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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
‟ έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ νη πεξηζζφηεξνη 

νξγαληζκνί δίλνπλ αγψλα δξφκνπ γηα λα θαηαθέξνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηε θήκε, ηελ επηηπρία 

θαη ην θχξνο ηνπο ,αιιά θαη νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο λα θαηνξζψζνπλ λα θαηνρπξψζνπλ 

κηα θαιή ζέζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή αγνξά, επελδχνπλ αξθεηά ζην ηκήκα ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ κέζα 

ζε θάζε νξγαληζκφ. Σν κέγηζην ηεο  απνδνηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα δηαθξίλεη κία εηαηξεία, 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθεί θαη αμηνπνηεί γεληθά ην 

πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη. ε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα ην Αλζξψπηλν Κεθάιαην δείρλεη λα 

απνζπά πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ησλ ηζπλφλησλ νη νπνίνη επελδχνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

ζσζηή επηινγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. Ο ξφινο ηνπ πξνζσπηθνχ 

µέζα ζε θάζε νξγαληζκφ είλαη θπξίαξρνο, δηφηη φζν ηέιεηα θαη αλ είλαη ηα κεραληθά µέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νπνηεζδήπνηε ζχγρξνλεο κεζφδνπο εθηέιεζεο  εξγαζίαο θη αλ 

εθαξκφδεη , δίρσο ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο θαη ρσξίο ηελ θαηάιιειε ππνθίλεζε ηνπο, 

δελ είλαη δπλαηφλ θακία επηρείξεζε/ νξγαληζκφο  λα πεηχρεη ηα πξνζδνθψκελα  

απνηειέζκαηα, δηφηη νη θαηάιιεινη ζπλεξγάηεο, ε επηβξάβεπζε ηεο απφδνζεο , ην νκαδηθφ 

πλεχκα θαη ε ζπλαδειθηθφηεηα είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο . 

 

 

  
εκαληηθνί όξνη-Λέμεηο- θιεηδηά 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, Αλζξψπηλν δπλακηθφ, Δθπαίδεπζε, αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

αληαγσληζκφο, ζηξαηεγηθέο αχμεζεο ηεο απφδνζεο, απφδνζε εξγαδνκέλσλ 
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SUMMARY 

In a constantly changing and competitive environment that most organizations give a struggle 

to maintain their reputation, success and prestige, as well as start-ups to succeed in securing a 

good place in the business market, invest a lot in the segment of the Human Resources 

Management, which contributes to the creation of appropriate conditions within each 

organization. The maximum profitability that a company can distinguish depends to a large 

extent on how it manages and generally employs its staff. Throughout this effort, Human 

Capital seems to distract the attention of those who are investing heavily in the proper 

selection and evaluation of their human resources. The role of the staff within each 

organization is predominant, because no matter how perfect the mechanical means used and 

any modern methods of performing work, without the right people and without their proper 

instigation, it is impossible for any company / orgasm to achieve the expected results, because 

the right partners, rewarding performance, team spirit and fellowship are the key to success. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

[10] 

 

A΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

1.1ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ αζρνιείηαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο ελφο 

νξγαληζκνχ/επηρείξεζεο θαζψο  θαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εξγάδνληαη  κέζα ζε 

απηήλ. Γηα θάζε εξγαδφκελν πξαγκαηνπνηείηαη κία αθνινπζία δηαδηθαζηψλ. Αξρηθά, γίλεηαη 

ε πξφζιεςε ηνπ απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα εθπαηδεχεηαη κέζα 

ζε απηήλ. Ο θάζε ππάιιεινο πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θαη ηέινο ε ακνηβή ηνπ, αλάινγα κε ηα πξνζφληα -δπλαηφηεηέο 

ηνπ θαη απηά πνπ έρεη πξνζθέξεη.  Δπίζεο, ε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο δελ εζηηάδεη ζην αλ θάπνηνο είλαη απιφο ππάιιεινο ή δηεπζπληήο, δηφηη επηθξαηεί 

ζε κεγάιν βαζκφ ε αλάπηπμε θαη ε ππνζηήξημε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο ξχζκηζεο ηεο 

λνκνζεζίαο, ε νπνία πξνιακβάλεη ηελ θαθνκεηαρείξηζε θαη ηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ο φξνο αλζξψπηλνη πφξνη βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νη 

εξγαδφκελνη κεηαθέξνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο, φπσο είλαη νη ηθαλφηεηεο, νη δεμηφηεηεο, ε 

πείξα, ε ζέιεζε γηα κάζεζε θαη ε αθνζίσζε ηνπο ζηελ δνπιεηά. Ζ ζπκπεξηθνξά φκσο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο κεηαβιεηέο φπσο ηα: θίλεηξα, ε 

αληίιεςε ,ε ηθαλόηεηα θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο.  
 

Με απιά ιφγηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην δηαθέξεη απφ άιινπο πφξνπο θαη είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ γηα θάζε νξγαληζκφ (Σεξδίδεο θαη Σδσξδάθεο, 2004).[1] 

 

1.2 Ιςτορική μελέτη 

Ηζηνξηθά, ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλαπηχρζεθε θπξίσο ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ 

αηψλα, βαζηδφκελε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Αξρηθά, ε πξψηε 

επηδίσμε μεθίλεζε γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο εθείλεο ηεο επνρήο φπνπ 

ήηαλ αξθεηά δχζθνιεο. ηελ πνξεία , κε ηελ αλάπηπμε ηεο, ζε Δπξσπατθέο ρψξεο αιιά θαη 

ζηελ Ακεξηθή, ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ήηαλ ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλνπ θαη έηζη ζεζκνζεηήζεθε απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ελφο ηκήκαηνο 

δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ ζε θάζε νξγαληζκφ ε επηρείξεζε. Έηζη ινηπφλ, κε ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ άιιαδαλ ζηαδηαθά πξνο ην θαιχηεξν, 

ψζπνπ θαηάθεξαλ ηελ απφθηεζε θαιχηεξσλ κηζζψλ κε ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο θαη θπζηθά 

ε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εξγαζία ηνπο ήηαλ κεγαιχηεξε  (Κνπηξνχθεο , 2011)[2].  

Δπίζεο, κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ έδεημε θαη ν 

Frederick Taylor ζηηο αξρέο ηνπ 90΄ ζηηο Ζ.Π.Α. , ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη εθφζνλ ππάξρνπλ 

άξηζηα κεραλήκαηα γηα λα γίλεη θάπνηα δνπιεηά, άξα ππάξρνπλ θαη άξηζηνη ηξφπνη γηα λα 

θάλνπλ νη εξγαδφκελνη ηελ δνπιεηά ηνπο. Όιν απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πεξηζζφηεξε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γη απηφ νλνκάζηεθε σο «παηέξαο» ηνπ 

επηζηεκνληθνχ κάλαηδκελη.  
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1.3 Οριςμόσ τησ Διοίκηςησ Ανθρωπίνων Πόρων 

 Ζ δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη ν θιάδνο ηνπ κάλαηδκελη πνπ αζρνιείηαη 

κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε κηα επηρείξεζε/νξγαληζκφ. Δπίζεο, αζρνιείηαη 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή 

θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κηαο 

επηρείξεζεο . ηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κε ηνλ πην 

ηδαληθφ ηξφπν ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο, έηζη ψζηε λα θαηαιάβεη ην κέγηζην ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο , ελψ παξάιιεια θαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη λα αληακεηθζνχλ 

αλαιφγσο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ην έξγν πνπ πξνζθέξνπλ (Κνπηξνχθεο , 2011)[2]. 

Αθφκα έλαο νξηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ είλαη φηη νξίδεηαη σο κηα 

δηαδηθαζία γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ κέζσ ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπ (Swanson θαη Holton, 2001)[3]. 

 

1.4 Ο ρόλοσ και Οι τόχοι τησ Δ.Α.Π 

 
ηφρνο ησλ πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ, είλαη  ε αλαδήηεζε θαη ε εχξεζε ηξφπσλ-ιχζεσλ  γηα ηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. ηξαηεγηθά, ε Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πξνηείλεη νξηζκέλεο ζπκβνπιέο, νδεγίεο ζηελ θάζε 

επηρείξεζε ψζηε λα θαηαθέξεη λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Έηζη ινηπφλ, Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ζπληειεί ζην λα: 

 

o πξνζιακβάλνληαη ηα ζσζηά άηνκα θαη λα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζσζηέο 

ζέζεηο 

o είλαη πην απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

o απμάλνληαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

o απνθεχγνληαη νη δηαθξίζεηο θαη νη λνκηθέο ζπλέπεηέο ηνπο 

o ειέγρνληαη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο 

o απνδίδεηαη θαιχηεξα δηθαηνζχλε 

o επηηειείηαη νξζφηεξε αμηνιφγεζε 

 

 

Ζ αλάγθε χπαξμεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζε θάζε 

επηρείξεζε αιιά θαη ε επζχλε ηεο, φιν θαη απμάλεηαη ζην ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επνρήο καο ,δηφηη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη εγθαίξσο νη 

αιιαγέο πνπ ξαγδαία ζπκβαίλνπλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ-

νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ θάζε επηρείξεζεο .  

Σέηνηεο αιιαγέο είλαη(Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2002)[4]: 
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Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 
 

 Σαρχηεηα αιιαγψλ 

  Παγθνζκηνπνίεζε – δηεζλνπνίεζε 

  Αιιαγέο ζηε Ννκνζεζία 

 Γηαθνξεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ (Labor Diversity) 

 Μεηαβαιιφκελνη ξφινη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία 

  Έιιεηςε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

  Απφηνκε αλάπηπμε Σξηηνγελνχο Σνκέα (ηνκέαο ππεξεζηψλ) 

 Ραγδαία αλάπηπμε Σερλνινγίαο 

 πγθεληξνπνίεζε, ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο 

 

 

 

Οξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ 

 
 Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο (Total quality management) 

 Αλαζρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business 

ProcessReengineering) 

 Δλδπλάκσζε (empowerment) 

 πγθξηηηθή Πξνηππνπνίεζε / Αμηνιφγεζε (Benchmarking) 

 Οξγαλσζηαθή κάζεζε, δηαρείξηζε γλψζεο (knowledge management) 

 Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, θιίκα 

 Αλάζεζε ιεηηνπξγηψλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (outsourcing) 

 Πξνζηηζέκελε Αμία (EVA-Economic Value Added) 

 Μείσζε επηπέδσλ ηεξαξρίαο (Delayering) 

 Απνθέληξσζε (Decentralization) 

 Μείσζε πξνζσπηθνχ (Downsizing) 

 Δλδν-επηρεηξεκαηηθφηεηα (Intrapreneurship) 

 

 

 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ζηνρεύεη ζηε(λ): 
 

 Βνήζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο 

 Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο  

 Δλίζρπζε  ηεο θαηάιιειεο θνπιηνχξαο θαη θιίκαηνο 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Δλίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 Βειηίσζε  ηεο απφδνζεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 Δπίβιεςε ηεο ηήξεζεο ησλ λνκηθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ 

 Βειηίσζε  ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ. 
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1.5 Σα Είδη τησ Διοίκηςησ Ανθρωπίνων Πόρων 
 

Βάζε ηεο βηβιηνγξαθίαο παξαηεξείηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ καιαθήο (Soft) θαη ζθιεξήο 

(Hard) Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Ζ καιαθή (soft) ζηεξίδεηαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ,ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ Ζγεζία ελψ ε ζθιεξή(hard) βαζίδεηαη ζην δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (Armstrong, 1992)[5]. 

 

Πην αλαιπηηθά (University of Leicester, 1997)[6], ε Μαιαθή Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ απνδέρεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο επηρείξεζεο σο έλα ζεκαληηθφ πφξν γη‟ 

απηήλ, ελψ ε θιεξή σο κία έμνδν. Σν πξψην είδνο πξνζεγγίδεη πην επαίζζεηα ηνλ 

εξγαδφκελν, σο άλζξσπν θαη είλαη δίπια ηνπ ζε φπνηα ζέκαηα ηνλ πξνβιεκαηίδνπλ. 

Δπηθξαηεί ε ακνηβαία αθνζίσζε, ε ζπλεξγαζία θαη ε δηαπξαγκάηεπζε, ελψ ην δεχηεξν είδνο 

πξνζεγγίδεη θπξίσο ηα ζέκαηα αγνξάο, ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ έιεγρν ηνπ θαη 

ηνλ νξζνινγηζκφ. 

1.6 Οι Λειτουργίεσ τησ Διοίκηςησ Ανθρωπίνων Πόρων 
 
Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

 

1. ηειέρσζε  
ηε ιεηηνπξγία ηεο ηειέρσζεο πεξηιακβάλνληαη: 

 

i. Ζ αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δειαδή ε πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο αιιά θαη ηα θαζήθνληα -πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζέζεο απηήο. 

 

ii. Ο Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, δειαδή ε 

δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο, ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή, κε ζηφρν πάληα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. 

 

iii. Ζ Πξνζέιθπζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ. 

Μπνξεί λα πινπνηεζεί εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά. 
 

iv. Ζ Δπηινγή ηνπ ηδαληθνχ ππνςεθίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε αιιά θαη 

γηα ηελ επηρείξεζε. Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία κεζφδσλ επηινγήο 

εξγαδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα(ην βηνγξαθηθφ, ε ζπλέληεπμε, νη 

ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη ηα ηεζη (ςπρνκεηξηθά ηεζη, ηεζη δεμηνηήησλ 

θαη γλψζεσλ). 

 

v. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνρσξήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ιφγσ παξαηηήζεσλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ, κείσζεο πξνζσπηθνχ  θαη απνιχζεσλ.  
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2. Αλάπηπμε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

Πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αλάπηπμε 

ζηειερψλ ,ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάδεημε ηαιέλησλ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

3. Αμηνιόγεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ πην αληηθεηκεληθή θαη 

δίθαηε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη: 

 

 αληηθεηκεληθέο κέζνδνη (π.ρ. βάζε ηεο παξαγσγήο, ησλ πσιήζεσλ ή ηεο 

ζπλέπεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ) πνπ φκσο ζπάληα απηά είλαη επαξθή ζηνηρεία γηα ηε ζσζηή 

αμηνιφγεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 

 ππνθεηκεληθέο κέζνδνη (π.ρ. αμηνιφγεζε απφ πξντζηακέλνπο, απφ 

πθηζηακέλνπο, απφ επηηξνπέο, απφ πειάηεο, απφ ζπλεξγάηεο θαη απηφ- 

αμηνιφγεζε) πνπ φκσο επίζεο, ζπρλά γίλνληαη ιάζε ιφγσ επηείθεηαο ,πξνθαηαιήςεσλ ή 

απζηεξφηεηαο απφ απηνχο (Παπαιεμαλδξή, Μπνπξαληάο, 2002)[4].  

1.7 Σα τάδια τησ Δ.Α.Π 
 

Σα ζηάδηα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαλεκεζνχλ κε ηελ 

παξαθάησ ζεηξά (Stoner and Freeman, 1989)[7]: 

 

1. ρεδηαζκφο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

2. Πξνζιήςεηο 

3. Δπηινγή 

4. Κνηλσληθνπνίεζε 

5. Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε 

6. Αμηνιφγεζε απφδνζεο 

7. Μεηαζέζεηο, πξναγσγέο θαη ππνβηβαζκνί 

8. Απνρσξήζεηο 

1.8 Σάςεισ και αλλαγέσ ςτη Διοίκηςη Ανθρωπίνων Πόρων 
 

Λφγσ ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο  θαη ηεο ηαρχηαηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ,λέσλ ηάζεσλ θαη 

αιιαγψλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ ρψξα ζε ρψξα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη άιισλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο  λα ελεκεξσζνχλ εγθαίξσο, λα 

θαηαιάβνπλ  θαη λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηα λέα δεδνκέλα ηνπ ζχγρξνλνπ ηερλνινγηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Απηφ έρεη σο αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλερψο κεηαβάιινληαη ζηηο κέξεο 

καο. Σα ρεηξνλαθηηθά επαγγέικαηα νδεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

ρξεηάδνληαη γλψζεηο θαη εμεηδίθεπζε αλζίδνπλ. Ζ αλάπηπμε ηεο λέαο ηερλνινγίαο νδεγεί ζε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ δχλακε ηεο πιεξνθνξίαο έρεη δηεπξχλεη ηα φξηα ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ κε απνηέιεζκα νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ απφ νπνηνδήπνηε 

κέξνο, αθφκα θαη απφ ηελ νηθία ηνπο. Ζ απαζρφιεζε θαη‟νίθνλ έρεη κεηαηξαπεί απφ κηα ηάζε 

ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο επεξέαζε ηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλέβαιιε 

ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε λέσλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 
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Γεκηνπξγήζεθαλ επέιηθηα ζπζηήκαηα εξγαζίαο, φπσο ε κεξηθή απαζρφιεζε, ε πεξηζηαζηαθή 

εξγαζία, ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. 
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Β’ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

2.1 Προςέλκυςη και επιλογή εργαζομένων  

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνζέιθπζεο ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ θαη ηεο επηινγήο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο  γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθε ζηηο κέξεο καο. 

Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ εχξεζε θαη επηινγή αηφκσλ κε πνιπζχλζεηεο δεμηφηεηεο είλαη έλα 

κείδνλ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ. Σν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηνπ, απαηηεί άηνκα κε ζπνπδαίεο ηθαλφηεηεο, ζε πνιινχο ηνκείο. Mηα 

θαηλνχξηα πξφζιεςε κπνξεί λα ζηαζεί κε επηηπρία φηαλ βξίζθνληαη άλζξσπνη κε πξνζφληα 

αλάινγα κε απηά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο ειεχζεξεο ζέζεο θαη ζαθψο ηελ 

θαηάιιειε εκπεηξία . Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

γίλεηαη φιν θαη πην επηζεηηθφο θαη απηφ πξνυπνζέηεη πην ζσζηή νξγάλσζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα απφ φιεο, δηφηη κία ιαλζαζκέλε επηινγή πξνζσπηθνχ κπνξεί λα ζηαζεί 

εκπφδην θαη λα επηπιήμεη ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ,δεκηνπξγψληαο θαζπζηεξήζεηο, αλνχζηα αχμεζε θφζηνπο αιιά ην πην 

ζνβαξφ αληίθηππν γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

Γηαδηθαζία επηινγήο πξνζσπηθνύ 

Ζ πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή πξνζσπηθνχ ζε κηα εηαηξεία κπνξεί λα γίλεη είηε εζσηεξηθά, 

απφ ζηειέρε ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο, είηε εμσηεξηθά απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δζσηεξηθή πξνζέιθπζε θαη επηινγή πξνζσπηθνύ 

Γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ θαη θπξίσο δηεπζπληηθψλ θαη πςειφβαζκσλ ζηειερψλ νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηελ εζσηεξηθή πξνζέιθπζε, δίλνπλ δειαδή 

πξνηεξαηφηεηα ζην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ πξνζπαζψληαο λα θαιχςνπλ ηε ζέζε εζσηεξηθά 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη κηα κέζνδνο παξαθίλεζεο γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ κίαο εηαηξείαο θαζψο ηνπο δίλεηαη ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο. 

Αηζζάλνληαη φηη νη ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε ζα 

εθηηκεζνχλ θαη ζα επηβξαβεπηνχλ αλαιφγσο. Δπίζεο, κέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία ε 

εηαηξεία εμαζθαιίδεη κεγάιε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο. Χζηφζν ε κέζνδνο ηεο 

εζσηεξηθήο πξνζέιθπζεο  πξνυπνζέηεη  αξθεηά θαιή νξγάλσζε απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο , φπσο ζπλερφκελε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, αμηνιφγεζε ησλ αηφκσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θάιπςε 

κειινληηθψλ ζέζεσλ θαη αλαγθψλ. 

Δμσηεξηθή πξνζέιθπζε θαη επηινγή πξνζσπηθνύ 

Όηαλ ε εηαηξεία αδπλαηεί λα θαιχςεη εζσηεξηθά ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο είηε γηαηί είλαη 

αξθεηά εμεηδηθεπκέλεο νη ζέζεηο, είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ηθαλά ζηειέρε κέζα ζηελ εηαηξεία 

ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο αλαγθαηφηεηεο ησλ ζέζεσλ απηψλ, ε πξνζέιθπζε ησλ ππνςεθίσλ  

γίλεηαη εμσηεξηθά, απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δθφζνλ γίλεη ζσζηή κειέηε απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηνπ 

θφζηνπο κηαο θαηλνχξηαο  πξφζιεςεο, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα εμήο παξαθάησ βήκαηα 
(Jackson S.E. and Schuler R. 1987)[3]: 
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Πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ 

Μία απφ ηηο πην γλσζηέο θαη δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο πξνζσπηθνχ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο , είλαη νη αγγειίεο ζε εθεκεξίδεο, νη 

αλαξηήζεηο ζην δηαδίθηπν θαη ζε ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο εχξεζεο εξγαζίαο. Μία αγγειία 

κπνξεί λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά θαη αλακελφκελα απνηειέζκαηα ζε κία εηαηξεία κφλν εάλ 

ζπληαρζεί νξζά, γίλεη πνιχ κειεηεκέλε επηινγή ηνπ εληχπνπ, ηεο εκέξαο έθδνζεο ηεο 

αγγειίαο. Οπζηαζηηθά ε αγγειία είλαη έλαο ηξφπνο δηαθήκηζε πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή 

θαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ. Πνιιέο θνξέο, νη εηαηξείεο δελ 

επελδχνπλ ζην ρξφλν κειέηεο θαη ηεο ζσζηήο ζχληαμεο κίαο αγγειίαο αλαδήηεζεο 

πξνζσπηθνχ, κε απνηέιεζκα λα κελ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ, λα 

πεξλνχλ απαξαηήξεηεο ή θαη λα πξνζειθχνπλ ιάζνο ππνςεθίνπο, κε απνηέιεζκα ηελ 

αλαγθαζηηθή επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζία  ράλνληαο πνιχηηκν ρξφλν αιιά θαη ρξήκα. 

Γηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίνπ 

Πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπλέληεπμε 

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, ην ζηέιερνο πνπ έρεη θιεζεί απφ ηελ εηαηξεία λα 

αλαιάβεη  ηελ αξκνδηφηεηα απηή, ζα πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηεο 

αηηνχκελεο ζέζεο θαη πνηα ραξαθηεξηζηηθά-πξνζφληα νθείιεη λα δηαζέηεη ν ηδαληθφο 

ππνςήθηνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηνλ ζπλεληεπμηαζηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα εληνπίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ηα ζηνηρεία εθείλα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ πνπ ζα επηθέξνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζα 

ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ηεο ζέζεο αιιά θαη ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Αμηνιφγεζε ππνςεθίσλ κεηά ηε ζπλέληεπμε 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ππνςεθίσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ αξκφδηα επηηξνπή πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ καδί κε ην άηνκν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο ζπλεληεχμεηο, έρνληαο σο γλψκνλα ηα 

θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαιήγνπλ ζην ηδαληθφ άηνκν, ζε απηφ 

δειαδή πνπ ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ε εκπεηξία θαη ηα πξνζφληα ηνπ ηαίξηαδαλ πεξηζζφηεξν κε 

ηηο αλάγθεο ηεο ζέζεο πνπ θαιείηαη ε επηρείξεζε λα θαιχςεη.  

 

2.2 Η επιρροή τησ εκπαίδευςησ και τησ ανάπτυξησ ςτην 
απόδοςη των εργαζομένων 

Οξηζκόο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ 

Βαζηδφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία, ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη 

κηα δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο, ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη εμέιημεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζηελ εξγαζία ζπκβάιινληαο 

απνηειεζκαηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 
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Ζ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζεο αθνχ ρσξίο απηή δελ είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπο. Δπίζεο, ε εθπαίδεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε 

φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία. Καζψο, έηζη νη εξγνδφηεο εμαζθαιίδνπλ ην γεγνλφο 

φηη νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο εξγάδνληαη πξαγκαηηθά κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ (Σεξδίδεο θαη Σδσξηδάθεο, 2004)[4] 

 Χζηφζν, γηα λα ππάξρνπλ ηα πξνζδνθψκελα  απνηειέζκαηα ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί κε ζνβαξφηεηα σο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ θαζνξίδεη ην κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ώζηε λα κάζεη έλαο εξγαδφκελνο λα επηθνηλσλεί, λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ 

θαη ηειηθά λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Δπίζεο, ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο αμίεο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη πνιιέο ζεσξίεο φπσο είλαη 

νη εμήο: 

 λα παξακείλεη ν θάζε εξγαδφκελνο ζε κνλνκεξή έιεγρν 

 λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο λίθεο  

 λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ήηηεο  

 λα θαηαζηείιεη ηα αξλεηηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα  

 λα ζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη λα αμηνινγεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ (Argyris C., 1991)[5] 

 

Γηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο 

Γηα λα θαηαθέξεη λα έρεη κηα επηρείξεζε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζπκεί ζα πξέπεη πξψηα  ζην 

ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ λα θαζνξίζεη ηα ζηάδηα ηεο, ηα νπνία είλαη ηα εμήο:  

 

 Πξψηνλ, ε αλαγλψξηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη.  

 Γεχηεξνλ, ε αλαγλψξηζε ησλ ησξηλψλ επηπέδσλ γλψζεο. 

  Σξίηνλ, ε δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 Οη κέζνδνη εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ν ηφπνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

  Σέινο ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Σεξδίδεο θαη Σδσξηδάθεο, 2004)[4]   

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ  ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:  

  ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ 

 ν θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ   

 ν θαζνξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ πνπ ζα δηδαρζνχλ νη εξγαδφκελνη.   

 ε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 ν θαζνξηζκφο ηνπ θαιχηεξνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο  

 ε επηινγή ησλ θαιχηεξσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε ζσζηή επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ  
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 Σέινο, ε επηινγή ησλ ζσζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ν ζπληνληζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζην ηειηθφ ζηάδην ε αμηνιόγεζε (Donald L.Kirkpatrick θαη James D. 

Kirkpatrick, 2009)[6] 

Μέζνδνη ηεο εθπαίδεπζεο 

Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ  πνπ εθπαηδεχεηαη απφ κηα επηρείξεζε ηαμηλνκείηαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. 

o ζην λέν πξνζσπηθφ ρσξίο πείξα 

o ζην λέν πξνζσπηθφ κε πείξα θαη 

o ζην θαλνληθφ πξνζσπηθφ. 

Γηα αξρή , ζην λέν πξνζσπηθφ ρσξίο πείξα  δίλεηαη κηα γεληθή εηθφλα ηεο νξγάλσζεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ελ ζπλερεία ν θάζε ππάιιεινο νδεγείηαη ζην ηκήκα ηνπ ,φπνπ εθεί 

αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε ηνπ. Έπεηηα, ζην λέν πξνζσπηθφ κε πείξα  ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα φπσο δηαιέμεηο κε ζθνπφ λα κάζεη ην λέν πξνζσπηθφ ηηο δηάθνξεο 

πνιηηηθέο ηηο επηρείξεζεο. Καη ηέινο ζην θαλνληθφ πξνζσπηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα 

ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα κε ζθνπφ λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο (Σδσξηδάθεο θαη Σδσξηδάθε, 2007)[7].  

 

Οη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθπαηδεπηεί έλα εθπαηδεπφκελνο απφ κία επηρείξεζε 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ηη ζα πξέπεη λα κάζεη, γη απηφ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1.  Οη κέζνδνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη πεξηιακβάλνπλ , ηελ ελεκέξσζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηελ εηαηξεία , ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε θηινζνθία ηεο , ηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο δειαδή, ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

ππαιιήισλ λα αληηιακβάλνληαη έλα πξφβιεκα θαη λα ην επηιχνπλ άκεζα. 

 

2. Οη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο απινχο ππαιιήινπο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ εξγαζία (on the job training) ,ηελ θαζνδήγεζε(coaching) φπνπ 

ν εθπαηδεπφκελνο θαζνδεγείηαη απφ θάπνηνλ πξντζηάκελν, θαη ηελ πξνθαηαξθηηθή 

εθπαίδεπζε φπνπ ε επηρείξεζε δηαζέηεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν γηα ηνλ 

εθπαηδεπφκελν ίδην κε απηφλ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ εξγαζίαο θαη εθπαηδεχεηαη εθεί. 

 

3. Οη  κέζνδνη γηα ηα θαηψηεξα θαη κεζαία ζηειέρε πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

πάλσ ζηελ εξγαζία (on the job training), ηελ ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation) 

φπνπ ν πξντζηάκελνο ηεο επηρείξεζεο κεηαηίζεηαη ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε άιιν ηνκέα 

ηεο επηρείξεζεο, ηελ ππφδπζε ξφισλ (role playing),ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ( in-

basket exercise), ηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, ηελ θαζνδήγεζε (coaching) θαη ηελ 

θαζνδήγεζε απφ κέληνξα (mentoring) 

 

4. νη κέζνδνη γηα ηα αλψηεξα ζηειέρε πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα 

(business games), ηελ εθπαίδεπζε επαηζζεζίαο(sensitivity training)θαη θέληξα 

αμηνιφγεζεο( assessment centers) (Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2010)[1] 
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Καζνξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ 

Ζ επέλδπζε ζηε ζσζηή θαη νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κίαο επηρείξεζεο 

κπνξεί λα επηθέξεη ηελ επηζπκεηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηλνηνκία ησλ ζηφρσλ ηεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: Αξρηθά, λα γίλεηαη ζσζηή αλάζεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θάζε 

εξγαδφκελν, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ θαη ζπλνρήο ησλ αηφκσλ 

πνπ πηζαλψο ζπλεξγαζηνχλ θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ. Δπίζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο λα 

δίλνπλ ηελ επθαηξία ζην πξνζσπηθφ λα αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηέο ηνπ θαη ζε 

άιινπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο. Καη ηέινο, ηα παθέηα απνδνρψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά, ψζηε λα ππάξρεη θίλεηξν γηα κεγαιχηεξε 

απφδνζε.(Jackson θαη Schuler, 1987)[8] 

 

Αμηνιόγεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

Γηα ηελ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ζηνπο 

λένπο εξγαδνκέλνπο κίαο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο απφδνζεο ηνπο ζηελ εξγαζία, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζήο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί 

κεξηθνχο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε παξαθίλεζε θαη ε 

ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζθνπφ ηηο θαιχηεξεο απνδφζεηο ηνπο ,ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ επηβξαβεχζεσλ, θαζψο θαη ηελ βνήζεηα πξνο ζηα ζηειέρε λα εληνπίδνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κηα 

δχζθνιε δηαδηθαζία γηαηί θαζψο είλαη αδχλαηνλ λα θαηακεηξεζνχλ νξηζκέλνη παξάγνληεο κε 

απφιπηε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ δχν κέζνδνη αμηνιφγεζεο: 

 Οη εηήζηεο εθζέζεηο πνπ είλαη ε πην απιή κέζνδνο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ. ηηο 

εθζέζεηο απηέο γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε απφδνζε ηνπο θαη νη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο 

απφδνζεο. Ζ έθζεζε απηή γίλεηαη γξαπηψο θαη δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα 

λα ηηο ζπκπιεξψζεη θαλείο. 

 

 Οη θιίκαθεο αμηνιφγεζεο νη νπνίεο είλαη απφ ηηο πην παιηέο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ θαη πεξηιακβάλεη θάπνηνπο παξάγνληεο φπσο ε 

εληηκφηεηα, ε παξνπζία ή απνπζία ζηελ εξγαζία ,ε εκπηζηνζχλε. Απηνί νη 

παξάγνληεο ηνπνζεηνχληαη ζε ιίζηα θαη βαζκνινγείηαη ν θαζέλαο ρσξηζηά. Οη 

θιίκαθεο απηέο είλαη δεκνθηιήο δηφηη δελ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν γηα λα 

ζπκπιεξσζνχλ (Σδσξηδάθεο – Σδσξηδάθε, 2007)[7] 

 

Οξηζκόο αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ 

Βάζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ, σο νξηζκφ ηεο αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη είλαη ε εληαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ 

λα βειηηψζεη ηελ παξνχζα θαη κειινληηθή επίδνζε ησλ ζηειερψλ ηεο, απμάλνληαο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο, φπσο είλαη νη δεμηφηεηεο θαη νη γλψζεηο ηνπο.(Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, 2010)[1]  
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Μέζνδνη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

Ζ αλάπηπμε ησλ εξγαδφκελσλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ απνηειεί ηφζν ζεκαληηθφ θνκκάηη 

φζν θαη ε εθπαίδεπζε. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ δχν κέζνδνη εθπαίδεπζεο νη νπνίνη είλαη :  

 1. Ζ επίζεκε εθπαίδεπζε φπνπ θάπνηεο επηρεηξήζεηο πξνζπκνπνηνχληαη λα 

επελδχζνπλ ζηε πιεξσκή θάπνησλ δηδαθηηθψλ πξνγξακκάησλ εμεηδίθεπζεο 

πξνθεηκέλνπ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ ηα ζηειέρε ηνπο κε ζθνπφ, νη γλψζεηο πνπ ζα 

απνθνκηζζνχλ απφ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο φθεινο ηεο εηαηξίαο .  

 2. Ζ εξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο (job rotation), φπνπ 

φηαλ έλαο εξγαδφκελνο απνθηήζεη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη εμνηθείσζε θαη κε 

άιινπο ηνκείο κέζα ζηελ επηρείξεζε, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αληηιακβάλνληαη 

θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο (Αιεμαλδξήο, 2011)[10] 

 Χζηφζν, ππάξρνπλ άιια ηξία επίπεδα γηα ηε εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηα 

νπνία είλαη:  

 Αξρηθά, θάπνηα βξαρππξφζεζκα πξνγξάκκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ ηα νπνία έρνπλ σο 

ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Γεχηεξνλ, κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηηο βαζηθέο αξρέο ζε εηδηθά ζέκαηα. 

 Σξίηνλ ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κε βάζε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ (Latchem C. Καη Lockwood F. , 1998)[11] 

Αηηίεο απνηπρίαο ηεο αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ 

ηα πιαίζηα αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ κίαο επηρείξεζεο ,εθηφο απφ ηελ πεηπρεκέλε 

νινθιήξσζήο ηεο ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν απνηπρίαο θαη κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ 

πξνθαινχλ είλαη:  

 Πξψηνλ, ε απάζεηα πξνο ην αλψηεξν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηα άηνκα δειαδή πνπ 

πξνζθέξνπλ απιά εζεινληηθή εξγαζία.  

 Γεχηεξνλ, ε αλεπαξθήο ζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα αθαηάιιεια 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαζψο θαη νη ιάζνο ζηξαηεγηθέο.  

 Σξίηνλ, φηαλ ε θαηάξηηζε είλαη ππεξβνιηθά ζεσξεηηθή ή εληειψο δηαθνξεηηθή απφ 

ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν εξγαζίαο.  

  Σέινο ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ,θαζψο θαη 

ε έιιεηςε παξαθνινχζεζεο (Latchem C. Καη Lockwood F. , 1998).[11] 

 

2.3 Αξιολόγηςη τησ απόδοςησ των εργαζομένων 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Πξηλ απφ ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δελ ηαίξηαδαλ κε ηελ αλάδεημε ηεο αλάγθεο 

γηα επαγγεικαηηθή απφδνζε. χκθσλα κε ηνλ Spriegel (1962) ν ζπληειεζηήο πνπ θαζφξηδε ην 

βαζκφ απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ ε ζπλνιηθή ηνπο παξνπζία ζην ρψξν 

εξγαζίαο. Ο McGegor ππνζηήξημε φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη 
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βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ πνπ θαηά θαηξνχο ε επηρείξεζε πηνζεηεί. Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζηφρσλ 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη  κε ζαθήλεηα ψζηε λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη, κεηξήζηκνη, ρξνληθά 

πξνζδηνξηζκέλνη θαη λα απνηεινχλ κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο.  

Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ηεο αμηνιόγεζεο  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο απνηειεί έλα κέηξν 

ειέγρνπ σο πξνο ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί εμαξρήο απφ ηελ ηππηθή νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο νπνίνπο νθείιεη λα 

επηδηψμεη. Δπηπιένλ, είλαη κηα δνµεµέλε δηαδηθαζία πνπ ζθνπεχεη ζηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

επηξξνή  ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. Δπίζεο, γηα ηελ ηππηθή νξγάλσζε απνηειεί έλα ρξήζηµν νδεγφ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα νξγαλψζεη θαιχηεξα ηα ζπζηήµαηα παξαγσγψλ, ηνλ πξνγξαµµαηηζµφ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ηεο ,ησλ µεηαζέζεσλ θαη ησλ αµνηβψλ, (Ξεξνηχξε – Κνπθίδνπ, 

2001:173)[1]. 

  

 θνπόο ηεο αμηνιόγεζεο 

Δθφζνλ, ε αμηνιφγεζε έρεη πηνζεηεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο  σο θνκκάηη ηεο ειεγθηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ management, ηφηε είλαη απαξαίηεην: 

1. έλα πξφηππν µέηξν σο βάζε γηα ηελ µέηξεζε ησλ απνθιίζεσλ.  

2.  πξνζεθηηθή µέηξεζε ηεο απφδνζεο. 

3. αμηνιφγεζε ησλ απνθιίζεσλ (ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ) απφ ην πξνθαζνξηζµέλν 

πξφηππν.  

4. ελέξγεηεο γηα ηελ δηφξζσζε, αλ είλαη απαξαίηεην ησλ αξλεηηθψλ απνθιίζεσλ. 

 

 Οη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ κέζα ζε έλαλ  

νξγαληζκφ είλαη νη αθφινπζνη (Σεξδίδεο – Σδσξηδάθεο, 2004:136)[4]:  

 

A. Ζ εμαθξίβσζε γηα ην εάλ θάπνηνο εξγαδφµελνο είλαη θαηάιιεινο γηα ηε ζέζε 

εξγαζίαο δειαδή, εάλ γίλεηαη νξζή ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ ηνπ ζηε 

ζέζε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί.  

B.  Ζ αλαθάιπςε αθαλνχο δπλαµηθνχ ζηνπο εξγαδνµέλνπο.  

C.  Ο θαζνξηζµφο ηεο µειινληηθήο απαζρφιεζεο ηνπ θάζε εξγαδνµέλνπ.  

D.  Ο εληνπηζµφο ελφο έξγνπ ηδηαίηεξεο αμίαο, ην νπνίν πξαγµαηνπνηήζεθε ζε 

ζπγθεθξηµέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

E. Ο εληνπηζµφο πεδίσλ εξγαζίαο ή θαζεθφλησλ φπνπ ε απφδνζε είλαη ραµειφηεξε απφ 

ην επηδησθφµελν πξφηππν, αιιά µπνξεί λα βειηησζεί αλ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε.  

F. Ο εληνπηζµφο ησλ αηνµηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ (ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ ζα 

δηαµνξθψζεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξαµµα ηεο επηρείξεζεο)  
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G.  Ζ ελζάξξπλζε θαη ε πξνζθνξά θηλήηξσλ πξνο ηνπο εξγαδφµελνπο κε ζθνπφ λα 

βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ εξγαζία. 

H. Ο εληνπηζµφο θαη ε θαηαγξαθή νπνηαζδήπνηε δπζθνιίαο πνπ αθνξά µηα ζέζε 

εξγαζίαο θαη ε νπνία ίζσο δελ έρεη θαηαγξαθεί αθφµα . 

I.  Ζ βειηίσζε ζηελ επηθνηλσλία αλάµεζα ζηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδφµελνπο.  

J.  Ζ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηα ζηειέρε ή ηνλ επφπηε, πξνθεηµέλνπ λα απνθαζίζεη ην 

χςνο ηεο αχμεζεο ηνπ µηζζνχ πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ή λα πξνηαζεί αμηνθξαηηθά.  

K. Ζ αλαθάιπςε θαη ε αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ δεµηνπξγία µηαο πην 

απνηειεζµαηηθήο επηρείξεζεο.  

 

ρεδηαζκόο ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο  

Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

θιάδνπο, δηαθέξνπλ νη ηξφπνη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, αθνχ θάζε επηρείξεζε δηαζέηεη 

δηαθνξεηηθφ φξακα, ζηξαηεγηθή θαη ζηφρνπο. Όινη απηνί νη παξάκεηξνη  δηαθνξνπνηνχλ θαη 

ηα ζηνηρεία θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε εξγαδφκελνο  πξέπεη λα αμηνινγεζεί. Ωζηφζν, 

απηφ πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν γηα θάζε επηρείξεζε είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ  

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο βάζε ηνπ νπνίνπ (Παπαζηεθαλάθε, ζεµεηψζεηο µαζήµαηνο ∆ηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ, 2008)[13]: 

 

1 Θα ζπγθεθξηµελνπνηεί ηε θηινζνθία ηεο αμηνιφγεζεο ζηε ζπγθεθξηµέλε επηρείξεζε, 

δειαδή νη ζηφρνη θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο αμηνιφγεζεο (γηαηί αμηνινγνχµε) 

2 Θα πξνζδηνξίδνληαη νη επηδφζεηο πνπ ζα αμηνινγνχληαη θαη ηα θξηηήξηα µε ηα νπνία 

απηέο ζα αμηνινγνχληαη (ηη αμηνινγνχµε) 

3 Θα πξνζδηνξίδνληαη νη µέζνδνη µέηξεζεο/αμηνιφγεζεο (πσο αμηνινγνχµε) 

4 Θα απνζαθελίδνληαη νη αξµνδηφηεηεο φζσλ εµπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε(πνηνο 

αμηνινγεί). 

 

ηόρνη Αμηνιόγεζεο  

Οη ζηφρνη ηνπ ζπζηήµαηνο αμηνιφγεζεο είλαη:  

 

 Ο έιεγρνο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνµέλσλ µε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο  

  Ζ ζπλερήο αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ε παξαθίλεζε ηνπο γηα πην 

πςειή απφδνζε . 

  Ζ ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αµνηβέο, ηα 

θίλεηξα, ηελ εθπαίδεπζε, ηηο πξναγσγέο, ηηο µεηαζέζεηο θαη ηηο πξνζιήςεηο.  

  Ζ αίζζεζε δηθαηνζχλεο θαη αμηνθξαηίαο αλάκεζα ζηνπο εξγαδνµέλνπο  

  Ζ ελίζρπζε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ. 



                                                                                            

[24] 

 

Σξόπνη αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ  

Με ζθνπφ ηελ απνθπγή ιαζψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θάηη πνπ είλαη πνιχ εχθνιν λα 

ζπκβεί θαζψο είλαη κία δχζθνιε δηαδηθαζία, βξέζεθαλ δηάθνξνη ηξφπνη νη 

νπνίνη , παξ‟ φια απηά εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζεηηθά αιιά θαη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα.(Ξεξνηχξε - Κνπθίδνπ, 2001:178)[14] 

Οη ηξφπνη πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνµέλσλ είλαη : 

 Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο µε βάζε ηηο µεζφδνπο ζχγθξηζεο (comparative 
procedures)  
 

 O ηξφπνο αμηνιφγεζεο µε βάζε ηα απφιπηα θξηηήξηα (absolute 
standards) 

 
 O ηξφπνο αμηνιφγεζεο βάζεη ηεο επίηεπμεο ησλ αληηθεηµεληθψλ ζηφρσλ 

(management by objectives) 
 

 O ηξφπνο πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ άµεζε µέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 
(performance measurements).  

Πιενλεθηήκαηα Αμηνιόγεζεο   

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήµαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαδνµέλσλ είλαη (Φαλαξηψηε, 2004:326)[16]:  

Γηα ηνλ νξγαληζµό:  

 

 Ζ δεµηνπξγία µηαο βάζεο αλάπηπμεο, ησλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ δπλαηφηεηα δεµηνπξγίαο ελφο αξρείνπ πνπ ζρεηίδεηαη µε ηηο απνδφζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ρξεζηµεχεη ζηε δηαδηθαζία  πξναγσγήο ηνπ πξνζσπηθνχ.   

 Ζ αλάπηπμε ελφο απνηειεζµαηηθνχ µέζνπ επηθνηλσλίαο µε ην πξνζσπηθφ.  

 Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπ ηµήµαηνο θαη ηνπ νξγαληζµνχ.  

 

Γηα ηνλ εξγαδόµελν: 

 

 Έλα µέζν πιεξνθφξεζεο ηνπ, σο πξνο ηελ απφδνζε ηνπ ζηελ εξγαζία. 

 Μηα επθαηξία ππνθίλεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επηηεχγκαηα ζπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζπµµεηνρήο ζε µειινληηθνχο θαζηεξσκέλνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 

  Γηα ηνλ πξντζηάµελν:  

 

 Δπθαηξίεο γηα ηελ άζθεζε ελφο θξίζηµεο ζεµαζίαο δηεπζπληηθνχ έξγνπ. 
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 ∆πλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ πθηζηαµέλσλ, πξάγµα πνπ µπνξεί λα ζεσξεζεί σο πνιχ 

ζεµαληηθφ δηεπζπληηθφ πξνζφλ, πνπ παίδεη ξφιν – θιεηδί ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

νξγαληζµνχ. 

 Μέζν γηα ηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο µε ηνπο 

πθηζηαµέλνπο.  

 Δπθαηξίεο γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νµάδαο µε ηελ επηθέληξσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνµέλσλ. 

 

2.4 τρατηγικέσ-Κίνητρα αύξηςησ τησ απόδοςησ των 
εργαζομένων και οι προκλήςεισ τουσ 

Απηή ε ππνελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε πην ζεκαληηθή γηα ην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο πνπ κειεηάκε δηφηη φια μεθηλνχλ απφ ηνλ ιφγν πνπ ππάξρεη ε 

επηρεηξεκαηηθή αγνξά ,ην θίλεηξφ ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ην θίλεηξν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δνπιεχεη γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. Αλάκεζα ζηηο 

δχν πιεπξέο ππάξρεη έλαο θνηλφο παξαλνκαζηήο ν νπνίνο είλαη ην (θέξδνο-

ρξήκα). Απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ην θέξδνο πνπ ζα θαηαθέξεη λα βγάιεη 

ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ηελ 

αληηπξνζσπεχεη θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ , ην πφζν ηθαλνπνηεηηθφο 

ζα είλαη ν κηζζφο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δνπιεηά πνπ πξνζθέξνπλ. Παξ‟φια 

απηά εκείο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πιεπξά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηα 

θίλεηξα πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζηελ 

εξγαζία. 

 Δζσηεξηθή ζηξαηεγηθή παξαθίλεζεο  

Ο εζσηεξηθφο θφζκνο ηνπ θάζε αηφκνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηε ζπκπεξηθνξά 

αιιά θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. Ζ 

εζσηεξηθή δξαζηεξηνπνίεζε έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά θπξηφηεξα απ‟ ηα 

νπνία είλαη(Μαθξπγησξγάθεο, 2001)[17] :  

• Οη αλάγθεο θη επηζπκίεο θάζε αηφκνπ είλαη απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ. Πνιιέο 

θνξέο ηξίηα άηνκα κπνξεί λα πξνζπαζνχλ λα ην επεξεάζνπλ, αιιά ηειηθά ε 

απφθαζε γηα ην ηη επηζπκεί ν ίδηνο βαζίδεηαη κφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ.  

• Οη αλάγθεο θη επηζπκίεο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν είλαη μερσξηζηέο, δηφηη 

θαζνξίδνληαη απ‟ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ην βηνινγηθφ θαη 

ςπρνινγηθφ ηνπ θφζκν θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Έλα άηνκν κπνξεί λα αληηιεθζεί 

δηαθνξεηηθά ηηο επηζπκίεο ηνπ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη 

κνλαδηθέο θαη απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ, κεξηθέο απφ απηέο ηαπηίδνληαη θαη 

κνηάδνπλ κε άιισλ αηφκσλ, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

λα δεκηνπξγνχλ θνηλέο νξγαλψζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαγθψλ ηνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο θνηλέο απηέο 

αλάγθεο φισλ ησλ αηφκσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, εάλ ηα εγεηηθά ζηειέρε κηαο 
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εηαηξείαο γλσξίδνπλ απηέο ηηο θνηλέο αλάγθεο  κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ηηο 

νκάδεο απηέο πξνο φθεινο ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Όιεο νη ζεσξίεο πεξί αλζξψπηλσλ αλαγθψλ βαζίδνληαη ζε ηξία ζεκεία: 

 Κακία αλάγθε δελ κπνξεί πνηέ λα ηθαλνπνηεζεί πιήξσο. Γη‟ απηφ 

απαηηείηαη κεξηθή κφλν ηθαλνπνίεζε κηαο αλάγθεο πξηλ ν άλζξσπνο 

επηδηψμεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επφκελεο. 

 

 Οη αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ ζπλερψο κεηαβάιινληαη  θαη ζπλήζσο δελ 

είλαη θαλ ζπλεηδεηέο.  

 

 Δπεηδή νη αλάγθεο ζπρλά έρνπλ ζρέζε κε ηελ νκάδα, ζπρλά 

αιιειεμαξηψληαη. π.ρ. ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν ηθαλνπνηεί ηε 

βηνινγηθή ηνπ αλάγθε γηα θαγεηφ εμαξηάηαη απ‟ ηηο θνηλσληθέο ηνπ 

αλάγθεο πνπ θαζνξίδνληαη απ „ ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηνπ ζέζε. 
(Μαθξπγησξγάθεο, 2001)[17] 

Δμσηεξηθή ζηξαηεγηθή παξαθίλεζεο   

Ζ ζεσξία ηεο εμσηεξηθήο παξαθίλεζεο πεξηιακβάλεη  παξάγνληεο πνπ έρεη ππφ 

ηνλ έιεγρφ ηνπ έλα εγεηηθφ ζηέιερνο θη νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ ζέκαηα φπσο 

είλαη ν κηζζφο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ζέκαηα 

πεξηερνκέλνπ εξγαζίαο φπσο είλαη ε αλαγλψξηζε, νη πξναγσγέο θ.η.ι. Κάζε 

εγεηηθφ ζηέιερνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί εθείλα ηα κέζα εμσηεξηθήο 

ππνθίλεζεο πνπ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

πξνο  επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ ηεο θάζε επηρείξεζεο. Σα κέζα απηά κπνξεί 

λα είλαη ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Δπηβξαβεχνληαο ηελ θαιή απφδνζε ή ηηκσξψληαο 

θάπνηνλ κε θαθή απφδνζε. Αξθεηνί απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο  ζεσξνχλ φηη ε 

νκαδηθή, ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θάζε νξγαληζκφ ηνπο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα  λα πεηχρνπλ θη νη ίδηνη ζθνπνχο, ηνπο νπνίνπο δηαθνξεηηθά 

ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα πινπνηήζνπλ. Σέηνηα άηνκα δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ απηφ 

δξαζηεξηνπνίεζεο. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη άηνκα ηα νπνία δελ αληηιακβάλνληαη 

φηη κέζσ ηηο εξγαζίαο ηνπο θαη ησλ ζηφρσλ απηψλ ηθαλνπνηνχλ θαη δηθέο ηνπο 

αλάγθεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Απηνί νη άλζξσπνη δελ δηαζέηνπλ εζσηεξηθή 

παξαθίλεζε θαη ην κφλν πνπ ηνπο απαζρνιεί είλαη ηα ρξήκαηα, γηα λα 

θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηα ηα άηνκα απηά ζα πξέπεη ηα εγεηηθά 

ζηειέρε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εμσηεξηθή δξαζηεξηνπνίεζε γηα λα ηνπο 

θάλνπλ λα εξγαζηνχλ πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ην εγεηηθφ ζηέιερνο πξέπεη λα γλσξίδεη πνηα  κέζα κπνξνχλ νη πθηζηάκελνη  

ηνπ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. (Μαθξπγησξγάθεο, 2001)[17]  

Αληακνηβέο  

Κίλεηξν ηεο απνδνηηθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ απνηειεί ε αληακνηβή πνπ 

πεξηκέλεη, πξνζθέξνληαο ηελ εξγαζία ηνπ αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζε κία 

επηρείξεζε επεξεάδνληαο άκεζα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ θαη θαζνξίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ηηο επηπιένλ πξνζπάζεηέο ηνπ. Οη αληακνηβέο απηέο είλαη δχν εηδψλ:  

 εμσηεξηθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη  



                                                                                            

[27] 

 

 εζσηεξηθέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ.  

αλ εμσηεξηθέο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο αληακνηβέο, ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαζρφιεζεο. αλ εζσηεξηθέο πάιη 

ζεσξνχκε ηηο ςπρνινγηθέο αληακνηβέο, πνπ θαιχπηνπλ θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ 

αηφκνπ, αλάγθεο εθηηκήζεσο, αλάγθεο απηνεθπιήξσζεο  (Μαθξπγησξγάθεο, 2001)[17]  

 Δμσηεξηθέο αληακνηβέο  

 Οηθνλνκηθέο αληακνηβέο: Απηέο δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο θαη έκκεζεο.  

 Άκεζεο είλαη νη κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα, ηα πξνγξάκκαηα ζπκκεηνρήο 

ζηα θέξδε, ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. 

 

  Έκκεζεο νηθνλνκηθέο αληακνηβέο είλαη ηα δηάθνξα ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα πξνγξάκκαηα απνθηήζεσο κεηνρψλ, ε πγεηνλνκηθή 

αζθάιηζε, ε ρξνληθή δηάξθεηα εξγαζίαο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

θαλνληθήο άδεηαο, νη επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε θαη 

ηπρφλ άιιεο παξνρέο πνπ ελδερνκέλσο δηαθέξνπλ απφ επηρείξεζε ζε 

επηρείξεζε.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο αληακνηβήο σο θίλεηξν δελ είλαη ίδηα ζε 

θάζε άηνκν, αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ,ην επίπεδν ηεο 

ζέζεο ,ηα παθέηα παξνρψλ θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θ.α. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη, θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο  ηελ 

απνδνηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ψζηε λα επηηχρεη ηελ 

νινθιεξσηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.  

Οη πξνυπνζέζεηο είλαη δπν:  

α. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη άκεζνο ζχλδεζκνο κεηαμχ ρξεκαηηθήο 

αληακνηβήο θαη επηδφζεσο. Ζ ζχλδεζε απηή είλαη εχθνιε ζε έξγα, φπνπ ε 

επίδνζε κπνξεί λα κεηξεζεί επαθξηβψο (ζε αξηζκεηηθέο κνλάδεο), φπσο 

ζπλήζσο ζηα έξγα ησλ θαηψηεξσλ βαζκίδσλ ηεο νξγαλψζεσο. ηηο κεζαίεο θαη 

αλψηεξεο βαζκίδεο, φπνπ ιφγσ ηεο θχζεσο ηνπ έξγνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, θαζνξίδεηαη θάπνηα βαζηθή 

ακνηβή θαη πέξα απφ απηή ρνξεγνχληαη πξφζζεηεο παξνρέο κε ηε κνξθή 

επηδνκάησλ, αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί.  

β. Δίλαη επίζεο απαξαίηεην ε ζχλδεζε πξφζζεηεο ρξεκαηηθήο αληακνηβήο θαη 

επηδφζεσο λα γίλεη αληηιεπηή θαη ζπλεηδεηή απφ ηνλ εξγαδφκελν. Γηα λα πεηχρεη 

θάηη ηέηνην: ε δηαδηθαζία ρνξεγήζεσο ησλ πξφζζεησλ ρξεκαηηθψλ αληακνηβψλ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζ‟ έλα απιφ θαη θαηαλνεηφ ζχζηεκα ην νπνίν λα 

γλσζηνπνηεζεί θαη λα αλαιπζεί ζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη λα ειεγρζεί φηη πξάγκαηη έγηλε θαηαλνεηφ θαη λα βαζίδεηαη ζε 

έλα αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα αμηνινγήζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ. (Μαθξπγησξγάθεο, 

2001)[17]  
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Αλ πινπνηεζνχλ νη δχν παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, είλαη απφιπηα βέβαην φηη ζην 

θίλεηξν ηεο ρξεκαηηθήο αληακνηβήο ζα ελδψζνπλ ηα άηνκα εθείλα πνπ ηελ 

εθηηκνχλ ηδηαίηεξα. Σέηνηα άηνκα ζεσξνχληαη γεληθά ηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο, έρνπλ απμεκέλεο πιηθέο 

αλάγθεο θαη πηζαλφηεηα βξίζθνληαη ζην ζηάδην «πγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ», 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν S.W. Gellerman ζην βηβιίν ηνπ "Motivation 

and Productivity” (ΑΜΑ, 1963, θεθ. 14).  

Δζσηεξηθέο αληακνηβέο 

 Όζν ην άηνκν ληψζεη εμαζθαιηζκέλν νηθνλνκηθά, κεηψλεηαη ε αμία ησλ 

εμσηεξηθψλ αληακνηβψλ θαη αξρίδεη ε επηδίσμε ηεο απφιαπζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

αληακνηβψλ. πγθεθξηκέλα, εζσηεξηθέο αληακνηβέο πνπ έλα άηνκν αλαδεηά λα 

απνιαχζεη κέζα ζε κηα επηρείξεζε είλαη: 

 1. Ζ ζπλαλαζηξνθή κε άιια άηνκα ηα νπνία βνεζά θαη δέρεηαη ηε βνήζεηά 

ηνπο. Ζ δπλαηφηεηά ηνπ απηή ηθαλνπνηεί ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ. Μηα ηέηνηα 

επηζπκία αλαπηχζζεηαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο θαη θαηαζηάζεηο.  

2. Σν γφεηξν, ην θχξνο, ε δχλακε θαη γεληθά ε αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ν εξγαδφκελνο. Όιεο απηέο νη αληακνηβέο ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο 

γηα απηνεθηίκεζε. Οη άλζξσπνη, άιινη πεξηζζφηεξν θαη άιινη ιηγφηεξν, 

επηδεηνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη παξαδνρή ησλ άιισλ κε δηαθφξνπο ηξφπνπο. 

Άιινη επηδεηνχλ ηα πιηθά κέζα πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα απνθηήζνπλ θχξνο 

ελψ άιινη ηηο εζηθέο αληακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ επηηεχγκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη 

ην ζεβαζκφ θαη ηελ παξαδνρή ησλ άιισλ. Σν επίηεπγκα δειαδή ε δπλαηφηεηα 

λα εθηειεί θαλείο ηελ εξγαζία ηνπ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ε ιχζε φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζ‟ απηή θαη πην πέξα: ε πξνζσπηθή επηηπρία θαη 

αλάπηπμε. Ζ αληακνηβή απηή ηθαλνπνηεί ην αλψηεξν επίπεδν ησλ αλζξσπίλσλ 

αλαγθψλ, ηηο αλάγθεο γηα απηνεθπιήξσζε. (Μαθξπγησξγάθεο, 2001)
[17]

  

Παξάγνληεο παξαθίλεζεο  

Σν ρξήκα έρεη αλαδεηρζεί σο ην ζχκβνιν επηηπρίαο θαη θνηλσληθήο θαηαμίσζεο 

γηα έλαλ άλζξσπν, ηαπηφρξνλα κε ην φηη απνηειεί θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Δίλαη έλα δπλαηφ θίλεηξν ππνθίλεζεο 

ησλ αλζξψπσλ, παξφια απηά είλαη ιάζνο λα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ σο θίλεηξν 

εξγαζίαο εηδηθά φηαλ ε ακνηβή δελ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ(Montana & Bruce)[18].Οη παξάγνληεο παξαθίλεζεο 

ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα αιιάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο δσήο (ζηελ αξρή 

ηεο θαξηέξαο, ζηελ πεξίνδν δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, ζηελ σξηκφηεηα, ιίγν πξηλ 

ηελ ζχληαμε θιπ.). ε πνιιέο έξεπλεο  καθξνρξφληαο βάζεο έρνπλ δηαπηζησζεί 

απηέο νη αιιαγέο θαζψο θαη πνιιέο νκνηφηεηεο ζηελ θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ νη άλζξσπνη ζεσξνχλ ζαλ πην ζεκαληηθνχο γη‟ απηνχο «Ο θαιφο κηζζφο». 

Παξάγνληαο φπσο νη παξαθάησ ζπάληα δειψλνληαη πξψηνη( Montana & Bruce)[18]:  

 

• Να ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ.  
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• Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο απαζρφιεζεο.  

• Δπθαηξίεο γηα ελδηαθέξνπζα δνπιεηά.  

• Γπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε θαη βειηίσζή.  

• Δπθαηξίεο πξναγσγήο. 

 • Καιφο πξντζηάκελνο - θαινί ζπλάδειθνη.  

• Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο - θιίκα.  

Όινη απηνί νη παξάγνληεο δε ζεκαίλνπλ πσο ε ρξεκαηηθή ακνηβή παχεη λα είλαη 

θίλεηξν, απιά επηζεκαίλνπκε πσο δελ είλαη θαη ην κνλαδηθφ. Μπνξεί ην ρξήκα 

λα είλαη απηφ πνπ νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζηελ εξγαζία , δελ ζεκαίλεη φκσο φηη 

φινη εξγάδνληαη  κε δήιν θαη πξνζπκία. αθψο , ππάξρνπλ θη άιινη παξάγνληεο  

πέξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο , γηα ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ πνπ πξέπεη λα 

δηεξεπλεζνχλ.  

Οη άλζξσπνη, παξαθηλνχληαη θη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ θακία θνξά 

ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ε επίδξαζή ηνπο είλαη πνιχ πην ηζρπξή απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ. Ζ εξγαζία απφ κφλε ηεο δελ είλαη θίλεηξν. Οη πξνζδνθίεο ελφο 

αλζξψπνπ απφ απηή, είλαη πνπ δξνπλ ππνθηλψληαο ηνλ. Μ‟ άιια ιφγηα 

δνπιεχνληαο (αιιά θαη «ζπκκεηέρνληαο) θάπνηνο, κπνξεί εθηφο απφ ρξήκαηα - ή 

παξάιιεια κε απηά, λα επηδηψθεη.( Montana & Bruce)[18] : 

• Πξνζσπηθή επηηπρία.  

• Αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ.  

• πκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

• Απηνλνκία.  

• Πξφθιεζε, ελδηαθέξνλ θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε θιπ.  

 

Σν θάζε άηνκν δηαζέηεη έλα δηθφ ηνπ φξακα επίηεπμεο ζηφρσλ θαη πξνζδνθηψλ, 

πνπ αλ απηφ ηθαλνπνηείηαη κέζα απφ ηελ εξγαζία θαη ηηο πξάμεηο ηνπ, επεξεάδεη 

ζεηηθά ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ. Ο θάζε «πξντζηάκελνο» πξέπεη λα αζρνιείηαη κε 

ηελ αλαθάιπςε ησλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ παξαθίλεζεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ 

βνεζψληαο ηνπο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, κέζα απφ ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ απηφο θη εθείλνη ππεξεηνχλ. Οη ελζαξξχλζεηο θάζε 

ινγήο, ε ηφλσζε ηνπ εζηθνχ κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ έπαηλν, απνηεινχλ 

θίλεηξα αχμεζεο ηεο απφδνζεο ηεο θάζε εξγαζίαο( Montana & Bruce)[18]  
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Οη πξνζσπηθέο κνπ πξνηάζεηο αχμεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη νη 

παξαθάησ: 

1. Ο Έπαηλνο θαη ε Δλζάξξπλζε.  

Λφγσ ηνπ φηη ε θνηλσλία καο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα έληνλν θαηλφκελν γεληθήο 

ακθηζβήηεζεο ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αμηψλ ηεο, ην θάζε δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ζα 

πξέπεη λα εδξαηψλεη ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ, ελζαξξχλνληαο  θαη  

παξαθηλψληαο ηα άηνκα απηά αλαγλσξίδνληαο ηε δνπιεηά ηνπο. Ο έπαηλνο θαη ε 

ελζάξξπλζε απμάλνπλ ηελ παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε απνηέιεζκα λα 

απμάλεηαη θαη ε επίδνζε ηνπο. Ο έπαηλνο, φκσο, πνιχ εχθνια κπνξεί λα 

παξεμεγεζεί ζαλ έλλνηα θαη λα ράζεη ηελ αμία ηνπ αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

εθπιήξσζεο  θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. Αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ε πξάμε 

απηή κπνξεί λα εξκελεπηεί γηα ην θάζε άηνκν σο έιεγρνο κε απνηέιεζκα λα 

παχεη λα ππάξρεη παξαθίλεζε γηα απηφ. Γεληθά νη ππάιιεινη επηζπκνχλ 

δηεπζπληέο πνπ λα δεκηνπξγνχλ έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ, έλα πεξηβάιινλ κε 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ .Έλαο δηεπζπληήο ζα πξέπεη επίζεο λα 

δηαζέηεη κεγάιε ππνκνλή, λα αθνχεη κε πξνζνρή ηα πξνβιήκαηα ησλ 

πθηζηακέλσλ θαη λα παξέρεη θάζε βνήζεηα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο.  

2. Αλαγλψξηζε  

Ζ αλαγλψξηζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο παξάγνληεο 

ηθαλνπνίεζεο θαη παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αξθεηνί απφ ηνπο Δξεπλεηέο 

πξνηείλνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο ηθαλνπνίεζεο ηνπ παξάγνληα απηνχ, φπσο ν 

έπαηλνο γηα ηηο ηδέεο ηνπο θαη γηα ηελ εξγαζία πνπ θάλνπλ. Δπίζεο, ε 

αλαθνίλσζε θαη ε αληακνηβή ηεο πξνζπάζεηά ηνπο, θαη ε παξνρή θάζε 

δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηδεψλ πνπ πξνηείλνπλ.  

3. Παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο  

Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βξαρλά γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ζ 

αζαθήο δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ θαη κία άζρεκε αμηνιφγεζε κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο πθηζηακέλνπο πξνθαιψληαο ηνπο 

αλαζθάιεηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε σο 

δηαδηθαζία αλ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν 

παξαθίλεζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη δηεπζπληέο νθείινπλ λα παξαηεξνχλ κε 

πξνζνρή ηνπο ππαιιήινπο ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη λα θαηαγξάθνπλ 

αλαιπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

παξαρσξνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ ππάιιειν, ρσξίο λα θάλνπλ θξηηηθή, 

παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζ‟ απηνχο λα αμηνινγήζνπλ κφλνη ηνπο, ηνπο 

εαπηνχο ηνπο. Πην απιά, ππάξρεη κηα ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ 

πξντζηάκελν θαη ζηνλ πθηζηάκελν. Ο Oldham πηζηεχεη φηη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο ππαιιήινπο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο, κπνξεί λα έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαθίλεζήο ηνπο, γη‟ απηφ θαη ν επφπηεο 

πξέπεη λα βξεη κεζφδνπο λα παξέρεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε απηή φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξα (Montana & Bruce)[18] .  
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4.Δξεζίζκαηα γηα ηνπο ππαιιήινπο  

Μέζα ζε θάζε νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη λα δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε, έλα θιίκα πνπ λα εληζρχεη θαη λα 

δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο ηδέαο θαη φρη έλα θαηαπηεζηηθφ θιίκα πνπ 

απνηέιεζκα έρεη λα ηελ αθαλίζεη . Δηδηθφηεξα ν Schwartzrock πξνηείλεη φηη λέεο 

ηδέεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ηφηε θαη κφλν ηφηε, φηαλ επηηξαπεί ζηνπο 

ππαιιήινπο λα πεηξακαηηζηνχλ κφλνη ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ ην θφβν φηη αλ 

απνηχρνπλ κπνξεί λα ειεγρζνχλ.  

 

2.5 τυλ ηγεςίασ ςτην επιρροή τησ απόδοςησ του ανθρώπινου 
δυναμικού 

Οξηζκόο εγεζίαο 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία σο «Ζγεζία» (Leadership) κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα επεξεάδεη θαη λα παξαθηλεί έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αληίζηνηρα κηαο νκάδαο ή ελφο νξγαληζκνχ, ε νπνία είλαη πάληα 

ζθφπηκε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ ηειηθφ ζηφρν. Δίλαη κηα δηαδηθαζία κε αίζζεκα 

θνηλσληθήο επηξξνήο θαη πεξηιακβάλεη ηελ εζεινληηθή δξάζε ησλ νπαδψλ.  

Καηά ηνλ Likert πνπ δηεξεχλεζε ηνλ ηνκέα ηεο εγεζίαο, αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ ζηε βάζε 

ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ εγεζίαο[19]: 

1) Απηαξρηθό-Δθκεηαιιεπηηθό 

ην απηαξρηθφ- εθκεηαιιεπηηθφ, φπνπ νη ζηφρνη ηεο νξγάλσζεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη θηάλνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο  κε ηελ κνξθή δηαηαγψλ. Ζ εκπηζηνζχλε 

πξνο ηνλ εγέηε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη ε ππνθίλεζε επηδηψθεηαη κφλν κέζσ ηεο 

ηηκσξίαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη νη ζρέζεηο πθηζηακέλσλ θαη 

πξντζηακέλσλ είλαη αλχπαξθηεο. 

2) Καινπξναίξεην Απηαξρηθό 

Καηά ην θαινπξναίξεην απηαξρηθφ, ν εγέηεο είλαη απηαξρηθφο, φκσο επηηξέπεη θάπνηαο 

κνξθήο επηθνηλσλία κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηνχην γηα λα ηνπο δείμεη φηη είλαη πξνζηηφο 

θαη φηη γίλεηαη απζηεξφο κφλν θαη κφλν γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. ην ζχζηεκα απηφ 

επηηξέπεηαη κηαο κνξθήο επηθνηλσλίαο θαη νη εξγαδφκελνη απνδίδνπλ πην απνδνηηθά. 

3) πκβνπιεπηηθό 

Καηά ην ζπκβνπιεπηηθφ ζχζηεκα, ε εκπηζηνζχλε επηθεληξψλεηαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο 

εγέηεο κέζσ ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Ζ 

ηηκσξία σο ηξφπνο ζπκκφξθσζεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν πεξηζηαζηαθά. 
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4) πκκεηνρηθό 

Καηά ην ζπκκεηνρηθφ ζχζηεκα, ν εγέηεο έρεη εκπηζηνζχλε ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Οη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπνπ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Δπίζεο, ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ζε ηζρχ. Σν θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ε ζπιινγηθή εξγαζία. 

Ηδηαίηεξα θξίζηκεο ζηελ αλάπηπμε ηεο εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θξίζεθαλ δχν δηαζηάζεηο απφ 

έξεπλεο πνπ έγηλαλ ηε δεθαεηία ηνπ 60‟ ,φπνπ ραξαθηήξηδαλ ηε απνηειεζκαηηθή εγεζία ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο : 

 ην αλ κπνξεί ν εγέηεο λα νξίδεη θαη λα θαηεπζχλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ κε ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ  

 

 ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εκπλεχζεη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε κέζα απφ 

ην ζεβαζκφ, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο αλζξσπνθεληξηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (Κνπηνχδεο, 1999)[20] 
 

 Ο Likert θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην πην απνηειεζκαηηθφ ζηπι εγεζίαο 

είλαη  ην ζπκκεηνρηθφ. Δπίζεο ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρεη αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ 

ζηπι εγεζίαο θαη βαζκνχ απφδνζεο κίαο νκάδαο, αιιά απηή δεκηνπξγείηαη κε 

ηελ παξέκβαζε θάπνησλ άιισλ κεηαβιεηψλ, πνπ θαηά ηνλ Likert νλνκάδνληαη 

παξεκβαίλνπζεο[23]. 

 

 

Λάο Τςε «Αν και θ κζςθ ςου είναι μπροςτά, μπεσ ςτο πλάι για να μθν εμποδίηεισ τον δρόμο τουσ» 
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Γ’ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

3.1 τόχοσ και αντικείμενο τησ έρευνασ 
 

Ο ζηφρνο θαη ην αληηθείκελν απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο, πνηα θίλεηξα ζεσξνχλ νη 

εξγαδφκελνη ζεκαληηθά ,πφζν ζσζηά εθπαηδεχνληαη θαη πην είλαη γη‟απηνχο ην θαηάιιειν 

εγεηηθφ πξφηππν. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε ζηνπο ππαιιήινπο ελφο 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ΑΒ.ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κε ην 

ιηαληθφ εκπφξην. 

Πξνζπάζεζα  ινηπφλ, κέζσ ηεο έξεπλαο απηήο λα δηεξεπλήζσ 

θαηά πφζν εθαξκφδνληαη φζα αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα κέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

3.2 Είδοσ τησ Έρευνασ 
 

Μία έξεπλα κπνξεί λα δηεμαρζεί είηε κε ηελ πνηνηηθή είηε κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα. Ζ 

Πνηνηηθή Έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαηαζηάζεσλ ρσξίο πξαγκαηηθά 

http://mihpap.blogspot.com/2009/03/likert.html
https://etetradio.wordpress.com/2010/08/16/igesia-theoria-style-1
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αξηζκεηηθά  θαη ζηαηηζηηθά κεγέζε, αιιά κε ηε δηεμαγσγή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ 

ή ζπδεηήζεσλ κε θάπνην απφ ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Πνζνηηθή 

Έξεπλα βαζίδεηαη ζε αμηφπηζηα, αξηζκεηηθά θαη ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη. 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία επέιεμα ηελ πνζνηηθή έξεπλα. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη ήζεια λα 

έρσ φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

δηφηη, αλ γηλφηαλ πνηνηηθά, ζα ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξν θαη δελ ζα ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα. Δπίζεο, ε ζχληαμε ελφο θαιά ζρεδηαζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ απαηηεί ιηγφηεξν απφ κηζή ψξα ρξφλν γηα λα απαληεζεί, ήηαλ κηα 

θαιχηεξε ιχζε δηφηη ε έξεπλα έγηλε ζε πξαγκαηηθνχο ρξφλνπο εξγαζίαο.  

 

3.3 Μέγεθοσ του Δείγματοσ 
  

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο επηιέρζεθε ιφγσ επθνιίαο 

πξφζβαζεο. Σα άηνκα πνπ καο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ δχν ππάιιεινη απφ 

θάζε ηκήκα. Γειαδή : 

 

 2 άηνκα απφ ηα ηακεία  

 2 άηνκα απφ ην ηκήκα ηνπ καλάβηθνπ  

 2 άηνκα απφ ην ηκήκα ησλ αιινηψζηκσλ   

 2 άηνκα απφ ην ηκήκα ηνπ θξενπσιείνπ  

 Καη 2 άηνκα απφ ην ηκήκα ησλ ηππνπνηεκέλσλ 

πλνιηθά δειαδή έρνπκε έλα δείγκα n= 10 αηφκσλ. 

3.4 Μέθοδοσ υλλογήσ Πληροφοριών 
 

Ζ κέζνδνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ 31 εξσηήζεηο θαη είλαη δηαρσξηζκέλν ζε έμη ππνθαηεγνξίεο.  

1 ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ  

2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

3 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

4 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ  

5 ΣΤΛ ΖΓΔΗΑ 

6 ΑΠΟΓΟΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαιχζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη απφ ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS. 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην ππφδεηγκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ εθαξκφζακε. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Δπί ηνπ παξφληνο πξαγκαηνπνηψ έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο γλσζηήο αιπζίδαο ζνχπεξ-κάξθεη ΑΒ.ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ  κε 

ζέκα: 
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 «Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ»  

Καη ζαο πξνζθαιψ λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηφ ην εξεπλεηηθφ έξγν, 

ζπκπιεξψλνληαο έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην πνπ επηζπλάπηεηαη εδψ. Μέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ειπίδσ λα απνθηήζσ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Διπίδσ ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο λα 

βειηηψζνπλ ηε γλψζε γχξσ απφ ηελ θαηαλφεζε ζηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δγγπψκαη φηη νη απαληήζεηο ζα παξακέλνπλ  εκπηζηεπηηθέο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα αθαδεκαηθνχο 

ζθνπνχο. 

Δάλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο ή αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ή ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ζε απηή ηε κειέηε, κπνξείηε λα 

επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ κέζσ ηεο παξαθάησ ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο: 

lamprinixosia@gmail.com 

 

Δθηηκψ ηδηαίηεξα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. 

 

 

 

ΣΟΜΔΑ Α  

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπηινγή απάληεζεο ζχκθσλα κε ηα δηθά ζαο 

δεδνκέλα. 

1.Πνην είλαη ην θχιν ζνπ; 

 Άληξαο 

 Γπλαίθα 

2.Πνηά είλαη ε ειηθία ζνπ; 

 20-25 
 26-30 
 31-35 
 36-40 
 >40 

3.Γηάξθεηα ππεξεζίαο ζηελ ηξέρνπζα ζέζε: Δηζάγεηε ηνπο κήλεο εάλ είλαη 
κηθξφηεξνο απφ 1 έηνο  

Καηαρσξίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ εηψλ  

 

ΣΟΜΔΑ Β 

Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αλαθέξνπλ πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο. 
Δπηιέμηε ηελ επηινγή πνπ αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν ηε γλώκε ζαο γηα 
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θαζέλα από ηα παξαθάησ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παξαθαινύκε λα 
επεμεξγαζηείηε ηηο απαληήζεηο ζαο. 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ 

4.Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο κνπ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

5.Τπάξρνπλ ζαθείο πνιηηηθέο πνπ δηέπνπλ ηελ αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ 
απαζρφιεζεο; 

 Ναη  
 Όρη   

6. Αλ απαληήζαηε “ΝΑΗ” παξαπάλσ , είλαη ε πνιηηηθή θαηάιιειε γηα ηηο 
αλάγθεο ζαο; 

 Ναη  
 Όρη  

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

7.  Ο νξγαληζκφο έρεη ζαθή πνξεία ζηαδηνδξνκίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο 
εξγαδνκέλνπο λα αλαπηπρζνχλ  

 πκθσλψ απφιπηα 

 πκθσλψ 

 Κάπσο ζπκθσλψ 

 Γηαθσλψ 

 Γηαθσλψ απφιπηα 

8. Πξνγξάκκαηα ζηαδηνδξνκίαο θαη αλάπηπμεο ππαιιήισλ πξνζθέξνληαη ζηνλ 
νξγαληζκφ: 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

9. Οη πηζαλφηεηεο πξναγσγήο κνπ εμαξηψληαη απφ ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ 
θαη ηεο εκπεηξίαο κνπ πνπ έρσ απνθηήζεη. 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
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 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

10. Απφ ηελ έληαμε κνπ ζηνλ νξγαληζκφ ζπλέρηζα λα απνθηψ πεξηζζφηεξεο 
δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία κνπ: 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

11. Ο νξγαληζκφο δηαζέηεη έλα εηήζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

 Ναη 
 Όρη  

Δάλ ΝΑΗ πηζηεχεηαη φηη εθαξκφδεηαη ζσζηά; 

 Ναη  
 Όρη  

 

12. Ο νξγαληζκφο έρεη κηα πνιηηηθή αληακνηβήο / απνδεκίσζεο ησλ ππαιιήισλ 
πνπ αθνινπζνχλ επίηεπμε επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο ; 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

13. Απνιακβάλσ λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

14. Δίκαη αθφκε παξαθηλεκέλνο φπσο ήκνπλ φηαλ πξσηνήξζα ζηελ 
νξγάλσζε/επηρείξεζε 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 
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15. Δθηειψ κφλν ην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξήζσ ηε δνπιεηά κνπ 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

 

16. Ζ εξγαζία κνπ είλαη ελδηαθέξνπζα θαη πξνθιεηηθή  

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

 17. Ζ δνπιεηά πνπ θάλσ έρεη πνιινχο ειέγρνπο ψζηε λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα 
ζηα  άηνκα γηα δεκηνπξγηθφηεηα 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

18. Πάληα εθπιεξψλσ ηα θαζήθνληα κνπ απνηειεζκαηηθά  

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

19. πρλά αλαιακβάλσ πξφζζεηα θαζήθνληα κε δηθή κνπ πξσηνβνπιία  

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

20. Παξέρσ πάληα έλα ρέξη βνεζείαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ φηαλ έρνπλ 
πεξηζζφηεξα θαζήθνληα  απφ απηά πνπ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ  

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 
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ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

21. Ο Σξέρσλ κηζζφο κνπ είλαη αλάινγνο κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ην επίπεδν 
εκπεηξίαο κνπ  

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

22. Αηζζάλνκαη φηη έρσ εηζπξάμεη έλα δίθαην πνζφ γηα ηελ εξγαζία πνπ θάλσ 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

23. Τπάξρνπλ παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πνπ εζείο δελ έρεηε θαη ζα πξέπεη λα 
ελζσκαησζνχλ ζηα ζεκεξηλά παθέηα παξνρψλ  

 Ναη  
 Όρη 

 

24. Ο νξγαληζκφο  ΑΒ.ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ αλήθεη ζηνπο «θαιν-πιεξσηέο» ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

 
 
ΣΤΛ ΖΓΔΗΑ 
 
  25. Πνηα ιέμε θαησηέξσ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 
ζηειερψλ ζαο ή ησλ επνπηηθψλ ζηειερψλ; 
 
 Απηνθξαηνξηθή  
 Γεκνθξαηηθή  

26.Ο επηβιέπσλ κνπ παξέρεη ππνζηεξηθηηθή επίβιεςε ζηα άηνκα θαη δηαηεξεί 
αξκνληθή ζρέζε εξγαζίαο  

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
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 Γηαθσλψ απφιπηα 

27. Ο επφπηεο /ππεχζπλνο παξέρεη έγθαηξε αλαηξνθνδφηεζε πνπ έρεη 
δηνξζσηηθή θχζε ζε ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή κνπ 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

28. Δίκαη ειεχζεξνο λα εθθξάζσ αληηθεηκεληθά ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ ζρεηηθά κε 
ηελ εξγαζία ζηνλ πξνηζηάκελφ κνπ 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

 

 

 

 

ΑΠΟΓΟΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

29. Οη ζηφρνη απφδνζήο κνπ είλαη ξεαιηζηηθνί 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

30. Πάληα ππεξβαίλσ ηνπο ζηφρνπο απφδνζήο κνπ 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

31. Τπάξρεη έλα ζαθέο ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 
νξγαληζκφ 

 πκθσλψ απφιπηα 
 πκθσλψ 
 Κάπσο ζπκθσλψ 
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 Γηαθσλψ 
 Γηαθσλψ απφιπηα 

 

αο Δπραξηζηψ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Διάγραμμα1: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το ποιο είναι το φφλο του δείγματοσ. 
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Διάγραμμα 31: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το θλικιακό εφροσ του δείγματοσ. 

 

 

 

Διάγραμμα 32: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με τθν διάρκεια υπθρεςίασ ςτθν τρζχουςα κζςθ. 
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Διάγραμμα 33: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ των εργαηομζνων ςε ςχζςθ με τθν 
διάρκεια υπθρεςίασ τουσ ςτθν τρζχουςα κζςθ. 
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Διάγραμμα 34: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με τθν ςαφινεια τθσ πολιτικισ που διζπει τθν ανανζωςθ 
των ςυμβάςεων απαςχόλθςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 35: Ποςοςτά απαντιςεων για το εάν θ πολιτικι είναι κατάλλθλθ για τισ ανάγκεσ των 
εργαηομζνων που απάντθςαν κετικά ςτθν προθγοφμενθ ερώτθςθ. 
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Διάγραμμα 36: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το αν υπάρχει ςαφισ πορεία ςταδιοδρομίασ που 
επιτρζπει τθν ανάπτυξθ των εργαηομζνων. 

 

 

 

Διάγραμμα 37: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το αν ο οργανιςμόσ προςφζρει ςτουσ 
υπαλλιλουσ προγράμματα εξζλιξθσ και ανάπτυξθσ. 
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Διάγραμμα 38: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με τθν πικανότθτα προαγωγισ ενόσ εργαηομζνου και αν 
αυτι εξαρτάται από το επίπεδο δεξιοτιτων και εμπειρίασ που διακατζχει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 39: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το εάν οι εργαηόμενοι μετά από τθν ζνταξθ τουσ ςτθν 
εταιρεία, ςυνζχιςαν να αποκτοφν περιςςότερεσ γνώςεισ για το αντικείμενο τθσ κζςθσ τουσ. 
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Διάγραμμα 40: Ποςοςτά απαντιςεων που αφορά τθν προςφορά ετθςίου προγράμματοσ εκπαίδευςθσ 
των εργαηομζνων από τθν εταιρεία. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 41 : Ποςοςτά απαντιςεων που διαπραγματεφουν ,για το αν ο οργανιςμόσ παρ’ ζχει 
πολιτικι ανταμοιβισ – αποηθμίωςθσ των υπαλλιλων που ακολουκοφν επίτευξθ επαγγελματικισ 
πιςτοποίθςθσ. 
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Διάγραμμα 42: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το κατά πόςο απολαμβάνουν οι εργαηόμενοι να 
κάνουν τθ δουλειά που ζχουν αναλάβει.  

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 43: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το εάν οι εργαηόμενοι εξακολουκοφν να είναι 
παρακινθμζνοι ςτον ίδιο βακμό ςε ςφγκριςθ με τθν αρχι. 

 

 

 



                                                                                            

[49] 

 

 

Διάγραμμα 44: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το αν οι εργαηόμενοι εκτελοφν το ελάχιςτο των 
δυνατοτιτων τουσ απλά για να διατθριςουν τθ κζςθ τουσ. 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 45: Ποςοςτό απαντιςεων για το κατά πόςο ο κάκε εργαηόμενοσ βρίςκει τθν εργαςία του 
ενδιαφζρουςα και προκλθτικι. 
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 Διάγραμμα 46: Ποςοςτά απαντιςεων που ζχουν να κάνουν με το αν υπάρχουν περικώρια 
δθμιουργικότθτασ για τον κάκε εργαηόμενο λόγω των ςυνεχών ελζγχων που υπάρχουν ςτθν εταιρεία. 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 47: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με τθν εκπλιρωςθ κακθκόντων του κάκε εργαηομζνου. 
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Διάγραμμα 48: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το εάν οι εργαηόμενοι αναλαμβάνουν πρόςκετα 
κακικοντα με δικι τουσ πρωτοβουλία. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 49: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με τθ βοικεια που προςφζρουν ςε ςυναδζλφουσ, όταν 
αυτοί το ζχουν ανάγκθ. 
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Διάγραμμα 50: Ποςοςτό απαντιςεων ςχετικά με τθν αναλογία μιςκοφ ςυγκριτικά με τισ δεξιότθτεσ και 
το επίπεδο εμπειρίασ του κάκε εργαηομζνου. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 51:Ποςοςτό απαντιςεων για το πώσ αιςκάνονται οι εργαηόμενοι για τισ οικονομικζσ 
απολαβζσ τουσ, ςυγκριτικά με τθν εργαςία που προςφζρουν. 
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Διάγραμμα 52:Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το αν υπάρχουν επιπλζον παροχζσ ςε οριςμζνουσ 
εργαηομζνουσ και αν αυτζσ κα πρζπει να ενςωματωκοφν και ςτα ςθμερινά πακζτα αποδοχών.  

 

 

 

Διάγραμμα 53: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με τθν εταιρεία «ΑΒ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», για το αν ανικει 
ςτουσ “ καλοπλθρωτζσ” του ιδιωτικοφ τομζα.  
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Διάγραμμα 54:Ποςοςτό απαντιςεων ςχετικά με τθν περιγραφι των θγετικών ικανοτιτων των 
ςτελεχών του καταςτιματοσ. 

 

 

 

Διάγραμμα 55: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το αν ο επιβλζπων προςφζρει ςτουσ εργαηομζνουσ 
υποςτθρικτικι κζςθ και διατθρεί αρμονικζσ ςχζςεισ εργαςίασ.  
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Διάγραμμα 56:Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το εάν ο επόπτθσ παρζχει ζγκαιρθ ανατροφοδότθςθ 
διορκωτικισ φφςθσ ςε κζματα που επθρεάηουν τθν απόδοςθ του κάκε εργαηομζνου. 

 

 

 

Διάγραμμα 57:Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το εάν οι εργαηόμενοι νιώκουν ελευκερία ςτο να 
εκφράςουν τα ςυναιςκιματα τουσ ςχετικά με τθν εργαςία ςτον προϊςτάμενο τουσ. 
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Διάγραμμα 58: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το εάν οι ςτόχοι απόδοςθσ κάκε εργαηομζνου είναι 
ρεαλιςτικοί. 

 

 

 

Διάγραμμα 59: Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το εάν πάντα υπερβαίνει τουσ ςτόχουσ του ο κάκε 
εργαηόμενοσ. 
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Διάγραμμα 60:Ποςοςτά απαντιςεων ςχετικά με το εάν υπάρχει ζνα ςαφζσ ςχζδιο διαχείριςθσ τθσ 
απόδοςθσ των εργαηομζνων ςτον οργανιςμό. 

 

 

3.5 Ανάλυςη Αποτελεςμάτων Έρευνασ 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπληάρζεθε γηα απηφλ ηνλ 

ζθνπφ. Θα αλαιπζεί θάζε εξψηεζε μερσξηζηά γηα λα ππάξρεη κηα πην ζαθήο θαη 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα καο λα είλαη πην μεθάζαξα. 

1
ε
 ΔΡΧΣΖΖ : Πνην είλαη ην θχιν ζνπ; 

ηελ 1
ε
 εξψηεζε πξνθχπηεη απφ ηα πνζνζηά ηεο έξεπλαο φηη ην 50% πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην καο είλαη Άληξεο ελψ ην άιιν 50% Γπλαίθεο. 

Άξα ην δείγκα καο δηαρσξίζηεθε ηζνζθειψο ζηα δχν θχια. 

2
ε
 ΔΡΧΣΖΖ : Πνηα είλαη ε ειηθία ζνπ ; 

ηελ 2
ε
 εξψηεζε πξνθχπηεη φηη ην 40% ησλ εξσηψκελσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή 

θιίκαθα ησλ 20-25, ην 30%  >40, ην 20 % 31-35 θαη έλα 10 % 36-40. 

Απφ ηα πνζνζηά απηά ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εηαηξεία έρεη πνιιέο λέεο 

πξνζιήςεηο δίλνληαο επθαηξίεο θαη ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο, σζηφζν ζηεξίδεη θαη 

δηαζέηεη πξνζσπηθφ ζε έλα επξχηεξν ειηθηαθφ θάζκα. 

3
ε
 ΔΡΧΣΖΖ : Γηάξθεηα ππεξεζίαο ζηελ ηξέρνπζα ζέζε. 
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Δδψ νη απαληήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη θαζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαθέξεη γηα 

ηνλ θαζέλα. Παξφια απηά παξαηεξείηαη φηη έλα 20% αλήθεη ζηνπο λέν 

πξνζιεθζέληεο ηεο εηαηξείαο. Τπάξρεη βέβαηα θαη κία κεγάιε πνξεία θαη 

ζηαζεξή απαζρφιεζε ζε εξγαδνκέλνπο γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα πνπ απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο πξνζθέξεη δηα βίνπ αζθάιεηα. 

ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ  

4
ε
  ΔΡΧΣΖΖ : Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηεο ζχκβαζε 

ηεο εξγαζίαο κνπ ;  

ε απηήλ ηελ εξψηεζε νη απφςεηο δηίζηαληαη δηφηη ην 30% δηαθσλεί ,ην 20% 

δηαθσλεί απφιπηα, έλα αθφκα 20% θάπσο ζπκθσλεί, ην 10% ζπκθσλεί ελψ 

άιιν έλα 20 % ζπκθσλεί απφιπηα. 

Δπεηδή ήηαλ ιίγν δχζθνιν λα πξνβνχκε ζε έλα μεθάζαξν ζπκπέξαζκα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ηε ζπγθξίλακε θαη κε ηελ 2
ε
 θαη ηελ 3

ε
 θαη θαηαιήμακε 

φηη ην πνζνζηφ πνπ δηαθσλεί είλαη νη λένη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο θαη νη πην 

λένη ειηθηαθά. Αληίζηνηρα , ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ θαη 

ζπκθσλνχλ απφιπηα δειαδή ζπλνιηθά ην 50% ήηαλ ηα άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο κε ρξφληα πξνυπεξεζία ζηελ εηαηξεία. 

Άξα εδψ παξαηεξείηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Όηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

εηαηξείεο ηα πξάγκαηα θαη ε εμέιημε ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ θάπσο παγψζεη. Οη 

εηαηξείεο πξνηηκνχλ λα πξνζιακβάλνπλ λέα άηνκα, κε θαζφινπ πξνυπεξεζία 

θαη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε σξάξην εκί απαζρφιεζεο θαη κε δπζθνιία 

πξναγσγήο. 

5
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Τπάξρνπλ ζαθείο πνιηηηθέο πνπ δηέπνπλ ηελ αλαλέσζε ησλ 

ζπκβάζεσλ απαζρφιεζεο; 

ε απηήλ ηελ εξψηεζε κφλν ην 30% απάληεζε ζεηηθά, ελψ ην άιιν 70% 

αξλεηηθά. 

6
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Αλ απαληήζαηε ΝΑΗ παξαπάλσ, είλαη ε πνιηηηθή θαηάιιειε γηα 

ηηο αλάγθεο ζαο; 

Αληίζηνηρα θαη ζε απηήλ ηελ εξψηεζε ην 30% απάληεζε ζεηηθά ελψ ην άιιν 

70% ηίπνηα. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε απφ ηελ 5
ε
 θαη 6

ε
 εξψηεζε ην ζεηηθφ 30% 

αλήθεη ζε απαληήζεηο εξγαδνκέλσλ κε αξθεηά ρξφληα πξνππεξεζίαο φπνπ πξηλ 

ηελ θξίζε ζηελ Διιάδα νη δηαδηθαζίεο αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ 

πξναγσγψλ είραλ κία δηαδηθαζηηθή αθνινπζία. Αληίζεηα, γηα ηνπο λένπο 

εξγαδνκέλνπο ή φπσο ιέκε γηα ηνπο «λένπο ηεο θξίζεο» ηα πξάγκαηα δελ είλαη 

ηφζν μεθάζαξα θαη ζίγνπξα. Δπηθξαηεί ζε φινπο ηνπο θιάδνπο κία αδξάλεηα θαη 

θπξίσο αλαζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ επφκελε κέξα.. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
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7
ε
 ΔΡΧΣΖΖ : Ο νξγαληζκφο έρεη ζαθή πνξεία ζηαδηνδξνκίαο πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα αλαπηπρζνχλ; 

ε απηφ ην εξψηεκα νη εξγαδφκελνη απάληεζαλ σο εμήο: 30% ζπκθσλψ 

απφιπηα,30% θάπσο ζπκθσλψ,20% δηαθσλψ,10% ζπκθσλψ,10% δηαθσλψ 

απφιπηα. 

8
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Πξνγξάκκαηα ζηαδηνδξνκίαο θαη αλάπηπμεο ππαιιήισλ 

πξνζθέξνληαη ζηνλ νξγαληζκφ; 

Δδψ, ην 30% ζπκθσλψ, 30% ζπκθσλψ απφιπηα, 30% θάπσο ζπκθσλψ θαη έλα 

10% δηαθσλψ. 

Γηα ηελ 7
ε
 θαη ηελ 8

ε
 εξψηεζε φπσο παξαηεξνχκε παξά ηηο δχζθνιεο επνρέο πνπ 

δνχκε θαη ηελ ζηαζηκφηεηα ησλ πξαγκάησλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, ε ΑΒ.ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ δίλεη δπλαηφηεηεο θαη 

επθαηξίεο εμέιημεο ζηα άηνκα πνχ φλησο είλαη ρξήζηκα γηα εθείλε θαη πνπ 

αμίδνπλ, κέζσ δηάθνξσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηφ απεηθνλίδεηαη νκφθσλα 

ζην δηάγξακκα ηεο εξψηεζεο 8. 

9
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Οη πηζαλφηεηεο πξναγσγήο κνπ εμαξηψληαη απφ ην επίπεδν ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ έρσ απνθηήζεη; 

ε απηήλ ηελ εξψηεζε ην 50% απάληεζε φηη δηαθσλεί, ην 20% ζπκθσλεί 

απφιπηα,20% ζπκθσλεί θαη έλα 10% θάπσο ζπκθσλεί. 

Καη εδψ παξαηεξείηαη έλα θαηλφκελν απνγνήηεπζεο ησλ λέν-πξνζιεθζέλησλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο παιαηφηεξνπο εξγαδνκέλνπο θαζψο νη απαληήζεηο κνηξάδνληαη 

ηζνζθειψο. 

10
ε 

ΔΡΧΣΖΖ: Απφ ηελ έληαμή κνπ ζηνλ νξγαληζκφ ζπλέρηζα λα απνθηψ 
πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία κνπ; 

ε απηήλ ηελ εξψηεζε ην 90% απάληεζε ζεηηθά κε πνζνζηά 30% θάπσο 
ζπκθσλψ,30%ζπκθσλψ απφιπηα,30% ζπκθσλψ θαη κφιηο έλα 10% απάληεζε 
φηη δηαθσλεί. Άξα είλαη μεθάζαξν φηη ζρεδφλ φινη νη εξγαδφκελνη απνθφκηζαλ 
γλψζεηο θαη εκπεηξία κε ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπο.  

11
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ο νξγαληζκφο δηαζέηεη έλα εηήζην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

Δδψ ην 100% ησλ εξγαδνκέλσλ απάληεζε ζεηηθά. Γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ ζεηηθφ 
γηα έλαλ νξγαληζκφ λα παξέρεη ζσζηή εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε ζην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ ηνπ, θάλνληαο ηνπο λα ληψζνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη 
απηνπεπνίζεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Απηφ έρεη κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 
εηαηξεία αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
ππάξρεη κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. 

12
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ο νξγαληζκφο έρεη κηα πνιηηηθή αληακνηβήο / απνδεκίσζεο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ αθνινπζνχλ επίηεπμε επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο ; 
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ε απηήλ ηελ εξψηεζε νη απαληήζεηο είλαη πάιη ζεηηθέο. Σν 40% ζπκθσλεί 
απφιπηα, ην 30% θάπσο ζπκθσλεί ελψ ην άιιν 30% απιά ζπκθσλεί. Ζ 
αλαγλψξηζή θαη ε αληακνηβή είλαη ζαθψο έλα ηεξάζηην θίλεηξν ησλ 
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο θαη ηελ αχμεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο.  

ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

13
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Απνιακβάλσ λα θάλσ ηε δνπιεηά κνπ 

Δδψ ην 30% απάληεζε ζπκθσλψ απφιπηα, ην άιιν 30% θάπσο ζπκθσλψ,30% 
δηαθσλψ ελψ έλα 10% απιά ζπκθσλψ. 

14
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Δίκαη αθφκε παξαθηλεκέλνο φπσο ήκνπλ φηαλ πξσηνήξζα ζηελ 

νξγάλσζε/επηρείξεζε; 

Δδψ ην 30% απάληεζε ζπκθσλψ απφιπηα,30% δηαθσλψ,20% θάπσο 
ζπκθσλψ,10% ζπκθσλψ,10% δηαθσλψ απφιπηα. 

ηελ εξψηεζε απηή παξαηεξνχκε φηη πεξίπνπ έλα 40% έραζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
γηα πξνζσπηθνχο ηνπ ιφγνπο κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

15
ε 

ΔΡΧΣΖΖ: Δθηειψ κφλν ην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξήζσ ηε 
δνπιεηά κνπ: 

Δδψ ην 40% απάληεζε δηαθσλψ,30% δηαθσλψ απφιπηα,20% ζπκθσλψ ,10% 
θάπσο ζπκθσλψ. 

Βιέπνπκε φηη ην 70 % πεξίπνπ ησλ εξγαδνκέλσλ δηαθσλεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη 
θαη άηνκα πνπ ίζσο λα έρνπλ ράζεη θάπσο ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ην 
αληηθείκελν, παξ‟φια απηά πξνζπαζνχλ κε ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο.  

16
ε
 ΔΡΧΣΖΖ:Ζ εξγαζία κνπ είλαη ελδηαθέξνπζα θαη πξνθιεηηθή  

ηελ εξψηεζε απηή ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαη σο 
εμήο:40% θάπσο ζπκθσλψ,30% ζπκθσλψ απφιπηα,20% δηαθσλψ,10% 
ζπκθσλψ. 

17
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ δνπιεηά πνπ θάλσ έρεη πνιινχο ειέγρνπο ψζηε λα κελ αθήλεη 

πεξηζψξηα ζηα  άηνκα γηα δεκηνπξγηθφηεηα 

Δδψ ην 30% απάληεζε δηαθσλψ,30% θάπσο ζπκθσλψ,20% ζπκθσλψ,10% 
ζπκθσλψ απφιπηα,10% δηαθσλψ απφιπηα. 

Απφ απηέο ηηο απαληήζεηο παξαηεξνχκε φηη παξφιν ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κίαο εηαηξείαο κε 
πνιιά ππνθαηαζηήκαηα, ψζηε λα ππάξρεη κία θνηλή γξακκή θαη θηινζνθία γηα 
ηελ εηαηξεία θαη ηνπο πειάηεο θάπνηα άηνκα θαηνξζψλνπλ λα γίλνληαη πην 
δεκηνπξγηθά θαη επξεκαηηθά θαη λα μερσξίδνπλ ζεηηθά θαη κέζα ζηελ εηαηξεία 
αιιά θαη λα γίλνληαη πην πξνζηηνί θαη επηζπκεηνί απφ ηνπο πειάηεο. 

18
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Πάληα εθπιεξψλσ ηα θαζήθνληα κνπ απνηειεζκαηηθά; 
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Δδψ, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 30% θάπσο ζπκθσλψ, 30% δηαθσλψ,20% 
ζπκθσλψ απφιπηα θαη 20% ζπκθσλψ. 

19
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: πρλά αλαιακβάλσ πξφζζεηα θαζήθνληα κε δηθή κνπ 

πξσηνβνπιία; 

ην εξψηεκα απηφ ην 50% απάληεζε φηη δηαθσλεί, ην 20% θάπσο ζπκθσλεί, ην 
20% ζπκθσλεί απφιπηα θαη έλα 10% απιά ζπκθσλεί. 

Καη ζε απηή ηελ εξψηεζε νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ βξίζθνληαη θάπνπ ζηε 
κέζε. 

20
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Παξέρσ πάληα έλα ρέξη βνεζείαο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ φηαλ 

έρνπλ πεξηζζφηεξα θαζήθνληα  απφ απηά πνπ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ; 

Δδψ νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη σο εμήο: ην 50% απάληεζε ζπκθσλψ 
απφιπηα,20% ζπκθσλψ, 20% δηαθσλψ θαη έλα 10% θάπσο ζπκθσλψ. 

Σα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά, σζηφζν ζε φινπο ηνπο ρψξνπο 
εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα πλεχκα ζπλαδειθηθφηεηαο θαη 
αιιεινυπνζηήξημεο αλάκεζα ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην θαιχηεξν δπλαηφ 
απνηέιεζκα θαη ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ ηεο εηαηξείαο.  

  

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ 

21
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ο Σξέρσλ κηζζφο κνπ είλαη αλάινγνο κε ηηο δεμηφηεηεο θαη ην 

επίπεδν εκπεηξίαο κνπ  

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ην 30% απάληεζε δηαθσλψ απφιπηα,30% 
δηαθσλψ,20% θάπσο ζπκθσλψ,20% ζπκθσλψ. 

Δίλαη θαλεξή ε απνγνήηεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο λέεο ζπκβάζεηο ηεο 
αγνξάο θαζψο νη κηζζνί είλαη αδηαλφεηα ρακεινί ζε ζρέζε κε ηα πξνζφληα θαη 
ηελ εκπεηξία θάζε αηφκνπ. Παξφια ε εηαηξεία ΑΒ.ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ δελ έθαλε 
θακία πεξηθνπή ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ κε πνιπεηή πξνυπεξεζία 
γη‟απηφ ππάξρεη θαη έλα ζεηηθφ 40%. 

22
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Αηζζάλνκαη φηη έρσ εηζπξάμεη έλα δίθαην πνζφ γηα ηελ εξγαζία 

πνπ θάλσ; 

Δδψ ην 30% απάληεζε φηη δηαθσλεί απφιπηα,30% δηαθσλεί,20% θάπσο 
ζπκθσλεί,10% ζπκθσλεί,10% ζπκθσλεί απφιπηα. 

Πέξα απφ ηελ δπζαξέζθεηα ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 
επραξίζηεζε ησλ παιαηφηεξσλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ δέρηεθε πεξηθνπέο ν 
κηζζφο ηνπο, ππάξρεη θαη κηα άιιε νκάδα αηφκσλ πνπ παξ‟φιν ηα ρακειά 
ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηεη θάζε κήλα είλαη επραξηζηεκέλνη κε ην γεγνλφο φηη παξά 
ην ηεξάζηην πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ καζηίδεη ηε ρψξα καο, εθείλνη θαηαθέξλνπλ 
θαη έρνπλ ηελ απνιαβή ελφο κηθξνχ εηζνδήκαηνο. 
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23
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Τπάξρνπλ παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο πνπ εζείο δελ έρεηε θαη ζα 

πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηα ζεκεξηλά παθέηα παξνρψλ; 

Δδψ νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη κε έλα ΝΑΗ 70% θαη κε έλα ΟΥΗ 30%.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε νη παιαηφηεξεο ζπκβάζεηο πεξηείραλ κεγαιχηεξα παθέηα 
απνδνρψλ, κεγαιχηεξνπο κηζζνχο, επηδφκαηα ζε κεξηθά πφζηα, ηξηεηίεο θηι., 
πνπ πιένλ έρνπλ θαηαξγεζεί.  

24
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ο νξγαληζκφο  ΑΒ.ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ αλήθεη ζηνπο «θαιφ-

πιεξσηέο» ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα; 

ηελ εξψηεζε απηή ην 30% ζπκθσλεί ,30% θάπσο ζπκθσλεί ,20 % ζπκθσλεί 
απφιπηα ελψ 20% δηαθσλεί. 

Αλακθηζβήηεηα, ε εηαηξεία ΑΒ.ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ αλήθεη ζηνπο θαιφ-
πιεξσηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαζψο δελ πηνζέηεζε πνηέ ηνλ ππν-θαηψηαην 
κηζζφ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ θαη νχηε έθαλε πεξηθνπέο ζε κηζζνχο. Δπίζεο 
γηα ην έηνο 2018-2019 εθάξκνζε θαη ην bonus-απφδνζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο 
ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ πεηχραηλαλ ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο, σο 
επηβξάβεπζε. 

ΣΤΛ ΖΓΔΗΑ 

25
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Πνηα ιέμε θαησηέξσ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηηο εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ ζαο ή ησλ επνπηηθψλ ζηειερψλ; 

Δδψ νη εξγαδφκελνη απάληεζαλ 60% ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ θαη 40% 
ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΚΖ. 

26
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ο επηβιέπσλ κνπ παξέρεη ππνζηεξηθηηθή επίβιεςε ζηα άηνκα 

θαη δηαηεξεί αξκνληθή ζρέζε εξγαζίαο; 

ηελ απάληεζε απηή νη εξγαδφκελνη απάληεζαλ σο εμήο:30% ζπκθσλψ 
απφιπηα, 20% ζπκθσλψ,20% θάπσο ζπκθσλψ,20% δηαθσλψ,10 % δηαθσλψ 
απφιπηα. 

θνπφο ηνπ θάζε ππεπζχλνπ/πξντζηακέλνπ είλαη λα είλαη ππνζηεξηθηηθφο, 
δίθαηνο θαη αληηθεηκεληθφο κε ηα άηνκα ηεο νκάδαο ηνπ, ψζηε λα επηθξαηεί έλα 
νκαδηθφ θαη ήξεκν θιίκα κεηαμχ ηνπο. Αλ ππάξρεη εξεκία θαη ζηήξημε ηεο 
νκάδαο φια ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αβίαζηα θαη 
κε κεγαιχηεξε επθνιία.  

27
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ο επφπηεο /ππεχζπλνο παξέρεη έγθαηξε αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

έρεη δηνξζσηηθή θχζε ζε ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή κνπ; 

ην εξψηεκα απηφ ην 40% απάληεζε ζπκθσλψ, ην 30% θάπσο ζπκθσλψ, ην 
20% δηαθσλψ ελψ έλα 10% δηαθσλψ απφιπηα. 
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28
ε 

ΔΡΧΣΖΖ: Δίκαη ειεχζεξνο λα εθθξάζσ αληηθεηκεληθά ηα ζπλαηζζήκαηα 
κνπ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ζηνλ πξντζηάκελν κνπ; 

Δδψ ην 30% απάληεζε θάπσο ζπκθσλψ,20% ζπκθσλψ απφιπηα,20% 
ζπκθσλψ,20% δηαθσλψ,10% δηαθσλψ απφιπηα. 

Σν 70% πεξίπνπ ληψζεη ειεχζεξν λα εθθξάζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπ. Απηφ είλαη πνιχ ζπνπδαίν γηα έλαλ 
ππάιιειν, λα κπνξεί λα ληψζεη αζθάιεηα θαη δηθαηνζχλε θαη λα μέξεη πσο 
ππάξρεη πάληα έλα άηνκν πξφζπκν λα ηνλ αθνχζεη θαη λα δψζεη ιχζε ζε θάζε 
πξφβιεκα πνπ ηνλ απαζρνιεί.  

29
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Οη ζηφρνη απφδνζήο κνπ είλαη ξεαιηζηηθνί 

ηελ εξψηεζε απηή ην 40% απάληεζε φηη δηαθσλεί, ην 30% θάπσο ζπκθσλεί , 
20% ζπκθσλεί θαη 10% ζπκθσλεί απφιπηα. 

30
ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Πάληα ππεξβαίλσ ηνπο ζηφρνπο απφδνζήο κνπ; 

Σν 40% είπε φηη δηαθσλεί, ην 30% ζπκθσλεί, ην 20% ζπκθσλεί απφιπηα ελψ ην 
10% θάπσο ζπκθσλεί. 

31
ε 

ΔΡΧΣΖΖ: Τπάξρεη έλα ζαθέο ζρέδην δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκφ; 

ε απηήλ ηελ εξψηεζε ην 30% απάληεζε δηαθσλψ, ην 30% θάπσο ζπκθσλψ, ην 
20% ζπκθσλψ θαη άιιν έλα 20% ζπκθσλψ απφιπηα. 

 

3.6 Προςωπικό υμπέραςμα 

Δλ θαηαθιείδη, απφ ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ηελ έξεπλα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθά κε ην ζέκα «ηεο αχμεζεο ηεο απφδνζεο 
ησλ εξγαδνκέλσλ», σο κειινληηθφ ζηέιερνο θάπνηαο εηαηξίαο έκαζα 
θαη κειέηεζα πην ιεπηνκεξψο θάπνηα δεδνκέλα ηα νπνία ηα 
πεξηζζφηεξα ηα γλψξηδα αιιά δελ είραλ ηελ ίδηα ζπνπδαηφηεηα γηα 
κέλα. ε θάζε εηαηξεία φια μεθηλνχλ απφ ηελ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ 
Πφξσλ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Παξφια 
απηά ην θχξην δήηεκα καο ήηαλ πνηνη κέζνδνη-ζηξαηεγηθέο απφ ηελ 
πιεπξά ηεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ψζηε λα απμήζνπλ 
ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη πεγέο θαη νη βηβιηνγξαθίεο ήηαλ 
ακέηξεηεο. Σν δηθφ κνπ ζπκπέξαζκα, κέζα απφ ηελ κειέηε θαη ηελ 
έξεπλα πνπ έθαλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη φηη έλαο 
ππάιιεινο γηα λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο, λα έρεη θαζεκεξηλφ δήιν γηα 
ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα απνδίδεη κε ην maximum ηεο απφδνζήο ηνπ 
είλαη ε «Αληακνηβή –ζε όινπο ηνπο ηνκείο». Δθηφο απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ παξάγνληα πνπ παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν γηα θάζε 
εξγαδφκελν, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ 
ζπλεηδεηά αιιά θαη αζπλείδεηα ζηελ ςπρνζχλζεζε θάζε αηφκνπ. Οη 
θξάζεηο δηθαηνζχλε, απφδνζε ηεο δηθαηνζχλεο, κηιάσ θαη δε 
θνβάκαη, ζσζηφο αθξναηήο, ζσζηφο εγέηεο, αλαγλψξηζε. Δίλαη 



                                                                                            

[64] 

 

ιέμεηο θαη θξάζεηο θιεηδηά θαηά ηελ άπνςή κνπ γηα ηελ παξαθίλεζε 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη ηφζν βαζηθά πξάγκαηα γηα κία εηαηξεία ε 
νξγαληζκφ πνπ θη φκσο είλαη πνιχ δχζθνια λα ηα βξεηο σο 
εξγαδφκελνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

[65] 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

 

1. 1.Σεξδίδεο Κ. θαη Σδσξηδάθεο Κ. (2004), "Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ [Γηνίθεζε 

Πξνζσπηθνύ]", Rosili, Αζήλα 

 

2. 2.Κνπηξνύθεο Θεόδσξνο (2011)," Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, παλεπηζηεκηαθέο 

ζεκεηώζεηο" ,Αζήλα 

 

3. 3.Richard A. Swanson and Elwood F. Holton (2001)," Foundations of Human Resource 

Development", Berrett-Koehler Publishers, INC. San Francisco 

 

4. 4.Παπαιεμαλδξή, Ν. θαη Μπνπξαληάο, Γ. (2002), «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, 

5. Δθδόζεηο Γ. Μπέλνπ. 

 

6. Armstrong, M. (1992), „„Human Resource Management Strategy and Action‟‟, 

7. Kogan Page 

 

8. 6.University of Leicester (1997), „„Human Resource Management‟‟, Master of 

9. Business Administration, Module 601, Learning Resources 

 

10. 7.Stoner, J. and Freeman, R.(1989), „„Management‟‟, Fourth Edition, Prentice-Hall, Inc. 

11. Στζλα Ξθροτφρθ-Κουφίδου (2010),"Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Πόρων, κτίηοντασ τα κεμζλια για τθ 
ςτρατθγικι διοίκθςθ των ανκρώπων", Ανικουλα, Θεςςαλονίκθ . 

12. https://xrysahr.wordpress.com/2008/07/09/ 

13. Jackson S.E. and Schuler R. (1987)," Linking Competitive Strategies with Human Resource 

Management Practices", The Academy of Management Executive, vol.1, pp.207-219 

14. Σεξδίδεο Κ. θαη Σδσξηδάθεο Κ. (2004), "Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων [Διοίκηση Προσωπικού]", 

Rosili, Αζήλα. 

15. Argyris C. (1991), "Teaching Smart People How to Learn", Harvard Business Review, May-June, 

vol.4, p.100-102. 

16. Donald L. Kirkpatrick and James D. Kirkpatrick (2009)," Evaluating Training Programs", 

Berrett – Koehler Publishers 2009, p.3-4 

17. Σδσξηδάθεο Κ. θαη Σδσξηδάθε Α.Μ (2007), "Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ην 

Μάλαηδκελη ηεο λέαο επνρήο",Rosili ,Αζήλα 

18. Jackson S.E. and Schuler R. (1987)," Linking Competitive Strategies with Human Resource 

Management Practices", The Academy of Management Executive, vol.1, pp.207-219 

19. Aragon–Sanchez, Barda -Aragon and Sanz-Valle (2003)," Effects of Training on Business 

Results", International Journal of Human Resource Management, vol.14, pp. 956-980 

20. Κσλζηαληίλνο Αιεμαλδξήο (2011)," Αξρέο Μάλαηδκελη θαη κάξθεηηλγθ νξγαληζκώλ θαη 

επηρεηξήζεσλ αζιεηηζκνύ θαη αλαςπρήο", Υξηζηνδνπιίδε, Θεζζαινλίθε 

21. Latchem C. and Lockwood F. (1998), "Staff Development in Open and Flexible Learning", 

Routledge, London and New York 

 

 

https://xrysahr.wordpress.com/2008/07/09/

