνη άληξεο θαη φηη θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο. Αληίζεηα, ζεηηθά 

απνηηκάηαη θαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο θχξηαο πεγήο ελεκέξσζεο σο 

πξνο ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο. Άηνκα, δειαδή, κε κεγαιχηεξν επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ θχξηα πεγή ελεκέξσζεο ηα επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε αληίζεζε κε απηνχο πνπ αλήθνπλ ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη βαζίδνληαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζηνλ 

Πξντζηάκελν θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

 

Πίνακασ 6.2: Συςχέτιςη μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευςησ, του φύλου τησ 
θέςησ ςτην Υπηρεςία και τησ κύριασ πηγήσ ενημέρωςησ 

 

  
Φύιν 

Θέζε ζηελ 

Τπεξεζία 

Κύξηα Πεγή 

Δλεκέξσζεο 

Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο 

Pearson 

Correlation 
-0,184

*
 -0,367

** 0,426
**
 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)    
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Αθφκε, ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ην πφζν ζεκαληηθφο ζεσξείηαη φηη είλαη ν ξφινο ηεο 

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ζην δεκφζην γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζηελ 

Τπεξεζία.  Πξνθχπηεη, δειαδή, φηη φζν πην λένη είλαη νη ππεξεηνχληεο θαη φζν 

πςειφηεξε ζέζε θαηέρνπλ ζηελ ππεξεζία, ηφζν ζεκαληηθφηεξε είλαη θαη ε 

απνδνρή ηεο ζεκαζίαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν, 

ζεηηθά ζπλδέεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο κε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο.  

 

Πίνακασ 6.3: Συςχέτιςη μεταξύ ςημαντικότητασ ειςαγωγικήσ εκπαίδευςησ, 
ηλικίασ, επιπέδου εκπαίδευςησ και θέςησ ςτην Υπηρεςία 

 
   

 

Ζιηθία 

Δπίπεδν 

Δθπαίδεπζεο 

Θέζε ηελ 

Τπεξεζία 

εκαληηθόηεηα 

Δηζαγσγηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

Pearson 

Correlation -0,156
* 

 

0,311
** 

 

-0,158
* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)    

 

Δπηπιένλ, φπσο παξαηεξείηαη, πξνθχπηεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ 

απφςεσλ γηα πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, 

ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο γεληθφηεξα, θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα ηνπ 

ΗΝ.ΔΠ., εηδηθφηεξα. Όηαλ ε δηνίθεζε δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ηφηε θαη νη ππάιιεινη ηείλνπλ λα ζπκκεηέρνπλ πην πνιχ ζε 

αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  
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Πίνακασ 6.4: Συςχέτιςη μεταξύ τησ πρόςβαςησ ςτην εκπαίδευςη, τησ 
ςυμμετοχήσ ςε ςεμινάρια, ςυνέδρια, ημερίδεσ και του 
αριθμού ςεμιναρίων του ΙΝ.ΕΠ. 

 
  πκκεηνρή ζε 

ζεκηλάξηα, 

ζπλέδξηα, 

εκεξίδεο 

Αξηζκόο 

εκηλαξίσλ 

ΗΝ.ΔΠ. 

Πξόζβαζε ζηελ 

Δθπαίδεπζε 

Pearson 

Correlation 
0,214

** 0,299
** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)    

 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο εκπεξηέρεη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο σο πξνο ηηο 

απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζην θαηά πφζν ε επηθνηλσλία κε ηνπο άκεζα 

πξντζηακέλνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπκβάιινπλ ζηελ γεληθφηεξε 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο. Έηζη, ην επνηθνδνκεηηθφ 

επηθνηλσληαθφ πιαίζην δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ζεηηθνχ αηζζήκαηνο απφ ηελ εξγαζία. 

 

Πίνακασ 6.5: Συςχέτιςη μεταξύ τησ γενικότερησ ικανοποίηςησ από την 
εργαςία και τησ επικοινωνίασ με τουσ άμεςα προΰςταμένουσ 
και τουσ ςυναδέλφουσ 

 
  Ηθαλνπνηεηηθή 

Δπηθνηλσλία κε 

Άκεζα 

Πξντζηακέλνπο 

Ηθαλνπνηεηηθή 

Δπηθνηλσλία κε 

πλαδέιθνπο 

Γεληθόηεξε 

ηθαλνπνίεζε από 

ηελ εξγαζία 

Pearson 

Correlation 
0,543

** 0,591
** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)    
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Θεηηθή ζπζρέηηζε πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο 

παξερφκελεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο εηζαγσγηθήο 

εθπαίδεπζεο. Όζν δηεπξχλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηηο 

παξερφκελεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, ηφζν εληζρχεηαη θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ζεηηθήο ηνπο ζπζρέηηζεο, 

φζν πην ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη ππάιιεινη απφ ηηο παξερφκελεο εθπαηδεπηηθέο 

κεζφδνπο απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

ηφζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκηλάξηα ηνπ ΗΝ.ΔΠ.. 

 

Πίνακασ 6.6: Συςχέτιςη μεταξύ ικανοποίηςησ από παρεχόμενεσ 
εκπαιδευτικέσ μεθόδουσ, ςημαντικότητασ ειςαγωγικήσ 
εκπαίδευςησ και αριθμού ςεμιναρίων ΙΝ.ΕΠ. 

 

 

 

 εκαληηθόηεηα 

Δηζαγσγηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

Αξηζκόο 

εκηλαξίσλ 

ΗΝ.ΔΠ. 

Ηθαλνπνίεζε από 

Παξερόκελεο 

Δθπαηδεπηηθέο 

Μεζόδνπο 

Pearson 

Correlation 
0,165

* 0,323
** 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)    

 

Οκνίσο, ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη εξσηεζέληεο ζηελ Τπεξεζία 

ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ άπνςε φηη ε εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο απφδνζή ηνπο, αθνχ ε θαηνρή πςειφηεξεο ζέζεο, εληζρχεη ηελ αλσηέξσ 

άπνςε πεξί ζεηηθήο ζπλεηζθνξάο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο. 

 



112 

 

Πίνακασ 6.7: Συςχέτιςη μεταξύ θέςησ ςτην Υπηρεςία και ςυμβολήσ τησ 
εκπαίδευςησ ςτην απόδοςη 

 

  
πκβνιή Δθπαίδεπζεο 

ζηελ Απόδνζε 

Θέζε ηελ Τπεξεζία Pearson Correlation 
-0,179

* 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Ο παξαθάησ πίλαθαο εκπεξηέρεη ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο σο πξνο ηηο 

απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ ζην θαηά πφζν ε ηθαλνπνίεζε απφ ην ζχζηεκα 

ακνηβψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ κία ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο. 

Έηζη, έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα ακνηβψλ δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ αηζζήκαηνο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

Πίνακασ 6.8: Συςχέτιςη μεταξύ ικανοποιητικήσ ποιότητασ ζωήσ και 
ικανοποίηςησ από το ςύςτημα αμοιβών  

 

  Ηθαλνπνίεζε από 

ύζηεκα Ακνηβώλ 

Ηθαλνπνηεηηθή 

Πνηόηεηα Εσήο 
Pearson Correlation 0,562

** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)    

 

ηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε ζεηηθή ζπζρέηηζε σο πξνο ηηο απφςεηο ησλ 

εξσηψκελσλ γηα ηελ θχζε ηεο εξγαζία ηνπο θαη ηελ αληαπφθξηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. πλεπψο, φζν πην πνιχ αληαπνθξίλεηαη 

ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ηθαλνπνίεζε αληινχλ απφ ηελ ελ ιφγσ εξγαζία.  
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Πίνακασ 6.9: Συςχέτιςη μεταξύ ενδιαφέρουςασ και ικανοποιητικήσ 
εργαςίασ και ανταπόκριςησ αντικειμένου εργαςίασ ςτισ 
ικανότητεσ των υπαλλήλων 

 

  Αληαπόθξηζε 

αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο 

ζηηο ηθαλόηεηεο 

Δλδηαθέξνπζα θαη 

Ηθαλνπνηεηηθή Δξγαζία 
Pearson Correlation 0,540

** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)    

 

Σέινο, παξαηεξείηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηξφπνπ πνπ γίλεηαη ε 

αμηνιφγεζε θαη ηεο αμηνιφγεζεο απφ έλαλ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη φζν γίλεηαη ε αμηνιφγεζε κε πξνθνξηθή θαη κε έγγξαθε 

έθζεζε, αληίζηνηρα, ηφζν πην ηζρπξή είλαη θαη ε άπνςε φηη έλαο εμσηεξηθφο 

αμηνινγεηήο ζα έθξηλε θαιχηεξα θαη πην αληηθεηκεληθά ηελ απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ.  

 
Πίνακασ 6.10: Συςχέτιςη μεταξύ τρόπου αξιολόγηςησ και εξωτερικού 

αξιολογητή   
 

  Δμσηεξηθόο 

Αμηνινγεηήο 

Σξόπνο Αμηνιόγεζεο Pearson Correlation 0,156
* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

 

Έλαο νξγαληζκφο νθείιεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη 

θαη θπξίσο ηνπο αλζξψπηλνπο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη ην 

θαηάιιειν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. ηελ εξγαζία απηή εμεηάζηεθε ε 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνπο ζχγρξνλνπο νξγαληζκνχο θαηά ηε 

ζεκεξηλή πεξίνδν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αβεβαηφηεηα.  

Δμεηάζακε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο ηφζν κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο 

αλάιπζεο εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζε ππαιιήινπο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Αθνχ εμεηάζακε ηελ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηηο 

κεζνδνινγίεο ελδπλάκσζήο ηνπ, παξνπζηάζακε ηηο ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

ζεσξίαο. Αθνινχζεζε κία ελφηεηα ζηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΟΣΑ Β’ βαζκνχ, αιιά θαη ηα εηδηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

ηελ ζπλέρεηα θάλακε ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Όπσο 

είδακε, απηά απαληήζεθαλ απφ 173 ππαιιήινπο εθ ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία 

ήηαλ γπλαίθεο θαη απφθνηηνη παλεπηζηεκηαθνχ ή ηερλνινγηθνχ ηδξχκαηνο. 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο 72,83% 

απνδίδνπλ πάξα πνιχ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ζην 

δεκφζην γηα ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, ελψ κφιηο ην πεξίπνπ ην 1/3 ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη ιίγν 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. 

Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ην 29,48% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ζεσξεί 

φηη ε εθπαίδεπζε ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο, ελψ ην 44,77% 
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είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ην ζχζηεκα ησλ ακνηβψλ. ε φ,ηη αθνξά ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ην σξάξην εξγαζίαο, ην 40,5% δειψλεη αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν. 

Σν 35,84% ησλ ππαιιήισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζεσξεί ηελ 

εξγαζία ηνπ αξθεηά ελδηαθέξνπζα θαη ην 24,86% πνιχ ελδηαθέξνπζα, ελψ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ίζν κε 34,68% δειψλεη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνπο Πξντζηάκελνπο. ηα ίδηα επίπεδα θαίλεηαη λα θπκαίλεηαη 

θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ νη εξσηεζέληεο απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. Όπσο είλαη αλακελφκελν, ην 44,51% ησλ εξσηεζέλησλ 

ληψζεη γεληθά πνιχ ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ην 30,64% αξθεηά 

ηθαλνπνηεκέλν.  

Ηθαλνπνίεζε δειψλεη ην 37% ησλ εξγαδνκέλσλ θαη σο πξνο ην 

ζχζηεκα πξναγσγψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Ωζηφζν, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

35,84% δειψλεη φηη δελ δηελεξγείηαη έθζεζε αμηνιφγεζεο ζηελ ππεξεζία ηνπ. 

Ωο πξνο ηα θίλεηξα πνπ κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξάλακε φηη ην βαζηθφηεξν είλαη ε παξνρή εηδηθνχ 

επηδφκαηνο, θαη αθνινπζεί ε κεηαθίλεζε ζε ζέζε επηζπκίαο. 

Παξφια απηά, φπσο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζην ηειεπηαίν 

κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ: 

 Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. πλεπψο, ζα 

πξνηείλακε λα απμεζεί ν ρξφλνο ηεο, πξνθεηκέλνπ νη 

εξγαδφκελνη λα κπνξέζνπλ λα αθνκνηψζνπλ ηελ δενληνινγία 
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ηνπ δεκνζίνπ θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξίλνληαη κε 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

 Να απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζεκηλάξηα ηνπ 

ΗΝΔΠ, κέζσ ηεο πην εχθνιεο απνδέζκεπζεο ησλ ππαιιήισλ 

απφ ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 Να γίλνπλ ππνρξεσηηθέο παξαθνινπζήζεηο ζεκηλαξίσλ, αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αθφκε θαη κέζσ δηαδηθηχνπ (e-

learning) ζηα νπνία νη εξγαδφκελνη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο 

λέεο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γεληθφηεξα. 

 Να επαλεμεηαζηεί ε ρνξήγεζε επηδνκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη 

ζηνπο ππαιιήινπο θαη λα γίλεη πην αμηνθξαηηθή ε θαηαλνκή ηνπο 

σο έλα θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο. 
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Παξάξηεκα 

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 
Θέκα:  «Δλδπλάκσζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ» 

 
Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ πξννξίδεηαη γηα ηελ κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. Οη απαληήζεηο είλαη 

αλψλπκεο, άθξσο εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηεμαγσγή 

ζηαηηζηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο 

κνπ εξγαζίαο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ¨ Οξγάλσζε θαη 

Γηνίθεζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ¨  

ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ:  ΠΡΟΩΠΗΚΑ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. Φύιν:                              □  Άλδξαο      □ Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία:                            □  20-30        □ 31-40 

                                         □  41-50         □ 50+   

 

      3.   Δπίπεδν εθπαίδεπζεο:     □    Τπνρξεσηηθφ 

□ Γεπηεξνβάζκην 

□ Α.Σ.Δ.Η. 

□ Α.Δ.Η. 

□ Μεηαπηπρηαθφ 

□ Γηδαθηνξηθφ  

 

4.  Θέζε ζηελ Τπεξεζία:    □   Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

□  Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 
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□ Τπάιιεινο 

□ Άιιν ………………………….. 

 

5. ρέζε Δξγαζίαο:             □    Μφληκνο 

                                          □    Ανξίζηνπ ρξφλνπ 

                                          □    Οξηζκέλνπ ρξφλνπ 

  Δθπαίδεπζε: 

       

6. Θεσξείηε ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ζην δεκόζην ζεκαληηθή γηα 

ηελ απόδνζε ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπο; 

                                      □  Ναη           □  Όρη 

 

      7.   Δίζηε    ηθαλνπνηεκέλνη    από    ηελ    πνηόηεηα ησλ   παξερόκελσλ              

            εθπαηδεπηηθώλ  κεζόδσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ; 

                          Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                               □                 □               □               □                  □        

 

8. Θεσξείηε  όηη ε  πξόζβαζε ζηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε από ηελ 

Πεξηθέξεηα  Πεινπνλλήζνπ είλαη  ηθαλνπνηεηηθή; 

                          Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                               □                 □               □               □                  □        

 

9.  ε πνηεο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο έρεηε ζπκκεηάζρεη; 

□ Δθπαίδεπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο (on the job 

training) 

□ πκκεηνρή ζε νκάδεο 

□ εκηλάξηα, δηαιέμεηο απφ δηεπζπληέο / ζηειέρε δηνίθεζεο 

□ E-learning (εμ απνζηάζεσο θαηάξηηζε) 
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□ Δλαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation) 

□ Κακία 

□ Άιιεο: ……………………………………………………….. 

 

10.   πκκεηέρεηε ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα, εκεξίδεο;  

                             □  Ναη           □  Όρη 

 

11.  Αλ λαη, πνην/α  ήηαλ ην/α αληηθείκελν/α; 

□ Σερληθά ζέκαηα θαη λνκνζεζία πάλσ ζην αληηθείκελν 

απαζρφιεζεο 

□ Πιεξνθνξηθή θαη λέεο ηερλνινγίεο 

□ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε 

□ Γηνίθεζε Οκάδσλ 

□ Ζγεζία / Δπηθνηλσλία 

□ Μείσζε δηνηθεηηθνχ βάξνπο 

□ Άιιν: ……………………………………………………….. 

 

12.   ε  πόζα  ζεκηλάξηα  ηνπ  ΗΝ.ΔΠ.  ζπκκεηέρεηε  εηεζίσο; 

                      0           1            2             3              4             5 

                      □           □            □            □              □            □        

 

13.   Θεσξείηε όηη ε εθπαίδεπζε ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζήο  

  ζαο; 

                      Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                            □                 □               □               □                  □  

 

 

Γηάθνξεο παξνρέο (ρξεκαηηθέο θαη κε) 

 

14.  Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην ζύζηεκα ακνηβώλ ηεο Γεκόζηαο  
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 Γηνίθεζεο πνπ εθαξκόδεηαη θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ;     

            Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

            □                □               □               □                  □  

  

15.   Οη   νηθνλνκηθέο   ζαο  απνιαβέο  ζαο  επηηξέπνπλ  λα  έρεηε   κία  

   ηθαλνπνηεηηθή   πνηόηεηα δσήο; 

             Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

             □                □               □               □                  □  

  

16.   Πηζηεύεηε  όηη  ππάξρνπλ  αδηθίεο ζηελ επηδνκαηηθή πνιηηηθή ηεο  

Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο   όπσο  εθαξκόδεηαη  θαη  ζηελ  Πεξηθέξεηαο  

Πεινπνλλήζνπ; 

             Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

             □                □               □               □                  □  

 

17.   Θεσξείηε  όηη  ην  ζύζηεκα  ησλ  ακνηβώλ  πξέπεη  λα   ζπλδέεηαη   

  κε ηα  απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο; 

                                      □  Ναη           □  Όρη 

18.    Δίζηε   ηθαλνπνηεκέλνη   από   ηηο  παξερόκελεο  άδεηεο  από   ηελ  

   Τπεξεζία ζαο; 

          Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                           □                 □               □               □                  □  

 

19.    Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ην σξάξηό ζαο; 

                     Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

               □                 □               □               □                  □  

 

20.    Έρεηε  ζηε  δηάζεζή  ζαο  όιε   ηελ   απαξαίηεηε   πιηθνηερληθή    

    ππνδνκή γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ζαο; 

            Γξαθείν                                             □  Ναη           □  Όρη 

            Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή                    □  Ναη           □  Όρη 

            Γξαθηθή χιε                                      □  Ναη           □  Όρη 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΥΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 

21.   Θεσξείηε όηη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ζαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο  

  ηθαλόηεηέο  ζαο; 

          Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                           □                 □               □               □                  □  

 

22.   Ζ  εξγαζία  ζαο  είλαη  ελδηαθέξνπζα  θαη  ηθαλνπνηεηηθή; 

          Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                           □                 □               □               □                  □  

 

 

23.     Πηζηεύεηε   όηη   ε    επηθνηλσλία  κε  ηνπο   άκεζα Πξντζηακέλνπο       

    είλαη  ηθαλνπνηεηηθή; 

          Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                           □                 □               □               □                  □  

 

24.    Πηζηεύεηε    όηη    ε    επηθνηλσλία    κε    ηνπο   ζπλαδέιθνπο   είλαη     

   ηθαλνπνηεηηθή; 

                Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                           □                 □               □               □                  □  

 

25.    Γεληθά ληώζεηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εξγαζία ζαο; 

            Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                             □                 □               □               □                  □ 

 

26.    Πνηα  ζεσξείηε  θύξηα  πεγή  ελεκέξσζεο  γηα  ηελ  άζθεζε  ησλ  

   αξκνδηνηήησλ  ζαο; (κία επηινγή) 

□ Σνλ Πξντζηάκελφ ζαο 

□ Σνπο ζπλαδέιθνπο ζαο 

□ Σα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 
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□ Σελ θείκελε λνκνζεζία θαη κφλν 

□ Άιιν: …………………………… 

 

27.     Ζ   ππεξεζία  ζαο  επηηξέπεη  ή/θαη   πξνηξέπεη   λα   ππνβάιιεηε  

     πξνηάζεηο, ιακβάλνληαο ππόςε ηε γλώκε ζαο;   

            Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                             □                 □               □               □                  □ 

 

28.     πκβνπιεύεζηε ηε γλώκε ηνπ πξντζηακέλνπ πξηλ ελεξγήζεηε γηα  

    έλα ζεκαληηθό ζέκα; 

            Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                             □                 □               □               □                  □ 

 

29.     Θεσξείηε όηη ε  πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηόρσλ από ηε δηνίθεζε ζα  

    δηεπθόιπλε ην έξγν ζαο; 

            Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                             □                 □               □               □                  □ 

 

30. Δίζηε επραξηζηεκέλνη από ην ζύζηεκα πξναγσγώλ ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο  πνπ εθαξκόδεηαη θαη ζηελ  Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ; 

            Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                             □                 □               □               □                  □ 

 

31.     Πώο γίλεηαη έσο ηώξα ε αμηνιόγεζε ζηελ Τπεξεζία ζαο;  

□ Με ζπκπιήξσζε έθζεζεο 

□ Με πξνθνξηθή έθζεζε 

□ Γε γίλεηαη αμηνιφγεζε 
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32. Θεσξείηε αμηνθξαηηθέο ηηο λέεο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο πνπ 

εηζάγνληαη ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε; 

            Καζφινπ        Λίγν        Αξθεηά        Πνιχ         Πάξα πνιχ 

                             □                 □               □               □                  □ 

    

33.     Κξίλεηε θάπνην άιιν θαιύηεξν ηξόπν αμηνιόγεζεο; Αλ λαη πνην; 

                                     □  Ναη           □  Όρη 

Δμεγήζηε:……………………………………………………………

………………………………………..………………………………

…………………………… 

 

34.     Πηζηεύεηε   όηη    έλαο    εμσηεξηθόο   αμηνινγεηήο    ζα   έθξηλε   

    θαιύηεξα  θαη  πην αληηθεηκεληθά ηελ απόδνζε ησλ ππαιιήισλ; 

                                     □  Ναη           □  Όρη 

35.     Πνηα  θαηά  ηε  γλώκε  ζαο,  είλαη ηα βαζηθόηεξα θίλεηξα γηα ηελ  

    αύμεζε    ηεο   απόδνζήο   ζαο;    (Παξαθαιψ    επηιέμηε   ηα     δχν 

    ζπνπδαηφηεξα) 

  

□ Παξνρή εηδηθήο άδεηαο 

□ Παξνρή εηδηθνχ επηδφκαηνο 

□ Γξεγνξφηεξε βαζκνινγηθή εμέιημε 

□ Μεηαθίλεζε ζηε ζέζε επηζπκίαο ζαο 

□ Γηαζθάιηζε πγηνχο θαη αζθαινχο πεξηβάιινληνο 

□ Πξνζσπηθή αλάγθε αλάδεημεο 

□ Άιιν: ………………………….. 
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36.   Πνηα  θαηά ηε γλώκε ζαο, είλαη ηα βαζηθόηεξα κέζα γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο; (Παξαθαιψ 

επηιέμηε ηα δχν ζπνπδαηφηεξα) 

 

□ Δηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ   

πιεξνθνξηθήο 

□ πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

□ Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

□ Βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο 

□ Κσδηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο 

αζρνιείζηε  

□ Άιιν: ……………………………………………………. 

 

                              

Σαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηνλ ρξόλν πνπ αθηεξώζαηε! 
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Έληππα Δθζέζεσλ Αμηνιόγεζεο 

 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ/ΦΟΕΑΣ………………………………………………………. 
ΓΕΝΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ/ Ν.Ρ.Δ.Δ……………………………… 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ……………………………………………………………………….. 
ΤΜΗΜΑ.…………………………………………………………………………… 

ΕΝΤΥΡΟ Α΄ 

(Ρροϊςταμζνων οργανικών μονάδων) 

 

                                    Αρικ.πρωτ.: ………….. 

 

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  

Χρονικι Ρερίοδοσ………………………………………………………………….. (ακριβζσ χρονικό διάςτθμα) 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (Συμπλθρϊνεται από τον αξιολογοφμενο) 
Ονοματεπϊνυμο/Ρατρϊνυμο:  
Κατθγορία/ Κλάδοσ/Βακμόσ: 

(για μόνιμο υπάλλθλο) 

 

Εκπαιδευτικι 

βακμίδα/Ειδικότθτα/Βακμόσ: 

(για Ιδιωτικοφ δικαίου υπάλλθλο) 

 

Θζςθ ευκφνθσ:  

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ - ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ (Συμπλθρϊνεται από τον αξιολογοφμενο) 

α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
β) ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ κατά το ζτοσ αξιολόγθςθσ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ που επιτελζςκθκε από τθν οργανικι μονάδα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ που επιτελζςκθκε από τον αξιολογοφμενο: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1
 Βακμολογείται κάκε επιμζρουσ κριτιριο από κάκε αξιολογθτι με ζναν ακζραιο βακμό 

2 Στο κριτιριο αυτό αξιολογοφνται οι προϊςτάμενοι, των οποίων οι οργανικζσ μονάδεσ ζρχονται ςε επικοινωνία με το κοινό  
3
 Κατά τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αυτοφ απαιτείται πάντα παράκεςθ ειδικισ αιτιολογίασ 

5. ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ1 (ςυμπλθρώνονται από τουσ αξιολογθτζσ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Α΄ Αξιολογθτι 
(0-100) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Β΄ Αξιολογθτι 
(0-100) 

Α. ΓΝΩΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ, ΑΝΣΙΛΗΨΗ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

α) Επαγγελματικι επάρκεια:   
 
Αξιολογείται θ γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ ικανότθτα 
οργάνωςθσ του ατομικοφ και ςυλλογικοφ φόρτου εργαςίασ, θ ευκυκριςία 

  

β) Αντίλθψθ και ικανότθτα λφςθσ προβλθμάτων:  
 
Αξιολογείται θ ορκι ςφλλθψθ των προβλθμάτων, θ ικανότθτα αντίλθψθσ 
ςφνκετων καταςτάςεων και θ κζςθ προτεραιοτιτων, θ πρόβλεψθ και ζγκαιρθ 
αντιμετϊπιςθ ςυνεπειϊν και θ ορκι διαχείριςθ κρίςεων 

  

γ) Ρρωτοβουλία – Καινοτομίεσ:  
 
Αξιολογείται θ ανάπτυξθ δθμιουργικϊν και πρακτικϊν λφςεων, θ δυνατότθτα 
για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και δθμιουργικότθτασ και θ ειςαγωγι και 
αποδοχι καινοτόμων μεκόδων 

  

Β. ΤΠΗΡΕΙΑΚΕ ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

δ) Συμπεριφορά προσ πολίτεσ. 
Εξυπθρζτθςθ του κοινοφ2. 

Αξιολογείται θ ικανότθτα ακριβοφσ και ςαφοφσ 
επικοινωνίασ, προφορικισ και γραπτισ, θ ικανότθτα 
διαπραγμάτευςθσ αλλά και αντίλθψθσ των 
προβλθμάτων επικοινωνίασ, θ επίδειξθ ςεβαςμοφ ςτθ 
διαφορετικότθτα 

  

ε) Επικοινωνία και ςυνεργαςία 
με τουσ προϊςταμζνουσ. 

  

ςτ) Επικοινωνία και 
ςυνεργαςία με τουσ 
υφιςταμζνουσ. 

  

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 

η) Ικανότθτα να προγραμματίηει, οργανϊνει, ςυντονίηει και ελζγχει τισ 
εργαςίεσ τθσ μονάδασ του:  

Αξιολογείται θ θγετικι ικανότθτα, ιδίωσ ωσ προσ τθν προετοιμαςία 
μελλοντικϊν ςτελεχϊν και τθν κατανομι ζργου ςτο προςωπικό ευκφνθσ τουσ 

  

θ) Ικανότθτα να κακοδθγεί, ενθμερϊνει, παρακινεί τουσ υπαλλιλουσ, να 
αναπτφςςει τισ επαγγελματικζσ και προςωπικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ 
τουσ, να παρζχει κίνθτρα ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ, να δίνει παραδείγματα 
εξωςτρεφοφσ παρουςίασ ςε ςυνζδρια, θμερίδεσ και διεκνείσ διοργανϊςεισ 

  

κ) Ικανότθτα αντικειμενικισ και αμερόλθπτθσ αξιολόγθςθσ   

ι) Ικανότθτα λιψθσ αποτελεςματικϊν αποφάςεων, ιδίωσ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ   

Δ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ια) Βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ ατομικισ του ςτοχοκεςίασ3   
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Α΄ Αξιολογθτισ: 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:                              ΙΔΙΟΤΗΤΑ:                   ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:                  ΥΡΟΓΑΦΗ:      
………………………………….. …………………………              ………………….. …………………………………… 
Β΄ Αξιολογθτισ: 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:                                 ΙΔΙΟΤΗΤΑ:                         ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:                  ΥΡΟΓΑΦΗ: 
……………………………………… …………………………………. ……………….. ……………….. 
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Υπογραφζσ: (Ο Ρρόεδροσ & τα Μζλθ τθσ ΕΕΑ)                                                                                                (Ο γραμματζασ τθσ ΕΕΑ) 

Ημερομθνία:  

 

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΗΛΗ 1 (ςυμπλθρώνεται από τθν Υπθρεςία) ΣΤΗΛΗ 2 (ςυμπλθρώνεται από τθν ΕΕΑ) 

ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Α΄ Αξιολογθτι 
(0-100) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Β΄ Αξιολογθτι 
(0-100) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

(0-100) 
Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ, 
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ 

   

Β. ΥΡΗΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ    
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ    
Δ. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    
ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

ii
   ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΕΕΑ):  
 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: (ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄& Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ)

iii
 

 

ΡΑΑΘΕΣΗ ΡΛΗΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣiv: 
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i Για βακμολογία κάκε επιμζρουσ κριτθρίου με βακμό 90 και πάνω ι μικρότερθ του 60 απαιτείται από κάκε αξιολογθτι θ παράκεςθ 
ειδικισ αιτιολογίασ, θ οποία κα βαςίηεται ςε πραγματικά περιςτατικά και αντικειμενικά ςτοιχεία. Το κριτιριο ια΄ βακμολογείται 
ανάλογα με το βακμό ανταπόκριςθσ του προϊςταμζνου ςτθν ατομικι ςτοχοκεςία του, βάςει ειδικισ πάντοτε αιτιολογίασ  
ii 

Αν θ απόκλιςθ μεταξφ των δφο (2) αξιολογθτϊν υπερβαίνει τισ είκοςι τζςςερισ (24) εκατοςτιαίεσ μονάδεσ, αρμόδια για τθ 
βακμολόγθςθ είναι θ Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, ςτθν οποία παραπζμπεται υποχρεωτικά θ ςχετικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ.  
iii Ο αξιολογοφμενοσ υπάλλθλοσ ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ ενϊπιον τθσ ΕΕΑ, αν ο Μζςοσ Προσ βακμολογίασ τθσ Ζκκεςθσ είναι 
μικρότεροσ του εβδομιντα πζντε (75) ι εφόςον λάβει ςε επιμζρουσ κριτιριο βακμολογία μικρότερθ του 60.  
iv Η Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δφναται είτε να οριςτικοποιιςει είτε να διορκϊςει τθ βακμολογία τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ με 
παράκεςθ πλιρουσ αιτιολογίασ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ο Αξιολογοφμενοσ (ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ) ……………………………………………………………………….. ζλαβα πλιρθ γνϊςθ τθσ 

ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ 

Ο Αξιολογοφμενοσ (ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ) ……………………………………………………………………………….. ζλαβα αντίγραφο τθσ 

ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: ΥΡΟΓΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ/ΦΟΕΑΣ……………………………………………………  
ΓΕΝΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ/Ν.Ρ.Δ.Δ…………………………… 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………………………….. 
ΤΜΗΜΑ.……………………………………………………………………….. 

ΕΝΤΥΡΟ Β΄ 

(Υπαλλιλων κατθγορίασ/εκπαιδευτικισ 

βακμίδασ ΡΕ,ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) 

 

                         Αρικ. πρωτ.: ………….. 

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  

Χρονικι Ρερίοδοσ…………………………………………………………………..(ακριβζσ χρονικό διάςτθμα) 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (Συμπλθρϊνεται από τον αξιολογοφμενο) 
Ονοματεπϊνυμο/Ρατρϊνυμο:  
Κατθγορία/ Κλάδοσ/Βακμόσ: 

(για μόνιμο υπάλλθλο) 

 

Εκπαιδευτικι βακμίδα/Ειδικότθτα/Βακμόσ: 

(για Ιδιωτικοφ δικαίου υπάλλθλο) 

 

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ - ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ (Συμπλθρϊνεται από τον αξιολογοφμενο) 

α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΩΝ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
β) ΕΡΙΜΟΦΩΣΗ κατά το ζτοσ αξιολόγθςθσ: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ που επιτελζςκθκε από τθν οργανικι μονάδα: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ που επιτελζςκθκε από τον αξιολογοφμενο:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ονοματεπϊνυμο & 

Υπογραφι Αξιολογοφμενου: 
 Ημερομθνία: 
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1
 Βακμολογείται κάκε επιμζρουσ κριτιριο από κάκε αξιολογθτι με ζναν ακζραιο βακμό 

2
 Το κριτιριο αυτό βακμολογείται μόνο εφόςον υπάρχουν βραβεφςεισ ι τα ςχετικά άρκρα, μελζτεσ ι προτάςεισ αξιοποιικθκαν από τθ δθμόςια διοίκθςθ, 

άλλωσ δεν λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν εξαγωγι του μζςου όρου. 
3 Στο κριτιριο αυτό αξιολογοφνται μόνο οι υπάλλθλοι που λόγω των αρμοδιοτιτων τουσ ζρχονται ςε επικοινωνία με το κοινό 
4
 Κατά τθ βακμολόγθςθ του κριτθρίου αυτοφ απαιτείται πάντοτε ειδικι και τεκμθριωμζνθ αιτιολογία. Απαιτείται προ τθσ βακμολογίασ θ ςφγκλθςθ τθσ 

Ολομζλειασ του Τμιματοσ για τθ ςυλλογικι αξιολόγθςθ και τθν ατομικι αυτοαξιολόγθςθ κάκε υπαλλιλου. 

5. ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ1 (ςυμπλθρώνονται από τουσ αξιολογθτζσ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Α΄ Αξιολογθτι 
(0-100) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Β΄ Αξιολογθτι 
(0-100) 

Α. ΓΝΩΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

α) Διοικθτικι ικανότθτα, επαγγελματικι επάρκεια, δυνατότθτα εφαρμογισ των 

γνϊςεων και τθσ εμπειρίασ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του υπαλλιλου   

  

β) Ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ του διοικθτικοφ ζργου του φορζα (Υπουργείου, 

αυτοτελοφσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ.) 

  

γ) Επίδειξθ ενδιαφζροντοσ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων και αφοςίωςθ κατά τθν 

εκτζλεςθ των υπθρεςιακϊν κακθκόντων 

  

δ) Ρρωτοβουλία, καινοτομίεσ, ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων, ςυντονιςμόσ και 

προγραμματιςμόσ του ζργου 

  

ε) Εκπόνθςθ ςχετικϊν μελετϊν, άρκρων ι προτάςεων και βράβευςθ τζτοιων 

εργαςιϊν2 

  

ςτ) Ανάλθψθ ευκυνϊν και ικανότθτα άςκθςθσ πολλαπλϊν κακθκόντων 

ςυναφϊν προσ τθ φφςθ τθσ υπθρεςίασ. Ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων, 

ςυντονιςμόσ και προγραμματιςμόσ του ζργου 

  

Β. ΤΠΗΡΕΙΑΚΕ ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

η) Επικοινωνία και άριςτθ ςυνεργαςία με ςυνυπθρετοφντεσ ςτθν ίδια ι άλλθ 

υπθρεςιακι μονάδα υπαλλιλουσ 
  

θ) Συμπεριφορά προσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ και άμεςθ εξυπθρζτθςθ των 

αναγκϊν τουσ3 
  

Γ.  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

κ) Ροςοτικι και ποιοτικι εργαςιακι απόδοςθ (ιδίωσ: διαχείριςθ κρίςεων, 

αναβάκμιςθ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, προςτικζμενθ αξία διοικθτικοφ 

ζργου) 

  

ι) Βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ ατομικισ ςτοχοκεςίασ και ςυμμετοχισ 

ςτθ ςτοχοκεςία του Τμιματοσ4 
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑi 
 

Α΄ Αξιολογθτισ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:                              ΙΔΙΟΤΗΤΑ:                           ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:                                 ΥΡΟΓΑΦΗ:      
 
Β΄ Αξιολογθτισ: 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ:                                 ΙΔΙΟΤΗΤΑ:                         ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:                                 ΥΡΟΓΑΦΗ: 
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1
 Αν προτείνονται μζτρα βελτίωςθσ, αυτά λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψθ από τον αξιολογθτι κατά τθν επόμενθ περίοδο αξιολόγθςθσ του 

υπαλλιλου. Ο αξιολογθτισ οφείλει να ςθμειϊςει τα μζτρα που ζλαβε ο ίδιοσ και θ υπθρεςία προκειμζνου να βοθκιςουν τον υπάλλθλο να 

βελτιϊςει τθν απόδοςι του. Αν παραλειφκεί θ υποχρζωςθ αυτι, θ παράλειψθ αυτι λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψθ ωσ δυςμενζσ ςτοιχείο 

από τον προϊςτάμενο του αξιολογθτι κατά τθν αξιολόγθςθ του τελευταίου. 

  6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΜΕΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ1  

(Η ςυμβουλευτικι ςυνζντευξθ διενεργείται από τον α΄ Αξιολογθτι πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ. Τα 

μζτρα βελτίωςθσ ςυμπλθρώνονται υποχρεωτικά αν ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ τθσ ζκκεςθσ είναι μικρότεροσ του 60  

και προτείνονται από τον α΄ Αξιολογθτι) 

Βαςικά ςτοιχεία που διατυπώκθκαν κατά τθ ςυνζντευξθ - προτεινόμενα μζτρα βελτίωςθσ του 

αξιολογοφμενου (ςυμπλθρώνεται από τον Α΄ αξιολογθτι) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ:  

ΥΡΟΓΑΦΕΣ: Αξιολογοφμενοσ:…………………………………      Α΄ Αξιολογθτισ:………………………………. 

ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗ  

ΑΡΟΨΕΩΝ-ΑΝΤΙΗΣΕΩΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ: 

Ναι: ……. Πχι: ………… 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΡΟΨΕΙΣ-ΑΝΤΙΗΣΕΙΣ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ: 

Ναι: ………                 Πχι: ………… 

Ημερομθνία κατάκεςθσ: ………………. 
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Υπογραφζσ: (Ο Ρρόεδροσ & τα Μζλθ τθσ ΕΕΑ)                                                                                (Ο γραμματζασ τθσ ΕΕΑ) 

Ημερομθνία: 

 
 
 
 
 

7. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΤΗΛΗ 1 (ςυμπλθρώνεται από τθν Υπθρεςία) ΣΤΗΛΗ 2 (ςυμπλθρώνεται από τθν ΕΕΑ) 

ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Α΄ Αξιολογθτι 
(0-100) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Β΄ Αξιολογθτι 
(0-100) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

(0-100) 

Α. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΝΔΙΑΦΕΟΝ ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ 

   

Β. ΥΡΗΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ    

Γ. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ     

ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
ii
   ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

(ΕΕΑ): 
 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: (ΜΕΣΟΣ ΟΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
Α΄& Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ)

iii
 

 

ΡΑΑΘΕΣΗ ΡΛΗΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
iv

: 
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i
 Για βακμολογία κάκε επιμζρουσ κριτθρίου με βακμό 90 και πάνω ι μικρότερθ του 60 απαιτείται από κάκε αξιολογθτι θ παράκεςθ 
ειδικισ αιτιολογίασ, θ οποία κα βαςίηεται ςε πραγματικά περιςτατικά και αντικειμενικά ςτοιχεία. Το κριτιριο ια΄ βακμολογείται 
ανάλογα με το βακμό ανταπόκριςθσ του προϊςταμζνου ςτθν ατομικι ςτοχοκεςία του, βάςει ειδικισ πάντοτε αιτιολογίασ  
ii Αν θ απόκλιςθ μεταξφ των δφο (2) αξιολογθτϊν υπερβαίνει τισ είκοςι τζςςερισ (24) εκατοςτιαίεσ μονάδεσ, αρμόδια για τθ 
βακμολόγθςθ είναι θ Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, ςτθν οποία παραπζμπεται υποχρεωτικά θ ςχετικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ.  
iii Ο αξιολογοφμενοσ υπάλλθλοσ ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ ενϊπιον τθσ ΕΕΑ, αν ο Μζςοσ Προσ βακμολογίασ τθσ Ζκκεςθσ είναι 
μικρότεροσ του εβδομιντα πζντε (75) ι εφόςον λάβει ςε επιμζρουσ κριτιριο βακμολογία μικρότερθ του 60.  
iv Η Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δφναται είτε να οριςτικοποιιςει είτε να διορκϊςει τθ βακμολογία τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ με 
παράκεςθ πλιρουσ αιτιολογίασ. 
 
 

8. ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ο Αξιολογοφμενοσ (ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ) ……………………………………………………………………….. ζλαβα πλιρθ γνϊςθ τθσ 

ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ 

Ο Αξιολογοφμενοσ (ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ) ……………………………………………………………………………….. ζλαβα αντίγραφο τθσ 

ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: ΥΡΟΓΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ: 

 


