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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αναµφισβήτητα  το σκηνικό στο πεδίο των επιχειρήσεων αλλάζει ριζικά λόγω 

οικονοµικών, πολιτικών αλλά και τεχνολογικών εξελίξεων.  Αυτό που 

παραµένει ιδιο ωστόσο είναι οτι ο άνθρωπος και γενικότερα ο ανθρώπινος 

παράγοντας  ήταν  και είναι ο σηµαντικότερος  παράγοντας για την επιβίωση 

και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισµών.  Σαφώς οι µηχανές, τα 

κτίρια και τα ηλεκτρονικά συστήµατα αποτελούν σηµαντικούς παραγωγικούς 

συντελεστές αλλά ειναι και αυτοί αποτέλεσµα του ανθρώπινου παραγοντα και 

επίσης δεν θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν χωρίς 

τον άνθρωπο.  Ετσι, τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις και οι managers  

βασιζόµενοι στα παραπάνω εχουν δώσει µεγαλύτερη σηµασία στον άνθρωπο 

και γενικότερα στην διοίκηση ανθρώπινων πόρων που αποτελεί και 

αντικείµενο της παρούσας µελέτης και συγκεκριµένα αναλύεται  στο πρώτο 

µέρος  της εργασίας.  Στο δεύτερο µέρος της εργασίας αναφέρεται και 

αναλύεται η περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), και πως 

αυτη διαχειρίζεται και διοικεί τους ανθρώπινους πόρους της.  Η ΕΤΕ αποτελεί 

εναν ανθρωποκεντρικό οργανισµό που εχει ιστορία στην ελληνική οικονοµία 

και δίνει βάση στην συνεχή εκπαίδευση των εργαζοµένων της.  Συνεπώς, 

σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας ειναι η αναλυση και 

κατανόηση της λειτουργίας της  διοίκησης ανθρώπινων πόρων και πως αυτή 

εφαρµόζεται στην Εθνική τράπεζα της Ελλαδος. 
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ABSTRACT 

It’s  undeniable that the business environment is changing radically because of 

the financial, political and technological developments.  However, human is the 

most important factor for the business development.  There is no doubt that 

machines, buildings and electronic systems are important productive factors but 

they couldn’t be used without humans.  Thus, businesses and managers, have 

considered all the above and they try continuously to improve human 

resources, which is our dissertation subject.   

In the second part of our dissertation, we mention the case study of National 

Bank of Greece (NBG) and how manages the human resources.  The National 

Bank of Greece is an organization which has numerous years in Greek 

economy and tries to educate its employers in a permanent base.   

Finally, the main aim of this dissertation is to analyze and make clear the 

function of human resources and how the National Bank of Greece manages 

them. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :   ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΚΑΙ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ  

1.1.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (∆ΑΠ) 

Ο όρος ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (∆ΑΠ) σηµατοδοτεί µια προσπάθεια 

συστηµατικής και µακροχρόνιας αντιµετώπισης του συνόλου του ανθρώπινου 

δυναµικού µιας οργάνωσης το οποίο αντιµετωπίζεται ως  πόρος. Στην 

περίπτωση αυτη δίνεται έµφαση στον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και 

πολιτικών που αφορούν ολο το προσωπικό σε σχέση µε τις µακροχρόνιες 

ανάγκες της οργάνωσης. Η έµφαση στις ανάγκες της οργάνωσης προσδίδει 

στην λειτουργία του προσωπικού διοικητικό χαρακτήρα εξίσου σηµαντικό 

όπως και των άλλων λειτουργίων ενω η µακροχρόνια προοπτική απαιτεί 

στρατηγικό σχεδιασµό. (Στέλλα Ξυροτύρη – Κουφίδου , ∆ιοίκηση ανθρώπινων 

πόρων –η πρόκληση του 21ου αιώνα ,σελ 4). 

Αν και υπάρχει διαφορά, εννοιολογικής  έµφασης, µεταξύ των 

χρησιµοποιούµενων όρων  ́ ΄∆ιοίκηση Εργατικού ∆υναµικού΄΄, ́ ΄∆ιοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων΄΄ και ΄΄∆ιοίκηση προσωπικού΄΄, ανεξαρτήτως του 

ονόµατος που χρησιοποείται, η ουσία ειναι η  ίδια, δηλαδή πως να διοικήσει 

κανείς αποτελεσµατικά τους ανθρώπους που εργάζονται σε µια επειχείρηρη 

επικεντρώνοντας καθε φορά το ενδιαφέρον για στρατηγική, πολιτική και 

συστήµατα αναλόγως των αλλαγών στο περιβάλλον και των επιδιοκώµενων 

στόχων. Ο δόκιµος όρος ‘’∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων’’ κρίνεται όµως  ο 

ορθότερος διότι είναι ευρύτερος και δίνει στρατηγική έµφαση στη διοίκηση 

των εργαζοµένων και οχι απλώς στον έλεγχο και την ανταµοιβή τους. 

(Λεωνίδας Χυτήρης, ‘’∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων’’, εκδόσεις σελ.18, 

Interbooks – 2001). 

Σε  ενα λοιπόν διαρκώς και ταχέως µεταβαλλόµενο 

επιχειρησιακό,οικονοµκό,κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον, είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί (απο πλευράς επιχείρησης) οτι οι προσπάθειες των 

εργαζοµένων συµβάλλουν τα µέγιστα στην επίτευξη των επιχειρησιακών 
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στόχων.  Αυτό απαιτεί την αποτελεσµατική διοίκηση τους. Η ουσία της 

διοίκησης των εργαζοµένων σε µια επιχείρηση ειναι : να αποκτηθούν ικανοί 

εργαζόµενοι και αυτοί, οι διαφορετικοί άνθρωποι (ως προς τις ανάγκες,τους 

στόχους,τις γνώσεις,τις ικανοτητες τους  κλπ) να εργασθούν µαζι, µεσα σε 

τέτοια συστήµατα και µε τέτοιες διαδικασίες ώστε, ενεργοποιώντας τους  

άλλους συντελεστές παραγωγής, να επιτύχουν τους συγκεκριµένους κοινούς 

στόχους.  Για να γίνει αυτό, πρέπει να δοθούν κατάλληλες απαντήσεις σε 

ερωτήµατα όπως : πόσοι άνθρωποι, µε ποιά προσόντα,σε ποιές θέσεις εργασίας 

, χρειάζονται και πότε.  Ποιές τεχνικές και και διαδικασίες επιλογής 

πρόσληψης τους πρέπει να εφαρµοστούν, πόση και ποιά εκπαίδευση απαιτείται 

για να εκτελέσουν επιτυχως το έργο τους. Τι είδους και πόση αµοιβή πρέπει να 

τους δίνεται κλπ.  

Η απάντηση στα ερωτήµατα αυτά αποτελεί το αντικείµενο της ∆ιοίκησης 

Ανθώπινων Πόρων, η οποία είναι βεβαίως τοµέας του ευρύτερου πεδίου της 

διόικησης  των επιχειρήσεων. Αρα, ως  ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

εννοείται ενα σύνολο ενεργειών,στρατηγικών (π.χ. προγραµµατισµός 

ανθρώπινων πόρων, σχεδιασµός συστηµάτων ανταµοιβής) και λειτουργικών 

(π.χ. επιλογή υποψηφίων, εκπαίδευση) που πρέπει να γίνουν για να µπορεί η 

επιχείρηση να αποκτήσει, διατηρήσει και αξιοποιήσει ικανούς εγαζοµένους 

που θα εκτελέσουν επιτυχώς και µε παραγωγικό τρόπο το έργο τους. 

 

1.2.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ  ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

� The Harvard Model- Η προσέγγιση του πανεπιστηµίου του Harvard  

(1984).  Σύµφωνα  µε το πανεπιστήµιο του Harvard η ∆ιοίκηση  

Ανθρώπινων Πόρων βασίζεται στους εξής παράγοντες :  

• Συνθήκες.  Αφορά τις συνθήκες της επιχείρησης τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό περιβάλλον, καθώς επίσης και το κοινωνικό αλλά και 

πολιτιστικό πλαίσιο της επιχείρησης.  



11 

 

• Οµάδες ενδιαφέροντος ή stakeholders.  Οι οµάδες ενδιαφέροντος 

αναπτύσουν έντονη αλληλεπίδραση µε τη ∆ΑΠ και αφορά τα συµφέροντα 

όλων όσων µε κάποιο τρόπο εµπλέκονται µε την επιχείρηση (Μέτοχοι, 

∆ιοίκηση, εργαζόµενοι, κυβέρνηση, κοινωνία, συνδικάτα).  

• Πολιτικές-αποφάσεις της ∆ΑΠ.  Οι πολιτικές της ∆ΑΠ διαµορφώνονται 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των οµάδων ενδιαφέροντος και µε τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Έχουν άµεση επίδραση στους 

εργαζοµένους και στον τρόπο διαµόρφωσης των συστηµάτων αµοιβών και 

οργάνώσης της εργασίας και συνεπώς είναι ικανές  να επηρεάσουν τα 

αποτελέσµατα της ∆ΑΠ.  

• Αποτελέσµατα ∆ΑΠ.  Αφορά την υψηλή ηθική δέσµευση των 

εργαζοµένων στους σκοπούς της επιχείρησης, την υψηλή ατοµική επίδοση 

που οδηγεί στην αποτελεσµατικότητα και στην ολοκλήρωση των στόχων, 

αλλά και στην εξοικονόµηση πόρων.  Βασικό σηµείο εδω είναι ότι οι 

υπάλληλοι έχουν ταλέντα και δυνατότητες τα οποία µπορούν να 

αξιοποιούνατι πλήρως στην δουλειά και συµµερίζεται την άποψη ότι οι 

πολιτικές της ∆ΑΠ θα  πρεπει να έχουν ως στόχο την υποκίνηση και 

αξιοποίηση των εργαζοµένων. 

• Μακροχρόνιες συνέπειες.  Οι µακροχρόνιες συνέπειες αφορούν όλη την 

κοινότητα στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση και διακρίνεται σε τρία 

επίπεδα:  α)ατοµικό  β)οργανωσιακό και  γ)κοινωνικό.  Το ατοµικό επίπεδο 

έχει σχέση µε την υλική και ηθική ανταµοιβή που λαµβάνει ο εργαζόµενος 

ως αντιστάθµισµα για την προσπάθεα του.  Σε οργανωσιακό επίπεδο, η 

αυξηµένη αποτελεσµατικότητα συνεπάγεται µε µε την επιβίωση της 

επιχείρησης.  Στο επίπεδο της κοινωνίας, µέσα απο την πλήρη αξιοποίηση 

των αθρώπινων πόρων της επιχείρησης επιτυγχάνονται κάποιοι απο τους 

σκοπούς  του κοινωνικού συνόλου, όπως απασχόληση και και οικονοµική 

ανάπτυξη. 

• Συνδετικός κύκλος.  Είναι το πιο ελκυστικό στοιχείο του µοντέλου του 

Harvard και αφορά τον κύκλο που συνδέει τα αποτελέσµατα των πολιτικών 

∆ΑΠ µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος και µε τις οµάδες ενδιαφέροντος 
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της επιχείρησης, µέσω των οποίων επαναπροσδιορίζονται η στρατηγική και 

οι πολιτικές της επιχείρησης. 

Βασικό πλεονέκτηµα του µοντέλου του Harvard είναι οτι κατηγοριοποιεί τις 

εισροές και τα αποτελέσµατα τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο.  Ωστόσο υστερεί στην ύπαρξη κριτηρίων µέτρησης της 

σχέσης µεταξύ των πολιτικών ∆ΑΠ, των αποτελεσµάτων ∆ΑΠ και της 

οργανωσιακής επίδοσης.  

 

� The Storey Model- Η προσέγγιση της ∆ΑΠ απο τον Storey.  Το µοντέλο 

του Storey(1992) προβάλει κυρίως τις διαφορές µεταξύ ∆Π (∆ιοίκηση 

Προσωπικού) και ∆ΑΠ( ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων) και βασίζεται στα 

εξής τέσσερα στοιχεία :  

1. Απόψεις και υποθέσεις της ∆ΑΠ.  Εδώ ο Storey αποδέχεται το γεγονός ότι 

η ∆Π δίνει έµφαση στους κανόνες, στην οµοιοµορφία των διαδικασιών και 

στον έλεγχο , ενώ η ∆ΑΠ αντίθετα δίνει έµφαση στην στην ευελιξία, στην 

αποστολή και στην κουλτούρα της επιχείρησης. Επίσης, η ∆ΑΠ 

προσφέρεται να επεκτείνει και να πάει πέρα από τις συγκεριµένες 

απαιτήσεις της σύµβασης εργασίας.  Σε αντίθεση µε τη ∆Π, στη ∆ΑΠ 

υπάρχουν ενωτικές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων, αποδυναµωµένες 

συγκρούσεις και χαµηλή τυποποίηση. 

2. Στρατηγικές πλευρές.  Εδώ η ∆ΑΠ αναλαµβάνει συνδυασµένες 

πρωτοβουλίες ώστε το κέντρο βάρους να δίνεται στον επιχειρηµατκό 

σχεδιασµό και τέλος να καλείται να  λάβει αποφάσεις µε υψηλή ταχύτητα. 

3. Στελέχη γραµµής.  Τα στελέχη γραµµής στη  ∆ΑΠ αναλαµβάνουν να 

παίξουν διαµορφωτικό και ηγετικό ρόλο σε αντίθεση µε τη ∆Π που 

παίζουν  συναλλακτικό ρόλο.  Τα διευθυντικά στελέχη-κλειδιά και τα 

στελέχη γραµµής επίσης δίνουν έµφαση σε διευκολυντικές διοικητικές 

ικανότητες. 

4. Κύριοι µοχλοί.  Πρόκειται για τα θέµατα και τις τεχνικές που αποτελούν 

και το κύριο έργο της ∆ΑΠ.  Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ο Storey 

βρήκε εντυπωσιακή διαφορά στο βαθµό υιοθέτησης και χρησιµοποίησης 
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καθενός απο αυτούς τους ΄΄µοχλούς΄΄ σε επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν 

τεχνικές ∆ΑΠ απο αυτές που διατηρούν το µοντέλο  ∆Π.  Πιο 

συγκεκριµένα, στη ∆ΑΠ δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε στρατηγικές 

κουλτούρας και σε διαρθρωτικες στρατηγικές  του προσωπικού, 

διευκολύνει το σύστηµα αµοιβών µε λίγα ή καθολου επίπεδα και αµοίβει 

τους εργαζοµένους της ανάλογα µε την απόδοση και όχι µε την αξιολόγηση 

εργασίας που εφαρµόζεται στη ∆Π.  Τέλος, στη ∆ΑΠ έχουµε µια 

΄΄επιχείρηση που µαθαίνει΄΄ µε απεριόριστη πρόσβαση σε εκπαίδευση και 

ανάπτυξη, σε αντιθεση µε τη ∆Π στην οποία υπάρχει ελεγχόµενη 

προσβαση σε µαθήµατα.  (Νάνσυ Παπαλεξανδρή- ∆ηµήτρης Μπουραντάς, 

σελ.84-88, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Μπένου- 2003 ) 

 

 

Αξίζει να σηµειωθεί οτι υπάρχει και η έννοια της Στρατηγικης ∆ιοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων(Σ∆ΑΠ).  Η Σ∆ΑΠ είναι το σύνολο των πολιτικών και των 

µεθόδων ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού που βοηθούν την επιχείρηση στην 

επίτευξη των στρατηγικών της στόχων,όπως αυτοί έχουν καθοριστεί  

απο την επιχειρησιακή της στρατηγική και υλοποιούνται µέσω του 

στρατηγικού µάνατζµεντ.  Η Σ∆ΑΠ αφορά τον στρατηγικό ρόλο που καλείται 

να αναλάβει η ∆ΑΠ και να αντιµεπτωπίσει τους ανθρώπινους πόρους ως πηγή 

ανταγωνιστικότερου πλεονεκτήµατος.  Είναι η νεότερη τάση στη ∆ιοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων η οποία τα τελευταία χρόνια αρχίζει να εµφανίζεται τόσο 

στις χώρες της ΕΕ όσο και στην Ελλάδα.  Προσεγγίσεις και µοντέλα της 

Σ∆ΑΠ έχουν πραγµατοποιηθεί απο τους Porter, Miles and Snow, Walton, 

Brewster και Ulrich, ωστόσο δεν θα αναφερθούµε περαιτέρω στην έννοια της 

Σ∆ΑΠ αλλά θα εστιάσουµε κυρίως στην έννοια της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων (∆ΑΠ). 
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3.  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ  

Το σύνολο των ενεργειών και οι αρµοδιότητες  της ∆ιοίκησης  Ανθρώπινων 

Πόρων, µε τα οποία θα σχοληθούµε εκτενέστερα στα επόµενα  κεφάλαια, ειναι 

συνοπτικά : 

1. Προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων.   Αποτελεί µια διαδικασία, 

στρατηγικού κυριώς χαρακτήρα, που στόχο εχει την πρόβλεψη αναγκών 

οσον αφορά το προσωπικό και την κάλυψη µελλοντικών θέσεων εργασίας. 

Ο σωστός προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων προυποθέτει την εξέταση 

και ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησησης, ωστε να προσδιοριστεί οσο το δυνατόν ακριβέστερα η 

προσφορά και η ζήτηση προσωπικού.  

2. Ανάλυση εργασίας.  Είναι µια ενέργεια που απαιτείται για την πλήρωση 

των θέσεων εργασίας που έχουν προγραµµατιστεί, µε τους κατάλληλους 

ανθρώπους.  Πιο συγκεκριµένα, µε την ανάλυση εργασίας περιγράφεται το 

έργο που πρόκειται εκτελέσει ο φορέας της θέσης και δεύτερον, 

προσδιορίζονται µε σαφήνεια τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των 

υποψηφίων, ωστε µε βάση αυτά να γίνει η σωστή προσέλκυση και επιλογή 

των υποψηφίων. 

3. Προσέλκυση υποψηφίων εργαζοµένων.  Αντικείµενο αυτής της ενέργειας 

είναι ο εντοπισµός των πιθανών υποψηφίων, στην αγορά εργασίας αλλα 

και µεσα στην επιχείρηση, και στη συνέχεια  η πρόσκληση ενδιαφέροντος 

για τις συγκεκριµένες θέσεις εργασίας. 

4. Επιλογή εργαζοµένων.  Σε αυτό το στάδιο επιλέγονται οι πλέον πιο ικανοί 

υποψήφιοι µε βάση συγκεκριµένες κατάλληλες µεθόδους. 

5. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων.  Συνήθως  το εργατικό 

δυναµικό που προέρχεται απο την αγορά εργασίας δεν έχει όλες  τις 

απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για την επιτυχή εκτέλεση των 

καθηκόντων του.  Έτσι λοιπόν κρίνεται αναγκαίο τα άτοµα αυτά να 

εκπαιδευτούν µε συγκεκριµένες µεθόδους και διαδικασίες.  Επίσης, όταν 

υπάρχουν προαγωγές, µεταθέσεις  και νέες θέσεις εργασίας τότε 
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δηµιουργούνται κενά και κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη του ήδη 

υπαρχοντος προσωπικού ωστε να ανταποκριθεί στις υψηλότερες 

απαιτήσεις αυτων των θέσεων. 

6. Αξιολόγηση απόδοσης.   Η απόδοση του κάθε εργαζοµένου πρέπει να 

αξιολογείται, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, ώστε να διαπιστώνεται το 

µέγεθος της συνεισφοράς του, τα σηµεία στα οποία υστερεί ή υπερτερεί και 

να αναλαµβάνονται οι ανάλογες πρωτοβουλίες, διορθωτικές ή 

επιβραβευτικές. 

7. Ανταµοιβή εργαζοµένων.   Αφορά την γενική πολιτική αµοιβών κάθε 

επιχείρησης, τα οικονοµικά κίνητρα και παροχές για τις διάφορες 

κατηγορίες εργαζοµένων.  Οι αµοιβές θα πρέπει να βασίζονται στην αξία 

της θέσης εργασίας, στην πραγµατική εισφορά των εργαζοµένων,στις 

αµοιβές που δίνονται στην αγορά εργσίας και στις οικονοµικές 

δυνατότητες της επιχείρησησς.  Το αντικείµενο της συγκεκριµένης 

ενέργειας είναι η δηµιουργία και η εφαρµογή ενός συστήµατος 

ανταµοιβών, που θα ειναι δίκαιο, ανταγωνιστικό και θα παρακινεί τους 

εργαζοµένους για ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της αποδοσής τους. 

8. Εργασιακές σχέσεις.   Η υποχρέωση των εργαζοµένων να παρέχουν 

υπηρεσίες και έργο και η υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν 

ανταµοιβές για αυτές τις υπηρεσίες, αποτελεί µια σχέση εργασίας που 

συνδέει τους εργαζόµενους και τους εργοδότες.  Η τήρηση των όρων αυτής 

της σχέσης, αλλά και των σχέσεων που προκύπτουν απο τον τρόπο που οι 

δυο πλευρές τηρούν αυτούς τους όρους ή διεκδικούν την αλλαγή και 

βελτίωση τους, ορίζουν το πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Για να 

αναπτυχθούν και διατηρηθούν καλές εργασιακές σχέσεις απαιτούνται 

κατάλληλοι χειρισµοί για την αποτελεσµατική διευθέτηση των διάφορων 

συγκρούσεων που προκύπτουν αλλά και για την τήρηση της πειθαρχίας και 

την ικανοποίηση των παραπόνων των εργαζοµένων 

Οι παραπάνω ενέργειες είναι αλληλένδετες, σε τέτεοιο βαθµό, που η επιτυχής 

ή ανεπιτυχής εκτέλεση της µίας επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της άλλης. 

Αναµφισβήτητα, ο έγκαιρος και ορθός προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων 
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επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών της προσέλκυσης, επιλογής 

και εκπαίδευσης, ενώ η αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος προσέλκυσης 

και επιλογής, για παράδειγµα επηρεάζει την επιτυχία του προγραµµατισµού 

ανθρώπινων πόρων. (Λεωνίδας Χυτήρης , εκδόσεις  Interbooks, σελ. 18-21) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Εισαγωγή 
 

Με τον όρο προγραµµατισµός ορίζεται η διαδικασία καθορισµού των στόχων 

µιας επιχείρησης  ή των υποσυστηµάτων αυτής. Ο όρος στρατηγικός 

αναφέρεται στον καθορισµό στόχων στρατηγικής σηµασίας για όλη την 

επειχείρηση, η επίτευξη των οποίων απαιτεί πολύ χρόνο, τουλάχιστον πάνω 

απο πέντε έτη (π.χ.βιωσιµότητα,επέκταση-ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων,ανταγωνιστικότητα κ.α.).  Ετσι ως στρατηγικός 

προγραµµατισµός ορίζεται η διαδικασία καθορισµού µακροχρόνιων στόχων, 

και σχεδιασµού των κατάλληλων ενεργειών για την επίτευξη τους.  Ένας 

τέτοιος προγραµµατισµός είναι ατελής αν δεν περιλαµβάνει και το πρόγραµµα 

δράσης για τους ανθρώπινους πόρους. 

Ο στρατηγικός προγραµµατισµός των ανθρώπινων πόρων είναι µια διαδικασία 

για τον προσδιορισµό,απόκτηση και αξιοποίηση του απαιτούµενου 

προσωπικού, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

της επιχείρησης. Τα κύρια θέµατα µε τα οποία πρέπει να ασχολούνται ή να 

λαµβάνουν σοβαρά υπόψη οι υπέυθυνοι για τον προγραµµατισµό ανθρώπινων 

πόρων είναι :  

� Η φιλοσοφία και η αποστολή της επιχείρησης.  

� Ο κύκλος ζωής της επιχείρησης, σε ποιό στάδιο (εισαγωγή, 

ανάπτυξη,ωρίµανση ή παρακµή) βρίσκεται . 

� Η οργανωσιακή ή εταιρική κουλτούρα, δηλαδή τα κοινά συστήµατα 

αξιών και πεποιθήσεων όλων των εργαζοµένων . 

� Οι παράγοντες που διαµορφώνουν και οι συνθήκες που επικρατούν στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (π.χ. αγορά εργασίας , 

νοµοθεσία, κυβερνητικές πολιτικές ή κίνητρα, ανταγωνιστές, 

οικονοµικές συνθήκες κ.α.) 
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� Η καταγραφή των αδυναµιών-ελλείψεων αλλά και των 

πλεονεκτηµάτων ης επιχείρησης, σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναµικό 

(π.χ. πλεονάζον προσωπικό, ελλείψεις σε ειδικευµένο προσωπικό, 

διαθέσιµο προσωπικό ανά µονάδα και διεύθυνση, επίπεδα 

παραγωγικότητας κ.α.) 

� Η πρόβλεψη για την µελλοντική ζήτηση και προσφορά ανθρώπινων 

πορών.  

� Ο καθορισµός στόχων και η ανάπτυξη σχεδίων δράσης για το 

απαιτούµενο προσωπικό,µε βάση τα όσα προκύπτουν απο την 

σύγκριση ζήτησης και προσφοράς. 

� Η εφαρµογή αυτών των σχεδίων δράσης και η αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που προκύπτουν όπως π.χ. πλεονάζον προσωπικό, 

εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών. (Λεωνίδας Χυτήρης – ∆ιοίκηση 

ανθρώπινων πόρων, σελ.27-28, εκδόσεις Interbooks) 

Κάθε επιχείρηση, κάθε οργανισµός, ανεξαρτήτως µεγέθους, έχει ή πρέπει να 

έχει κάποιο στρατηγικό σχέδιο για την επιβίωση και ανάπτυξη του. Το 

στρατηγικό αυτό σχεδίο προσδιορίζει τους µακροπρόθεσµους και 

µεσοπρόθεσµους στόχους της επειχείρησης  καθώς και συγκεκριµένες 

προτάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Σε µεγάλες επιχειρήσεις και 

οργανισµούς, αυτό µπορει να έχει τη µορφή ολοκληρωµένου σχεδίου, 

διατυπωµένου µε κάθε λεπτοµέρεια, µε τυπικά χαρακτηριστικά και πλήρη 

εξειδίκευση και να συνοδεύεται απο business plan, πλάνα ενεργειών και 

πρόβλεψη οικονοµικών αποτελεσµάτων.  Στη διαµόρφωση του στρατηγικού 

σχεδίου επιδρούν και λαµβάνονται υπ’όψιν εξωγενείς παράγοντες 

(οικονοµικοί, πολιτικοί και κοινωνικοπολιτιστικοί ), τεχνολογικές εξελίξεις ή 

ανταγωνιστικές πιέσεις.  Για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, καθε 

επιχείρηση επιλέγει την οργανωτική διάρθρωση που της ταιριάζει. Απαιτείται 

ωστόσο παράλληλα και ο στρατηγικός σχεδιασµός ανθρώπινων πόρων ο 

οποίος θα εξασφαλίσει τα κατάλληλα άτοµα, στον κατάλληλο χρόνο, που θα 

στελεχώσουν τις απαραίτητες θέσεις γα την υποστήριξη των στόχων της 
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επιχείρησης. (Νίκος Ε.Σκουλάς – Κυριακή Π.Οικονοµάκη ,’’ ∆ιαχείρηση και 

ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων ‘’, Καλοφωλιάς Εκδοτική Α.Ε., σελ. 225-226). 

 

2. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
Αφού έχουν καθοριστεί οι αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι της επιχείρησης, 

οι υπεύθυνοι για τον προγραµµατισµό ανθρώπινων πόρων θα πρέπει να 

προσδιορίσουν το απαιτούµενο προσωπικό, ποσοτικά και ποιοτικά, για να 

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Τα βήµατα λοιπόν για τον προγραµµατισµό των 

ανθρώπινων πόρων ειναι πέντε και έχουν ως εξής :  

2.2.1. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος.  Μια ουσιαστική ανάλυση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος θα πρέπει να εξετάζει τα εξής :  

Α) Σύνθεση εργατικού δυναµικού και εργασιακά πρότυπα.   Αφορά τις 

αλλαγές που επηρεάζουν την σύνθεση του εργατικού δυναµικού στην αγορά 

εργασίας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  Οι αλλαγές αυτές έχουν να 

κάνουν µε το φύλλο, την εθνικότητα, το µορφωτικό επίπεδο, τον συνεχώς 

διογκούµενο αριθµό των ανέργων πτυχιούχων, την σχετική έλλειψη 

υποψηφίων µε τεχνικές γνώσεις αλλα και τον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των 

µερικώς εργαζοµένων κ.α. 

Β) Κυβερνητικές αποφάσεις.  Οι νόµοι και οι διατάξεις είναι οι επιρροές-

επεµβάσεις των κυβερνήσεων και λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατα τη 

διαδικασία του προγραµµατισµού ανθρώπινων πόρων.  Αφορούν την 

απασχόληση, τις αµοιβές, πρόσθετες  παροχές και επιδόµατα, συνθήκες 

υγιεινής, ασφάλιση αλλά και διατάξεις που αφορούν την απασχόληση 

αλλοδαπών.  

Γ) Οικονοµικές συνθήκες.  Η εκτιµώµενη τάση της οικονοµίας, η οικονοµική 

ύφεση ή άνθηση, ο πληθωρισµός, το κόστος ζωής, το εργασιακό κόστος και το 

ύψος της γενικής ή κλαδικής ανεργίας επηρεάζουν την διαθεσιµότητα του 

εργατικού δυναµικόυ και άρα τις ευκαιρίες ή δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 
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υπεύθυνοι προσωπικού ανθρώπινων πόρων να υλοποιήσουν τα προγράµµατα 

τους.  

∆) Ανταγωνιστές.  ∆εν µπορεί µια επιχείρηση να υστερεί σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης ή σε συστήµατα προαγωγών και ανταµοιβών έναντι των 

ανταγωνιστών της και να προσδοκά οτι θα κρατήσει το (ταλαντουχο 

τουλαχιστον) προσωπικό της. 

Ε) Χαρακτηριστικά της χώρας /περιοχής.   Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά 

µιας περιοχής όπως η αύξηση ή µείωση του πληθυσµού αλλά και η ύπαρξη 

εθνικών µειονοτήτων µπορούν να δηµιουργήσουν ευκαιρίες για φθηνό 

εργατικό δυναµικό αλλά και να δηµιουργήσουν προβλήµατα συνήπαρξης και 

συνεργασίας. Επίσης η οικονοµική ύφεση ή ανάπτυξη αντίθετα αλλάζει και 

επηρεάζει ριζικά τις συνθήκες για εξεύρεση προσωπικού. 

 

 

2.2.2. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος  

Σε αντίθεση µε την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, η ανάλυση αυτή 

έχει σκοπό να διαπιστώσει αν το ήδη υπάρχον προσωπικό της επιχείρησης, 

ποσοτικά και ποιοτικά, µπορεί να καλύψει την ζήτηση σε ανθρώπινους πόρους. 

Γίνεται σε δυο στάδια :  

 Α)  Η ανάλυση θέσεων εργασίας.   Πιο συγκεκριµένα καταγράφονται οι 

υφιστάµενες θέσεις εργασίας (τίτλος θέσης και περιεχόµενο ) και ποιά η θέση 

µεταξύ τους.  ∆ιαπιστώνεται αν η κάθε θέση εργασίας  σντιστοιχεί σε έναν ή 

περισσότερους φορείς, εξετάζεται αν είναι αναγκαιές όλες οι θέσεις εργασίας 

και τέλος διαπιστώνονται τα κενά και καταγράφονται οι νέες θέσεις εργασίας 

που είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν. 

Β) Η καταγραφή προσόντων και ικανοτήτων των ήδη εργαζοµένων.  Τα 

στοιχεία που θα προκύψουν θα δείξουν τις τυχόν ελλείψεις-αδυναµίες ή τα 

πλεονεκτήµατα της επιχείρησης  που έχει απο το ικανό προσωπικό της ,για να 

επιτύχει τους στόχους της. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί έναν αριθµό 

ατόµων µε συγκεκριµένα προσόντα και ικανότητες. Χρειάζεται λοιπόν η 
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επιχείρηση να γνωρίζει αν υπάρχουν αυτοί οι εργαζόµενοι ή πρέπει να 

προσληφθούν κάποιοι και πότε, απο την αγορά εργασίας.  (Λεωνίδας Χυτήρης , 

‘’ ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων’’,  σελ.31-37) εκδόσεις  Interbooks , 2001) 

 

 

2.2.3. Προβλέψεις ζήτησης και προσφοράς ανθρώπινων πόρων.  Οι 

προβλέψεις αυτές προκύπτουν απο τις παρούσες και µελλοντικές 

ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναµικό και βασίζονται στα 

στοιχεία- δεδοµένα που έχουν προκύψει απο την ανάλυση του 

εξωτερικού  και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.  Οι 

µέθοδοι πρόβλεψης είναι πολλές, απλές εκτιµήσεις µέχρι πολύπλοκα 

µαθηµατικά υποδείγµατα. Ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης και 

την χρονική περίοδο που θέλει να καλύψει, η κάθε επιχείρηση επιλέγει 

ποιά µέθοδο  θα χρησιµοπιήσει.  Οι περισσότερες µικρο-µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεις κάνουν πρόβλεψη για µεσοχρόνια και και 

βραχυχρόνια διαστήµατα. Οι συνήθεις µέθοδοι, για την πρόβλεψη της 

ζήτησης , που χρησιµοποιούνται : 

Α) Μέθοδοι υποκειµενικής κρίσης.   

• Απλή εκτίµηση (του στελέχους). 

• Εµπειρικοί κανόνες, που έχουν αναπτυχθεί µε βάση την εµπειρία. 

• Ατοµικές εκτιµήσεις σε οµαδικό επίπεδο. 

• Τεχνική ‘’Delphi’’, ερωτηµατολόγια δηλαδη αποστέλονται στους 

ειδικούς µιας επιχείρης σταδιακά έως ότου καταλήξουν όλοι σε µια 

κοινά αποδεκτή εκτίµηση. 

    Β) µαθηµατικές µέθοδοι πρόβλεψης ανθρώπινων πόρων  

• Ανάλυση παλινδρόµησης.  Παρέχει στατιστικές συγκρίσεις των 

σχέσεων µεταξύ διαφόρων µεταβλητών (στο παρελθόν). 
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• Προσοµοίωση µοντέλων.  Χρησιµοποιείται σχετικά απο λίγες 

επιχειρήσεις και προκείται για αναπαραστάσεις πραγµατικών 

καταστάσεων σε µια γενική µορφη. 

• ∆είκτες παραγωγικότητας. Υπολογίζουν τον αριθµό των 

απαιτούµενων υπαλλήλων, δηλαδή το πόσες µονάδες προιόντος 

παράγει ο υπάλληλος (µέσος όρος ). 

• ∆είκτες έµµεσης/επιτελικής εργασίας. Χρησιοποιείται για να 

υπολογιστεί ο αριθµός των απαιτούµενων διοικητικών υπαλληλων.  

• Πίνακας πιθανοτήτων µετακίνησης (Μarket analysis). Είναι ενάς 

απλός µαθηµατικός υπολογισµός των πιθανοτήτων µετακινήσεων και 

αποχωρήσεων των εργαζοµένων.  Αυτές οι πιθανότητες 

πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό των εργαζοµένων στην αρχή του 

έτους, δίνοντας έτσι τον αριθµό των ατόµων που θα είναι σε κάθε 

θέση στο τέλος του έτους . 

Για την πρόβλεψη της προσφοράς ανθρώπινων πόρων, οι υπεύθυνοι 

προγραµµατισµού λαµβάνουν υπόψη τους τόσο τους παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και τους παράγοντες του εσωτερικού 

περιβάλλοντος (εργατικό δυναµικό). 

Για να υπολογισθεί η προσφορά, µέσα απο την ίδια την επιχείρηση, θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη οι εξής παράγοντες :  

• Το ετήσιο επίπεδο παραγωγικότητας των εργαζοµένων (αύξηση ή 

µείωση ) κατά διεύθυνση /τµήµα ή και γεωγραφική περιοχή. 

• Το ποσοστό αποχωρήσεων των εργαζοµένων.  

• Το ποσοστό απουσιών σε επιπεδα τµήµατος,διεύθυνσης και 

επιχείρησης σε ετήσια βάση. 

• ∆ρασηριότητες της  διεύθυνσης ανθρώπινων πόρων, όσον αφορά την 

εκπαίδευση. 

• Η δοµή των ηλικιών των εργαζοµένων,κατά βαθµίδα, για να 

υπολογισθεί ο χρόνος αποχώρησης τους ή και η προαγωγή τους σε 

ανώτερη θέση. 
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• Αριθµός ατόµων µε συγκεκριµένες ειδικότητες και προσόντα. 

 (Λεωνίδας Χυτήρης, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Interbooks, 

Αθήνα 2001, σελ. 38-39) 

 

2.2.4. Σύγκριση ζήτησης και προσφοράς.  Πραγµατοποιείται µια 

συγκριτική ανάλυση της ζήτησης και προσφοράς όλων των τµηµάτων 

της επιχείρησης αναφορικά µε τις θέσεις εργασίας και το εργατικό 

δυναµικό, ετσι ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες µείωσης, αύξησης ή 

µετακίνησης του προσωπικού µε προσλήψεις και απολύσεις.  Ακόµη 

προσδιορίζονται οι ανάγκες εξειδίκευσης  των νέων υπαλλήλων και 

ανάλογης εκπαίδευσης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. 

 

2.2.5. Στόχοι και σχέδια δράσης.  Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό στο οποίο 

θα καθοριστούν οι γενικοί στόχοι της επιχείρησης και θα αναπτυχθούν 

τα κατάλληλα  σχέδια δράσης, ανάλογα µε τις διαπιστούµενες ανάγκες.  

Αν απο την σύγκριση δεν προκύπτει διαφορά ζήτησης και προσφοράς, 

είναι προφανές οτι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.  Αν όµως η ζήτηση 

υπερβαίνει την προσφορά τοτέ χρειάζονται στόχοι και σχέδια για την 

κάλυψη αυτής της διαφοράς , µε προσλήψεις, µετακινήσεις, προαγωγές 

και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού.  Αν η προσφορά 

εργατικού δυναµικού είναι µεγαλύτερη απο τη ζήτηση τότε η 

επιχείρηση προχωράει σε συγκεκριµένες µεθόδους µείωσης 

προσωπικού όπως : 

 

• Μειωµένες  ώρες απασχόλησης.  Εφαρµόστηκε πρώτη φορά στην 

Ευρώπη το 1993 απο την Volks-Wagen και στη συνέχεια απο την Hewlett-

Packard και Digital Equipment.  Στην ουσία, αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται 

για να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος και η επιχείρηση τους προτείνει 

να εργαστούν λιγότερες ώρες  και φυσικά να πάρουν λιγότερα χρήµατα. 
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• Άδειες άνευ αποδοχών.  Είναι µια τακτική που εφαρµόζεται απο την 

επιχείρηση κυρίως σε ανειδίκευτο προσωπικό , δίνοντας στους 

εργαζοµένους άδεια άνευ αποδοχών.  Συνήθως αυτό καταλήγει σε οριστική 

απόλυση τους. 

• Μια θέση εργασίας ανά δύο εργαζοµένους.  Άρχισε να εφαρµόζεται στην 

Ιαπωνία και στην Αµερική το 1980.  Είναι µια τακτική που προτρέπει δύο 

εργαζοµένους να εκτελέσουν µια συγκεκριµένη ποσότητα δουλειάς κατά το 

ήµισυ ενώ θα αρκούσε  κανονικά ο ένας. Φυσικά αυτοί οι εργαζόµενοι 

αµείβονται επίσης κατά το ήµισυ. 

• Έξοδοι χωρίς αναπλήρωση.   Συνήθως εφαρµόζεται συνδυαστικά µε µια 

πολιτική παγώµατος των προσλήψεων. Με τη µέθοδο αυτή είναι πιθανό να 

επέρθει µείωση προσωπικού µακροχρόνια αν οι µετά την έξοδο θέσεις 

εργασίας παραµείνουν κενές. 

• Πρόωρη συνταξιοδότηση.  Με αυτήν την τακτική η επιχείρηση ενθαρύνει 

τους γηραιότερους ή τους πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση εργαζοµένους, 

να αποχωρήσουν παρέχοντας τους οικονοµικά κίνητρα. Αυτός ο τρόπος 

µείωσης προσωπικού θα πρέπει να ωστόσο να εφαρµόζεται µε µεγάλη 

προσοχή ωστέ να µην αποχωρήσουν πολύ σηµαντικά στελέχη για την 

επιχείρηση. 

• ∆ιαθεσιµότητα.  Εδώ οι εργαζόµενοι σταµατούν να εργάζονται για ένα 

διάστηµα ωσότου ο εργοδότης τους ξανακαλέσει. Κατά τη διάρκεια της 

διαθεσιµότητας , ο εργαζόµενος δικαιούται το ήµισυ των αποδοχών που θα 

έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά, ενώ διατηρείται σε ισχύ η εργασιακή του 

σχέση. 

• Εθελουσία έξοδος.  Είναι µια τακτκή που εφαρµόζεται απο τις 

επιχειρήσεις συνήθως όταν υπάρχει πλεονάζον δυναµικό, που 

δηµιουργήθηκε µετά απο συγχώνευση και δεν χρειάζονται πλέον 

εργαζόµενοι εις διπλούν για συγκεκριµένες θέσεις ,µε τελικό σκοπό τη 

µείωση του κόστους. Έτσι η επιχείρηση παρέχει κίνητρα (νόµιµη 

αποζηµίωση κλπ) σε όσους εργαζοµένους δέχονται να απολυθούν στα 

πλαίσια του προγράµµατος µείωσης προσωπικού.  (Λεωνίδας Χυτήρης, 

σελ.41-45, Εκδόσεις Interbooks) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

3.1. Εισαγωγή  

Πολλοί συγγραφείς χρησιµοποιούν τον όρο  ́ ΄ανάλυση έργου΄΄, ο οποίος 

αποδίδει τον αγγλικό όρο Job Analysis. Νοµίζουµε όµως οτι ο όρος  έργο  είναι 

ευρύτερος και περιλαµβάνει περισσότερες της µίας  ‘’ ολόκληρες’’ εργασίες. 

(Λεωνίδας Χυτήρης, Interbooks, σελ. 47).  Η ανάλυση της θέσης εργασίας στην 

ουσία είναι µια διαδικασία, κατά την οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις και 

τα χαρακτηριστικά της συγκεριµένης θέσης, αλλά και οι ικανότητες που πρέπει 

να έχουν όσοι απασχολούνται σε αυτή τη θέση.  

 

3.2. Έννοια και περιεχόµενο της ανάλυσης θέσης εργασίας 

Με τον όρο Ανάλυση θέσης εργασίας εννοούµε την διαδικάσια συγκέντρωσης 

και καταγραφής των σηµαντικών δραστηριοτήτων, τις οποίες εκτελεί  ένας 

εργαζόµενος, των απαιτήσεων και των τεχνικών και περιβαλλοντικών 

δεδοµένων της θέσης, καθώς και του συνόλου των προσόντων, των γνώσεων, 

των ικανοτήτων και των υπευθυνοτήτων που πρέπει να συνδυάζει ο 

εργαζόµενος για την επιτυχή διεξαγωγή της εργασίας του. 

Η ανάλυση της θέσης εργασίας αποτελεί κατα βάση µια διαδικασία συλλογής 

πληροφοριών, της οποίας µπορεί να έχει προηγηθεί ο σχεδιασµός της θέσης 

εργασίας που γίνεται στα αρχικά στάδια οργάνωσης µιας µονάδας ή ενός 

τµήµατος.  
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3.3. Σχεδιασµός της θέσης εργασίας (Job Design) 

Ο σχεδιασµός της θέσης εργασίας είναι στην ουσία ο καθορισµός των 

αναγκαίων θέσεων για την λειτουργία του οργανισµού και η κατανοµή τους σε 

επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται ο µέγιστος βαθµός παραγωγικότητας, 

ταυτόχρονα µε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ικανοποίησης των εργαζοµένων.  

Σήµερα που το περιεχόµενο της θέσης εργασίας συχνά µεταβάλλεται λόγω 

τεχνολογικών αλλαγών, η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων καλείται συχνά να 

επανασχεδιάσει και να αναλύσει τις θέσεις, προκειµένου να γίνουν οι ανάλογες 

προσαρµογές.  Έτσι η ανάλυση των θέσεων εργασίας καθίσταται µια απο τις 

πιο σηµαντικές τεχνικές στη διοίκηση προσωπικού, αφου παρέχει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για να δηµιουργηθούν οι περιγραφές και 

προδιαγραφές των θέσεων, οι οποίες ειναι θεµελιώδους σηµασίας για την 

βελτίωση της οργάνωσης και τον επανασχεδιασµο των θέσεων , για την 

προσέλκυση και επιλογή, για την εκπαίδευση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του 

εργαζόµενου, και για τον σχεδιασµό του συστήµατος αµοιβών. Γενικά, όλες οι 

λειτουργίες της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινων πόρων µπορούν να αντλήσουν 

πολύτιµες πληροφορίες απο την Ανάλυση των θέσεων εργασίας . (Νάνσυ 

Παπαλεξανδρή – ∆ηµήτρης Μπουράντας ,’’∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων’’, 

Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2003 , σελ 111-112) 

 

 

3.4. Ενότητες  της ανάλυσης  εργασίας  

Η ανάλυση µιας συγκεκριµένης θέσης εργασίας (job analysis), γίνεται σε δύο 

ενότητες : 

1. Περιγραφή Εργασίας  (job description).  Απαρτίζεται ουσιαστικά απο 

µια γραπτή ανάλυση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται κατα τη 

διάρκεια µιας συγκεκριµένης εργασίας. Είναι δηλαδή η αναλυτική 

καταγραφή των ενεργειών που λαµβάνουν  χώρα κατα την διεξαγωγή της 

εργασίας, όπως επίσης και του τρόπου και του χώρου στον οποίο γίνεται, 



27 

 

καθώς και η επιθυµητή απόδοση, δηλαδή το πρότυπο εργασίας.  Συνήθως 

περιλαµβάνει και οληροφορίες αναφορικά µε τον εξοπλισµό που 

χρησιµοποιείται καθώς και µε τις εργασιακές συνθήκες, κάτω απο τις 

οποίες εκτελειται η θεωρούµενη εργασία. 

2. Προδιαγραφή Εργασίας(job specification).  Προσδιορίζει τις απαιτήσεις 

της θέσης εργασίας, τις συγκεκριµένες δηλαδή ικανότητες, τα προσόντα, 

τις δεξιότητες, τις απαραίτητες γνώσεις, τις ευθύνες και άλλα φυσικά και 

προσωπικά χαρακηριστικά που είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική 

εκτέλεση της. (Αννα-Μαρία Μούζα Λαζαρίδη, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων, Εκδόσεις Ζυγός 2013, σελ.139-140).  

Η περιγραφή και η προδιαγραφή εργασίας είναι δυο ΄΄προιόντα΄΄ που 

παράγονται απο την ανάλυση εργασίας.  Ως σύνολα πληροφοριών 

εξυπηρετούν πρώτα τους ίδιους εργαζοµένους αλλά και τους υποψήφιους 

για να γνωρίζουν ποιό το περιεχόµενο της θέσης εργασίας και τι προσόντα 

απαιτούνται, ενώ τα σωµατεία εργαζοµένων αποκτούν όλα εκείνα  τα 

στοιχεία που τους επιτρέπουν νοµική κάλυψη.  Εξυπηρετούν όµως και την 

ίδια την διοίκηση της επιχείρησης, για την καλύτερη δυνατή απόκτηση και 

αξιοποιήση των ανθρώπινων πόρων, ιδίως µε την αποφυγή παρανοήσεων 

ως προς το τι αναµένεται και τι είναι υποχρεωµένος να κανει ο φορέας της 

θέσης εργασιας.  (Λεωνίδας Χυτήρης , ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων , 

Interbooks ,σελ.58-59). 
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3.5. Πως η Ανάλυση εργασίας επηρεάζει τις υπολοιπες 

λειτουργίες  της διεύθυνσης ανθρώπινων πόρων. 

Oι πληροφορίες που προκύπτουν απο την ακριβή και λεπτοµερή ανάλυση της 

θέσης εργασίας και των απαιτήσεων της χρησιµοποιούνται κατάλληλα και 

παρέχουν σηµαντική βοήθεια στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και σε όλο 

το φάσµα των αρµοδιοτήτων της.  Συγκεκριµένα  : 

1. Ο προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων.   Γίνεται ευκολότερος και πιο 

ακριβής, αφού η ανάλυση εργασίας έχει εξασφαλίσει στην επιχείρηση 

σηµαντικά στοιχεία για την πρόβλεψη αναγκών τόσο για τις µελλοντικές 

όσο και για τις τωρινές θέσεις εργασίας συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη 

των σκοπών της επιχείρησης. 

2. Η προσέλκυση και η επιλογή υποψηφίων.  Οι πληροφορίες που δίνονται 

απο την ανάλυση εργασίας κάνουν σαφή µια συγκεκριµένη θέση εργασιας 

και διευκολύνουν τόσο τα στελέχη της επιχείρησης όσο τους υποψηφίους 

για τη θέση.  Αφ΄ενός,  τα στελέχη γιατί η προσέλκυση και η επιλογή 

εργαζοµένων περιορίζεται καθάρα στα άτοµα εκείνα που διαθέτουν τα 

σχετικα µε τη θέση προσόντα,  και αφ’ετέρου οι υποψήφιοι για την θέση 

γνωρίζουν απο πρίν το ακριβές αντικείµενο της εργασίας µε αποτέλεσµα να 

µειώνεται η πιθανή εργασιακή δυσαρέσκεια και ο αριθµός των 

παραιτήσεων-αποχωρήσεων. 

3. Η πολιτική και το σύστηµα των αµοιβών.  Το σύστηµα ανταµοιβών 

µπορεί σαφώς να βελτιωθεί, να γίνει πιο δίκαιο και πιο αντικειµενικό, µε 

βάση τις πληροφορίες που παρέχει η ανάλυση εργασίας σχετικά µε το 

επίπεδο δυσκολίας (σωµατικές και πνευµατικές απαιτήσεις ), τις 

πραγµατικες συνθήκες ερασίας και τον πραγµατικο απαιτούµενο χρόνο για 

την εκτέλεση της εργασίας. 

4. Η εκπαίδευση προσωπικού και η ανάπτυξη στελεχών.  Καθορίζοντας 

σαφώς τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που έχει η κάθε θέση εργασίας, 

ώστε να διαπιστώνονται  ευκολότερα οι ελλείψεις των εργαζοµένων, το 
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σύστηµα και οι µέθοδοι εκπαίδευσης προσωπικού και ανάπτυξης στελεχών 

µπορούν να βελτιωθούν.  

5. Η αξιολόγηση απόδοσης.  Καθώς µε την ανάλυση εργασίας  έχουν ήδη 

καθοριστεί τα πρότυπα απόδοσης, βάσει των οποίων µπορεί να συγκριθεί η 

αποδοτικότητα του κάθε εργαζοµένου.  Έτσι το  πόσο καλά αποδίδει ο 

κάθε εργαζόµενος µπορεί να συγκριθεί µε αυτά τα πρότυπα. 

6. Η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζοµένων.  Με βάση τις κατάλληλες 

πληροφορίες και τα δεδοµένα που προκύπτουν απο την περιγραφή της 

εργασίας σχετικά µε το περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται η εργασία 

(ασφάλεια, καταλληλότητα φυσικού χώρου κ.α.) αλλά και επικινδυνότητας 

κάποιοων ενεργειών, οι υπεύθυνοι για το προσωπικό µπορούν να 

βελτιώσουν τους παράγοντες και τις συνθήκες που αφορούν την ασφάλεια 

και την υγιεινή των εργαζοµένων. 

7. Οι εργασιακές σχέσεις.  Με την ανάλυση της εργασίας εχει καθορίστεί εκ 

των προτέρων ο τρόπος εργασίας, η αµοιβή της, καθώς και το κατάλληλο 

εργασιακό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα την µείωση των παραπόνων και των 

συγκρούσεων ανάµεσα στους προιστάµενους, τους υφισταµένους και του 

σωµατείου των εργαζοµένων. **  

*( Λεωνίδας Χυτήρης , ∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων , Interbooks, σελ. 49-50.) 

*(Άννα-Μαρία Μούζα Λαζαρίδη, ∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων, εκδόσεις Ζυγός, 

σελ.140-141) 
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3.6. ΣΤΑ∆ΙΑ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η διαδικασία που αναφέρεται στην ανάλυση εργασίας πραγµατοποιείται απο 

στελέχη της ∆ΑΠΟ, µε την βοήθεια των υπαλλήλων του κάθε τµήµατος. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τους Fisher, Schoenpeldt και Shaw (1999), η  ανάλυση της 

θέσης εργασίας περιλαµβάνει 4 πεδία :  

1. Προσδιορισµός αντικειµένικου σκοπού της ανάλυσης. 

2. Επιλογή µεθόδου ανάλυσης .  

3. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την εργασία  

4. Αξιολόγηση της µεθόδου ανάλυσης. 

  

1. Προσδιορισµός αντικειµενικού σκοπού της ανάλυσης.  Η ανάλυση θέσης 

εργασίας είναι χρήσιµη και µπορεί να αξιοποιείται σε όλες τις λειτουργίες 

της ∆.Α.Π.  Όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία (Fisher et.al. ,1999) 

δεν µπορεί να γίνει σωστός προγραµµατισµός, προσλήψεις, αξιολόγηση και 

ανάπτυξη, εκπαίδευση και οργάνωση της εργασίας, χωρίς ικανή, 

λεπτοµερή και αντιπροσωπευτική ανάλυση των θέσεων εργασίας. Αρα οι 

χρήσεις της ανάλυσης της θέσης εργασίας είναι πολλαπλές. Σηµειώνεται 

ότι όσο πιο µεγάλη είναι η επιχείρηση και πιο σύνθετο το περιεχόµενο των 

θέσεων, τόσο πιο πολλοί είναι και οι επιµέρους στόχοι που καλύπτει η 

ανάλυση και τόσο πιο προσεκτική θα πρέπει να είναι οι µέθοδοι που θα 

χρησιµοποιηθούν. Στο στάδιο αυτό οι υπεύθυνοι της ανάλυσης θα πρέπει 

να προσδιορίσουν ποιός ειναι ο  αντικειµενικός σκοπός της ανάλυσης, 

ώστε να δώσουν την απαραίτητη έφαση.  

2. Επιλογή µεθόδου ανάλυσης της θέσης εργασίας.  Για να επιλεγεί η µέθοδος 

που θα χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση θέσης εργασίας που θα 

χρησιµοποιηθεί , ο αναλυτής πρέπει να αποφασίσει  :  α) το είδος των 

πληροφοριών που θέλει να συγκεντρώσει, οι οποίες αφορούν βασικές, 

ενδιάµεσες αλλά και εξειδικευµένες ασχολίες στην εργασία, καθώς επίσης 

και λοιπές πληροφορίες αλλά και ποιοτικά και πσοσοτικά στοιχεία για την 

ανάλυση της θέσης εργασίας   β)τις πηγές άντλησης πρηροφοριών στις 
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οποίες θα απευθυνθεί (ο αναλυτής). Πληροφορίες για µια θέση µπορούν να 

αντληθούν απο τις ακόλουθες πηγές  :  

• Παλαιότερη ανάλυση εργασίας (αν υπάρχει), που έχει γίνει για την 

συγκεκριµένη θέση.  

• Έγγραφα όπως η υπάρχουσα οργάνωση, διαδικασίες ή ακόµα και 

εγχειρίδια εκπαίδευσης που δίνουν πληροφορίες για την θέση. 

• Στελέχη που θα ερωτηθούν για θεµελιώδεις πληροφορίες σε σχέση 

µε την θέση, το συνολικό σκοπό, τις κύριες δραστηριότητες που 

εκτελούνται, τις ευθύνες που εµπεριέχονται και τις σχέσεις µε τους 

άλλους. 

• Εργαζόµενοι που θα ερωτηθούν παρόµοιες λεπτοµέρειες σχετικά µε 

τις θέσεις τους. Είναι συχνά χρήσιµο να τους ζητηθεί να κρατήσουν 

ηµερολόγιο ή να καταγράψουν µε λεπτοµέρεια τις δραστηριότητες 

στην δουλειά τους για µια ή δύο εβδοµάδες. 

• Παρατήρηση εργαζοµένων για ορισµένες θέσεις,  ειδικά για αυτλες 

που περιλαµβάνουν χειρωνακτική εργασία ή κάποια 

επαναλαµβανόµενη, παρατηρήσιµη δραστηριότητα . (σελ. 115-118, 

Παπαλεξανδρή- Μπουράντας , ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων,  

εκδόσεις Μπένου , 2003)  

 

3. Την ακριβή µέθοδο ανάλυσης της θέσης εργασίας που θα εφαρµόσει (ο 

αναλυτής).  Σε αυτό το στάδιο ανάλογα µε την εργασλια που έχει να 

αναλύσει, χρησιµοποιεί την µέθοδο που κρίνεται καταλληλότερη. Για την 

άντληση αντικειµενικών πληροφοριών, οι διάφορες µεθόδοι θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται συνδυαστικά, δηλαδή να µην γίνεται κάθε φορά η χρήση 

µόνο µιας µεθόδου.  (Αννα-Μαρία Μούζα Λαζαρίδη , ∆ιοίκηση Ανθρώπινου 

∆ύναµικού, εκδόσεις Κριτική , σελ.108). 

Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι ανάλυσης εργασίας, άλλες περισσότερο και 

άλλες λιγότερο ακριβείς και επιστµονικές.  Στην πράξη, συνήθως, δεν είναι 

αρκετή η εφαρµογή µιας µεθόδου για την εξαγωγή ασφαλών 
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συµπερασµάτων και αντικειµενικών πληροφοριών, γι’αυτό 

χρησιµοποιείται ένας συνδυασµός δυο τουλάχιστον µεθόδων.   

 

 

 

3.7.   Συνήθη προβλήµατα και λάθη που γίνονται στις 

Περιγραφές Θέσεων Εργασίας  

Τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα- λάθη που παρουσιάζονται στη περιφραφή 

εργασίας είναι τα εξής :  

• Απόκλιση απο τη πραγµατική θέση 

• Χρήση πολύ εξειδικευµένης γλώσσας στη διατύπωση της περιγραφής  

• Παράλειψη σηµαντικών πληροφοριών  

• Παράθεση άχρηστων λεπτοµερειών  

• Απαιτήσεις για υπερβολικά προσόντα  

• Ξεπερασµένα στοιχεία που δεν έχουν ενηµερωθεί σύµφωνα µε τις 

παρούσες συνθήκες  

• Χρήσεις της περιγραφής εργασίας για σκοπούς άλλους απο αυτούς που 

έχει γραφεί, χωρίς προσαρµογή της.  Για παράδειγµα µια περιγραφή 

θέσης εργασίας για σκοπούς αξιολόγησης µπορεί να µην φανεί τόσο 

χρήσιµη στη διαδικασία προσέλκυσης. 

Παρά τα  προβλήµατα ωστόσο που συχνά παρουσιάζονται, το µόνο 

σίγουρο είναι οτι το περιεχόµενο των θέσεων εργασίας διευκολύνει την 

επιχείρηση αλλά και τον εργαζόµενο στην κατανόηση του 

περιεχοµένου της εργασίας του. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

4.1. Εισαγωγή 

 Η προσέλκυση υποψηφίων  εργαζοµένων γίνεται ύστερα απο την συνεχή 

ανάγκη των επιχειρήσεων να προσλαµβάνουν νέους εργαζοµένους για να 

αντικαθιστούν εκείνους που φεύγουν ή εκείνους που παίρνουν προαγωγή.  Η 

διαδικασία αυτή, όσο και αν φαίνεται απλη, στην πραγµατικότητα είναι 

πολυσύνθετη και περιλαµβάνει έναν αριθµό βηµάτων και αποφάσεων που 

πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε η επιχείρηση να µπορέσει στο τέλος να επιλέξει 

το πλέον κατάλληλο άτοµο το οποίο θα στελεχώσει µια σωστά σχεδιασµένη 

θέση.  Ανάλογα µε το µέγεθος αλλά και µε το αντικείµενο της επιχείρησης, η 

διαδικασία προσέλκυσης είναι φυσικό να διαφέρει σε µεγάλο βαθµό.  Ωστόσο, 

ορισµένα βήµατα µπορεί να θεωρηθούν οτι ακολουθούνται απο όλες τις 

επιχειρήσεις που στοχεύουν σοβαρά στην αποτελεσµατική στελέχωση τους µε 

το πλέον ικανό προσωπικό.  Στην ουσία, προσέλκυση υποψηφίων είναι η 

διαδικασία µε την οποία οι εργαζόµενοι εντοπίζουν και προσελκύουν άτοµα 

για να καλύψουν κένες θέσεις εργασίας (Fisher, Schoenfeltd and Shaw, 1999).  

Στόχος της προσέλκυσης είναι να εξασφαλίσει για κάθε κενή θέση προς 

πλήρωση το κατάλληλο ποσοτικά και ποιοτικά αριθµό υποψηφίων, ώστε να 

επιλεγεί ο καταλληλότερος για την κάλυψη της κένης θέσης. (∆ιοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων , Νάνσυ Παπαλεξανδρή – εκδόσεις Μπένου, σελ 182). 

 

 

4.2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ Ι∆ΑΝΙΚΟΥ 

ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΑΣΙΑΣ. 

Βασική προυπόθεση µιας επιτυχηµένης προσέλκυσης είναι ο σαφής 

προσδιορισµός του προφίλ, των προσόντων, των ικανοτήτων και των άλλων 

χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτει ο ιδανικός άνθρωπος για την 

κάλυψη της θέσης.  Συνεπώς, ο ιδανικός άνθρωπος για πρόσληψη είναι αυτός 

του οποίου το προφίλ ταιριαζεί καλύτερα  α) µε τις απαιτήσεις της θέσης και  
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β) µε τις υπόλοιπες γενικές απαιτήσεις που προκύπτουν απο την κουλτούρα, τις 

στρατηγικές και τις πολιτικές του οργανισµού. 

Η επίτευξη αυτού του ΄΄ταιριάσµατος΄΄ προυποθέτει το σαφή προσδιορισµό 

του προφίλ του ιδανικού ατόµου, το οποίο βασίζεται σε :  

� Επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες (professional competencies), που 

προκύπτουν απο τις προδιαγραφές της θέσης, τις πολιτικές και τις 

προοπτικές καριέρας που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη θέση. 

� Ειδικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως κίνητρα, στάση ως προς τον 

κίνδυνο, προσωπικοί στόχοι, εξωστρέφεια κλπ καθώς και δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία προκύπτουν επίσης απο τις προδιαγραφές της 

θέσης, τις πολιτικές και τις προοπτικές καριέρας που συνδέονται µε τη 

συγκεκριµένη θέση. 

� Γενικές ικανότητες (generic competencies) και γενικά χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας (π.χ. δηµιουργικότητα, πνεύµα συνεργασίας, 

πρωτοβουλία, ακεραιότητα), τα οποία προκύπτουν από την κουλτούρα, τις 

πολιτικές και τις στρατηγικές της επιχείρησης. 

Ο προσδιορισµός γενικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών που απαιτεί η 

επιχείρηση γίνεται απο τα στελέχη της ∆ΑΠ, τα οποία οφείλουν να έχουν 

κατανοήσει πλήρως τη φιλοσοφία, τις πολιτικές και της στρατηγικές της 

επιχείρησης. Αντίθετα, ο προσδιορισµός των ειδικών ικανοτήτων και 

χαρακτηριστικών που απαιτεί η θέση γίνεται απο τα στελέχη της ∆ΑΠ σε 

συνεργασία µε τα γραµµικά ή άλλα στελέχη, τα οποία  έχουν την ευθύνη 

διοίκησης της θέσης και γνωρίζουν το περιεχόµενο της. (Νάνσυ Παπαλεξανδρή 

–∆ηµήτρης Μπουραντάς , Εκδόσεις Μπένου, σελ. 186-187) 
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4.3. ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η κάλυψη εργασιακών αναγκών µπορεί να γίνει είτε απο εσωτερικές πηγές, 

δηλαδή µέσα απο την επιχείρηση, είτε απο εξωτερικές πηγές, δηλαδή απο το 

εξωτερικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας. Ένας συνδυασµός απο 

εσωτερικές και εξωτερικές πηγές προσέλκυσης βοηθά τις επιχειρήσεις να 

παραµένουν ανταγωνιστικές, σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο περιβάλλον. 

 

4.3.1.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ  

Οι εσωτερικές πηγές προσέλκυσης αναφέρονται στους ήδη εργαζοµένους, οι 

οποίοι θα µπορούσαν ενδεχοµένως να προωθηθούν σε ανώτερες θέσεις 

εργασίας, είτε σε θέσεις που έχουν νεοιδρυθεί.  Όταν χρησιµοποιούνται 

εσωτερικές πηγές γίνεται έρευνα προσωπικού για να επιλεγούν οι υποψήφιοι 

που έχουν τα κατάλληλα προσόντα.  Παρότι οι ικανότητες των εργαζοµένων 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθόυν είναι ήδη γνωστές, συχνά γίνονται νέες 

αξιολογήσεις για την διερεύνηση και εξακρίβωση ενδεχόµενων αλλαγών στα 

στοιχεία του προσωπικού.  Σηµειώνεται ότι επιλογές της µορφής αυτής 

ελαχιστοποιούν το στοιχείο της αβεβαιότητας, γιατί αφορούν άτοµα που είναι 

γνωστά και τα οποία γνωρίζουν ήδη τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, 

καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.  Οι εσωτερικές πηγές 

προσέλκυσης είναι οι ακόλουθες :   

1. Μετακινήσεις απο µια θέση εργασίας σε άλλη, που είναι µεταξύ τους 

ισότιµές.  Αυτό συµβαίνει όταν µια κενή θέση µπορεί να πληρωθεί απο 

έναν εργαζόµενο,  ο οποίος  φυσικά έχει τις ικανότητες να την καταλάβει, 

αλλά ανήκει σε άλλο τµήµα ή τοµέα. Ανάλογα την περίπτωση λοιπόν, ο 

εργαζόµενος είτε αποδέχεται τη νέα θέση είτε όχι.  

2. Προαγωγές.  Η κάθε πειχείρηση γνωρίζει ανά πάσα στιγµή τους πιθανούς 

αντικαταστάτες µια θέσης εργασίας, καθώς και την επίδοση και την 

καταλληλότητα του καθενός. 

3. Εκπαιδεύσεις.  Σε αρκετές πριπτώσεις, για να πληρωθούν κάποιες θέσεις  

εργασίας, είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του προσωπικού που θα τις  
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καταλαβει, µέσω  κατάλληλης εκππαιδευσης.  Με τον τρόπο αυτόν λοιπόν, 

χρησιµοποιείται το ήδη υπάρχον προσωπικό µιας επιχείρησης, µετά την 

απαραίτητη αναβάθµιση του.  

4. Ανακοινώσεις.  Αναρτώνται για παράδειγµα στον πίνακα ανακοινώσεων, 

µέσω των οποίων η επιχείρηση γνωστοποιεί στους υπαλλήλους της την 

πρόθεση της να καλυφθούν κάποιες συγκεκριµένες θέσεις εργασίας απο το 

ήδη υπάρχον προσωπικό. Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι υποβάλλουν 

σχετικές αιτήσεις και αποφασίζεται στη συνέχεια η επιλογή του 

καταλληλότερου.  

5. Συστάσεις των εργαζοµένων.  Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται ευρέως 

και οι ίδιοι οι υπαλληλοι προτείνουν ποιοί συνάδελφοι τους είναι ικανοί και 

κατάλληλοι να καταλάβουν µια κενή θέση. (Άννα-Μαρία Μούζα- Λαζαρίδη 

, σελ.149-150 , ∆ΑΠ, εκδόσεις Κριτική 2006) 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  

Τα πλεονεκτήµατα απο τη διαδικασία εσωτερικής προσέλκυσης ειναι τα έξης :  

1. Οταν χρησιµοποιείται εσωτερική προσέλκυση, η θέση καλύπτεται απο απο 

ένα άτοµο, του οποίου οι ικανότητες είναι γνωστές. Απο την στιγµή που ο 

εργοδότης έχει παρατηρήσει τον υπάλληλο σε µια θέση, θεωρητικά µπορεί 

να εκτιµήσει πόσο κατάλληλος θα είναι σε µια άλλη θέση.  

2. Ενα άλλο πλεονέκτηµα της εσωτερικής προσέλκυσης είναι ότι αποτελεί 

µέσο υποκίνησης των εργαζοµένων για βελτίωση της απόδοσης τους. 

Ικανοί και φιλόδοξοι υπάλληλοι είναι λιγότερο πιθανό να παραιτηθούν και 

περισσότερο πιθανό να υποκινηθούν για αύξηση της απόδοσης τους, εάν 

πιστεύουν ότι θα έχουν την δυνατότητα να καλύψουν µια θέση που 

συνήθως συνεπάγεται βελτίωση αποδοχών ή και προαγωγή. 

3. Ο χρόνος εκπαίδευσης και προσαρµογής του νέου υπαλλήλου περιορίζεται 

αν οι κενές θέσεις καλυφθούν εσωτερικά, γιατι ενας ήδη εργαζόµενος στην 
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επιχείρηση έχει λιγότερα να µάθει για την επιχείρηση και την κουλτούρα 

της απ’ότι ένας νέος υπάλληλος.  

4. Η προσέλκυση µπορεί  να είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή αν 

µπορέσει να βρεθεί ένας εσωτερικός υποψήφιος.  

5. Τέλος, η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας 

εσωτερικά µεγιστοποιεί το αίσθηµα ασφάλειας για τους εργαζοµένους και 

συνεπώς την ικανοποίηση τους απο την εργασία, γεγονός που έχει συνδεθεί 

θετκά µε την υποκίνηση.  (Νάνσυ Παπαλεξανδρή , ∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων, σελ.188, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ 2003) 

 

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ  

1. Εάν ο οργανισµός επεκτείνεται γρήγορα, µπορεί ναν προκύψουν ελλείψεις 

ικανών ατόµων για την εσωτερική κάλυψη θέσεων.  Αυτό µπορεί να έχει 

ως αποτέλεσµα την προαγωγή εργαζοµένων προτού να είναι πραγµατικά 

ετοιµοί ή να µην επιτρέπει στους εργαζοµένους να παραµένουν για αρκετό 

χρονικό διάστηµα σε µια θέση εργασίας ώστε να να µπορέσουν να µάθουν 

πώς να εκτελούν την εργασλια τους σωστά. Συνεπώς, ορισµένες φορές η 

συνεχής εφαρµογή της κάλυψης εκ των έσω, µπορεί να προκαλέσει 

σηµαντικό έλλειµα δεξιοτήτων και γνώσεων στον οργανισµό. 

2. Όταν µια έλλειψη ικανοποιείται εσωτερικά, προκύπτει µια δεύτερη έλλειψη 

στη θέση του ατόµου που πήρε προαγωγή ή µεταφέρθηκε για να καλύψει 

την πρώτη έλλειψη. Εάν αυτό το κενό καλυφθεί εσωτερικά τότε προκύπτει 

τρίτο κενό κ.ο.κ.. Αυτή η κινητικότητα προσωπικού λέγεται ΄΄ripple 

effect́ ΄. 

3. Ενα άλλο µειονέκτηµα της εσωτερικής προσέλευσης είναι πως σε µερικούς 

οργανισµούς οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι εξαιρετικά δυσκίνητες. 

Μπορεί να περιλαµβάνουν ένα γραφειοκρατικό εφιάλτη απο φόρµες, 
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χρόνους αναµονής, λίστες καταλληλότητας και απαιτήσεις αδείας για 

συνέντευξη απο τον προιστάµενο του υποψηφίου. 

4. Η επιχείρηση µπορεί να κλειστεί στον εαυτό της και να µάθει να αρκείται 

στην πεπατηµένη, µε αποτέλεσµα να χάσει την ευελιξία της. Με το να 

ξεκινούν όλα τα ανώτερα στελέχη µέσα απο την ίδια την επιχείρηση και 

ναν µην υπάρχει εισροή νέων ιδεών, παγιοποιείται ένας συγκεκριµένος 

τρόπος σκέψης και οργάνωσης που δεν είναι απαραίτητα αποτελεσµατκός, 

ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον αλλάζουν πολύ 

δυναµικά. 

5. Μόνο µε µια σχετικά ΄΄επιθετική΄΄ εξωτερική  προσέλκυση µπορούν να 

επιτευχθούν οι δύσκολοι στόχοι της αναδιάρθρωσης, της προσαρµογής 

στον ανταγωνισµό και της ετοιµότητας του υπάρχοντος προσωπικού. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, θα λέγαµε ότι για τις εσωτερικές πηγές προσέλκυσης 

δεν απαιτούνται πολλά χρηµατικά εξοδα και χρόνος, ενώ υπάρχει 

αυξηµένη πιθανότητα φαινοµένων αναξιοκρατίας και παγίωσης 

ξεπερασµένων ιδεών και αναποτελεσµατικής κουλτούρας.  (Νάνσυ 

Παπαλεξανδρή- ∆ΑΠ , ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΠΕΝΟΥ) 

 

 

4.3.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ  

Η εξωτερική προσέλκυση είναι απαραίτητη στις εξής περιπτώσεις :  

1. Για να πληρωθούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου (entry – level). 

2. Για την απόκτηση ικανοτήτων που δεν διαθέτει το προσωπικό της 

επιχείρησης.  

3. Για την πρόσληψη εργαζοµένων µε διαφορετικό υπόβαθρο και νεές 

ιδεές  
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Υπάρχουν δύο κατηγορίες εξωτερικών πηγών προσέλκυσης. Οι επίσηµες και 

οι ανεπίσηµες . Οι ανεπίσηµες πηγές προσέλκυσης βασίζονται σε προσωπικές 

συστάσεις ή στην υπάρχουσα εµπειρία απο προηγούµενη συνεργασία µε 

ορισµένα άτοµα. Το πιο χαρακτηριστικο παράδειγµα ανεπίσηµης πηγής 

προσέλκυσης είναι η υπαλληλική σύσταση, γνωστή και ως ‘’ στόµα-σε –

στόµα’’ προσέλκυση (word of mouth) και είναι γρήγορη, αποτελεσµατική και 

συνήθως φθηνή.  

Οι επίσηµες εξωτερικές πηγές προσέλκυσης συνεπάγονται έρευνα της 

εργασίας για εξερεύνηση υποψηφίων που δεν έχουν κάποια προηγούµενη ή 

έµµεση επαφή µε την επιχείρηση. Οι πιο συνήθεις  πηγές είναι :  

1. Αγγελία- καταχώρηση σε εφηµεριδα ή διαδίκτυο. Αποτελεί την πιο 

συνηθισµένη επίσηµη µέθοδο προσέλκυσης. Η αγγελία έχει έναν 

εµαφανέστατο στόχο :  την προσέλκυση ανθρώπων που ψαχνουν ενεργά 

για εργασία. Μια καλή αγγελία µπορεί να βοηθήσει όλη τη διαδικασία 

προσέλκυσης γνωστοποιώντας στους υποψήφιους όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την θέση.  Για να πετύχει πρέπει να παρέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την θέση εργασίας, τα προσόντα των 

υποψηφίων, τις αποδοχές και την τοποθεσία της θέσης και ταυτόχρονα να 

προσελκύει ικανούς υποψήφιους εµφανίζοντας µια θετική εικόνα για την 

επιχείρηση.  

2. Γραφεία ευρέσεως εργασίας. Τα γραφεία αυτά βρίσκουν και επιλέγουν, 

βάση των ικανοτήτων τους, υποψήφιους τους οποίους προωθούν, για 

περαιτέρω αξιολόγηση και τελική επιλογή στην ίδια την επιχείρηση που 

είναι πελάτης τους. Ενα γραφειό µπορεί να κάνει αποτελεσµατική επιλογή 

µόνο εάν έχει µια σαφή εικόνα για τη θέση που προσπαθεί να καλύψει. 

Γι’αυτό είναι πολύ σηµαντικό ο εροδότης να είναι όσο το δυνατόν πιο 

συγκεκριµένος και ακριβής κατά την περιγραφή θέσης εργασίας που θα 

δώσει στο συνεργαζόµενο γραφείο ευρέσεως εργασίας.  

3. Σωµατεία. Τα σωµατεία κυρίως, κυρίως στο εξωτερικό, συχνά παρέχουν 

υπηρεσίες εύρεσης εργασίας για τα µέλη τους. Το συµβούλιο του 

σωµατείου απευθύνεται σε µέλη του σωµατείου που αναζητούν εργασία 
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και τα στέλνουν στις εταιρείες για εκτίµηση και επιλογή. (Νάνσυ 

Παπαλεξανδρή- ∆ηµήτρης Μπουραντάς, σελ 187-192, ∆ιοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Μπένου, 2003)  

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ  

1. Η εξωτερική προσέλκυση µπορεί να φέρει νέες ιδέες και απόψεις, να 

αποφύγει την σύγχηση που προκαλεί το ripple και να αντιµετωπίσει 

επιτυχώς την αυξηµένη ζήτηση απο την γρήγορη ανάπτυξη (για 

παράδειγµα της τεχνολογίας ) αποφεύγωντας να χρησιµοποιήσει 

προσωπικό που δεν έχει τα απαιτούµενα προσόντα ή τη σχετική εµπειρία.  

2. Ένα άλλο πλεονέκτηµα αφορά την εξοικονόµηση του κόστους 

εκπαίδευσης. Η πρόσληψη έµπειρων εργαζοµένων απο άλλες εταιρείες 

µπορεί να περιορίσει την ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης και 

προγραµµάτων ανάπτυξης απο την ίδια την επιχείρηση.  

3. Σε περιπτώσεις αναδιοργάνωσης ή αλλαγης της πολιτικής της επιχείρησης, 

ιδιαίτερα στο ανώτερο επίπεδο της διοίκησης, ένας νέος υπάλληλος χωρίς 

καµία προηγούµενη σχέση µε τους τωρινούς υπαλλήλους ή τα υπό εξέλιξη 

σχέδια µπορεί να αποδειχθεί το µοναδικό άτοµο µε αρκετή 

αντικειµενικότητα ή και αυστηρότητα για να επιφέρει τις αναγκαίες 

αλλαγές και να προτείνει ένα νέο όραµα για την επιχείρηση.  

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ  

1. Το κόστος είναι το βασικό µειονέκτηµα καθώς η εξωτερική αγορά 

εργασίας είναι σαφώς ευρύτερη  και δυσκολότερη στο να την 
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αντιληφθούµε  απ’ότι η εσωτερική.  Η εξωτερική προσέλκυση συνήθως 

απαιτεί περισσότερο χρόνο και κόστος.  

2. Υπάρχει ο κίνδυνος πρόσληψης ενός υποψηφίου που δεν ανταποκρίνεται 

στις φαινοµενικά υψηλές δυνατότητες που παρουσίαε κατά την διαδικασία 

επιλογής.  

3. Η πολιτική εξωτερικών προσλήψεων δρα αποθαρυντικά για τους 

εργαζόµενους γιατι περιορίζει τις ευκαιρίες που έχουν για προαγωγη µέσα 

στην επιχείρηση.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

5.1. Εισαγωγή  

Κάθε επιχείρηση που θέλει να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσω 

του ανθρώπινου δυναµικού της, θα πρέπει να επιδείξει τη µεγαλύτερη 

δυνατή προσοχή όσον αφορα την επιλογή των µελών της. Οι αποφάσεις 

επιλογης προσωπικού που λαµβάνονται απο την επιχείρηση είναι 

καθοριστικές για την ικανότητα της να επιβιώσει, να προσαρµοστεί και 

να αναπτυχθεί. Οι ανταγωνιστικές πτυχές των αποφάσεων επιλογής 

αποκτούν ιδιαίτερα ζωτική σηµασία όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν 

υπό συνθήκες στενότητας της αγοράς ή όταν οι ανταγωνιστές 

δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά εργασίας. Άν µια εταιρεία 

προσελκύει συστηµατικά τους καλύτερους υποψηφίους, οι υπόλοιπες 

εταιρείες θα αρκεστούν σε ό,τι έχει αποµείνει. Προυπόθεση για την 

επιτυχία της διαδικασίας επιλογής είναι να γίνει σωστά ο 

προσδιορισµός των αναγκών σε προσωπικό, δηλαδή : α) να εκτιµηθεί 

σωστά ο αριθµός και το είδος των θέσεων που πρέπει να πληρωθούν , 

β) να περιγραφούν µε ακρίβεια τα καθήκοντα και οι απαιτήσεις (τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα) κάθε θέσης εργασίας , και γ) να 

καθοριστούν οι όροι και οι συνθήκες εργασίας.  

 

 

5.2. Κριτήρια για την επιλογή του υποψηφίου  

Για την περιγραφή των απαιτήσεων της θέσης χρησιµοποιούνατι συχνά 

κατηγορίες χαρακτηριστικών όπως αυτές που προτείνει ο Rodger (1952) :  

• Φυσικά χαρκτηριστικά (υγεία, εµφάνιση, τρόπους οµιλίας κλπ). 

• Επιτευγµατά (σπουδές, εµπειρία, ειδικές γνώσεις κ.α.). 

• Γενική ευφυία (νοητικη ικανότητα).  

• Ειδικές δεξιότητες . 

• Ενδιαφέροντα (πνευµατικά, κοινωνικά, αθλητικά κ.α.). 
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• Χαρακτηριστικά προσωπικότητας (ηγετικές ικανότητες, αξιοπιστία, 

σταθερότητα, πρωτοβουλία ). 

• Συνθήκες (οικογενειακές υποχρεώσεις κλπ). 

 

5.3. Στόχοι της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων  

Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας (ωράριο,βάρδιες, αµοιβή, εκπαίδευση, 

δυνατότητες εξέλιξης, µετακινήσεις κλπ) θα πρέπει να καθορίζονται και να 

γίνονται γνωστοί εξαρχής, ώστε να µπορούν οι υποψήφιοι να κρίνουν την 

καταλληλότητα και την επιθυµία τους για ορισµένη θέση. Με τον τρόπο αυτό 

αποτρέπεται το ενδεχόµενο παραίτησης του ατόµου που έχει προσληφθεί. 

(Παναγιώτα Χατζηπαντέλη ,σελ.52-53, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων,  εκδόσεις 

µεταίχµιο , 1999).  Έχοντας ολοκληρώσει την καταγραφή των αναγκών και 

έχοντας προσελκύσει τους διάφορους υποψηφίους για τις θέσεις που θέλει να 

καλύψει, η επιχείρηση καλείται να επιλέξει τους πλέον κατάλληλους απο 

πλευράς γνώσεων, ικανοτήτων και ατοµικών χαρακτηριστικών, οι οποίοι να 

θέλουν να παραµείνουν και να αποδώσουν στην επιχείρηση, παρέχοντας τους 

αµοιβές που κυµαίνονατι στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και όσων ισχύουν 

στην αγορά.  

Βασικοί στόχοι της διαδικασίας επιλογής είναι  : α) η πρόσληψη του 

καταλληλότερου υποψηφίου για την κάθε διαθέσιµη θέση  και την επιχείρηση 

γενικότερα , β) η παραµονή σ’αυτή  γ) η απόδοση του σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της θέσης αλλά και µε όρους που θα ικανοποιούν και τον υποψήφιο 

και την επιχείρηση.  

 

5.4.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ως διαδικασία επιλογής προσωπικού ορίζεται ένα σύνολο συγκεκριµένων 

ενεργειών, που αφορούν τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών, για 

κάθε έναν απο τους υποψηφίους, ώστε να ληφθεί η απόφαση επιλογής σε 

όποιον προσφερθεί η θέση εργασίας. Ανάλογα το µέγεθος της επιχείρησης, τις 
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απαιτήσεις της θέσης εργασίας και το σύνολο των υποψηφίων ο χρόνος 

εκπλήρωσης της όλης διαδικασίας µέχρι την λήψη της απόφασης επιλογής 

µπορεί να κυµαίνεται απο µια ηµέρα  έως µερικους µήνες.  (Λεωνίδας Χυτήρης, 

σελ.79, ∆ιοίκηση Αθρώπινων Πόρων , Εκδόσεις Interbooks) 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων εξαρτάται απο το µέγεθος της 

επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που έχει η συγκεκριµένη 

θέση, καθώς και απο τον αριθµό των υποψηφίων. Οι ενέργειες που θα πρέπει 

να ακολουθηθούν βασίζονται σε συγκεκριµένα στάδια. Ωστόσο  τα στάδια 

αυτά δεν ακολουθούνται απο τις µικρές επιχειρήσεις, επειδή ορισµένα 

απαιτούν πολύ χρόνο και έξοδα αλλά και εξειδικευµένο προσωπικό που θα έχει 

την εποπτεία. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία που συνήθως  δεν τα διαθέτουν οι 

µικρού µεγέθους επιχειρήσεις. Έτσι, ανάλογα µε τη φύση της εργασίας και τις 

απαιτούµενες ικανότητες, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υιοθετεί και να 

εφαρµόζει τις καταλληλότερες µεθόδους επιλογής. (Αννα- Μαρία Μούζα- 

Λαζαρίδη, εκδόσεις Κριτική, 2006, σελ.155) 

 

 

5.5. ΒΗΜΑΤΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τα βήµατα που ακολουθούνται κατα τη διαδικασία επιλογηής προσωπικού 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την επιχείρηση ή τον οργανισµό. Συνήθως 

χρησιµοποιείται η τεχνική του ‘’ σταδιακού αποκλεισµού’’, όπου ένας 

υποψήφιος κρίνεται σε µια σειρά απο δοκιµασίες- κριτήρια (βιογραφικό, τεστ, 

συνεντεύξεις κλπ), και αποκλείεται απο τη διαδικασία επιλογής µόλις 

παρουσιάσει µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα σε ένα απο τα στάδια. Μια 

συνηθισµένη σειρά βηµάτων  επιλογής κατα τη µέθοδο του σταδιακού 

αποκλεισµού είναι η παρακάτω : 

1. Αρχική επιλογή απο την αίτηση και το βιογραφικό  

2.  Συνέντευξη-Εξέταση   

3. ∆οκιµασίες- test 
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4. Έλεγχος υποβάθρου και συστάσεων  

5. Εξέταση φυσικής κατάστασης  

6. Τελική απόφαση επιλογής  

 

 

5.5.1.ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ.   

Το έντυπο της αίτησης (application form) το οποίο συµπληρώνει ο 

υποψήφιος, παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των υποψηφίων αλλά 

και στοιχειά που συλλέγονται και µπορούν να χρησιµοποιηθούν απο 

την επιχείρηση και µετά την διαδικασια της επιλογής. Στοιχεία που δεν 

αφορούν την επιλογή ωστόσο, µπορούν να συλλέγουν και αργότερα 

,και ενδεχοµένως δεν είναι σκόπιµο να περιλαµβάνονται στην αίτηση, 

µε αποτέλεσµα να υπάρχει σύγκρουση µεταξύ των στόχων. ( Νάνσυ 

Παπαλεξανδρή – ∆ηµήτρης Μπουραντάς, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων, Εκδόσεις Μπένου, σελ.225) 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο αριθµός των βιογραφικών που υποβάλλονται συνδέεται άµεσα µε το επίπεδο 

, το ποσοστό δηλαδη , ανεργίας που υπάρχει το χρονικό εκείνο διάστηµα , 

καθώς επίσης και απο το βαθµό της απαιτούµενης εξειδίκευσης . Στο 

βιογραφικό, (CV=curriculum Vitae ,περίληψη ζωής) περιλαµβάνονται τα 

βασικά στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, και φυσικά ότι έχει σχέση µε την 

εκπαίδευση, τις ικανότητες και τις επαγγελµατικές εµπειρίες. Με το 

βιογραφικό του, ο υποψήφιος αποσκοπεί να τραβήξει την προσοχή του 

αρµόδιου, ο οποίος θα τα αξιολογήσει. Επίσης, θέλει να δηµιουργήσει θετικές 

εντυπώσεις και να πείσει τελικά ότι είναι το κατάλληλο προσωπο για τη θέση, 

ώστε να προκριθεί και να προχωρήσει στην επόµενη φάση της διαδικασίας. 

Επισηµαίνεται οτι ενα βιογραφικό θα πρέπει να διακρίνεται για την απλότητα 

του, ώστε να δίνει άµεσα την δυνατότητα στον αρµόδιο µιας επιχείρησης να 
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σχηµατίσει ολοκληρωµένη εικόνα για κάθε υποψήφιο. ∆εν θα πρέπει να 

περιλαµβάνονατι υπερβολές, ουτε να παρουσιάζεται µια εικόνα που δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, γιατι στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος 

θα βρεθεί σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση στην φάση της συνέντευξης, όταν θα του 

ζητηθούν συγκεκριµένες διευκρινήσεις. Τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να 

περιλαµβάνει ενα βιογραφικό σηµείωµα είναι τα εξής :  

� Ατοµικά στοιχεία  (ονοµατεπώνυµο, ηλικία , οικογενειακή κατάσταση 

κλπ).   

� Στοιχεία επικοινωνίας  (ταχυδροµική δ/νση, τηλέφωνο, e-mail) 

� Επαγγελµατικοί στόχοι (προεραιτικά) 

� Σπουδές  (λεπτοµερής αναφορά στους τίτλους σπουδών, διάρκεια, τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα αντιστοιχα τµήµατα) 

� Επαγγελµατική εµπειρία  (περιληπτικη αναφορά της θέσης, των 

καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων)  

� Επιµόρφωση  (σεµινάρια, συνέδρια, ηµερίδες κλπ) 

� Γενικές πληροφορίες  (ξένες γλώσσες, γνώσεις πληροφορικής και και Η/Υ 

) 

� Ερασιτεχνικές ενασχολήσεις  (χόµπυ και γενικα τρόποι αξιοποίησης του 

ελεύθερου χρόνου) 

� Κοινωνικές δραστηριότητες (συµµετοχή σε συλλόγους, σωµατεία, 

επαγγελµατικες οργανώσεις καθώς και οι εθελοντικλες συµµετοχές σε 

διάφορες δραστηριότητες ) 

� Συστάσεις   (είναι ιδιαίτερα σηµαντική η ύπαξη συστατικών επιστολών, οι 

οποίες δεν είναι απαραίτητο να επισυνάπτονται στο βιογραφικό αλλα 

υποβάλλονται εφόσον ζητηθούν)  (Αννα-Μαρία , Μούζου Λαζαρίδη , 

∆ιοικηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις ζυγός , σελ 202-205) 

Η αίτηση απασχόλησης, σε σχέση µε το βιογραφικό, αποτελεί πιο 

αντκειµενική πηγή άντλησης  πληροφοριών (όλοι οι υποψήφιοι απαντούν σε 

συγκεκριµένες ερωτήσεις ), και συµβάλλει στην ίση µεταχείριση των 

υποψηφίων, αφού ολοί απαντούν στς ίδιες ερωτήσεις. Αποτελεί επίσης µια 

έγκυρη βάση για τις ερωτήσεις που θα γίνουν στην συνλεντευξη επιλογης. 
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Μπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθεί ως βάση αναφοράς για έλεγχο στοιχείων 

που στο µέλλον θα αποδειχθούν ανακριβή ή αναληθή, γι’αυτό και για να 

εξασφαλίσουν ειλικρινείς πληροφορίες οι επιχειρήσεις ζητούν απο τους 

υποψηφίους να υπογράψουν οτι όσα δήλωσαν είναι αληθή. (Λεωνίδας 

Χυτηρης, σελ 82, ∆ΑΠ, Εκδόσεις INTERBOOKS) 

 

 

5.5.2.  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΕΞΕΤΑΣΗ  

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν δύο είδη συνεντεύξεων :  

α) η προκαταρκτική εξέταση-συνέντευξη και  

β) η  συνέντευξη (επιλογής) 

 

α)ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ . Είναι µια πρώτη συνέντευξη 

(βραχείας διάρκειας), για όσους υποψήφιους φαίνεται να πληρούν τις 

προυποθέσεις για να αξιολογηθούν µετέπειτα τα προσόντα και η 

προσωπικότητα τους. Είναι σκόπιµο, σε αυτή τη πρώτη συνέντευξη, να γίνεται 

µια γενική παρουσίαση της επιχείρησης και της θέσης εργασίας (job preview) 

για να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται πραγµατικά για τη θέση 

εργασίας.  Με βάση το βιογραφικό λοιπόν απορρίπτονται αρχικά  αυτοί που 

δεν έχουν τα απαιτούµενα προσόντακαι και κατόπιν διεξάγεται  

προκαταρκτική συνέντευξη µικρής χρονικής διάρκειας, για να διαπιστωθεί 

κατά πόσο ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για τη θέση και αν µπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί, αφού φυσικά του 

αναλυθεί η φύση της εργασίας. Αυτό το στάδιο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως µια διερευνητική διαδικασία που δεν εξάγεται απο όλες επιχειρήσεις. Έχει 

πολλα κοινά χαρακτηριστικά µε τη συνέντευξη αλλά η κυριότερη διαφορά της 

είναι οτι δεν εµβαθύνει σε λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις ικανότητες και τις 

γνώσεις των υποψηφίων. ** 
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*(Λεωνίδας Χυτήρης, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων,  Εκδόσεις Interbooks 

2001, σελ.81) 

*(Αννα-Μαρία Μούζα-Λαζαρίδη, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 2013, σελ.210) 

 

Β) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ( ΕΠΙΛΟΓΗΣ ) 

Αποτελεί έναν απλό και πρακτικό τρόπο επιλογής, που δίνει αξιόπιστα 

αποτελέσµατα. Χαρακτηρίζεται απο αµεσότητα καθώς οι αξιολογητές που 

αποτελούνται απο το έµπειρο προσωπικό της επιχείρησης, µπορούν να 

διαβαθµίσουν άµεσα την προσωπικότητα και τις ικανότητες κάθε υποψηφίου. 

Η επιτυχία των συνεντεύξεων, ως προς την διεξαγωγή τους, εξαρτάται 

αποκλειστικά απο τα άτοµα που την διενεργούν. Οι αξιολογητές θα πρέπει να 

είναι αντικειµενικοί, φιλικοί, σοβαροί, ευγενικοί και να συµπεριφέρονται 

επαγγελµατικά, χωρίς να έχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα κατά την 

εξέταση. Επίσης, θα πρέπει να απαντούν µε ειλικρίνεια και σαφήνεια στις 

ερωτήσεις των υποψηφίων και ιδιαίτερα στις ερωτήσεις απου αφορούν την 

αµοιβή, τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, τις διάφορες παροχές κλπ. Γι’αυτό οι 

συνεντευξιάζοντες θα πρέπει να χρησιµοποιούν συγκεκριµένες και ίδιες 

ερωτήσεις σε όλους τους υποψηφίους, µε την ίδια πάντοτε σειρά. (Αννα- 

Μαρία Μούζα-Λαζαρίδη, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, 2013, σελ.219-220). 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

Παρά το γεγονός οτι η αξιοπιστία της συνέντευξης είναι σχετικά χαµηλή 

(λιγότερο του 30%), αποτελεί την πλέον πιο διαδεδοµένη µέθοδο επιλογής 

προσωπικού και σε αρκετές περιπτώσεις είναι το µοναδικό µέσο που 

χρησιµοποιούν ορισµένες επιχειρήσεις, για να επιλέξουν τα άτοµα που θα 

στελεχώσουν τις κενές θέσεις εργασίας. Σκοπός της συνέντευξης είναι να 

διαπιστώσει ο αξιολογητής σε ποίο βαθµό ο υποψήφιος ταιριάζει µε το προφίλ 

του ιδανικού ατόµου για τη θέση και την επιχείρηση. Οι βασικοί στόχοι της 

συνέντευξης είναι :  
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1. Η επιβεβαίωση και η διευκρίνιση στοιχείων που περιλαµβάνονται 

στο βιογραφικό  

2. Η συλλογή πληροφοριών µε σκοπό την µέτρηση των ικανοτήτων 

και χαρακτηριστικών του υποψηφίου µε βάση συγκεκριµένα  

κριτηρια. 

3. Να δώσει στον υποψήφιο επαρκείς πληροφορίες για τη θέση και 

την επιχείρηση, ωστέ να µπορεί ο ίδιος (ο υποψήφιος) να 

αποφασίσει αν ταιριάζει στο προφιλ της επιχείρησης. 

4. Να δώσει στους υποψήφιους την αίσθηση δίκαιης αντιµετώπισης 

και οτι τους δίνεται µια ευκαιρία να µιλήσουν για τον εαυτό τους. 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  

� Πιθανότητα να αποκτήσει δυσανάλογα µεγάλη σηµασία ένα και µόνο 

θετικό ή αρνητικό χαρακτηριστικό του υποψηφίου. 

� Κοινωνικά στερεότυπα, κοινωνικές οµοιότητες και διαφορές, καθώς και οι 

προσωπικές προτιµήσεις των συνοµιλητών µπορεί να επηρεάσουν 

σηµαντικά την εντύπωση που αποκοµίζει ο εξεταστής απο τον υποψήφιο 

και τα αποτελέσµατα να είναι µεροληπτικά. 

� Η αξιολόγηση του υποψηφίου µπορεί να επηρεαστεί απο τις προηγούµενες 

αξιολογήσεις άλλων υποψηφίων  που εξετάστηκαν, µε αποτέλεσµα να µην 

γίνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

� Μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος σε αρνητικές ενδείξεις του υποψηφίου  

λόγω επιφυλακτικότητας και καχυποψίας των εξεταστών. 

� Συνήθως η πρώτη εντύπωση που σχηµατίζεται για τον υποψήφιο κατά τα 

λίγα πρώτα λεπτά δύσκολα ανατρέπεται αργότερα και είναι σαν ο 

υπόλοιπος χρόνος της συνέντευξης να χρησιµοποιείται απλώς για να 

επιβεβαιώσει αυτή τη πεποίθηση. 
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� Αρκετές φορές, οι αξιολογητές, λόγω έλλειψης εκπαίδευσης δε µπορούν να 

αξιολογήσουν τη γλώσσα του σώµατος του υποψηφίου, η οποία πολλές 

φορές είναι πιο ειλικρινής και σαφής απο τα λόγια των απαντήσεων. 

Παρ’όλα αυτά τα προβλήµατα, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τη πρακτική της 

συνέντευξης ευρύτατα, καθώς αποτελεί την κύρια τεχνική που εξασφαλίζει 

προσωπική επαφή ανάµεσα στον εργοδότη ή τον εκπρόσωπο του και τον 

υποψήφιο, πράγµα πολύ σηµαντικό για τις δύο πλευρές.  (Νάνσυ 

Παπαλεξανδρή- ∆ηµήτρης Μπουραντάς, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, 

εκδόσεις Μπένου 2003, σελ.227-228) 

 

 

 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

Ανάλογα το µέγεθος της επιχείρησης, το αντικείµενο στο οποίο 

δραστηριοποιείται, τον τοµέα στον οποίο ανήκει αλλά και τη δοµή της, η 

επιχείρηση µπορεί να επιλέξει ανάµεσα σε πέντε τύπους συνέντευξης : 

1. Η τυποποιηµένη συνέντευξη. Είναι ο τύπος της συνέντευξης στον οποίο 

εφαρµόζονται συγκεκριµένοι κανόνες και προδιαγραφές για όλους τους 

υποψηφίους, χωρίς καµία εξαίρεση. Αρχικά, προκαθορίζονται µε αυστηρά 

κριτήρια τα µέλη της οµάδας (panel) που συµµετέχουν στη συνέντευξη. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφαρµόζονται συγκεκριµένες οδηγίες 

και τυποποιηµένα ερωτηµατολόγια για όλους τους υποψήφιους. Η 

αξιολόγηση γίνεται µε συγκεκριµένα κριτήρια και συγκεκριµένους 

συντελεστές βαρύτητας. Μετά το τέλος της διαδικασίας της συνέντευξης, 

οι υποψήφιοι καταγράφονται σε πίνακα αξιολόγησης κατα σειρά επιτυχίας, 

σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κριτήρια και τη βαθµολογία που ο κάθε 

υποψήφιος συγκέντρωσε.  Οι τυποποιηµένες συνεντεύξεις 

χρησιµοποιούνται κυρίως απο τις µεγάλες επιχειρήσεις, ηµικρατικές 

επιχειρήσεις και κυριώς ∆ΕΚΟ για θέσεις υψηλής ευθύνης, οπου υπάρχει 

µεγάλος αριθµός υποψηφίων, αλλά και απο πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
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2. Η δοµηµένη συνέντευξη.  Εδώ ακολουθείται συνήθως διαδικασία µε 

προκαθορισµένη δοµή η οποία όµως δεν είναι απαραίτητα κοινή για όλους 

τους υποψηφίους. Μπορεί να περιλαµβάνει µια πρώτη συνέντευξη 

γνωριµίας, σύντοµη παρουσίαση του οργανισµού και της κενής θέσης 

εργασίας εκ µερους του αξιολογητή, αλλά και ερωτήσεις του αξιολογητή 

επι του βιογραφικού σηµειώµατος και πρόσθετων στοιχείων. Μπορεί 

επίσης να έχει ερωτήσεις του υποψηφίου προς τον εργοδότη σχετικά την 

εταιρεία, τις µισθολογικές παροχές και άλλες καλύψεις της θέσης ερασίας.  

3. Η µη σχεδιασµένη συνέντευξη.  Εδώ η συνέντευξη δεν ακολουθεί 

τυποποιηµένη µορφή, αλλά γίνεται συνήθως χωρίς δοµηµένη προετοιµασία 

και µε τη µορφή διαλόγου ελεύθερης ροής µεταξύ του αξιολογητή και του 

υποψηφίου. Η επιτυχία για τη σωστή επιλογή του υποψηφίου βασίζεται 

σχεδόν εξ’ολοκλήρου  στη πείρα και στις αναλυτικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες του αξιολογητή, καθώς δεν υπάρχει προκαθορισµένη δοµή στη 

συνέντευξη . 

4. Συνέντευξη µε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Στο  συγκεκριµένο τύπο 

συνέντευξης γίνεται χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ώς µέσο για µια 

αρχική τουλάχιστον αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων. 

Χρησιµοποιείται συνήθως απο τις µεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως τα 

τελευταία χρόνια, και η συνέντευξη αρχικά  εφαρµόζει συγκεκριµένα 

ερωτηµατολόγια που σχετίζονται άµεσα µε τις απαιτήσεις και και τα 

χαρακτηριστικά της ανάλογης θέσης εργασίας. Στη συνέχεια, 

συγκεντρώνονται όλα τα ερωτηµατολόγια που απαντήθηκαν απο τους 

υποψηφίους και γίνεται αξιολόγηση βάση συγκεκριµένων προδιαγραφών, 

και τέλος γίνεται κατάταξη των υποψηφίων βάση της βαθµολογίας που έχει 

συγκεντρώσει ο καθένας. Βασικό πλεονέκτηµα αυτού του τύπου της 

συνέντευξης είναι ότι δέν δαπανάται πολύς χρόνος για την συλλογή 

πληροφοριών του κάθε υποψήφιου αλλά και για την αξιολόγηση του. 

Βασικό µειονέκτηµα ωστόσο αποτελεί το γεγονός οτι µπορεί να εκλείπει 

τελείως η προσωπική επαφή των υποψηφίων µε τον αξιολογητή και 

συνεπώς, να µην υπάρχει ταυτόχρονη εκτίµηση της προσωπικότητας, της 
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εµφάνισης, της λεκτικής ικανότητας και της καταλληλότητας του 

υποψηφίου. 

5. Τηλεφωνική συνέντευξη. Ειναι µια µορφή συνέντευξης που δεν 

εφαρµόζεται ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά αφορά κυρίως 

τια µεγάλες αµερικάνικες ετιρείες. Στη συγκεκριµένη µέθοδο, οι υποψήφιοι 

τηλεφωνούν σε κάποιον ειδικό αριθµό τηλεφώνου και αυτόµατα απαντούν 

σε µια σε µια σειρά ερωτήσεων που αφορούν στην προσωπικότητα τους, 

στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις, τα κίνητρα και τη στάση 

τους απέναντι σε διάφορα θέµατα. Οι απαντήσεις καταγράφονται σε ένα 

ειδικά διαµορφωµένο λογισµικό και στη συνέχεια αξιολογούνται βάσει 

συγκεκριµένων προτύπων. Ο κατάλληλος υποωψήφιος είναι αυτός που 

συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη βαθµολογία, δηλαδή αυτός που δίνει τις 

περισσότερες απαντήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις 

προδιαγραφές της θέσης εργασίας.  (Μαρία Βαξεβανίδου – Παναγιώτης 

Ρεκλείτης, Management Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, 

2012, σελ.200-201)  

 

5.5.3. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ- TEST 

Αν και το βιογραφικό δίνει αρκετές πληροφορίες για τις γνώσεις, τις 

ικανότητες, το παρελθόν και τις εµπειρίες του υποψηφίου, κάποιες φορές 

κρίνεται απαραίτητο να εφαρµοστούν συγκεκριµένες δοκιµασίες για να 

επιβεβαιωθεί η επιχείρηση οτι ο υποψήφιος είναι ο πιο κατάλληλος για τη 

θέση.  Ανάλογα µε τη φύση και τις απαιτήσεις της κενής θέσης εργασίας  

λοιπόν, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε µια σειρά δοκιµασιών ( tests), ώστε να 

προβλεφθούν οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι γνώσεις, οι κλίσεις, οι αντιλήψεις 

και η προσωπικότητα του υποψηφίου. Βασική λειτουργία των δοκιµασιών 

είναι η µέτρηση της ικανότητας και της συµπεριφοράς του υποψηφίου σε 

διαφορετικές περιπτώσεις και κάτω απο ειδικές συνθήκες. Οι δοκιµασίες 

µπορούν να ταξινοµηθούν µε πολλούς τρόπους. Ωστόσο, ο πλέον αποδεκτός 

τρόπος ταξινόµησης τους είναι σε δύο µεγάλες κατηγορίες : 
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 α)δοκιµασίες δεξιοτήτων και γνώσεων, µε τις οποίες µπορεί να µετρηθεί η 

µέγιστη δυνατή απόδοση του υποψηφίου  και 

 β)ψυχοµετρικές δοκιµασίες, µε τις οποίες εξετάζονται βασικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία της προσωπικότητας.  

Σκοπός των δοκιµασιών είναι  να διαγνωστεί η µελλοντική εργασιακή επίδοση 

του υποψηφίου σε συνδυασµό µε την οµαλή ένταξη του στο εργασιακό 

περιβάλλον και κατά πόσο θα ταιριάζει µε τους µελλοντικούς συναδέλφους και 

συνεργάτες του.  Βασικό πλεονέκτηµα των δοκιµασιών-tests, σε σύγκριση µε 

τις προσωπικές κρίσεις, είναι οτι επικεντρώνονται στην αντικειµενικότητα, την 

ποσοτικοποίηση και την εξοικονόµηση πόρων κατά τη φάση της τελικής 

επιλογής.  Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 

να υποστηριχτεί η άποψη οτι οι δοκιµασίες έχουν ‘’ το αλάθητο’’. Αποτελούν 

απλώς έναν οδηγό και µια µέθοδο εξακρίβωσης, σε επιστηµονικό επίπεδο 

κάποιων βσικών στοιχείων του υποψηφίου. Τέλος οι δοκιµασίες µπορούν να 

δώσουν µια πληρέστερη και ακριβέστερη εικόνα των ικανοτήτων και τς 

προσωπικότητας των υποψηφίων, σε σύγκριση µε τις άλλες µεθόδους 

αξιολόγησης. (Μαρία Βαξεβανίδου- Παναγιώτης Ρεκλείτης, Management 

Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις 2012 , σελ.202) 

 Υπάρχουν πολλά είδη δοκιµασιών (tests) ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά που 

πρόκειται να µετρηθούν. Τα πιο συνηθισµένα είναι :  

� Τέστ νοηµοσύνης ή τέστ διανοητικών ικανοτήτων. Είναι τα γνωστά IQ 

(intelligence quantity) tests τα οποία είναι πολύ δηµοφιλή και ισώς 

είναι τα πιο γνωστά τέστ επιλογής. Περιλαµβάνουν ενα σύνολο 

ερωτήσεων που αφορούν λεξιλόγιο, αναλογίες, συνωνυµίες, 

συγκρίσεις, αριθµητική και γενικές πληροφορίες.  Ωστόσο, οι γνώµες 

για το αν αυτά  τα τέστ νοηµοσύνης αποτελούν ένα καλό δείκτη 

πρόβλεψης για την απόδοση του υποψηφίου διίστανται. 

� Τεστ ενδιαφερόντων (interest tests).  Το τέστ αυτό αποτελείται απο 

γραπτές ερωτήσεις µε σκοπό να διαπιστωθεί ποιά πάγµατα αρέσουν ή 

δεν αρέσουν στον υποψήφιο, καθώς και τα ενδιαφέροντα του. Σπάνια 
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χρησιµοποιούνται για την επιλογη των υποψηφίων, αφου έχει 

αποδειχθεί πως τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου ελαχιστα επηρεάζουν 

την απόδοση του στην εργασία. Τα τέστ αυτα απευθύνονται κυρίως είτε 

σε άτοµα που έχουν τελειώσει το σχολείο και θέλουν να επιλέξουν τον 

επαγγελµατικό τους προσανατολοσµό είτε για την ανίχνευση του 

είδους εργασίας που ταιριάζει καλύτερα σε κάποιον υποψήφιο σε 

περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει πολλές διαφορετικές θέσεις 

εργασίας. 

� Τέστ ικανοτήτων(aptitude tests ).  Είναι ένα τέστ που έχει αρχίσει να 

χρησιµοποιείται απο  τους οργανισµούς τα τελευταία χρόνια και σκοπό 

έχει την αντικειµενική µέτρηση της ικανότητας ενός ατόµου κάτω απο 

συγκεκριµένες συνθήκες.  Οι πιο συνηθισµένες ικανότητες που 

αξιολογούνται είναι του γλωσσικού, αριθµητικού, διαγραµµατικού 

συλλογισµού και παρατηριτικότητας. 

� Τεστ προσωπικότητας. Πρόκειται για τεστ  που αφορούν  τις αξίες του 

ατόµου, τις συναισθηµατικές του αντιδράσεις, την ωριµότητα και την 

διάθεση που τον χαρακτηρίζει. Είναι σαφές πως η συµπεριφορά του 

ατόµου καθορίζεται απο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Για 

παράδειγµα, η συναισθηµατκή σταθερότητα, η ψυχραιµία, η 

εξωστρέφεια, η διάθεση για πρωροβουλία, η αυτοπεποίθηση, η 

συνεργατκότητα, ο εγωκεντρισµός, η φιλοδοξία κλπ, διαφοροποιούν τα 

άτοµα µεταξύ τους και σαφώς επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους στο 

εργασιακό περιβάλλον. Τα τεστ προσωπικότητας µπορεί να είναι 

γραπτά ή προφορικά και µετρούν την ικανότητα που έχει ο υποψήφιος 

να ταιριάξει µε το περιβάλλον της εργασίας αλλά και να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις της θέσης. Αν και τα τεστ προσωπικότητας δεν 

χαρακτηρίζονται απο µεγάλη αξιοπιστία και εγκυρότητα και δεν 

αποτελούν καλούς δείκτες για την πρόβλεψη  απόδοσης-συµπεριφοράς 

στη θέση εργασίας, ωστόσο αν είναι πολύ προσεκτικά δοµηµένα, 

µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στην άντληση πληροφοριών του 

υποψηφίου. (L.M. Hough, et al.,Criterion-Related Validities of 

Personality Constructs and the effect of response distortion on those 
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validities, Journal of Applied Psychology, Vol. 74, 1990, σελ.581-595 – 

Χυτήρης, ∆ΑΠ, Interbooks, σελ.85). Τα ερωτηµατολόγια 

προσωπικότητας χρησιµοποιούνται περίπου  απο το 75% των 

επιχειρήσεων του εξωτερικού. 

� Τεστ εκτέλεσης εργασίας (Job Sample Test).  Πρόκειται για τεστ που 

ζητά απο τον υποψήφιο να εκτελέσει κάποιες βασικές ενέργειες της 

εργασίας για να διαπιστωθεί αν έχει ταλέντο σε αυτή τη θέση.  

Χρησιµοιποιείται κυρίως για υπαλλήλους γραφείου, λογιστηρίου, 

τέλερς τραπεζών, χειριστές µηχανών, πιλότους κ.α. Το τεστ αυτό δίνει 

την ευκαιρία να διαπιστωθεί και στην πράξη η ικανότητα του 

υποψηφίου να κάνει την συγκεκριµένη δουλειά, γι’αυτό και αποτελεί 

ενα πιο αξιόπιστο και πιο αντικειµενιο τεστ σε σχέση µε τα 

ερωτηµατολόγια. Βασικό µειονέκτηµα αποτελεί η δυσκολία 

προσδιορισµού του κατάλληλου δείγµατος ενεργειών αλλά και οτι δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί για όλες τις εργασίες.  

� Τεστ µαθησιακής ικανότητας (Trainability Test). Αφορά 

ηµιειδικευµένους υποψήφιους και αποτελείται απο δυο µέρη. Στο 

πρώτο µέρος του τεστ ο υποψήφιος παρακολουθεί τον τρόπο εκτέλεσης 

της εργασίας (απο εκπαιδευτή ή αλλον έµπειρο εργάτη) και καταγράφει 

τις οδηγίες που του δίνονται. Αφού εκτελέσει την εργασία 1-2 φορές 

υπο καθοδήγηση, στο δεύτερο µέρος του τεστ, εκτελεί την εργασία 

µόνος του και βαθµολογείται απο τον αξιολογητή. 

� Τεστ γνώσεων –επιτευγµάτων. Μετρά τις ειδικές γνώσεις αλλά και τις 

γενικές γνωσεις και ικανότητες που έχει ήδη αποκτήσει ο υποψήφιος, 

χωρίς να απαιτείται προηγουµένως η εκπαίδευση του. Συνήθως αυτό το 

τεστ χρησιµοποιείται απο τις δηµόσιες υπηρεσίες και περιλαµβάνει 

ερωτήσεις και ασκήσεις που σχετίζονται άµεσα µε τη συγκεκριµένη 

θέση εργασίας.** 

* (Νανσυ Παπαλεξανδρή- ∆ηµήτρης Μπουραντάς, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων, εκδόσεις Μπένου, 2003, σελ. 232-233) 
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*(Λεωνίδας Χυτήρης, , ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις 

Interbooks, σελ.83-86)           

 

 

5.5.4. Κέντρα αξιολόγησης (Assessment Centers).  

 Ο όρος αυτός είναι παραπλανητικός και δεν σηµαίνει οτι υπάρχει ένας 

συγκεκριµένος χώρος ή συγκεκριµένα κέντρα αξιολόγησης, αλλά αντίθετα 

αποτελέι µια σειρά διαδικασιών που εφαρµόζονται για την επιλογή 

υψηλόβαθµων στελεχών.  Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την αξιολόγηση 

ικανοτήτων των υποψηφίων για σηµαντικούς τοµείς της εργασίας. Με αυτή τη  

µέθοδο , εκτιµώνται συνήθως οι τεκµηριωµένες απόψεις των υποψηφίων για 

µια σειρά θεµάτων. Οι υποψήφιοι χωρίζονται σε µικρές οµάδες και 

αξιολογούνται απο δυο εξεταστές τουλάχιστον, περνώντας µια σειρά 

δοκιµασιών που διαρκούν απο δυο έως τέσσερις ηµέρες.  Οι υποψήφιοι 

εξετάζονται σε διάφορα θέµετα τα οποία έχουν την µορφή µελέτης 

περιπτώσεων (case studies) , και αφορούν τη λήψη πρωτοβουλιών, τη 

δυνατότητα της αυτοσυγκέντρωσης, την ικανότητα οργάνωσης της εργασίας 

µεµονωµένων ανθρώπων και οµάδων, την ικανότητα εργασίας και συµµετοχής 

σε οµάδα, την ικανότητα δέσµευσης ανθρώπων σε στόχους, χειρισµούς 

καταστάσεων, επίλυση προβληµάτων, επιµονή και κίνητρα. (Μαρία 

Βαξεβανίδου, σελ.210, Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ, 2012) 

Βασικά σηµεία για τη δοµή και τη λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης 

αποτελούν τα εξής :   

• Να διευκρινίζονται οι αντικειµενικοί στόχοι της διαδικασίας µε 

σαφήνεια. 

• Προσδιορισµός συγκεκριµένων κριτηρίων αξιολόγησης.  

• Σχεδιασµός κατάλληλων εντύπων για την καταγραφή των επιδόσεων 

των υποψηφίων. 
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• Σχετική εκπαίδευση των αξιολογητών που συµµετέχουν ενεργά σε όλες 

τις δραστηριότητες.  ( Νανσυ Παπαλεξανδρή , ∆ΑΠ, σελ.238, εκδόσεις 

Μπένου 2003)  

Τα κέντρα αξιολόγησης, ως µέθοδος επιλογής, έχει διαπιστωθεί οτι δίνουν 

πολύ έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσµατα.  Όσοι υποψήφιοι τα είχαν 

καταφέρει καλά στα τεστ, είχαν πολύ καλή απόδοση στην θέση εργασίας 

µετέπειτα.  Το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι οτι κοστίζει και 

οτι απαιτεί χρόνο.  Συνεπώς, τα κέντρα αξιολόγησης κρίνονται χρήσιµα και 

χρησιµοποιούνται µόνο όταν αφορούν σηµαντικές θέσεις εργασίας και επίσης 

όταν αφορούν έναν ικανό αριθµό υποψηφίων (10-12 άτοµα).  Ένα πολύ 

σηµαντικό πλεονέκτηµα των κέντρων αξιολόγησης είναι οτι, λόγω συµµετοχής 

πολλών υποψήφιων, µπορει να παρατηρηθούν οι ικανότητες που είναι σχετικές 

µε τις διαπροσωπικές επαφές. 

 

5.5.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ   

Μετά την συνέντευξη, οι επιχειρήσεις, µε τη σύµφωνη γνώµη του υποψηφίου 

προβαίνουν σε σε επιβεβαίωση των πληροφοριών που έχουν δοθεί στο 

βιογραφικό και αφορούν τις σπουδές, το ποινικό µητρώο, τις συστατικές 

επιστολές και τους προηγούµενους εργοδότες.  Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

εργοδοτών σήµερα, προσπαθεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του 

βιογραφικού , µεσω συστατικών επιστολών. 

 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

Συµβάλει σηµαντικά στην αποτελεσµατικότητα της επιλογής του υποψηφίου 

καθώς αποτελεί µια περιγραφή της γνώµης ενός προηγούµενου εργοδότη, είτε 

αυτή είναι µια συστατική επιστολή είτε είναι µια προφορική διαβεβαίωση.  

Ωστόσο, η εγκυρότητα των συστάσεων µπορεί να αµφισβητηθεί καθώς ο 
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υποψήφιος επιλέγει ο ίδιος το πρόσωπο που θα χορηγήσει την επιστολή, οπότε 

είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος βαθµός µεροληψίας στο περιεχόµενο της. 

Εφόσον οι συστάσεις (references)  δίνονται µε σαφήνεια, πληρότητα και 

αµεσότητα µπορούν να βοηθήσουν στην ορθή απόφαση επιλόγης του 

υποψηφίου.  Αν όχι, τότε η αποτελεσµατικότητα των συστατικών επιστολών 

θα µπορούσε να βελτιωθεί σηµαντικά µε τη χρήση κάποιου είδους 

ερωτηµατολογίου ή µιας περιγραφής της συγκεκριµένης θέσης εργασίας. Έτσι 

η µέθοδος των συστάσεων θα µπορούσε να οδηγήσει σε χρησιµότερα 

αποτελέσµατα αν γινόταν όχι µε τη µορφή επιστολών, αλλά µε τη προφορική ή 

τηλεφωνική επικοινωνία µε αυτόν που παρέχει την σύσταση.  Βέβαια µια 

τέτοια πρακτική παρουσιάζει αρκετά άλλα προβλήµατα ηθικού και πρακτικου 

περιεχοµένου, όπως για παράδειγµα το γεγονός οτι η επικοινωνία δεν 

καταγράφεται και δεν είναι επίσηµη. (Νάνσυ Παπαλεξανδρή, ∆ΑΠ, Εκδόσεις 

Μπένου 2003, σελ.226) . Να σηµειώσουµε επίσης οτι όσον αφορά την 

νοµιµότητα, υπάρχει η πιθανότητα οι συντάκτες των επιστολών να φοβούνται 

µήνυση για συκοφαντική δυσφήµιση. ( Πάτσικας- Ασπρίδης , ∆ΑΠ-ενα 

ανταγωστικό πλεονέκτηµα, σελ 273, εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ 2009). 

 

5.5.6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

Σε ορισµένες περιπτώσεις και για συγκεκριµένες θέσεις εργασίας , η 

επιχείρηση ζητάει απο τον υποψήφιο σχετικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις 

αυτές διαφέρουν ανάλογα το αντικείµενο της επιχείρησης και της θέσης 

εργασίας και µπορεί να γίνονται µε την χρηµατοδότηση της επιχείρησης.  Σε 

κάθε περίπτωση ο έλεγχος για τη φυσική κατάσταση και την υγεία του 

υποψηφίου θα πρέπει να γίνεται αφού πρώτα του έχει προσφερθεί η θέση . Οι 

πληροφορίες που ζητούνται σχετικά µε την υγεία του υποψηφίου θα πρέπει να 

σχετίζονται αυστηρά µε την ικανότητα του να εκτελέσει έργο στη 

συγκεκριµένη θέση εργασίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να 

κατηγορηθεί η επιχείρηση οτι χρησιµοποιεί τις ιατρικές εξετάσεις για να 
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αποκλείσει κάποιους (µεροληπτικότητα για παράδειγµα σε βάρος ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες. Αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη σε σχέση και 

µε τους νόµους για την προστασία και τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες/προβλήµατα. (Λεωνίδας Χυτήρης, σελ99, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων, εκδόσεις INTERBOOKS) 

 

5.5.7. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Η τελική απόφαση επιλογής λαµβάνεται απο τα στελέχη των διευθύνσεων ή 

των τµηµάτων στα οποία θα απασχοληθούν οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι. Η 

απόφαση τους αυτή θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιολόγηση όλων των 

πληροφοριών, που έχουν συλλεγεί σε κάθε ενα απο τα προηγούµενα στάδια 

της διαδικασίας επιλογής και αφορούν τις ικανότητες και δυνατότητες αλλά 

και τη θέληση του υποψηφίου να αποδώσει στη θέση εργασίας.  

Υπάρχουν δυο τρόποι τελικής λήψης απόφασης στην επιλογή των υποψηφίων 

απο τα στελέχη :  

1. Υποκειµενικός τρόπος. Βασίζεται στη προσωπική κρίση/εκτίµηση. Το 

στέλεχος λαµβάνει υπόψη όλες τις πληροφορίες και δεδοµένα για τον 

υποψήφιο και γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της εργασίας, αποφασίζει για το 

ποιός τελικά θα προσληφθεί.  

2. Αντικειµενικός τρόπος. Βασίζεται σε αποτελέσµατα στατιστικής ανάλυσης. 

Συνοπτικά ο τρόπος αυτός έχει ως εξής : οι πιο καθοριστικοί παράγοντες 

και χαρακτηριστικά του υποψηφίου για την απόδοση στη θέση εργασίας 

σταθµίζονται µε συγκεκριµένο συντελεστή βαρύτητας. Τα 

ποσοτικοποιηµένα δεδοµένα (απαντήσεις στη συνέντευξη, επιδόσεις στα 

διάφορα τεστ κλπ) συνδυάζονται και προκύπτει ένας τελικός βαθµός. Οι 

υποψήφιοι µε το µεγαλύτερο βαθµό προσλαµβάνονται. (Λεωνίδας 

Χυτήρης, σελ.100-102, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις 

INTERBΟOKS). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

6.1. Εισαγωγή  

� Εκπαίδευση είναι η οργανωµένη  διαδικασία µάθησης που στοχεύει στην 

απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για έναν ορισµένο σκοπό.  Η 

εκπαίδευση στόχο έχει την µεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων απο τον 

ποµπό (εκπαιδευτή), σε ένα δέκτη (εκπαιδευόµενος), µέσω µιας τυπικής 

διαδικασίας η οποία αποτελεί την διδασκαλία, και αφορά ένα ή 

περισσότερα αντικείµενα.  

� Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού είναι η διαδικασία µάθησης που στόχο 

έχει την βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων. Είναι µια 

προγραµµατισµένη διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση και 

βελτίωση των γνώσεων, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

επαγγελµατικών δεξιοτήτων και στην τροποποίηση της στάσης της 

συµπεριφοράς των εργαζοµένων. Μέσω της προγραµµατισµένης και 

έµπειρης διαδασκαλίας, οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται για να αποδόσουν 

όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά γίνεται, στις δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Τελικός σκοπός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού 

είναι η βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων αλλά και να µπορεί η 

επιχείρηση να ικανοποιήσει τις τρέχουσες και µελλοντικές της ανάγκες σε 

ανθρώπινο δυναµικό. (Νάνσυ Παπαλεξανδρή- ∆ηµήτρης Μπουραντάς, σελ 

266, εκδόσεις Μπένου,2003). 

� Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων είναι και αυτή µια διαδικασία µάθησης, η 

οποία όµως έχει µεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και στόχος της είναι να 

αποκτήσει και να αναπτύξει ο εργαζόµενος γνώσεις και ικανότητες που θα 

µπορεί να χρησιµοποιήσει και στο µέλλον, σε εργασίες που απαιτούν 

περισσότερη ευθύνη και πρωτοβουλία. Η ανάπτυξη έχει περισσότερο 

ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα σε σχέση µε την έκπαιδευση (η οποία έχει 

εργοκεντρικό χαρακτήρα), καθώς στοχεύει στο πώς ο εργαζόµενος θα 

καταστεί ικανός και πως θα αναπτυχθεί σαν προσωπικότητα  , έτσι ώστε να 
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λαµβάνει πρωτοβουλίες και να παίρνει αποφάσεις που δεν θα σχετίζονται 

απλά και µόνο µε την τεχνική διάσταση των εργασιών, αλλά κυρίως µε την 

επίλυση οργανωσιακών προβληµάτων. (Λεωνίδας Χυτήρης, σελ.113, 

∆ιοίκηση Ανθρώπινων πόρων, Εκδόσεις INTERBOOKS).  Η ανάπτυξη 

προσωπικού είναι στενά συνδεδεµένη µε την έννοια της εκπαίδευσης, 

ωστόσο προυποθέτει την ύπαρξη µορφωτικού επιπέδου και δυνατοτήτων 

επαγγελµατικής εξέλιξης και ανάφέρεται συνήθως σε προσωπικό µεσαίων 

και ανώτερων βαθµίδων.(Nάνσυ Παπαλεξανδρή- ∆ηµήτρης Μπουράντας, 

∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, σελ.266) 

 

6.2. Λόγοι  που καθιστούν απαραίτητη  την εκπαίδευση ανθρώπινου 

προσωπικού  

Οι αιτίες που καθιστούν αναγκαία την εκπαίδευση των εργαζοµένων 

σχετίζονται µε τις σηµαντικές αλλάγες ή επικρατούσες συνθήκες, τόσο στο 

εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριµένα, οι αιτίες αυτές είναι :  

1. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής και η χρήση 

της σε όλους σχεδον τους τοµείς έχουν δηµιουργήσει την ανάγκη για νέες 

γνώσεις και µεθόδους. 

2. Το έντονα ασταθές επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές, καθιστούν την εκπαίδευση απαραίτητη έτσι ώστε η επιχείρηση 

να αντεπεξέλθει στα νέα δεδοµένα.  Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σηµαντικό 

και απαιτεί την ικανότητα πρόβλεψης των επερχόµενων αλλαγών και 

άµεσης ανταπόκρισης στις νέες προκλήσεις,τόσο απο την πλευρά της 

επιχείρησης όσο και των ανθρώπινων πόρων.  

3. Ο κύκλος ζωής των εργαζοµένων έχει αλλάξει και η εφ’όρου ζωής άσκηση 

ένος επαγγέλµατος τείνει να εξαφανιστεί για πολλά τµήµατα του εργατικού 

δυναµικού.  Έτσι ο εργαζόµενος, µε τις νέες συνθήκες, µπορεί να αλλάξει 

πολλές φορές στη ζωή του επαγγελµατική κατεύθυνση.  Για να µπορέσει 
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να ανταποκριθεί λοιπόν στα νέα κάθε φορά δεδοµένα, χρειάζεται δια βίου 

εκπαίδευση. 

4. Η αναποτελεσµατικότητα αξιοποίησης των παραγωγικών συντελεστών που 

οφείλονται στην ανεπάρκεια των εργαζοµένων ή και τη διαφορετικότητα 

τους ως προς το σύστηµα αξιών και τις στάσεις τους απέναντι στην 

εργασία καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευση τους.  (Μαρία Βαξεβανίδου, 

σελ 240-241, Μanagement ανθρώπινων πόρων),   (Λεωνίδας Χυτήρης, σελ 

114-115, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις INTERBOOKS) 

 

6.3. Πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης προσωπικού  

Μπροστά στα νέα δεδοµένα της επιχειρησιακής δραστηριότητας, η εκπαίδευση 

παίζει καθοριστικό ρόλο και η σηµασία της είναι εµφανής. Τα πλεονεκτήµατα 

και τα οφέλη για την επιχείρηση απο την εκπαίδευση των εργαζοµένων της 

είναι : 

1. Αυξηµένη παραγωγικότητα .  Με την εκπαίδευση αυξάνεται τόσο η 

ποσότητα όσο και η ποιότητας της παραγωγής, µειώνονται τα λάθη, οι 

παρεξηγήσεις και οι καθυστερήσεις.  Επίσης µε τις δεξιότητες και τις 

γνώσεις, βελτιώνεται η απόδοση των εργαζοµένων σε προσωπικό, οµαδικό 

και επιχειρησιακό επίπεδο. 

2. Ανύψωση του ηθικού.  Με την παροχή των απαιτούµενων δεξιοτήτων και 

γνώσεων οι εργαζόµενοι µπορούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 

κάθε θέσης εργασίας.  Αυτή η παροχή είναι απαραίτητη για την 

ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών των εργαζοµένων και 

κυρίως τους αισθήµατος της ασφάλειας.  Η εκπαίδευση απο την επιχείρηση 

µπορεί να ικανοποιήσει τις ανώτερες ανάγκες ανάπτυξης και αυτο-

ολοκλήρωσης του προσωπικού. 

3. Μειωµένη επίβλεψη.  Αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα τόσο για την 

επιχείρηση όσο και για όσο και για τον εργαζόµενο.  Αφ’ενός για την 

επιχείρηση διότι µειώνεται το κόστος επίβλεψης και αφ’ετέρου για τον ίδιο 

τον εργαζόµενο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί και µπορεί να εκτελέσει τα 
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καθήκοντα του µε µειωµένη επίβλεψη αλλά µπορεί επίσης να αναλάβει 

πρωτοβουλίες. 

4. Μείωση ατυχηµάτων.  Η ανεπάρκεια γνώσεων του προσωπικού, η κακή 

συντήρηση του εξοπλισµού και η έλλειψη µέτρων ασφαλείας αποτελούν 

τις συνήθεις αιτίες των περισσότερων ατυχηµάτων. Έτσι λοιπόν η 

κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα παραπάνω, µπορεί να συµβάλει 

σηµαντικά στη µείωση του ποσοστού ατυχηµάτων. 

5. Αυξηµένη οργανωσιακή σταθερότητα και ευελιξία.  Όσον αφορά την 

σταθερότητα, εννοούµε την ικανότητα της επιχείρησης να διατηρεί την 

αποτελεσµατκότητα της παρά την απώλεια έµπειρου προσωπικού. Αυτή η 

σταθερότητα µπορεί να ενισχυθεί µε τη δηµιουργία ενός αποθέµατος 

εκπαιδευµένων υπαλλήλων που έχουν την δυνατότητα να αναπληρώσουν 

τις απώλειες.  Η ευελιξία αφορά την ικανότητα άµεσης προσαρµογής στις 

αλλαγές του αντικειµένου ή του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης.  Η 

ευελιξία λοιπόν αυτή προυποθέτει την ύπαρξη προσωπικού µε πολλαπλές 

ικανότητες ωστέ να είναι δυνατή η µετακίνηση υπαλλήλων σε θέσεις µε 

διαφορετικές απαιτήσεις. 

6. Αυξηµένη ελκυστικότητα της επιχείρησης.  Μια επιχείρηση προσελκύει 

υψηλής ποιότητας εργαζοµένους όταν παρέχει ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης.  Αυτό συµβαίνει γιατί οι εργαζόµενοι 

αναγνωρίζουν και εκτιµούν το γεγονός οτι η επιχείρηση τους προσφέρει 

µαθησιακές και αναπτυξιακές ευκαιρίες, αυξάνει το επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας τους και εµπλουτίζει τις ικανότητες τους. Έτσι λοιπόν 

προοδεύουν µέσα στην οργάνωση, µπορούν να κερδίσουν υψηλότερους 

µισθούς αλλά και να αυξήσουν την πιθανότητα τους να απασχοληθούν 

αλλού. 

7. Αυξηµένη αφοσίωση εργαζοµένων.  Μέσω της εκπαίδευσης, µια 

επιχείρηση µπορεί να να αυξήσει την αφοµοίωση και την υποκίνηση των 

εργαζοµένων της, ενθαρύνοντας τους να ταυτιστούν µε την αποστολή και 

τους στόχους της επιχείρησης.  

8. Ανάπτυξη κουλτούρας βελτίωσης απόδοσης.  Η συνεχής και καθολική 

προσφορά εκπαίδευσης βοηθά στην ανάπτυξη θετικής κουλτούρας µέσα 
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στην οργάνωση, µιας κουλτούρας για παράδειγµα που είναι 

προσανατολισµένη προς τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης.  (Μαρία 

Βαξεβανίδου, σελ 240-241, εκδόσεις Πρόποµπος),  (Λεωνίδας  Χυτήρης, σελ 114-

115, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις INTERBBOKS) 

 

6.4.  ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Εντοπισµός και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών. 

2. Σχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων  

3. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων  

4. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων  

 

6.4.1.Εντοπισµός και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών.   Σε αυτό το αρχικό 

στάδιο θα πρέπει να εντοπιστούν και να εκτιµηθούν οι πραγµατικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, συλλέγονται και 

αναλύονται διάφορες πληροφορίες, δεδοµένα και απόψεις για να µπορέσει η 

επιχείρηση να εκτιµήσει τους λόγους αλλά και τα τµήµατα στα οποία  πρέπει 

να εφαρµόσει εκπαιδευτική πολιτική. Αρχικά λοιπόν καταγράφονται οι 

ανάγκες εκπαίδευσης σε σχέση µε την επιχείρηση, των εργαζοµένων και της 

θέσης εργασίας. Έπειτα γίνεται καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών σε 

σχέση µε τις µελλοντικές εξελίξεις στο χώρο παραγώγης και συγκεκριµένα 

στις νέες ειδικεύσεις που δηµιουργούνται.  Τέλος, καταγράφονται οι ανάγκες 

εκπαίδευσης σε σχέση µε τις οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές µέσα στην 

επιχείρηση. Συνεπώς, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που εφαρµόζει η 

επιχείρηση για τους εργαζοµένους της, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των εργαζοµένων αλλά και στις συνολικές ανάγκες της επιχείρησης.                          

Η συλλογή πληροφοριών για τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών 

γίνεται µε έρευνα δεδοµένων και στοιχείων, ερωτηµατολόγια, αξιολόγηση 

απόδοσης, καταγραφή κρίσιµων περιστατικών κλπ. Οι πηγές απο τις οποίες 

συλλέγονται αυτές οι πληροφορίες είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, οι άµεσοι 

προισταµένοι τους, οι πελάτες, τα ανώτατα στελέχη και οι σύµβουλοι 



65 

 

επιχειρήσεων αλλά και οι ειδικοί σε θέµατα εκπαίδευσης της διεύθυνσης 

ανθρώπινων πόρων.  Βασική τεχνική για τη συλλογή πληροφοριών και τον 

εντοπισµό των πραγµατικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι η παρατήρηση.  Η 

παρατήρηση στόχο έχει να εξερευνήσει σε βάθος αλλά και να αναλύσει 

συστηµατικά την συµπεριφορά του εργαζοµένου στη θέση εργασίας.  Η 

τεχνική αυτή εφαρµόζεται εξονυχιστικά κατα την ανάλυση της θέσης εργασίας 

και χρησιµοποιείται κυρίως όταν µας ενδιαφέρουν τα κίνητρα των 

εργαζοµένων, οι ερµηνείες που δίνουν στα διάφορα γεγονότα και καταστάσεις 

και το πως ερµηνείες αυτές επηρεάζουν τις συµπεριφορές τους.  Υπάρχουν δυο 

βασικοί τύποι παρατήρησης :  

1. Συµµετοχική παρατήρηση, όπου οι παρατηρητές εµπλέκονται στις 

δραστηριότητες που παρατηρούν είτε µε πλήρη συµµετοχή     

(απόκρυψη της επιστηµονικής ιδότητας του ερευνητή και 

ενσωµάτωση του στο εργασιακό περιβάλλον), είτε µε συµµετοχή 

ως παρατηρητή (η ιδιότητα και ο σκοπός του ερευνητή 

γνωστοποιούνται στους εργαζοµένους, ενω παράλληλα επιδιώκεται 

η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή του στις δραστηριότητες του 

εργαζόµενου-στόχου). 

2.  Μη συµµετοχική παρατήρηση,  η οποία µπορεί  και αυτή να 

πάρει δυο µορφές. Στην πρώτη της µορφή, ο παρατηρητής 

γνωστοποιεί στον εργαζόµενο την ιδιότητα του και τον σκοπό της 

έρευνας και είναι παρών στις στις καθηµερινές του δραστηριότητες. 

Στην δεύτερη µορφή, ο εργαζόµενος δεν γνωρίζει την ιδιότητα του 

ερευνητή , ο οπόιος απλώς παρατηρεί, χωρίς να επηρεάζει µε την 

παρουσία του τις δραστηριότητες του εργαζοµένου.  (Mαρία 

Βαξεβανίδου,  σελ 242-243) , (Λεωνίδας Χυτηρής, σελ 120-121) 
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6.4.2.Σχεδιασµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

Αποτελεί το πιο κρίσιµο σηµείο στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς θα 

πρέπει να σχεδιαστούν  προγράµµατα  εκπαίδευσης µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µεγιστοποιείται το αναµενόµενο αποτέλεσµα.  Σε αυτό το στάδιο, αφού έχουν 

εντοπιστεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες, οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης ανθρώπινου 

δυναµικού θα πρέπει να εστιάστουν στους παρακάτω παράγοντες :  

• Καθορισµός στόχων και περιεχοµένου των εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

Θα πρέπει µε άλλα λόγια, να καθοριστεί συγκεκριµένα και εξ’αρχής, το 

που θα απευθύνεται το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα (σε ποιά οµάδα 

εργαζοµένων), τι περιµένει η επιχείρηση απο τους εκπαιδευόµενους 

εργαζοµένους της σε σχέση µε τις ικανότητες, τις δεξιότητες κλπ.  Όσο πιο 

σαφείς είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι, τόσο πιο αποτελεσµατικό και 

επιτυχηµένο θα είναι όλο το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που έχει επιλεγεί απο 

τους υπεύθυνους εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού.  Ο 

σχεδιασµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα πρέπει να καλύπτει 

πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόµενων της επιχείρησης , 

και θα πρέπει να εφαρµόζει τις βέλτιστες µαθησιακές διαδικασίες για το 

κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα, όσον αφορά το περιεχόµενο, τις µεθόδους 

και τα µέσα εκπαίδευσης κλπ.  Ένας ακόµη λόγος που οι στόχοι των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα πρέπει να είναι σαφείς, είναι γιατί  οι 

εκπαιδευτικοί  στόχοι του κάθε προγράµµατος αποτελόυν τη βάση για την 

µετέπειτα αξιολόγηση (κριτήρια αξιολόγησης) λειτουργικότητας και 

αποτελεσµατικότητας του. Τα κριτήρια αξιολόγησης αυτά αφορούν την 

αντίδραση των εργαζοµένων στα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα 

αποτελέσµατα της εκπαιδευσης, την απόκτηση γνώσης κα. 

• Επιλογή εκπαιδευτών.  Σε αυτό το σηµείο, επιλέγονται κατάλληλοι και 

ικανοί εκπαιδευτές, οι οποίοι θα αναλάβουν την εκπαίδευση των 

εργαζοµένων.  Σε κάποιες περιπτώσεις, ενθαρύνονται κάποια  στελέχη 

µέσα απο την επιχείρηση τα οποία  έχουν τις κατάλληλες ικανότητες για να 
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αναλάβουν τον ρόλο του εκπαιδευτή.  Ο ρόλος του εκπαδευτή είναι 

πολυδιάστατος, καθώς αναλαµβάνει να παίξει τον ρόλο του δασκάλου, του 

συµβούλου, του εµψυχωτή, του οδηγού της οµάδας.  Ο σεβασµός στόν 

κάθε εκπαιδευόµενο, η δηµιουργία άµεσων και άνετων σχέσεων µε όλους 

τους εκπαιδευόµενους, σε συνδυασµό πάντα  µε τη βαθιά γνώση του 

αντικειµένου διδασκαλίας, καθιστούν έναν εκπαιδευτή άριστο. (Townsend 

& Donovn, Μαρία Βαξεβανίδου-Παναγιώτης Ρεκλείτης, Management 

Αθρώπινων Πόρων, σελ. 248, εκδόσεις Πρόποµπος , 2012). 

• Επιλογή χώρου και χρόνου διεξαγωγής των εκπαδευτικών προγραµµάτων.  

Η εκπαίδευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε ενδοεπιχειρησιακά (δηλαδή 

µέσα στην επιχείρηση) είτε  εξωεπιχειρησιακά (σε χώρους εκτός της 

επιχείρησης).  Όσον αφορά το χρόνο και τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, εξαρτάται απο το αντικείµενο και το περιεχόµενο του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. Ανάλογα λοιπόν µε τον βαθµό δυσκολίας 

του αντικειµένου της εκπαίδευσης, µπορεί να απαιτείται  περισσότερος 

χρόνος για να αφοµοιώσουν οι εκπαιδευόµενοι τις νέες ιδέες ή τεχνικές του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

• Επιλογή εκπαιδευοµένων. Ορίζεται ο αριθµός των εκπαιδευοµένων που θα 

συµµετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα ανάλογα µε τα κριτήρια 

που έχει θέσει η κάθε επιχείρηση για το εκάστοτε πρόγραµµα.  Βασική 

προυπόθεση είναι η επιλογή των εκπαιδευοµένων να βασίζεται στο  

προσωπικό ενδιαφέρον τους για βελτίωση της απόδοσης τους.  Αν ο 

εργαζόµενος δεν θέλει να συµετέχει και να παρακολουθήσει κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα που αφορά εργασιακά του καθήκοντα, τότε η 

εκπαιδευτική διαδικασία δέν έχει κνένα ουσιαστικό νόηµα. 

 

6.4.3. Υπολοίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  Το στάδιο αυτό 

περιλαµβάνει µια σειρά ενεργειών.  Αρχικά, καθορίζονται οι µέθοδοι 

εκπαίδευης που θα υιοθετηθούν απο την επιχείρηση για την υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος.  Στη συνέχεια, καθορίζονται η χρονική διάρκεια 

και οι χρονικές φάσεις υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος.  Έπειτα, 
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ακολουθεί µια διαδικασία που αφορά την λειτουργική και αποτελεσµατική 

διεξαγωγή του προγράµµατος µέσω των κατάλληλων υποδοµών και 

υπηρεσιών.  Τέλος, γίνονται έλεγχοι για την οµαλή λειτουργία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας έτσι ώστε να ευθυγραµίζεται  µε τους αρχικούς 

στόχους του εκπαιδευτικού προγράµµατος και επίσης επιλύονται άµεσα τα 

προβλήµατα όταν αυτά εµφανιστούν κατά της διάρκεια της εκπαίδευσης. 

 

6.4.4. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράµµατος.  Η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος  αποτελεί πολυ σηµαντική διαδικασία για την 

επιχείρηση καθώς έχουν δαπανηθεί χρήµατα και χρόνος για την εκπαίδευση 

των εργαζοµένων της.  Η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση στους ανθρώπινους 

πόρους της επιχείρησης και η απόδοση της επένδυσης αυτής µεταφράζεται σε 

βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων της. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

θα πρέπει να έχει και ένα σύστηµα αξιολόγησης, µέσω του οποίου δίνεται η 

δυνατότητα παρεµβάσεων και βελτιώσεων για επόµενα προγράµµατα 

εκπαίδευσης.  Η αξιολόγηση γίνεται είτε µε την απάντησης των 

εκπαιδευόµενων σε σχετικά ερωτηµατολόγια είτε µε την εξέταση των γνώσεων 

που αποκτήθηκαν κατα την εκπαίδευση.  Μέσω της διαδικασίας της 

αξιολόγησης εξετάζονται οι αντιδράσεις των των εκπαιδευόµενων όσον αφορά 

την καταλληλότητα του προγράµµατος, των εκπαιδευτών, του εκπαιδευτικού 

υλικού, του χώρου εκπαίδευσης κλπ.  Περαιτέρω ανάλυση των µεθόδων 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων θα γίνει παρακάτω. (Μαρία 

Βαξεβανίδου, σελ.277) 
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6.5. Μέθοδοι εκπαίδευσης  

Οι µέθοδοι εκπαίδευσης που ακολουθούνται απο τις επιχειρήσεις είναι πολλές. 

Ωστόσο, υπάρχει ένα βασικό κριτήριο που διαχωρίζει τις µεθόδους αυτές σε 

δύο κατηγορίες.  Ανάλογα λοιπόν µε τον χώρο που πραγµατοποιείται η 

εκπαίδευση, ακολουθείται και άλλη µέθοδος.  Πιο συγκεκριµένα, όταν η 

εκπαίδευση πραγµατοποιείται στούς χώρους και θέσεις εργασίας, ονοµάζεται 

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.  Αντίθετα, όταν η εκπαίδευση 

πραγµατοποιείται εκτός του χώρου εργασίας, τότε µιλάµε για 

εξωεπιχειρησιακή εκπαίδευση.  

6.5.1. Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση 

Τα ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε στενή 

συνεργασία µεταξύ της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και της εκάστοτε 

∆ιεύθυνσης του τµήµατος του οποίου τα µέλη θα εκπαιδευτούν.  Τα βασικά 

πλεονεκτήµατα των µεθόδων της  ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης είναι η 

ευελιξία, η προσαρµοστικότητα κα η ευκολία.  Όσον αφορά την ευελιξία, τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα πραγµατοποιούνται κατά τις µέρες και ώρες που 

διευκολύνουν και εξυπηρετούν την επιχείρηση, είτε κατά τις αργίες ή µετα την 

ολοκλήρωση της καθηµερινής τους εργασίας.  Η προσαρµοστικοτητα 

αναφέρεται στην ικανότητα προσαρµογής του περιεχοµένου της εκπαίδευσης 

ανάλογα µε το κοινό που πρόκειται να εκπαιδευτεί.  Επίσης, οι εργασίες που 

πραγµατοπιούνται κατα τη διάρκεια της εκπαίδευσης έχουν άµεση σχέση µε τα 

πραγµατικά εργασιακά καθήκοντα των εργαζοµένων.  Τέλος, οι µέθοδοι 

ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης διευκολύνουν τα σχτελέχη µιας επιχείρησης 

να εκπαιδευτούν χωρίς να µετακινηθούν απο το χώρο εργασίας τους.  

Μέθοδοι ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης 
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1. Εκπαίδευση στη θέση εργασίας.   Είναι η πιο απλή και βασική µορφή 

εκπαίδευσης.  Ο εργαζόµενος, στην ουσία, µαθαίνει την εργασία 

εκτελώντας τη. Πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν αποκλειστικά και µόνο 

αυτή τη µέθοδο εκπαίδευσης, για όλους τους υπαλλήλους τους, ασχέτως 

ιεραρχικής κλίµακας. Την εκπαίδευση των εργαζοµένων αναλαµβάνει 

κάποιος έµπειρος προιστάµενος, ο οποίος καθοδηγεί και διδάσκει τον 

εκπαιδευόµενο τα εργασιακά του καθήκοντα και τις εργασιακές µεθόδους 

που πρέπει να ακολουθήσει.  Στη συνέχεια  ο εργαζόµενος καλείται να  

εκτελέσει τις µεθόδους που έµαθε, σε επαναλαµβανόµενη βάση, ώστε να 

µάθει να τις διεκπεραιώνει αποτελεσµατικά και άψογα.  Το βασικό 

πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι οτι επιτρέπεται στον εκπαιδευόµενο 

να µάθει να εκτελεί τα καθήκοντα του µέσα στο περιβάλλον εργασίας του, 

ενώ παράγει και ενώ αποκτά συγχρόνως και σχετική εµπειρία.  Γενικότερα, 

θα µπορούσε να υποστηριχτεί οτι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της 

εκπαίδευσης στη θέση εργασίας είναι ότι επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους 

εργαζοµένους να βιώσουν τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας.  Επιπλέον, 

η µέθοδος αυτή δεν απαιτεί µεγάλο οικονοµικό κόστος, ούτε χρειάζεται 

ειδικούς χώρους διεξαγωγής της εκπαίδευσης, ούτε ιδιαίτερο εκπαιδευτικό 

υλικό. Πραγµατοποιείται σε πραγµατικό χρόνο και χώρο και κάτω απο 

πραγµατικές συνθήκες (θόρυβος, ένταση, πίεση κλπ).  Ο εκπαιδευόµενος 

έχει κάποιον προιστάµενο για καθοδηγητή για την επίλυση τυχόν αποριών, 

ενώ παράλληλα ο εκπαιδευόµενος παράγει έργο. Βασικό µειονέκτηµα της 

µεθόδου αυτής είναι οτι ο προιστάµενος δεν είναι πάντα κατάλληλα 

εκπαιδευµένος είτε δεν είναι παντα διαθέσιµος να παρακολουθεί τον 

εκπαιδευόµενο, µε αποτέλεσµα να γίνονται ζηµιές που κοστίζουν στην 

επιχείρηση. (Άννα Μαρία Μούζα- Λαζαρίδη, σελ.200, ∆ιοίκηση 

Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ).  

2. Πρακτική άσκηση (internship).  Πρόκειται για την εξάσκήση σε χώρο 

ανάλογο µε αυτόν του εργασιακού περιβάλλοντος.  Πολλές επιχειρήσεις 

συνεργάζονται µε µε πανεπιστηµιακές σχολές προκειµένου να 

απασχολήσουν φοιτητές για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που 

συνήθως δεν ξεπερνά τους έξι µήνες.  Αποτελεί ένα µέσο βοήθειας για τους 
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φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρακτική εµπειρία πάνω σε αυτό που 

σπουδάζουν και τους δίνεται η δυνατότητα να εφαρµόσουν στην πράξη όλα 

αυτά που διδάσκονται στις πανεπιστηµιακές αίθουσες.  Τα βασικά 

πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι οτι βοηθά τον φοιτητή να 

συνδέσει την θεωρία µε την πράξη, να γίνει περισσότερο υπέυθυνος, να 

έχει ενεργή συµµετοχή , να αποκτήσει περισσότερη αυτοπεποίθηση και να 

µπορεί να χειριστεί επιτυχώς πρακτικά ζητήµατα. Βασικό µειονέκτηµα της 

πρακτικής άσκησης είναι απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση απο τον 

εκπαιδευτή, ο οποίος οφείλει να καθοδηγήσει κατάλληλα τον 

εκπαιδευόµενο.  Επιπλέον, ένα ακόµα µειονέκτηµα που µπορεί να  

παρουσιάσει αυτή η µέθοδος είναι το γεγονός ότι δεν ανατίθονται σοβαρά 

καθήκοντα στους φοιτητές , λόγω του περιορισµένου χρόνου πρακτικής 

άσκησης του φοιτητή στην επιχείρηση. (Νάνσυ Παπαλεξανδρή- ∆ηµήτρης 

Μπουραντάς, σελ.294),  (Μαρία Βαξεβανίδου, σελ.253) 

3. Επίδειξη (demonstration).  Πρόκειται για µια τεχνική, κατά την οποία οι 

εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν µέσα απο την παρατήρηση.  Ο εκπαιδευτής, ενώ 

εκτελεί ένα συγκεκριµένο έργο, εξηγεί σταδιακά στούς εκαιδευόµενους τα 

βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν για την υλοποίηση του.  Στη 

συνέχεια, οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να επαναλάβουν τα βήµατα της 

διαδικασίας που παρακολούθησαν προηγουµένως, µε την καθοδήγηση 

πάντα του εκπαιδευτή. Η τεχνική αυτή, συνήθως εφαρµόζεται για την 

εκπαίδευση και απόκτηση συγκεκριµένων πρακτικών γνώσεων και 

συνδυάζεται τις περισσότερες φορές µε εισηγήσεις και διαλέξεις.  Βασικά 

πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι οτι παρουσιάζονται στους 

εκπαιδευόµενους όλες οι πτυχές ενός θέµατος και οι διαδικασίες επίλυσης 

όλων των ενδεχόµενων προβληµάτων.  Επίσης, υποδεικνύεται στους 

εκπαιδευόµενους ο κατάλληλος τρόπος εφαρµογής µιας διαδικασίας, σε 

µια προσποιητή αλλά ρεαλιστική και πρακτική κατάσταση. Τα βασικά 

µειονεκτήµατα είναι οτι απαιτείται ογκώδης και δαπανηρός 

εξοπλισµός,αλλά και ο  κατάλληλος  χώρος  και η διαθεσιµότητα 

κατάλληλων πόρων (πχ ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ).  Επίσης, µια άλλη 

δυσκολία είναι  οτι απαιτείται κάποιος πολύ  ικανός και επιδέξιος 
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εκπαιδευτής, ο οποίος να µπορεί να διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευοµένων.  

4. Εναλλαγή θέσεων εργασίας (job rotation).   Η φιλοσοφία αυτής της 

µεθόδου είναι πολύ απλή και άκρώς αποτελεσµατική.  Πιο συγκεκριµένα, 

πρόκειται για µια µέθοδο κατά την οποία ο εργαζόµενος εναλλάσεται σε 

µια σειρά θέσεων εργασίας, µε διαφορετικό αντικείµενο κάθε φορά.  

Σκοπός της εναλλαγής αυτής είναι ο εκπαιδευόµενος να αποκτήσει 

εµπειρίες σε διαφορετικά τµήµατα αλλά και να αποκτήσει γνώσεις ενός 

ευρέως φάσµατος εργασιών.  Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις, 

αφου προσλάβουν νέο προσωπικό, το εναλλάσουν σε διάφορες θέσεις πρίν 

το τοποθετήσουν οριστικά σε κάποια θέση εργασίας.  Επίσης, µε την 

τεχνική αυτή προετοιµάζονται και εξασκούνται τα άτοµα που προορίζονται 

για προαγωγή και ανάληψη διοικητικών θέσεων,  έτσι ώστε να είναι έτοιµα 

να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα που θα αναλάβουν.  Ωστόσο, τα 

µειονέκτηµα της εναλλαγής θέσεων είναι η έλλειψη αφοσίωσης σε ένα 

συγκεκριµένο σκοπό και θέση εργασίας, η έλλειψη πραγµατικού  

ενδιαφέροντος καθώς ο εργαζόµενος γνωρίζει οτι βρίσκεται στη θέση αυτή 

προσωρινά και η µη αποδοχή του εκπαιδευόµενου απο τους µόνιµους 

εργαζόµενους του τµήµατος.  Τέλος, έαν η εναλλαγή δεν είναι κατάλληλα 

σχεδιασµένη και δεν δίνει στον εργαζόµενο τον απαιτούµενο χρόνο για να 

αποκτήσει σε βάθος γνώσεις, τότε έχουµε σαν αποτέλεσµα την ηµιµάθεια, 

η οποία πολλές φορές είναι χειρότερη και απο την αµάθεια.  

5. Εµπλουτισµος θέσης εργασίας (job enrichment).  Η συγκεκριµένη 

τεχνική εκπαίδευσης περιλαµβάνει την σταδιακή και κατόπιν κατάλληλου 

σχεδιασµού αυξηση των αρµοδιοτήτων ενός ικανού εργαζόµενου µε 

ανάθεση νέων καθηκόντων.  Με τον τρόπο αυτό, ο εργαζόµενος αποκτά 

νέες γνώσεις και εµπειρίες, αυξάνοντας τις πιθανότητες για προαγωγή και 

απόκτηση ανώτερης θέσης στην ιεραρχική κλίµακα της επιχείρησης.  Η 

αύξηση των αρµοδιοτήτων του εργαζοµένου θα πρέπει να στηρίζεται στην 

κατάλληλη µελέτη και σχεδιασµό τους , αλλά και να συµβαδίζει µε την 

αποδεδειγµένη και πραγµατική  ανταπόκριση απο τον ίδιο τον εργαζόµενο.  

Συνεπώς, πρέπει να δοθεί πολύ µεγάλη προσοχή στο ποιά άτοµα θα 
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επιλεγούν νέες αρµοδιότητες, διότι αντιθέτως µε την τεχνική αυτή µπορεί 

να προκύψει κάποιο µη αναµενόµενο αποτέλεσµα για την επιχείρηση.  

6. Συµµετοχή στις επιτροπές.   Η µέθοδος αυτή αφορά επιχειρήσεις και 

οργανισµούς που διαθέτουν µόνιµες ή προσωρινές επιτροπές, οι οποίες 

διαχειρίζονται διάφορα θέµατα (επιτροπή εργασιακών διαφορών, 

αξιολόγησης προσφορών, κατάρτισής προυπολογισµών κλπ).  Σύµφωνα µε 

αυτη τη µέθοδο, ο εκπαιδευόµενος εργαζόµενος (στέλεχος ) παρακολουθεί 

και συµµετέχει στις συνεδριάσεις των επιτροπών και µέσα απο την 

συµµετοχή του αποκτά νέες εµπειρίες που αφορούν σηµαντικά θέµατα του 

συνόλου της επιχείρησης, όπως η επίλυση προβληµάτων και η λήψη 

αποφάσεων.  Με άλλα λόγια, δίνεται η ευκαιρία στον εργαζόµενο να 

µελετήσει σε βάθος διάφορα θέµατα, πέρα απο εκείνα που έχει συνηθίσει 

στο τµήµα-θέση  που εργάζεται. Βασικό µεινέκτηµα της τεχνικής αυτής 

είναι οτι αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασµός της διαδικασίας 

µάθησης, τότε το πιο πιθανό είναι χάσιµο χρόνου και η άσκοπη 

ενασχόληση των εκπαιδευόµενων στελέχων µε χρονοβόρα θέµατα. 

 

6.5.2. Εξωεπιχειρησιακή εκπαίδευση 

Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι και οι µέθοδοι ενδοεπιχειρησιακής 

εκπαίδευσης και οι µέθοδοι εξωεπιχειρησιακής εκπαίδευσης µπορούν να 

διεξαχθούν στις εγκαταστάσες των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι δεύτερες  δεν 

µπορούν να υλοποιηθούν κατα τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας των 

εργαζοµένων (Άννα Μαρία Μουζα- Λαζαριδη, σελ.210).                               

∆ιακρίνουµε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες εξωεπιχειρησιακής εκπαίδευσης : 

1. Παθητική ή µετωπική εκπαίδευση 

2. Ενεργός µάθηση  

3. Συνεργατική µάθηση  

4. ∆ιαδικτυακή µάθηση  

 

1. Παθητική ή µετωπική εκπαίδευση.  
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1. ∆ιαλέξεις-εισηγήσεις-συνέδρια.  Αποτελεί µια απο τις πιο συνηθισµένες 

και παραδοσιακές µεθόδους εκπαίδευσης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις.  

Πρόκειται στην ουσία για µια µέθοδο ανάπτυξης στελεχών που στόχο έχει 

την ενηµέρωση και την µεταβίβαση γνώσεων στους εκπαιδευόµενους.  

Μερικά απο τα πλεονεκτήµατα των διαλέξεων είναι ότι δεν απαιτείται 

πολύς χρόνος µετάδοσης γνώσεων σε σχέση µε άλλες µεθόδους 

εκπαίδευσης, η προετοιµασία και η υλοποίση τους είναι σχετικά εύκολη 

και τέλος, οι εκπαδευόµενοι νιώθουν µεγαλύτερη ασφάλεια όταν απλά  

παρακολουθούν τον εισηγητή και κρατούν σηµειώσεις, παρά όταν 

προσπαθούν να επιλύσουν προβλήµατα σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο. 

Ωστόσο, η τεχνική αυτή παρουσιάζει και κάποια σηµαντικά 

µειονεκτήµατα.  Ένα απο αυτά είναι ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι παθητικοί 

θεατές και ακροατές και δεν αναπτύσουν δηµιουργικές ιανότητες.  Επίσης, 

για την αποτελεσµατική υλοποίηση των συνεδρίων θα πρέπει η επιχείρηση 

να εξασφαλίσει κάποιον επιδέξιο και ικανό εισηγητή, ο οποίος θα πρέπει 

να χαραχτηρίζεται απο αµεσότητα και µεταδοτικότητα, αλλά και να µπορεί 

να απευθύνεται σε µεγάλο και µικρό ακροατήριο.  Η τεχνική αυτή αν και 

έχει αρκετά σηµαντικα πλεονεκτήµατα, δεν είναι αρκετή και θα πρέπει να 

συνδυάζεται µε άλλες τεχνικές που αναπτύσουν και διεγείρουν το 

ενδιαφέρον των εκπαιδευόµενων. 

2. Εννοιολογικός χάρτης.  Ο εννοιολογικός χάρτης αποτελεί µια θαυµάσια 

ταχνική για διερεύνηση εννοιών και αξιών, για οργανωµένη συζήτηση και 

για ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρηµάτων. Με την τεχνική αυτή, αρχικά 

παρουσιάζεται  το περιεχόµενο µιας έννοιας ή µιας θεωρίας µε τη χρήση 

γραφικών παραστάσεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Στη συνέχεια, 

αναλύονται οι βασικοί άξονες της κεντρικής ιδέας σε επιµέρους στοιχεία 

και συσχετίσονται οι µεταξύ τους σχέσεις. µε την τεχνική αυτή, οι 

εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν να ανακαλύπτουν, να αναλύουν, να 

περιγράφουν και να εξηγούν σχέσεις και συσχετίσεις µιας θεωρίας. 

(Βαξεβανιδου ,σελ.258) 

2. Ενεργός µάθηση – ενεργητική µαθητεία. Με τον όρο ενεργό µάθηση 

εννοούµε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που οδηγούν και ωθούν  τους 
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εκπαιδευόµενους στην ενεργή συµµετοχή τους  στα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, µε σκοπό να αποφεύγεται η παθητική παρακολούθηση µιας 

απλής διάλεξης. Οι συµµετέχοντες στις µεθόδους της ενεργούς µάθησης, 

διαµορφώνουν απόψεις για την εγκυρότητα και την σηµατικότητα των 

ιδεών τους, βασιζόµενοι πάντα στις απαντήσεις των άλλων, αλλά και στην 

εποικοδοµητική κρίτική και επαίνους που δεχονται απο τους άλλους 

συµµετέχοντες.  Οι εκπαιδευόµενοι διατηρούν περίπου το 15%  αυτών που 

µαθαίνουν µέσα στις διαλέξεις και ακόµα λιγότερο απο αυτά που µελετούν. 

Αντίθετα, οι µέθοδοι µάθησης που απαιτούν απο τους εκπαιδευόµενους 

έρευνα και δηµιουργία, επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα αποτελέσµατα και 

αλλάζουν τον τρόπο σκέψης, ακρίβώς δηλαδή το οποίο έχει σαν στόχο η 

µάθηση (Hokanson). Οι συνήθεις µέθοδοι της ενεργού µάθησης είναι : 

1. Η βιωµατική εκπαίδευση. Πρόκειται για µια εκπαιδευτική µέθοδο 

κατά την οποία ο εκπαιδευόµενος αποκτά προσωπική εµπειρία ενός 

θέµατος, συµµετέχοντας σε ειδικές ατοµικές ή οµαδικές 

δραστηριότητες επικοινωνίας και δηµιουργικότητας. Η βιωµατική 

εκπαίδευση αποσκοπεί στην αποτελεσµατικότητα και στην τοποθέτηση 

του εκπαιδευόµενου στο κέντρο της µάθησης. 

2. ‘’ Μαιευτική’’ ή Σωκρατική . Αποτελεί µια ενδιαφέρουσα πρακτική, 

η οποία µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και να συνδυαστεί µε την διάλεξη ή 

την εισήγηση. Ονοµάζεται µαιευτική διότι βασίζεται στην δυνατότητα 

ερωταποκρίσεων. Πιο συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτής συνήθως θέτει 

κάποιες ερωτήσεις, και στη συνέχεια ενθαρύνει τη διατύπωση 

ερωτήσεων απο τους εκπαιδευόµενους. Σκοπός των ερωτήσεων είναι η 

δηµιουργία προβληµατισµού, κριτικής και αναλυτικής σκέψης, 

έκφρασης, διαλόγου,αντιπαράθεσης,προσέγγισης του θέµατος µε 

ευρύτερες διαστάσεις κλπ. Βασικές  δυσκολίες της µεθόδου είναι οτι 

απαιτείται πολύς χρόνος για την διεξαξωγή των ερωταποκρίσεων, η 

συζήτηση µπορεί να αποσυντονιστεί απο άσχετες παρεµβάσεις και 

τέλος οι συµµετεχοντες θα πρέπει να είναι γνώστες του θέµατους το 

οποίο εξετάζεται. 
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3. Καταιγισµός ιδεών. Πρόκειται για µια τεχνική κατά την οποία όλοι οι 

εκπαιδευόµενοι που συµµετέχουν,  παρακινούνται να εκφράσουν 

ελεύθερα και αυθόρµητα τις ιδέες τους για ένα ζήτηµα. Οι 

εκπαιδευόµενοι δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν το θέµα συζήτησης 

καθώς ο απώτερος σκοπός της τεχνικής είναι η συγκέντρωση πολλών 

ιδεών. Κατά την κατάθεση ιδεών αποφεύγεται κάθε είδους παρέµβαση, 

κριτική ή σχολιασµός. Μετά το στάδιο  συγκέντρωσης των ιδεών όµως, 

οι συµµετέχοντες θα πρέπει να αιτιολογήσουν και να 

επιχειρηµατολογήσουν τις απόψεις τους. Με την συγκεκριµένη µέθοδο 

αποκαλύπτονται οι πολλαπλές πτυχές ενός ζητήµατος , εντοπίζονται 

πιθανές εναλλακτικές λύσεις, διευρύνεται η δηµιουργικότητα και η 

φαντασία των συµµετεχόντων και τέλος αναπτύσεται η ικανότητα 

έκφρασης και συνεργασίας. Ωστόσο, απαιτείται κάποιος αρκετά 

έµπειρος εκπαιδευτής για να συντονίσει αποτελεσµατικά τις  

διαδικασίες της µεθόδου.  

4. Προσοµοιώσεις (Simulations ).  Η προσωµοίωση είναι µια τεχνική 

που εφαρµόζεται τόσο για την εκπαίδευση ανώτερων στελεχών όσο και 

για την εκπαίδευση µη διοικητικού προσωπικού. Με την τεχνική αυτή, 

ο εκπαιδευόµενος υποβάλλεται σε µια σειρά δοκιµασιών που είναι 

παρόµοιες µε τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας του. Μέσω της 

προσοµοίωσης, ο εργαζόµενος εξασκείται στις ιδιαιτερότητες της θέσης 

εργασίας που θα απασχοληθεί, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα 

πρόκλησης ατυχήµατος απο λανθασµένους χειρισµούς. Ο 

εκπαιδευόµενος κατά την προσοµοίωση εξασκείται, εξοικειώνεται και 

µαθαίνει τεχνικές λεπτοµέρειες που είναι απαραίτητες για τη θέση 

εργασίας του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα προσοµοίωσης (µη 

διοικητικού προσωπικού) είναι η εκπαίδευση του πιλότου αεροπλάνων, 

που εξοικειώνεται σε καµπίνες προσοµοίωσης πτήσεων, πρίν την 

κανονική πτήση σου µε αεροπλάνο. 

 

3. Εκπαίδευση σε οµάδες εργασίας –συνεργατική µάθηση.  Σύµφωνα µε 

τους Johnson and Holubec (1990) συνεργατική µάθηση είναι η οργάνωση 
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εκπαίδευσης σε µικρές οµάδες, µε σκοπό τη δηµιουργική συνεργασία των 

εκπαιδευόµενων για µεγιστοποίηση τόσο της δικής τους µάθησης όσο και 

της µάθησης και των άλλων µελών της οµάδας. Στη συνεργατική µάθηση 

παύει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα µεταξύ των εκπαιδευοµένων, καθώς 

θα πρέπει όλα τα µέλη να συνεργάζονται αρµονικά και η αποτυχία της 

οµάδας θα επιβαρύνει όλα τα µέλη. Οι µέθοδοι συνεργατικής µάθησης 

είναι : 

1. Η µελέτη περίπτωσης (case study).  Είναι µια εκπαιδευτική µέθοδος 

που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1920 στο πανεπιστήµιο του Harvard.  

Η µελέτη περίπτωσης παρουσιάζει συνήθως πραγµατικά προβλήµατα 

και οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να συµµετέχουν ενεργά, 

προυσιάζοντας και αντιπαραθέτωντας τις ιδέες τους και τις απόψεις 

τους.  Ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως συντονιστής της συζήτησης , 

προκαλεί ερωτήσεις, δίνει πληροφορίες αλλά δεν διδάσκει ούτε δίνει 

λύση στο πρόβληµα.  Η συµµετοχή του στη λύση του προβλήµατος 

είναι ελάχιστη και οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να βρούν λύση 

βασιζόµενοι στους εαυτούς τους και στις γνώσεις τους. (E.Andrews 

&Noel, Adding life to the case study p.28-33,1986) (χυτηρης σελ.142-

143).  Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική στην ουσία  συνδυάζει δυο πολύ 

σηµαντικά στοιχεία. Αφενός την εφαρµογή  των θεωρητικών γνώσεων 

που έχουν αποκτηθεί και αφετέρου την απόκτηση επιπρόσθετων 

γνώσεων µέσω της  περαιτέρω µάθησης  και διερεύνησης ενός θέµατος. 

Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός της µελέτης περίπτωσης άλλωστε, να 

οδηγήσει δηλαδή τον εκπαιδευόµενο προς τη µάθηση χωρίς πίεση αλλά 

αντίθετα, µε κίνητρο την απόκτηση της γνώσης, ώστε εν τέλει να είναι 

σε θέση να προτείνει λύσεις στο ζητούµενο της περίπτωσης που 

µελετάται. 

2. Απόδοση ή υπόδυση ρόλων  (Role Playing).  Η µέθοδος της 

υπόδυσης ρόλων χρησιµοποιείται συνήθως για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων που αφορούν άµεσα τις ανθρώπινες σχέσεις. Σύµφωνα 

µε αυτήν την εκπαιδευτική τακτική, οι εκπαιδευόµενοι υποδύονται 

ρόλους που συνδέονται µε µια υποθετική κατάσταση στον 
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επαγγελµατικό τους χώρο.  Στόχος της µεθόδου είναι να βιώσουν και 

να κατανοήσουν βαθύτερα οι εκπαιδευόµενοι, µια κατάσταση 

αντιπαλότητας και συγκρούσεων που µπορεί να προκύψει µέσα στην 

επιχείρηση, αλλά και να µάθουν ποιά θα πρέπει να είναι η στάση τους 

και η συµπεριφορά τους απέναντι σε µια τέτοια κατάσταση.  Κατά την 

υπόδυση ρόλων, παροσιάζεται σε πρώτο στάδιο κάποιο υποθετικό 

γεγονός που αφορά ενα συγκεκριµένο πρόβληµα της επιχείρησης.  Στη 

συνέχεια οι εκπαιδευόµενοι (συνήθως δύο και πάνω), καλούνται να 

υποδυθούν συγκεκριµένους ρόλους έτσι ώστε να δοθεί  η βέλτιστη 

λύση και αντιµετώπιση στο υποθετικό πρόβληµα ή κατάσταση.  Η 

τακτική αυτή είναι κατάλληλη κυρίως για εκπαίδευση προισταµένων-

υφισταµένων, καθώς µέσω αυτής καλλιεργείται η ικανότητα 

επικοινωνίας, η ικανότητα λήψης αποφάσεων και ο χειρισµός 

διαπροσωπικών σχέσεων. 

3. Συζήτηση σε µορφή  ‘’ χιονοστιβάδας’’.  Πρόκειται για µια 

εκπαιδευτική τεχνική που στόχο έχει την ανταλλαγή απόψεων και την 

διεύρυνση του προβληµατισµού γύρω απο ένα ζήτηµα.  Μπορεί να 

συνδυαστεί µε εισηγήσεις και διαλέξεις, και χρειάζεται προσχοχή στον 

σωστό συντονισµό της καθώς η µεθοδολογία της είναι ιδιόµορφη.  

Πρόκειται στην ουσία για µια διαδικασία κατά την οποία θέτεται ένα 

αντικείµενο συζήτησης και ο κάθε εκπαιδευόµενος καλείται να 

διατυπώσει γραπτά τη γνώµη του, µέσα σε λίγα λεπτά.  Στη συνέχεια 

κάθε εκπαιδευόµενος συγκρίνει τις γραπτές του απόψεις µε τους 

άλλους συµµετέχοντες, έτσι ώστε να εντοπιστούν κοινά σηµεία και 

διαφορές , και εντέλει να καταλήξουν σε ένα κοινό συµπέρασµα.  

4. Κατάταξη διαµαντιού.  Πρόκειται για µια τεχνική κατά την οποία οι 

εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες και η κάθε οµάδα καλείται να 

κατατάξει κάποιες απόψεις σε σχήµα διαµαντιού (µε τη µορφή καρτών, 

εικόνων ή φωτογραφιών).  Η κατάταξη γίνεται ανάλογα µε την 

ιεράρχηση και τις προτεραιότητες που κρίνει κάθε οµάδα.  Η τεχνική 

αυτή συµβάλλει στην συνεργασία για τη λήψη αποφάσεων και την 
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κατάταξη προτεραιοτήτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας, 

κριτικής και διαπραγµάτευσης. 

5. Εκπαίδευση επιβίωσης (Outdoor training).   Πρόκειται για µία 

τεχνική που άρχισε να εφαρµόζεται απο µεγάλες επιχειρήσεις της 

Αµερικής. Κατά την µέθοδο αυτή στέλνονται τα ανώτατα στελέχη µιας 

επιχείρησης σε περιπετειώδη και επικίνδυνα ταξίδια, για µερικές µέρες, 

σε άγρια δάση, στα βουνά, στην έρηµο κλπ.  Σκοπός της τεχνικής αυτής 

είναι να δοκιµαστεί τόσο η σωµατική, όσο κυρίως η ψυχική αντοχή των 

εκπαιδευοµένων, όταν βρίσκονται κάτω απο αντίξοες και επικίνδυνες 

συνθήκες , να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση τους, να εργαστούν στα 

πλαίσια της οµαδικότητας και της συνεργασίας µε τα άλλα µέλη της 

οµάδας, αλλά και να εκτονωθούν στο φυσικό περιβάλλον. (R.Wagner, 

Outdoor training : revolution or fad, 1991,σελ.51) +(P.Buller, getting 

the most out of outdoor training, 1991, σελ.58) (Λεωνίδας Χυτήρης, 

σελ.149) 

6. Επιχειρηµατικά παιχνίδια (business games).   Τα επιχειρηµατικά 

παιχνίδια είναι µια τεχνική κατα την οποία τα στελέχη χωρίζονται σε 

οµάδες των 5-6 ατόµων και καλούνται εταιρείες.  Οι ΄΄εταιρείες’’ αυτές 

καλούνται να αναλάβουν να διεκπεραιώσουν ένα στόχο και να 

αποφασίσουν ποιά πολιτική θα ακολουθήσουν έτσι ώστε να 

ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά τις υπόλοιπες οµάδες. Για παράδειγµα, 

θα πρέπει να αποφασίσουν πως θα αυξήσουν τις πωλήσεις, µε ποιόν 

τρόπο θα εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πελάτες, πόσο να επανδύσουν σε 

µια διαφήµιση κλπ. Βασικός στόχος της τεχνικής αυτής είναι η οµαδική 

συνεργασία και η ανάπτυξη εκείνων των χαρακτηριστικών που είναι 

απαραίτητα για την θέµατα προγραµµατισµού, οργάνωσης και λήψης 

αποφάσεων. Στο τέλος της συνεργασίας µεταξυ των µελών των 

οµάδων, παρουσιάζονται και συγκρίνονται όλες οι προτάσεις και 

αποφασίζεται ποιά οµάδα επέλεξε την καλύτερη πολιτική, σε σχέση 

πάντα µε τις υπόλοιπες ΄΄εταιρείες΄΄. 

7. ∆ιαµόρφωση συµπεριφοράς (Βehavior Modeling).   Η διαµόρφωση 

συµπεριφοράς είναι µια τεχνική εκαίδευσης που στόχο έχει την 
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διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης  επιθυµητής συµπεριφοράς στο χώρο 

εργασίας.  Στην ουσία, τα στελέχη εκπαιδεύονται στο να διατηρούν την 

πειθαρχία, να αποδέχονται την κριτική απο τους προισταµένους και να 

αναγνωρίζουν την ανωτερότητα τους, να αποδέχονται την αξιολόγηση 

της απόδοσης τους, να αναπτύξουν το αίθηµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης 

κλπ.  Η τεχνική αυτή έχει εξαιρετικά αποτελέσµατα, καθώς οι 

εκπαιδευόµενοι καλούνται να εκτελέσουν πολυ συγκεκριµένες οδηγίες 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα της επιθυµητής συµπεριφοράς.  

8. Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης (T-Groups).  Είναι µια τεχνική που 

µοιάζει αρκετά µε τη διαµόρφωση συµπεριφοράς που αναφέραµε 

παραπάνω.  Στόχος της είναι να κατανοήσουν και να 

ευαισθητοποιηθούν τα στελέχη της επιχείρησης σε θέµατα όπως το 

οµαδικό πνεύµα, η θετική στάση, της αποτελεσµατικής συµπεριφοράς 

προς συναδέλφους κλπ.  Το πρώτο στάδιο της τεχνικής αυτής είναι η 

αντίληψη της υπάρχουσας συµπεριφοράς και το ξεπάγωµα (unfreezing) 

της λανθασµένης συµπεριφοράς.  Στο δεύτερο στάδιο 

πραγµατοποιούνται πειραµατισµοί µε νέους τρόπους συµπεριφοράς, 

και στο τρίτο στάδιο υιοθετούνται και παγιώνονται νέοι τρόποι 

συµπεριφοράς (refreezing).  Πρέπει να σηµειωθεί οτι για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της µεθόδου θα πρέπει να εξασφαλιστεί 

κάποιος πολύ ικανός εκπαιδευτής, µε ιδιαίτερες γνώσεις διαχείρησης 

συµπεριφοράς. 

 

4. Εκπαίδευση µε χρήση διαδικτύου (training via internet).   Είναι απο τις 

πλέον πιο διαδεδοµένες µεθόδους εκπαίδευσης  που ακολουθείται απο τις 

επιχειρήσεις.  Κατά τη τεχνική αυτή, οι εκπαιδευόµενοι συνδέονται στο 

διαδίκτυο, απο όπου λαµβάνουν µια σειρά µαθηµάτων, και τα 

παρακολουθούν απο τις οθόνες του υπολογιστή τους.  Πολλές επιχειρήσεις 

ή εταιρείες τοποθετούν τα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα στα δικά τους 

τοπικά δίκτυα, για να εξυπηρετούνται όλοι οι υπάλληλοι.  Η πρόσβαση 

ωστόσο σ’αυτά τα προγράµµατα γίνεται µόνο απο το εξουσιοδοτηµένο 

προσωπικό µε τη χρήση κωδικών.  Αποτελεί µια εύκολη µέθοδο 
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εκπαίδευσης, µε σχετικά µικρό κόστος και δυνατότητα άµεσης αλλαγής 

των προγραµµάτων και της διδακτικής ύλης όταν χρειαστεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 :  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

7.1.  Εισαγωγή  

Η αξιολόγηση απόδοσης των εργαζοµένων είναι η διαδικασία εκείνη ή αλλιώς 

το µέτρο ελέγχου, που υπολογίζει σε τι βαθµό ο κάθε εργαζόµενος έχει 

συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση.  Οι 

αξιολογήσεις απόδοσης είναι πολύ σηµαντικές για την επιχείρηση , καθώς 

βάση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης λαµβάνονται σοβαρές αποφάσεις, 

όπως οι προαγωγές, η αύξηση µισθών, οι αποφάσεις για την  εξέλιξη, απόλυση 

ή αντικατάσταση κάποιων εργαζοµένων.  Οι σύχρονες επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν την αξιολόγηση της απόδοσης σαν ένα εργαλείο για την λήψη 

σηµαντικών αποφάσεων, οι οποίες αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό της.  

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και µέθοδοι αξιολόγησης, ωστόσο ανάλογα µε το 

αντικέιµενο, το µέγεθος και την οργανωσιακή κουλτούρα της επιχείρησης, 

αποφασίζεται ποιά θα υιοθετηθεί.  

 

 

7.2. ∆ιαδικασία αξιολόγησης απόδοσης  

Η αξιολόγηση απόδοσης θα πρέπει να βασίζεται στην αντικειµενικοτητα και 

την αξιοπιστία, απο πλευράς των πρισταµένων που πραγµατοποιούν την 

αξιολόγηση, και θα πρέπει να ακολουθούν µια συγκεκριµένη τυπική 

διαδικασία.  Μια αξιοπιστη αξιολόγηση απόδοσης  ενδύκνειται να 

περιλαµβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες : 

• Ανάλυση έργου µιας συγκεκριµένης θέσης εργασίας (job analysis).  Σε 

αυτό το αρχικό στάδιο, καθορίζονται µε σαφήνεια τα στοιχεία που είναι 

απαραίτητα για να εκτελεστούν µε επιτυχία τα καθήκοντα µιας θέσης 

εργασίας.  Τα στοιχεία αυτά είνα ενέργειες που έχουν άµεση σχέση µε τα 
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προσόντα, τις ικανότητες, και την αποτελεσµατικότητα που πρέπει να έχει 

ο εργαζόµενος για την άσκηση των εργασιακών του υποχρεώσεων. 

• Πρότυπα απόδοσης.   Προκείται στην ουσία για τον καθορισµό του 

τρόπου της επιτυχηµένης εκτέλεσης ενός έργου απο τον εργαζόµενο.  

Παρουσιάζεται µε σαφήνεια ποιά θα πρέπει να είναι η ενδεικνυόµενη 

συµπεριφορά του εργαζοµένου, αλλά και ποιά θα πρέπει να είναι τα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα.  Με άλλα λόγια διευκρινίζεται η ποσότητα 

και η ποιότητα της απόδοσης,απο τα οποία κρίνεται η απόδοση του 

εργαζοµένου,  το χρονικό διάστηµα που απαιτείται  και γενικά ο σωστός  

τρόπος  εκτέλεσης της εργασίας , µε την αξιοποίηση των παραγωγικών 

πόρων. (R.L.Mathis &J.H.Jackson, Human resource management, 1994, 

σελ.328) (Λεωνίδας Χυτήρης, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων,  σελ.225) 

• Μέτρηση των αποτελεσµάτων της απόδοσης.   Σε αυτο το τελευταίο 

στάδιο αναπτύσονται τρόποι µέτρησης και µέθοδοι αξιολόγησης της 

απόδοσης των εργαζοµένων.  Στη συνέχεια, υιοθετείται συνήθως  ένα είδος 

κλίµακας ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. (Λεωνίδας 

Χυτήρης, σελ.224-225),   (Αννα Μαρία Μούζα Λαζαρίδη, σελ.222) 
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7.3. Μορφές αξιολόγησης  

Οι αξιολογητές παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην σωστή διαδικασία της 

αξιολόγησης καθώς  θα  πρέπει να αξιολογούν τους υφισταµένους τους µε 

αντικειµενικότητα και δικαιοσύνη.  Για την αξιολόγηση της απόδοσης των 

εργαζοµένων συνήθως καθορίζονται οι άµεσοι προιστάµενοι, αλλά µπορεί να 

εµπλέκονται και άλλα άτοµα στην διαδικασία.  Ανάλογα λοιπόν µε το ποιός 

κάνει την αξιολόγηση, διακρίνουµε διάφορες µορφές αξιολόγησης.  

1. Αξιολόγηση απο τον άµεσο προιστάµενο.   Θεωρείται µια συνήθης µορφή 

αξιολόγησης, καθώς ο άµεσος προιστάµενος αποτελεί και το πιο αρµόδιο 

και κατάλληλο πρόσωπο  για να αξιολογήσει κάποιον υφιστάµενο του.  Ο 

άµεσος προιστάµενος είναι αυτός που εποπτεύει σε καθηµερινή σχεδόν 

βασή τον εργαζόµενο, έχει άµεση γνώση της εργασίας του αξιολογούµενου 

υπαλλήλου και µπορεί συνεπώς να εκφέρει έγκυρη και υπέυθυνη γνώµη 

για την απόδοση και τις ικανότητες του.  Επίσης, είναι ο άνθρωπος εκείνος, 

που θα εισηγηθεί για την προαγωγή, την εκπαίδευση, την µετάθεση ή την 

επιβράβευση του υφισταµένου του, και συνεπώς η γνώµη του έχει πολύ 

µεγάλη σηµασία. (J.Ghorpade & M.M.Chen, creating quality- Driven 

performance appraisal systems, vol.9, 1995, σελ 32-39).  Συνήθως, η 

αξιολόγηση του άµεσου προιστάµενου υπόκεινται σε έγκριση απο κάποιον 

ανώτερο προιστάµενο, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις αδικίας ή 

µεγάλης εύνοιας.  

2. Αξιολόγηση απο οµοιόβαθµους.  Πρόκειται στην ουσία για την 

αξιολόγηση του εργαζοµένου απο συναδέλφους και συνεργάτες. 

Εφαρµόζεται συνήθως σε περιπτώσεις όπου η εκτέλεση καθηκόντων 

φέρνει σε συνεχή επαφή τον εργαζόµενο µε τους συναδέλφους και 

συνεργάτες τους, και συνεπώς αποτελούν τους πιο κατάλληλους 

ανθρώπους αφου γνωρίζουν καλά τον αξιολογούµενο και την ανταπόκριση 

του στα εργασιακά του καθήκοντα.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

εφαρµογής της τεχνικής αυτής είναι η περιπτωση των εξωτερικών 
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πωλητών, οι οποίοι δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας µε τον άµεσο 

προιστάµενο τους.  Τα στοιχεία που δίνουν οι συνεργάτες και οι 

συνάδελφοι του αξιολογούµενου επιδρούν προσθετικά στη γενική 

αξιολόγηση και εικόνα του αξιολογούµενου.  Ωστόσο, πολλές φορές 

δηµιουργούνται σχέσεις αντιπαλότητας και ανταγωνισµού µεταξυ των 

συναδέλφων, µε αποτέλεσµα οι αξιολογήσεις τους να µην είναι 

αντικειµενικές. 

3. Αυτοαξιολόγηση.  Σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται η δυνατότητα στους 

εργαζοµένους να αξιολογήσουν την απόδοση τους, να επισηµάνουν τα 

θετικά τους στοιχεία, να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους 

καθυστέρησαν να ολοκληρώσουν κάποιον στόχο, να εντοπίσουν τις 

δυσκολίες που συνάντησαν αλλά και να προτείνουν  τρόπους για την 

µελλοντική τους βελτίωση στη θέση εργασίας.  Όπως είναι φυσικό, η 

αυτοαξιολόγηση δεν µπορεί να είναι αντικειµενική και περιέχει πολλά 

στοιχεία µεροληψίας, καθώς ο αξιολογούµενος προσπαθεί να παρουσιάσει 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επιτεύγµατα του ή να δικαιολογήσει τη 

χαµηλή του απόδοση.  

4. Αξιολόγηση απο υφισταµένους.   Αποτελεί έναν τρόπο αξιολόγησης, ο 

οποίος είναι κατάλληλος για την συλλογή απόψεων των υφισταµένων για 

τον προιστάµενο τους.  Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αφορούν τη 

συµπεριφορά του προισταµένου απέναντι στους υφισταµένους, το 

διοικητικό τους έργο, τη διορατικότητα του κλπ.  Αποτελεί µια τεχνική 

αξιολόγησης η οποία δεν χρησιµοποιείται συχνά και δεν είναι εύκολη, 

καθώς οι προιστάµενοι αντιδρούν και δεν θέλουν να αξιολογηθούν και να 

βαθµολογηθούν απο τους υφισταµένους τους, είτε γτ φοβούνται την κρίση 

τους, είτε γιατί θεωρούν οτι είναι ανίκανοι να αξιολογήσουν.  Για την 

αποφυγή προβληµάτων και για την εξασφάλιση της αντικειµενικότητας της 

αξιολόγησης, θα πρέπει οι αξιολογήσεις απο τους υφισταµένους να είναι 

ανώνυµες και εµπιστευτικές . 

5. Αξιολόγηση απο πάνω προς τα κάτω.   Κατά την αξιολόγηση αυτή, ο 

εργαζόµενος αξιολογείται τόσο απο τους υφισταµένους του όσο και απο 

τον ίδιο τον προιστάµενο του.  Με την τακτική αυτή εξασφαλίζεται µια πιο 
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συνολική εικόνα, καθώς συνδυάζονται οι αξιολογήσεις απο δύο ιεραρχικά 

επίπεδα, µειώνοντας έτσι την πιθανότητα µεροληψίας.  

6. Η κυκλική αξιολόγηση των 360 µοιρών.  Σε αυτή τη περίπτωση ο 

εργαζόµενος αξιολογείται απο τους υφισταµένους του, τους προισταµένους 

, τους συναδέλφους,τους συνεργάτες και τους πελάτες.  Αποτελεί µια 

ολοκληρωµένη τεχνική η οποία χαρακτηρίζεται απο αντικειµενικότητα, 

ακρίβεια και δικαιοσύνη, χωρίς φαινόµενα µεροληψίας.  Εξασφαλίζει 

επίσης  µια ολοκληρωµένη εικόνα για το επαγγελµατικό προφίλ του 

αξιολογούµενου εργαζόµενου.  Βασικό µειονέκτηµα ωστόσο της κυκλικής 

αξιολόγησης είναι οτι αφενός απαιτείται πολύς χρόνος για την υλοποίηση 

της, και αφετέρου απαιτείται µεγάλη γραφειοκρατία αλλά και  χρήση 

κατάλληλου λογισµικού για την συλλογη και ανάλυση όλων των 

αξιολογήσεων.  

7. Αξιολόγηση απο επιτροπές.  Οι επιτροπές αποτελούνται συνήθως απο τον 

άµεσο προιστάµενο και απο τέσσερα ή πεντε άλλα στελέχη, ανώτερης 

ιεραρχικής κλίµακας απο αυτούς, που γνωρίζουν ωστόσο πολύ καλά το 

αντικείµενο της εργασίας που αξιολογούν.  Οι αξιολογήσεις απο τις 

επιτροπές βασίζονται στο γεγονός οτι ένα σύνολο έµπειρων αξιολογητών 

µπορεί να δωσει καλύτερα αποτελέσµατα απο έναν µόνο αξιολογητή.  

Αποτελεί µια µέθοδο που χαρακτηρίζεται απο αξιοπιστία, εγκυρότητα και 

δικαιοσύνη, διότι µειώνεται σε µεγάλο βαθµό η πιθανότητα µεροληψίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 

8.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τις τελευταιές δεκαετίες παρατηρείται µια σηµαντική αλλαγή στην πολιτική 

των αµοιβών που ακολουθείται απο τις επιχειρήσεις.  Πιο συγκεκριµένα, οι 

εργοδότες πλέον δεν βασίζονται τόσο στα χρόνια της προυπηρεσίας και στις 

γνώσεις  του εργαζοµένου, αλλά κυρίως στην απόδοση του.  Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιµετωπίζουν τις αµοιβές των εργαζοµένων ώς 

µελλοντική επένδυση για την επιχείρηση και όχι ώς κόστος παραγωγής.  Οι 

αµοιβές επηρεάζονται  απο ένα σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών 

παραγόντων που θα µελετήσουµε αναλυτικά παρακάτω.  Η ανώτατη διοίκηση 

της επιχείρησης είναι αυτή που καθορίζει το επίπεδο των αµοιβών, βασιζόµενη 

σε στοιχεία που επεξεργάζεται η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων αλλά και 

στοιχεία και έρευνες αγορών. Βασικός σκοπός της πολιτικής και των 

συστηµάτων  αµοιβών είναι η υποκίνηση των εργαζοµένων και η 

µεγιστοποίηση της απόδοσης τους.  

 

 

8.2. ΠΟΛΙΥΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ  

Ώς πολιτική αµοιβών εννοούµε το σύνολο των αρχών που ακολουθεί µια 

επιχείρηση για κρίσιµα θέµατα και ζητήµατα αµοιβών.  Η πολιτική των 

αµοιβών θα πρέπει να στηρίζεται στις γενικότερες αρχές και αξίες της 

επιχείρησης και θα πρέπει να διασφαλίζει το κέρδος της αναφορικά µε τις 

αµοιβές προσωπικού. (Παναγιώτα Χατζηπαντελή, σελ.87, Εκδόσεις 

Μεταίχµιο).  Η αµοιβή, απο την άποψη της επιχείρησης, αποτελεί ένα 

πανίσχυρο εργαλείο για την προώθηση των στρατηγικών της στόχων. Αρχικά, 

η αµοιβή έχει σηµαντικό αντίκτυπο στη γενικότερη συµπεριφορά και στάση 

του υπαλλήλου.  Η επιχείρηση, µέσω της πολιτικής και των συστηµάτων 

αµοιβών που ακολουθεί, έχει την ικανότητα να προσελκύει και να κρατά στην 
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υπηρεσία του ανάλογο είδος υπαλλήλων.  Με αυτό το τρόπο, ευθυγραµίζονται 

τα συµφέροντα των υπαλλήλων µε τα γενικότερα συµφέροντα της επιχείρησης.  

Επίσης, επειδή οι µισθοί των υπαλλήλων αποτελούν σηµαντικό κόστος για την 

επιχείρηση, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να πραγµατοποιείται 

εξονυχιστικός έλεγχος.  Απο την άποψη των υπαλλήών, οι πολιτικές αµοιβών 

που ακολουθούν οι επιχειρήσεις, επηρεάζουν το συνολικό τους εισόδηµα και 

συνεπώς και το βιοτικό τους επίπεδο.  Το ύψος της αµοιβής, συχνά θεωρείται 

ώς ένδειξη κοινωνικής θέσης και επιτυχίας.  Για αυτό το λόγο, οι υπάλληλοι 

δίνουν µεγάλη σηµασία στις πολιτικές αµοιβών που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις. (∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων,  Πάτσικας, σελ. 488, εκδόσεις  

Παπαζήση). 

 

 

8.3.∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ  

Ώς αµοιβή θεωρείται κάθε είδους πληρωµή, απο την επιχείρηση προς τον 

εργαζόµενο, ώς αντάλαγµα της απασχόλησης του και της αποτελεσµατικής 

επίτευξης των στόχων της επιχείρησης στην οποία εργάζεται.  Κάθε επιχείρηση 

µπορεί να εφαρµόσει διάφορες µεθόδους αµοιβών για να υποκινήσει το 

προσωπικό της.  Ωστόσο, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες αµοιβών :  

1. Οι οικονοµικές αµοιβές.  Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν :  

• οι άµεσες και σταθερές οικονοµικές παροχές όπως ο βάσικός µισθός 

και τα ηµεροµίσθια, τα επιδόµατα τέκνων και γάµου αλλά και άλλες 

υποχρεώσεις σύµφωνα µε τον νόµο (π.χ. εισφορές σε ταµεία. 

• Οι µεταβλητές αµοιβές οι οποίες χρησιµοπιούνται σαν κίνητρα για τον 

εργαζόµενο. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν οι αµοιβές µε την ώρα ή µε 

το κοµάτι, οι προµήθειες και η συµµετοχή στα κέρδη των 

επιχειρήσεων, τα επιδόµατα αξίας (merit), αλλά και οµαδικά κίνητρα.  

• Επιπλέον παροχές. Εδώ έχουµε συγκεκριµένα ασφαλιστικά 

προγράµµτα και προγράµµατα συνταξιοδότησης , κουπόνια αγορών και 

σίτισης , πακέτα αναψυχής για ταξίδια και εκδροµές, χρηµατοδότηση 

για βρεφονηπιακούς σταθµούς για τα τέκνα των εργαζοµένων, αλλά και 

άλλες γενικότερες παροχές για την ικανοποίηση των εργαζοµένων. 
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2. Οι µη οικονοµικές αµοιβές.  Οι µη οικονοµικές αµοιβές βασίζονται στην 

ηθική ικανοποίηση των εργαζοµένων και στα οφέλη που αποκτούν  απο 

την εργασία.  Τέτοιου είδους οικονοµικές αµοιβές είναι η αναγνώριση, η 

ανάπτυξη, οι δυνατότητες εξέλιξης του εργαζοµένου, το ενδιαφέρον για το 

εργασιακό περιβάλλον και το εργασιακό κλίµα. (Μαρία Βαξεβανιδου, 

σελ.337-338,  management Ανθρώπινων Πόρων) 

 

8.4.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ   

Οι εργαζόµενοι, ανάλογα µε το αντικείµενο της εργασίας (πνευµατική ή 

σωµατική), διακρίνονται σε υπαλλήλους και εργάτες.Σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία, εργάτης θεωρείται ο µισθωτός που παρέχει σωµατική 

εργασία, ενώ αντίθετα, υπάλληλος είναι εκείνος που που παρέχει κατά κύριο 

λόγο πνευµατική εργασία. Η κάθε επιχείρηση εφαρµόζει το δικό της σύστηµα 

αµοιβής το οποίο βασίζεται σε τρείς κύριες µεταβλητές :  

• Χρόνος.  Τέτοιου είδους αµοιβές συνήθως υιοθετούνται απο 

επιχειρήσεις όπου η παραγωγή γίνεται µε µηχανήµατα και υπάρχει 

επίβλεψη των εργαζοµένων.  Η αµοιβή σε αυτή τη περίπτωση 

υπολογίζεται απο το χρόνο εργασίας που απασχολείται ο κάθε 

εργαζόενος, ανεξάρτητα απο την ποσότητα και την ποιότητα του έργου 

που παράγει.  Η αµοιβή µε βάση το χρόνο εφαρµόζεται όταν οι µονάδες 

(ποσότητες) παραγωγής δεν είναι µετρήσιµες, όταν η παραγωγή δεν 

είναι συγκεκριµένη και συνεπώς η αποδοτικότητα των εργαζοµένων 

δεν παίζει σηµαντικό ρόλο. 

• Απόδοση και παραγωγικότητα.  Η αµοιβή µε βάση την απόδοση και 

την παραγωγικότητα ή αλλιως η ‘’ αµοιβή µε το κοµάτι’’, είναι µια 

µέθοδος η οποία χρησµοποιείται µόνο για µετρήσµες µονάδες και η 

ποσότητα παραγωγής είναι αλληλένδετη µε την αποδοτικότητα του 

εργαζοµένου.   Στην ουσία η αµοιβή του εργαζοµένου υπολογίζεται µε 

βάση την ποσότητα του παραγόµενου εργου, δηλαδή τις µονάδες 

παραγωγής(κοµµάτια, τετραγωνικά µέτρα, πελάτες που 



89 

 

εξυπηρετήθηκαν, αριθµός σελίδων κλπ) , και υπολογίζονται βάσει του 

αριθµού των ωρών ή και των ηµερών.  Η ποιότητα δεν παίζει τόσο 

µεγάλο ρόλο σε αυτήν την κατηγορία αµοιβών αλλά εστιάζει κυρίως 

στην ποσότητα παραγωγής, ενώ ο έλεγχος απο ανωτέρους είναι πιο 

χαλαρός. 

• Γνώση και δεξιότητες.  Χρησιµοποιήθηκε αρχικά απο την Procter and 

Gamble και στη συνέχεια υιοθετήθηκε απο πολλές επιχειρήσεις και 

οργανισµούς σε όλο το κόσµο.  Στην ουσία, οι µισθωτοί θα πρέπει να 

έχουν τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα 

ετσί ώστε να καθίστανται ικανοι να ανταπεξέλθουν στο συνεχώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον των επιχειρήσεων και στις νέες θέσεις 

εργασίας.  Συνεπώς, οι εργαζόµενοι αυτοί αµοίβονται σε προσωπική 

βάση αφού διαθέτουν προσόντα πέρα απο αυτά που απαιτούν οι θέσεις 

εργασίας, έτσι ώστε να αποδώσουν το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα σε 

έντονες και απαιτητικές συνθήκες. (Λεωνίδας Χυτήρης σελ. 167-169,/ 

G.Dssler, human resource management 1994, σελ.403), (Άννα Μαρία 

Μούζα Λαζαρίδη, ∆ΑΠ, σελ262-263,) 

 

 

 

8.5. ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   

� Ανάγκη δίκαιης αµοιβής και ίσης µεταχείρησης.   Οι εργαζόµενοι 

θέλουν να επικρατεί δικαιοσύνη όσον αφορά την αµοιβή τους και 

δυσαρέσκονται όταν αντιλάµβάνονται περιπτώσεις µεροληψίας ή 

αδικίας στο πρόσωπο τους. Επιθυµούν δηλαδή να αµοίβονται ανάλογα 

µε την απόδοση τους και την προσπάθεια πο έχουν καταβάλει για την 

εργασία τους και δεν δέχονται να αµοίβονται λιγότερο απο άλλους 

ισόβαθµοθς συναδέλφους τους.  Γενικά, οι εργαζόµενοι επιθυµούν απο 

την επιχείρηση, µια πολιτική δίκαιης µεταχείρησης και αντιδρούν όταν 

εφαρµόζονται άνισες αµοιβές. 
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� Ανάγκη κοινωνικής αναγώρισης και καταξίωσης.  Αναµφισβήτητα, ο 

µισθός ενός ανθρώπου καθορίζει ως ένα βαθµό την κατάταξη του στη 

κοινωνική βαθµίδα.  Ένας υψηλά αµειβόµενος εργαζόµενος γίνεται 

γενικά αποδεκτός απο το κοινωνικό σύνολο ώς ένας εργαζόµενος µε 

αξία, καθώς οι υψηλές αµοιβές συνδέονται υψηλό µορφωτικό επίπεδο, 

πρόσόντα, ικανότητες ακαι πείρα.  Συνεπώς, για τον  κάθε εργαζόµενο, 

το ύψος των αµοιβών του είναι πολύ σηµαντικό καθώς αυτό µπορεί να 

του δώσει κοινωνική αναγνώριση. 

� Προσωπική-ψυχολογική ικανοποίηση.   Η αµοιβή η οποία έχει 

υπολογιστεί µε βάση την απόδοση και την καταβολή προσπάθειας του 

εργαζοµένου, του δίνει αυτόµατα την αίσθηση ψυχολογικής πληρότητας 

και ικανοποίησης.  (Μαρία Βαξεβανίδου, σελ. 341-342, Μanagement 

ανθρώπινων πόρων)  

 

 

8.6.ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ  

Για τον καθορισµό του ύψους των αµοιβών, η επιχείρηση εφαρµόζει  πολιτική 

αµοιβών η οποία εξαρτάται απο εξωτερικούς παράγοντες που την επηρεάζουν  

και απο εσωτερικούς παράγοντες που αφορούν την ίδια την επιχείρηση. 

Εξωτερικοί παράγοντες 

• Το Σύνταγµα, η κυβερβητική πολιτική και οι ισχύουσες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις.  Αποτελεί παράγοντα µε υποχρεωτικό χαρακτήρα καθώς 

δεσµεύει τις επιχειρήσεις σε θέµατα ωραρίου, υπερωριών, επιδοµάτων, 

κατώτατων ορίων αµοιβής κλπ.  

• Οι επικρατούσες αµοιβές  στην αγορά και οι αµοιβές των 

ανταγωνιστών.  Οι αµοιβές που δίνουν οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις 

σαφώς και επηρεάζουν τον καθορισµό της αµοιβης µια επιχείρησης.  Αυτο 

συµβαίνει γιατί η προσέλκυση και παραµονή ικανού και αποδοτικού 
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προσωπικού είναι άεσα συνδεδεµένη µε τις αµοιβές και τις γενικότερες 

αποδοχές που δίνονται απο την επιχείρηση.  Είναι αυτονόητο λοιπόν οτι η 

επιχείρηση θα πρέπει να δίνει ικανοποιητικές αµοιβές σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές, έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να είναι ποδοτικοί και να µην 

αναζητούν σε άλλες επιχειρήσεις υψηλότερο επίπεδο απολαβών. 

• Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναφορικά µε την προσφορά και την 

ζήτηση.   Η σχέση της προσφοράς και της ζήτησης ανθρώπινου δυναµικού  

σε κάθε κλάδο εργασίας αλλά και ανα γεωγραφική περιοχή, καθορίζει 

σηµαντικά τη διαµόρφωση της πολιτικής αµοιβών.  Έτσι λοιπόν, εάν σε 

ένα κλάδο ή σε µια γεωγραφική περιοχή υπάρχει µεγάλη ανεργία, τότε η 

επιχείρηση εφαρµόζει πολιτική χαµηλών µισθών.  Αντίθετα, εάν η 

προσφορά εξειδικευµένων εργαζοµένων, σε µια συγκεκριµένη ειδικότητα, 

είναι µικρή τότε η επιχείρηση ακολουθεί πολιτική υψηλών αµοιβών και 

παροχών, έτσι ώστε να τους προσελκύσει. 

• Το κόστος ζωής και ο πληθωρισµός.  Αν και το κόστος ζωής και το 

επίπεδο του πληθωρισµού που διαµορφώνονται σε µια οικονοµία, δεν 

σχετίζονται άµεσα  µε την απόδοση των εργαζοµένων, ωστόσο παίζουν 

ρόλο στον καθορισµό των αµοιβών και λαµβάνονται υπόψη απο τις 

επιχειρήσεις για τη διαµόρφωση των αποδοχών.  Οι εργαζόµενοι, µέσω των 

σωµατεών τους  και των οργάνων που τους  εκπροσωπούν, διεκδικούν απο 

τις επιχειρήσεις τα δικαιώµατα τους  σχετικά µε το κόστος ζωής τους και 

τον πληθωρισµό.   Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις, προσπαθούν να 

εφαρµόσουν µια  πολιτική αµοιβών η οποία να καλύπτει το συµβατικό 

κόστος ζωής µια µέσης οκογένειας (τεσσερα άτοµα) αλλά και το ύψος του 

πληθωρισµού. 

• Τα συνδικάτα και τα σωµατεία.  Μέσα απο τα συνδικάτα, οι εργαζόµενοι 

ασκούν πίεση στην επιχείρηση για αυξήσεις του επιπέδου των τιµών. 

Συνήθως, τα συνδικάτα διεκδικούν την αύξηση αµοιβών, µε κριτήριο τα 

χρόνια εργασίας και όχι τόσο την αποδοτικότητα των εργαζοµένων. 

Επίσης, πολλές φορές ζητούν την ευθυγράµµιση της αµοιβής µε το κόστος 

ζωής. Αν τα σωµατεία είναι ισχυρά και ασκούν µεγάλη πίεση, τότε η 

επιχείρηση λαµβάνει σοβαρά υπόψη αυτή τη πίεση, έτσι ώστε να 



92 

 

αποφευχθουν συγκρούσεις και απεργίες αλλά και να κυριαρχεί ειρήνη στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

Εσωτερικοί παράγοντες  

• Η οικονοµική κατάσταση και ο κύκλος ζωής της επιχείρησης.  Η 

επιχείρηση δεν είναι παντα σε θέση να προσφέρει, στους εργαζοµένους 

της, υψηλούς και ανταγωνιστικούς µισθούς.  Θα πρέπει να λαµβάνει 

σοβάρα υπόψη την οικονοµική της κατάσταση και αν έχει τη δυνατότητα 

να δώσει  µεγαλύτερες αποδοχές στους υπαλλήλους της.  Η πολιτική 

αµοιβών που η επιχείρηση καλείται να ακολουθήσει είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε µε το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκεται.  Έτσι 

λοιπόν αν η επιχείρηση βρίσκετα στο στάδιο εισαγωγής προσφέρει τους 

βασικούς κατώτατους µισθούς, όταν είναι στο στάδιο της ανάπτυξης 

προσφέρει ικανοποιητικούς µισθούς δίνοντας µέτριες αυξήσεις, όταν 

βρίσκεται στο στάδιο της ωρίµανσης παρέχει ανταγωνιστικούς µισθούς, 

και τέλος, όταν βρίσκεται στο στάδιο της παρακµής δίνει υψηλούς µισθούς, 

τους οποίους δεν µπορεί να διατηρήσει για µεγάλο διάστηµα. 

• Οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης.  Η επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η επέκταση των 

δραστηριοτήτων της σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, η αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστκότηατας της, απαιτούν την 

ουσιαστική συµµετοχή και συµβολή των εργαζοµένων της.  Είναι 

απαραίτητο λοιπόν η επιχείρηση να εφαρµόσει µια ελκυστική πολιτική 

αµοιβών και παροχών , η οποία θα λειτουργήσει σαν κίνητρο για τους 

εργαζοµένους και θα τους υποκινήσει προς την κατέυθυνση των 

στραρηγικών στόχων της επιχείρησης. 

• Απαιτήσεις και αξία θέσης εργασίας.  Κάθε θέση εργασίας έχει τη δική 

της αξία, η οποία προκύπτει απο τις διαφορετικές απαιτήσεις , καθήκοντα, 

ρυθµούς,περιβάλλον, υπχρεώσεις κλπ.  Όλα αυτά λαµβάνονται υπόψη για 

το προσδιορισµό της αξίας µιας θέσης εργασίας µέσα στην επιχείρηση και 
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συνεπώς καθορίζεται και το ύψος της αµοιβής που θα λαµβάνει ο 

εργαζόµενος στην θέση αυτή. 

• Η απόδοση των εργαζοµένων.  Αφορά αυξήσεις ή χρηµατικά βραβεία για 

την εξαιρετική απόδοση και αποτελεσµατικότητα των εργαζοµένων.  Θα 

πρέπει λοιπόν η επιχείρηση να εφαρµόσει µια πολιτική ανταµοιβών η 

οποία θα υπολογίζει αυτές τις χρηµατικές αυξήσεις και εν τέλει θα έχει τη 

δύναµη κινήτρου και αναγνώρισης. 

• Η οργανωσιακή κουλτούρα. Σύµφωνα µε την οργαωσιακή κουλτούρα, οι 

εργαζόµενοι µια επιχείρησης µπορούν να αξιολογούνται και να αµείβονται 

ανάλογα µε τον βαθµό στον οποίο ασπάζονται και υποστηρίζουν κάποιες 

αξίες και αρχές που ακολουθεί και η επιχείρηση. Για παράδειγµα, αν µια 

επιχείρηση έχει κουλτούρα καινοτοµίας, θα δίνει αµείβει τους 

εργαζόµενους που ανέλαβαν ρίσκα, πρωτοβουλίες και καινοτοµίες. Αν µια 

επιχείρηση έχει κουλτούρα ποιότητας, θα αµείβει τους εργαζόµενους που 

έχουν προτάσεις για βελτιώσεις  κοκ.  (σελ.382, Νάνσυ Παπαλεξανδρή- 

∆ηµήτρης Μπουραντάς, ∆ΑΠ, Εκδόσεις Μπένου).  

Γ ια τον καθορισµό των αµοιβών, είναι φυσικό, οι επιχειρήσεις να µην 

δίνουν την ίδια βαρύτητα σε όλους τους παραπάνω παράγοντες.  Πέρα απο 

τις ισχύουσες                                                                                                                                                                                          

νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και πρέπει 

να ακολουθούνται απο την επιχείρηση, οι παράγοντες εκείνοι που 

λαµβάνονται συνήθως υπόψη είναι οι οικονοµικές δυνατότητες της 

επιχείρησης και οι στρατηγικοί της στόχοι.*** 

*(Άννα Μαρία Μούζα Λαζαρίδη, σελ.264-265)  

*(Λεωνίδας Χυτήρης σελ.170-173)  

*(Μαρία Βαξεβανίδου σελ 342-354)  

 

 



94 

 

 

8.7.ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Πέρα απο τις ισχύουσες νοµοθεσίες για τον βασικό µισθό, υπάρχουν και άλλοι 

βασικοί παράγοντες που η κάθε επιχείρηση λαµβάνει υπόψιν της για την 

διαµόρφωση των αµοιβών. Τέτοιοι παράγοντες είναι η εµπειρία, η 

αποδοτικότητα, τα προσόντα του εργαζοµένου αλλά και η φύση της εργασίας.  

Για να ακολουθήσει λοιπόν µια επιχείρηση ένα σύστηµα αµοιβών, θα πρέπει 

αρχικά να υπολογίσει και να καθορίσει αµερόληπτα την αξία της εργασίας.  Ο 

καθορισµός της αξίας της εργασίας µπορεί να είναι εξωτερικός ή εσωτερικός.  

Ο εξωτερικός έχει σχέση µε τις αντίστοιχες αµοιβές που δίνουν οι άλλες 

επιχειρήσεις, ενώ ο εσωτερικός έχει να κάνει µε την σύγκριση των εργασιών 

µέσα στην ίδια την επιχείρηση.  Οι διαδικασίες και οι ενέργειες που 

ακολουθούνται για να  καθοριστεί το ύψος των αµοιβών (εξωτερικά και 

εσωτερικά) είναι :  

1) διεξαγωγή έρευνας αγοράς για τις αµοιβές 

2) αξιολόγηση της εργασίας µε µεθόδους και συστήµατα αµοιβών  

3) καθορισµός των κλιµακίων των αµοιβών  

4) προσδιορισµός των αµοιβών στα ανάλογα κλιµάκια  

5) κατάταξη αµοιβών  
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                   ∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΕΤΕ) – ΠΩΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΤΕ           

ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ 

 

1. Εισαγωγή  

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ),εδώ και πολλές δεκαετίες, λειτουργεί 

λειτουργεί µε συγκεκριµένους στόχους και οράµατα, αρχές και κανόνες 

δεοντολογίας. Έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη και έχει  καθιερωθεί στις 

συνειδήσεις των πελατών της, αλλά και στο σύνολο του ελληνικού λαού ώς το 

µεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυµα.  Τα τελευταία χρόνια, ο Όµιλος  ΕΤΕ, 

εξελίσσεται µε σταθερά και γρήγορα βήµατα σε έναν απο τους µεγαλύτερους 

τραπεζικούς οργανισµούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης και καλύπτει όλο το 

φάσµα των δραστηριοτήτων ενός σύγχρονου χρηµατοοικονοµικού οµίλου.   

Η µετάβαση της ΕΤΕ  απο τον δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα, η ενίσχυση της 

εξωστρέφειας της και η προσέλκυση ξένων και Ελλήνων µετόχων, καθώς και 
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αντίστοιχων θεσµικών επενδυτών στο µετοχικό της κεφάλαιο, αποτελεί άλλη 

µια µεγάλη αλλαγή στο χαρακτήρα της ΕΤΕ, η οποία πλέον λειτουργεί εξ 

ολοκλήρου µε ιδωτικοοικονοµικά κριτήρια.  

 

 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  ιδρύθηκε το 1841  και εισήχθη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880.  Μετρώντας 175 πλέον χρόνια 

επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονοµικό βίο της χώρας,  η 

τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο όµιλο εταιρειών 

παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς 

διευρυνόµενες ανάγκες των πελατών της.  Το 1891 ιδρύθηκε η Ελληνική 

εταιρεία γενικών ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927 η Εθνική Κτηµατική 

Τράπεζα. 

 

Μέχρι την ίδρυση της τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το 

εκδοτικό προνόµιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του 

νοµίσµατος. Το 1953, η τράπεζα συγχωνεύτηκε µε την «Τράπεζα Αθηνών», 

που είχε ιδρυθεί το 1893.   

 

Από τον Οκτώβριο του 1999, η µετοχή της Τράπεζας διαπραγµατεύεται στο 

Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.  Επίσης, στο πλαίσιο του στρατηγικού της 

προσανατολισµού στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης, η ΕΤΕ εξαγόρασε, εντός του 

2006, τη Finansbank στην Τουρκία και τη Vojvodjanska Banka στη Σερβία. 

 

 

3. Αξίες και αρχές του Ομίλου της ΕΤΕ  
 

Οι εργαζόµενοι αποτελούν το σηµαντικότερο “κεφάλαιο” ανάπτυξης της 

Εθνικής Τράπεζας.  Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα επενδύει συστηµατικά στην 

επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διατήρηση και εξέλιξη του ανθρώπινου 

δυναµικού της, µε στόχο να αναδειχθεί ως προτιµώµενη επιλογή εργοδότη.   
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Την 31η ∆εκεµβρίου 2013 η Εθνική Τράπεζα απασχολούσε πανελλαδικά 

12.275 εργαζοµένους, ενώ µετά την εθελούσια αποχώρηση του προσωπικού 

της, απασχολεί 9.782 εργαζοµένους (στοιχεία 1.1.2014).  Η Τράπεζα µεριµνά 

ώστε το ανθρώπινο δυναµικό της να λειτουργεί  καθηµερινά σύµφωνα µε τις 

Αξίες και τις Αρχές του  “Κώδικα Ηθικής και ∆εοντολογίας”, µε  στόχο όλες οι 

ενέργειες να διέπονται από τις σχετικές αρχές εταιρικής συµπεριφοράς: 

• Νοµιµότητα, 

• Προτεραιότητα στους πελάτες, 

• Ποιότητα προσωπικού, 

• Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 

• Σεβασµός στο περιβάλλον. 

 

4. Κώδικας ηθικής συµπεριφοράς της ΕΤΕ  
 

• Νοµιµότητα.  Ο Όµιλος και η τράπεζα συµµορφώνονται και εφαρµόζουν 

τις κείµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο.  Τηρούν όλα τα απαραίτητα µέτρα και συµπράτουν 

µε άλλους οργανισµούς και κράτη για την πάταξη του ξεπλύµατος 

παράνοµου χρήµατος.  Το προσωπικό της τράπεζας και του Οµίλου οφείλει 

να ακολουθεί αυτή τη πολιτική της τράπεζας και να µην επιτρέπει καµία 

συναλλαγή, η οποία ενδεχοµένως θα έβλαπτε την αξιοπιστία του Οµίλου.  

Το προσωπικό απαγορεύεται να συνδράµει ή να συνεργεί µε οποιονδήποτε 

πελάτη, ο οποίος σχετίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο, µε ξέπλυµα χρήµατος, 

που προέρχεται απο οποιαδήποτε εγκληµατική δραστηριότητα. Το 

προσωπικό οφείλει να εξετάζει µε ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγει τη 

διενέργεια συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζει ή βάσιµα υποπτεύεται οτι 

συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων απο παράνοµες δραστηριότητες ή και 

µε τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Το προσωπικό της ΕΤΕ οφείλει 

να συµµορφώνεται µε τις επιταγές του νόµου και οι ενέργειες του θα 

πρέπει να διέπονατι απο εντιµότητα και υωηλές ηθικές αξίες.  
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• Προτεραιότητα στους πελάτες.  Η εµπιστοσύνη και η ικανοποίηση των 

πελατών είναι ο βασικός στόχος κάθε δραστηριότητας και ενέργειας της 

τράπεζας και του οµίλου. Οι σχέσεις της τράπεζας µε τους πελάτες 

διέπονται απο διαφάνεια και ειλικρίνεια. Η τράπεζα, επιδιώκει την πλήρη, 

ορθή και έγκαιρη οληροφόρηση των πελατών για τις προσδοκώµενες 

ωφέλειες και τους πιθανούς κινδύνους των χρηµατοδοτικών προιόντων της. 

Η ΕΤΕ, ακολουθώντας τους κανόνες υγιούς ανταγωνισµού, αποφεύγει την 

προώθηση των υπηρεσιών και των προιόντων της µέσω της  αθέµιτης 

διαφήµισης, σεβόµενη πλήρως τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και 

κοινοτικής νοµοθεσίας. Επίσης, η τράπεζα και ο όµιλος σέβονται τις 

απόψεις και τις γνώµες των πελατών της και προσπαθεί να δίνει λύσεις σε 

τυχόν παράπονα και καταγγελίες τους. Τέλος, παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της και 

καινοτοµεί στην προώθηση προιόντων ή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 

• Ποιότητα προσωπικού.  Η δύναµη της Εθνικής Τράπεζας και του Οµίλου, 

πηγάζει απο το προσωπικό της. Η ανάπτυξη και η διατήρηση υψηλού 

επιπέδου προσωπικού αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της τράπεζας. Για το 

σκοπό αυτό, η ΕΤΕ εφαρµόζει αξιοκρατικό σύστηµα αξιολόγησης 

απόδοσης, προαγωγών και αµοιβών του προσωπικού της. ∆ιασφαλίζει 

καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, µε ίσα δικαιώµατα και ευκαιρίες 

για όλους, σεβόµενη την ισορροπία µεταξυ του εργασιακού χρόνου και της 

προσωπικής ζωής των εργαζοµένων. Η ΕΤΕ πιστεύει στη διαρκή βελτίωση 

των δεξιοτήτων του προσωπικού της και οργανώνει σηµαντικά 

προγράµµατα επιµόρφωσης και ανάπτυξης του, παρέχοντας υποτροφίες και 

εκπαιδευτικές άδειες για περαιτέρω εξειδίκευση σρα γνωστικά του 

αντικείµενα.  

• Προσφορά στη κοινωνία.  Η τράπεζα και ο όµιλος, µε αίσθηµα ευθύνης 

απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, 

συνδράµει στην αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων, στηρίζει 

ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζει το έτγο αναγνωρισµένων 

κοινωνικών φορέων και οργανώσεων. Έτσι λοιπόν, η τράπεζα, λειτουργεί 

µε όρους που δεν θίγουν την άµεση ή µακρόχρονη ανταγωνιστική 
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ικανότητα της τράπεζας και του οµίλου. Υποστηρίζει την κοινωνική, 

πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή και φροντίζει για τη διαφύλαξη και 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε χώρας στην οποία 

δραστηριοποιείται. Επιχορηγεί πνευµατικά έργα, καλλιτεχνικές 

διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ επίσης συµβάλλει στην 

ανάπτυξη του αθλητισµού. Τέλος, η Εθνική Τράπεζα, συµµορφώνεται µε 

τις αποφάσεις που επιβάλλουν να µη συνεργάζεται µε χώρες, εταιρείες ή 

άτοµα που υποστηρίζουν την τροµοκρατία ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. ∆εν προβαίνει, άµεσα ή έµµεσα, σε οικονοµική ενίσχυση ή 

δωρεές σε πολιτικά κόµατα. 

• Σεβασµός στο περιβάλλον.  Η τράπεζα και ο όµιλος, πιστεύει οτι η ευθύνη 

προς το περιβάλλον και η εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής 

αποτελούν θεµελιώδη λίθο σωστής εταιρικής συµπεριφοράς και 

συνεισφοράς των επιχειρήσεων, γενικότερα στη σωσή ανάπτυξη της 

χώρας. Η τράπεζα λοιπόν, λαµβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των επιχειρηµτικών της δραστηριοτήτων, φροντίζει η 

λειτουργία του οµίλου να είναι φιλική προς το περιβάλλον, υιοθετώντας 

τεχνολογίες που δεν το βλάπτουν. Εφαρµόζει µέτρα πρόληψης 

καταστροφών, προωθεί ενεργά την ανακύκλωση και χρησιµοποιεί για τη 

στέγαση των µονάδων της κτίρια µε µειωµένες ενεργειακές απαιτήσεις και 

την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επίσης, αναβαθµίζει τον 

αστικό περιβαλλοντικό χώρο, υλοποιώντας προγράµµατα για την ανάδειξη 

των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των παραδοσιακών κτιρίων που 

βρίσκονται στην ιδιοκτησία της τράπεζας και του οµίλου, προχωρώντας 

ταυτόχρονα στην ανέγερση κτιρίων πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής 

σύλληψης. 
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� Ο κώδικας ηθικής συµπεριφοράς και δεοντολογίας είναι ένας οδηγός στον 

οποίο αποτυπώνονται οι βασικές αρχές και αξίες που διέπουν τους 

εσωτερικούς κανονισµούς, την πολιτική του Οµίλου της Εθνικής, αλλά και 

τη συµπεριφορά όλων των εργαζοµένων.  Οι αρχές του κώδικα ηθικής 

συµπεριφοράς είναι βασισµένες στις θεµελιώδεις αξίες που ακολουθεί η 

τράπεζα κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και ώς 

εκ τούτου, αφορούν το προσωπικό της τράπεζας και του οµίλου της, στο 

σύνολο του.  Ο κώδικας ηθικής συµπεριφοράς & δεοντολογίας, λαµβάνει 

υπόψη τις κείµενες διατάξεις που απορρέουν απο το εθνικό και διεθνές 

νοµοθετικό πλαίσιο, βάσει των οποίων η ∆ιοίκηση και το σύνολο του 

Προσωπικού ασκούν τα καθήκοντα τους, συνδράµοντας µε αυτόν τον 

τρόπο στην επιτυχή επιχειρηµατική δραστηριότητα της τράπεζας.  

Οι γενικές αρχές που περιγράφονται στον κώδικα, λαµβάνοντας υπόψη τις 

αρχές εταιρικής διακυβέρνηης, θεµελιώνονται στις αξίες της ακεραιότητας, 

της αµεροληψίας, της επιχειρηµατικότητας, του επαγγελµατισµού, της 

διαφάνειας, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, του σεβασµού 

των ανθρώπινων δικαιωµάτων, της άµεσης και θετικής ανταπόκρισης, της 

οµαδικής εργασίας και της ευθύνης συµµόρφωσης.  

Οι επιχειρηµατικές αυτές αρχές δεν είναι νόµοι ούτε κανονισµοί, αλλά 

κώδικας ηθικής συµπεριφοράς, βασιζόµενος στις βασικές αξίες που 

ακολουθεί η τράπεζα κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής της 

δραστηριότητας.  

Ο κώδικας ηθικής συµπεριφοράς και δεοντολογίας αφορά τη διοίκηση και 

όλο το προσωπικό της τράπεζας και του οµίλου της, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ανεξάρτητων συνεργατών και συµβούλων 

της.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕ, για τη διαµόρφωση του κώδικα, 

βασίστηκε σε βέλτιστες διεθνείς τραπεζικές πρακτικές, στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα των χωρών στις οποίες λειτουργεί ο όµιλος, καθώς και 

στις ήδη υφιστάµενες κανονιστικές και άλλες νοµικές υποχρεώσεις της 

τράπεζας.  
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5. Οι Άνθρωποι της Εθνικής Τράπεζας  

Το συνολικό προσωπικό, που απασχόλησε πανελλαδικά η Τράπεζα, ανήλθε σε 

12.275 εργαζόµενους, εκ των οποίων το 55,76% ήταν άνδρες και το 44,24% 

γυναίκες. Σε σχέση µε το 2012 σηµειώθηκε αύξηση στο συνολικό προσωπικό 

κατά 9,30%, η οποία οφείλεται στην απορρόφηση των εργαζοµένων της τ. 

FBB και της τ. PROBANK . 

 

 

 

6. Αξιοποίηση Προσωπικού της  FBB και της  PROBANK  

Η ∆ιεύθυνση Στρατηγικής Ανθρώπινου ∆υναµικού της Τράπεζας και του 

Οµίλου είχε την ευθύνη για το συντονισµό της διαδικασίας αξιοποίησης του 

προσωπικού της FBB και της PROBANK, το οποίο υπηρετούσε σε Μονάδες 

∆ιοίκησης, µετά την µεταβίβαση των υγιών τµηµάτων των συγκεκριµένων 

τραπεζών στην Εθνική Τράπεζα. Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 389 

συνεντεύξεις (130 εργαζοµένων της F.B.B. και 259 της PRΟΒΑΝΚ), σε 

συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση Επιλογής της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Προσωπικού της Τράπεζας και του Οµίλου και µε την παρουσία, κατά 

περίπτωση, Γενικών ∆ιευθυντών και Επικεφαλής Μονάδων ∆ιοίκησης.   Στη 

συνέχεια, συντονίστηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση των 
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εργαζοµένων σε Μονάδες της Τράπεζας ή Θυγατρικές Εσωτερικού. Η 

διαδικασία ολοκληρώθηκε µε επιτυχία στα τέλη του 2013 για το σύνολο σχεδόν 

των εργαζοµένων.  Με στόχο την ίση µεταχείριση όλων των εργαζοµένων, 

συστάθηκε στις αρχές του 2014, µε απόφαση της ∆ιοίκησης, Επιτροπή Ένταξης 

των προαναφερθεισών κατηγοριών υπαλλήλων στο τακτικό προσωπικό της 

Τράπεζας ή των εταιρειών του Οµίλου.  

 

 

7. Το Προσωπικό της ΕΤΕ σε αριθµούς και γραφικά
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*Οι αριθµοί του πίνακα αναφέρονται στο προσωπικό της τράπεζας που έχει 

προσληφθεί στην Ελλάδα και δεν συµπεριλµβάνουν επιτόκιο προσωπικού 

µονάδων του εξωτερικού, καθώς και το προσωπικό του οµίλου  

** Η αύξηση του προσωπικού κατά το έτος 1998 οφείλεται στη 

συγχώνευση µε την τέως ΕΚΤΕ 

*** Η αύξηση του προσωπικού κατά το έτος 2013 οφείλεται στην 

απορρόφηση των τραπεζών FBB και Probank 
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8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το 1968, συστάθηκε απο την ΕΤΕ, "οµάδα στελεχών παρά τω ∆ιοικητή". Ο 

σχεδιασµός, η οργάνωση της λειτουργίας της,  η εκπαίδευση και η 

πιστοποίηση των εξειδικευµένων στελεχών της, πραγµατοποιήθηκε 

πρωτοποριακά για τα δεδοµένα της εποχής  από Άγγλους ειδικούς, 

συµβούλους επιχειρήσεων. 

Από το 1996 αποτελεί Υποδιεύθυνση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 

Προσωπικού.  Λειτουργεί πάντα ως εξειδικευµένη Μονάδα, µε ιδιαίτερο 

Κανονισµό Λειτουργίας, αυστηρές και συγκεκριµένες προϋποθέσεις για 

την ένταξη, την ανέλιξη και την επιµόρφωση των στελεχών της 

Επιλογέων. 

1. ∆ραστηριότητα 

Ακολουθώντας σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους και µε σκοπό 

την επιλογή, ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού: 

• ∆ιερευνά τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τις επαγγελµατικές ικανότητες 

του προσωπικού της Τράπεζας και διατυπώνει συµπεράσµατα ως προς 

τις δυνατότητες αξιοποίησής του, σε συνδυασµό µε τις τρέχουσες και 

µελλοντικές ανάγκες του οργανισµού. 

• Αναπτύσσει προγράµµατα καριέρας, προγραµµατισµού διαδοχής και 

διοίκησης ταλέντων, αξιοποιώντας σηµαντικές για την Τράπεζα 

επαγγελµατικές δεξιότητες, ειδικές γνώσεις / ικανότητες και ιδιαίτερα 

προσόντα των εργαζοµένων. ∆ηµιουργεί προσωπικά σχέδια ανάπτυξης 

των εργαζοµένων. 

• Επιλέγει υπαλλήλους και στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας / 

ευθύνης, µε βάση ειδικές προδιαγραφές καταλληλότητας. 

• Συµµετέχει σε Επιτροπές επιλογής προσωπικού για την κάλυψη 

θέσεων της Τράπεζας που έχουν προκηρυχθεί. 

• Παρακολουθεί την προσαρµογή και την αποτελεσµατικότητα των 

στελεχών και υπαλλήλων, που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις κατόπιν 
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προγράµµατος επιλογής (follow up). 

• Συνεργάζεται µε τη ∆/νση Προσωπικού για τον καθορισµό κριτηρίων / 

προδιαγραφών για την πρόσληψη προσωπικού. 

• ∆ιεξάγει έρευνες, εκπονεί µελέτες και διατυπώνει προτάσεις / 

εισηγήσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. 

• Παρακολουθεί και εφαρµόζει  δοκιµαστικά ή τακτικά νέες 

µεθοδολογίες και συστήµατα επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού. 

• Συµβουλεύει και καθοδηγεί τους εργαζόµενους  και τα στελέχη της  

Τράπεζας & Οµίλου. 
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9. Σταδιοδροµία στην Εθνική Τράπεζα 

Στόχος της Τράπεζας είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανού ανθρώπινου 

δυναµικού που θα ενστερνίζεται τις Αξίες και τις Αρχές της Εθνικής Τράπεζας 

και θα συµβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισµού και θα 

επιδιώκει τη συνέχιση της δυναµικής του πορείας.  Για το σκοπό αυτό, 

διενεργεί πανελλαδικούς διαγωνισµούς για τη στελέχωση των Καταστηµάτων 

και των Μονάδων της και έχει συστήσει εξειδικευµένη Υποδιεύθυνση, η οποία 

αξιολογεί τα προσόντα των εργαζοµένων σε συνάρτηση µε τις ανάγκες της 

Τράπεζας και του Οµίλου, µεριµνώντας για την επαγγελµατική τους εξέλιξη.  

 

 

 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε απο το σχήµα ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του 

προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας (20,51%), έχει µακροχρόνια προυπηρεσία 

(26-30 χρόνια), γεγονός που αποδεικνύει πως η ΕΤΕ έχει καταφέρει να 

διατηρήσει το ανθρώπινο δυναµικό της όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός άλλωστε 

είναι και ένας απο τους βασικούς στόχους της τράπεζας και του οµίλου. Όχι  



107 

 

µόνο δηλαδη να προσελκύσει ικανό ανθρώπινο προσωπικό αλλά και να το 

διατηρήσει για πολλά χρόνια.  

 

 

  

10.  ∆ιεύθυνση ανθρώπινου δυναµικού της ΕΤΕ και του οµίλου 

Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της τράπεζας και του οµίλου έχει ώς 

αποστολή : 

• Τη διαχείρηση του ανθρώπινου δυναµικού της τράπεζας σε όλο το φάσµα 

των λειτουργιών που σχετίζονται µε θέµατα διοίκησης ανθρώπινων πόρων 

• Την εποπτεία των θεµάτων που σχετίζονται µε τη  διαχείριση των θεµάτων 

ανθρώπινου δυναµικού στις θυγατρικές του Οµίλου 

• Τη διαρκή παρακολούθηση και το χειρισµό των θεµάτων που έχουν σχέση 

µε  τις  εργασιακές  σχέσεις  µεταξύ της τράπεζας/οµίλου και του 

προσωπικού 

• Την παρακολούθηση της εφαρµογής των προβλεπόµενων προληπτικών 

µέτρων πυρασφάλειας, την ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού 

της τράπεζας σε θέµατα αντιµετώπισης έκτακτων γεγονότων και φυσικών 

καταστροφών, καθώς και τη µέριµνα για την ορθή λειτουργία των µονάδων 

τράπεζας που έχουν οριστεί ως ‘’Ανεξάρτητα Ιδρύµατα Πολιτικής 

Άµυνας’’( Α.Ι.Π.Α.) 

Εξαιρούνται τα θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των λοιπών 

∆ιευθύνσεων διαχείρισης θεµάτων ανθρώπινου δυναµικού της τράπεζας και 

του οµίλου. 
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11.  Αρµοδιότητες  ∆ιεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού της ΕΤΕ 

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ∆ιευθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της 

τράπεζας και του οµίλου έχει τις εξής αρµοδιότητες : 

� ∆ιαµόρφωση στρατηγικών στόχων  

� Προσλήψεις- τοποθετήσεις  

� Οικονοµικά-νοµικά-κανονιστικά θέµατα  

� Αποδοχές-παροχές του προσωπικού 

� Εργασιακά θέµατα  

� Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού 

� Μηχανογραφικά συστήµατα διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού 

� Εσωτερική επικοινωνία  

� Πυρασφάλεια και πολιτική άµυνα  

� Λειτουργία συνεργείων καθαριότητας  

� Λειτουργικά θέµατα  

 

 

 

 

12.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ  ΕΤΕ 

 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) έχει µακρά παράδοση στον 

εκπαιδευτικό τοµέα. Το 1975 συστάθηκε η ‘’Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως’’ και 

στη συνέχεια αντίστοιχη Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης.  Απο το 1996, η 

εκπαίδευση και η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού διενεργείται απο τη 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Οµίλου, 

παρέχοντας αναβαθµισµένες υπηρεσίες προς τους εργαζόµενους.  Σήµερα, η 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Οµίλου έχει 

παρουσία στα εκπαιδευτικά κέντρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της 

Πάτρας, ενώ παράλληλα λειτουργούν και αίθουσες κατάλληλα εξοπλισµένες 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε άλλες πόλεις, όπως στη Βέροια, στα 

Ιωάννινα,στη Καλαµάτα, στη Κοµοτηνή και στη Χαλκίδα. 
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Η ∆ιοίηκηση της ΕΤΕ,  στηρίζει µε κάθε τρόπο και σε µόνιµη βάση το έργο 

της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Προσωπικού, καθώς πιστεύει ακράδαντα οτι η 

επαγγελµατική κατάρτιση, επιµόρφωση και διαρκής εκπαίδευση του 

προσωπικού της, αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης και κύριο 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της ΕΤΕ προσαρµόζονται κάθε φορά 

ανάλογα τους εκάστοτε στόχους της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η 

διατήρηση της θέσης της στην εγχώρια αγορά, αλλά και την ενίσχυση της 

παρουσίας της στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης . 

 

 

 

13.  Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση 

Το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων της Εκπαίδευσης 

Προσωπικού απορροφά η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, η οποία 

αφορά στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας και αγκαλιάζει όλες 

τις βαθµίδες ιεραρχίας και θέσεις εργασίας, ισοµερώς και αναλόγως 

αναγκών. 

Στο πλαίσιο του τακτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος της ΕΤΕ  και µετά 

από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών του Προσωπικού, 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται σεµινάρια ανά την Ελλάδα. Ταυτόχρονα µε 

το τακτικό πρόγραµµα πραγµατοποιείται πλήθος έκτακτων 

προγραµµάτων, προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες που 

προκύπτουν από τον εκσυγχρονισµό της Τράπεζας και τις ανάγκες της 

πελατείας. 

Παράλληλα, προτεραιότητα της ∆ιεύθυνσης ανθρώπινου δυναικού  αποτελεί η 

εφαρµογή και περαιτέρω ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων εκπαίδευσης µέσω 

της αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας.  Η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση 

που προσφέρεται µέσω του συστήµατος e-learning στηρίζεται στην προσωπική 

δράστηριοποίηση των εκπαιδευόµενων και έχει στόχο την ικανοποίηση των 
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εκπαιδευτικών αναγκών τόσο του ∆ικτύου εσωτερικού όσο και του διεθνώς 

επεκτεινόµενού Οµίλου. 

 

14. Εκπαίδευση εκτός Τραπέζης 

Η ∆ιεύθυνσή της ΕΤΕ  φροντίζει να είναι διαρκώς ενήµερη για τις 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος της Τράπεζας που 

πραγµατοποιούν έγκριτοι εκπαιδευτικοί οργανισµοί.  Παράλληλα, στηρίζει  

διοικητικά και οικονοµικά, τη συµµετοχή στελεχών  σε εκδηλώσεις στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εκπαίδευση εκτός Τραπέζης απαιτείται 

έγκριση ∆ιοίκησης. Τα στελέχη των επιτελικών Μονάδων ∆ιοίκησης 

συµµετέχουν, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσής τους, σε εξειδικευµένα 

προγράµµατα εκτός τραπέζης µε θεµατολογία που δεν καλύπτεται από την 

ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. Υπάλληλοι και στελέχη του ∆ικτύου της 

Τράπεζας µπορούν να πάρουν µέρος στα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που διοργανώνει το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της 

Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, µε θεµατολογία όπως: 

• Συνάλλαγµα 

• Εγγυητικές Επιστολές 

• Η Μεθοδολογία των Χρηµατοδοτήσεων στην Τραπεζική Πρακτική 

• Αξιόγραφα 

• Τραπεζικό Απόρρητο 

• Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος  

 

15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Η ΕΤΕ αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα της εκπαίδευσης µέσω διαδικτύου και 

προσφέρει στο Ανθρώπινο δυναµικό της, πλήθος ηλεκτρονικών µαθηµάτων e-

learning, παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργαζοµένους να εκπαιδευτούν σε 

χώρο και χρόνο που οι ίδιοι επιθυµούν.  Τα ηλεκτρονικά µαθήµατα που 

προσφέρονται, καλύπτουν µεγάλο εύρος εκπαιδευτικών αντικειµένων, που 
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σχετίζονται µε ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων, πρόληψη ξεπλύµατος 

χρήµατος, µηχανογραφηµένες και µη διαδικασίες τραπεζικών εργασιών , 

ψηφιακές δεξιότητες, χρηµατοοικονοµικά, πρώτες βοήθειες κ.α. 

Με στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και µεθόδων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης, δηµιουργούνται µαθήµατα µε ενσωµάτωση βίντεο εισηγητή 

συγχρονισµένου µε το εκπαιδευτικό περιεχόµενο (webcast) και υποστηρίζονται 

εκπαιδεύσεις εικονικής τάξης σε πραγµατικό χρόνο (webinars). 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση συµβάλλει στη σηµαντική εξοικονόµηση κόστους 

για την τράπεζα και δίνει τη δυνατότητα παράλληλης εκπαίδευσης µεγάλου 

πλήθους εργαζοµένων σε χρονικό διάστηµα που καθίσταται απαγορευτικό για 

αντίστοιχη εκπαίδευση µε φυσική παρουσία.  Τέλος, η ηλεκτρονική εκαίδευση, 

συµβάλλει, εκτός των άλλων, και στη καταπολέµηση του φαινοµένου της 

κλιµατικής αλλαγής µέσω της µείωσης των µετακινήσεων και συνεπώς των 

εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και της εξοικονόµησης φυσικών 

πόρων (χαρτί,µελάνι,κλπ).  

 

 

 

16. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Η ΕΤΕ αποδίδει µεγάλη σηµασία στη δια βίου εκπαίδευση µε σκοπό την 

επαγγελµατική πρόοδο και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 

της. Για το λόγο αυτό προσφέρει οικονοµική βοήθεια και άλλες παροχές σε 

προγράµµατα σπουδών για την απόκτηση ∆ιεθνών επαγγελµατικών 

πιστοποιήσεων καθώς και σε επιλεγµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα, σε 

συνδυασµό µε την απόκτηση επαγγελµατικής πιστοποίησης.  Επίσης, η ΕΤΕ, 

προσφέρει τη δυνατότητα συµµετοχής σε προγράµµατα απόκτησης ∆ιεθνών 

Επαγγελµατικών Πιστοποιήσεων, µε τη µέθοδο της αυτοεκπαίδευσης, µε βάση 

εξειδικευµένες ανάγκες οµάδων προσωπικού.  
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� ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΝΟΜΟ  

Η ΕΤΕ υποστηρίζει τη συµµετοχή εργαζοµένων της στις εξετάσεις που 

διενεργούνται απο τους αρµόδιους κρατικούς φορείς σχετικά µε την 

υποχρέωση πιστοποίηση γνώσεων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών καθώς και 

απόκτησης τίτλων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (κοινοτική οδηγία 

MiFID). 

 

� ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης της δια βίου µάθησης, η ΕΤΕ υποστηριζει 

την εκµάθηση, βελτίωση ή εξειδίκευση γνώσεων του προσωπικού σε ξένες 

γλώσσες και ιδιαίτερα στην αγγλική. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι 

να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να ανταποκρίνονται πληρέστερα 

στις επαφές τους µε το κοινό, να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να 

συµπληρώνουν ελλείψεις τους στο συγκεκριµένο τοµέα, έτσι ώστε να 

προσφέρουν συνεχώς υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. 

 

� ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η ανάδειξη του Οµίλου της Εθνικής σε αξιόπιστη και ηγετική θέση, δύναµη 

στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης, προυποθέτει την πλήρη και 

συνεχή εκπαιδευτική στήριξη του προσωπικού του Οµίλου, στις χώρες αυτές.  

� ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  Ε.Ε. 

Τα προγράµµατα αυτά επιδοτούνται είτε απευθείας απο την Ευρωπαική 

Ένωση, είτε εντάσονται στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων της χώρας µας. 

Η µελέτη, η παρακολούθηση-ενηµέρωση και η αξιολόγηση της σκοπιµότητας 

συµµετοχής σε προγράµµατα της Ευρωπαικής Ένωσης, τα οποία εξετάζουν και 

προωθούν θέµατα εκπαιδευτικού ή και γενικού ενδιαφέροντος της τράπεζας 
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αποτελούν ενέργειες οι οποίες υπηρετούν την ποιοτική επιµόρφωση του 

προσωπικού. 

� ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της τράπεζας επεκτείνεται και σε πλήθος 

άλλων τοµέων, όπως : 

• Ηµερίδες ενηµέρωσης ανά την Ελλάδα, µε κοινό-στόχο τις µικροµεσαιές 

επιχειρήσεις για την αποτελεσµατική λειτουργία τους στο σύγχρονο 

οικονοµικό περιβάλλον. 

• Συµµετοχή στο πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας νέων (συνεργασία µε το 

Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και τον ΣΕΒ). 

• ∆ιευκόλυνση στην πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης σε αριθµό 

επιλεγµένων φοιτητών στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών τους. 
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17. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Έτος 2014 2013 2012 2011 

Αριθµός διοργανώσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν 

1.042 588 641 549 

Συµµετοχές σε ενδοεπιχειρησιακές 

εκπαιδεύσεις 

8.688 4.538 6.719  6.150  

Συµµετοχές σε σεµινάρια εκτός 

Τράπεζας 

581 724 374 210 

Συµµετοχές σε σεµινάρια άλλου τύπου 

(e-learning, internet, κ.λ.π.) 

13.546 6.021 6.356 4.207 

Σύνολο συµµετοχών σε εκπαιδεύσεις 22.815 11.283 13.449 10.567 

Αριθµός ανθρωποωρών εκπαίδευσης 

(συµµετοχές επί ώρες) 

216.830 113.631 228.831 173.901 

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά 

εργαζόµενο*  

21,8 3 9,25 2 14,65 1 14,9 

Ποσό που δαπανήθηκε για 

εκπαίδευση (σε € εκατ.) 

3,59 3,5 3,06 3,8 

* Επεξήγηση υπολογισµού: Συνολικές ώρες εκπαίδευσης (ανθρωποώρες) 

εργαζοµένων στην Ελλάδα / συνολικό αριθµό εργαζοµένων στην Ελλάδα.  
1 Για τον υπολογισµό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 64.279 ανθρωποώρες 

εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (1.603 συµµετοχές). 
2 Για τον υπολογισµό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 11.283 ανθρωποώρες 
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εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (731 συµµετοχές). 
3 Για τον υπολογισµό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 14.157 ανθρωποώρες 

εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (2.121 συµµετοχές). 

 

Όπως µπορούµε να διακρίνουµε απο τον παραπάνω πίνακα, κατά το 2014, 

πραγµατοποίηθηκαν σχεδόν οι διπλάσιες εκπαιδευτικές διοργανώσεις  σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος (2013). Επίσης , διπλασιάστηκαν οι συµµετοχές 

των υπαλλήλων της ΕΤΕ σε σεµινάρινα τύπου e-learning, internet κλπ.  και 

αυξήθηκαν οι συµµετοχές σε ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια. Η εκπαίδευση 

συνεπώς του ανθρώπινου δυναµικού της τράπεζας και του οµίλου, παρουσιάζει 

ανοδική πορεία  τα τελευταία χρόνια και η συµµετοχή των εργαζοµένων της 

είναι ενεργή. 

 

18. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΟΥ 

Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Έτη 2013-2015) 

Στρατηγική 

Η  ∆ιοίκησης της Τράπεζας, για να  υποστηρίξει  τις προσπάθειες  του 

ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου για περαιτέρω επαγγελµατική 

επιµόρφωση σε ανώτερο επίπεδο, ακολουθεί τις παρακάτω στρατηγικές  :  

- Την υπολοίηση  επαγγελµατικών προγράµµατα σπουδών, τα οποία αφενός 

συνδυάζουν µε επιτυχία την κάλυψη υφιστάµενων αναγκών του Οµίλου της 

ΕΤΕ και αφετέρου την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των εργαζοµένων. 

- Την  αναγνώριση της  συνυπευθυνότητας  και της  δέσµευσης  ανάµεσα 

στον εργαζόµενο, τον επικεφαλής της µονάδας του και τη ∆ιοίκηση 

αναφορικά µε την σπουδαιότητα της διαρκούς ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναµικού 

- Την  ενίσχυση του Οµίλου της ΕΤΕ µε  την παροχή συνολικής ή επιµέρους 

οικονοµικής βοήθειας για προγράµµατα σπουδών στις εξής µορφές :  
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α) προγράµµατα επαγγελµατικής πιστοποίησης και 

β) µεταπτυχιακά προγράµµατα σε συνδυασµό µε απόκτηση επαγγελµατικής 

πιστοποίησης. 

Η παρούσα πολιτική καλύπτει αιτήµατα των Μονάδων της ΕΤΕ και των 

θυγατρικών εταιριών της εντός Ελλάδος ενώ αποτελεί οδηγό και κατεύθυνση 

για τυχόν εκπαιδευτικά προγράµµατα που είναι ή θα τεθούν σε ισχύ στις 

αντίστοιχες Μονάδες του Οµίλου της ΕΤΕ του εξωτερικού. 

 

Είδος προγραµµάτων 

α) προγράµµατα επαγγελµατικής πιστοποίησης: 

Τα προγράµµατα επαγγελµατικής πιστοποίησης  της ΕΤΕ  καταλήγουν σε 

επίσηµο επαγγελµατικό τίτλο που απονέµεται από διεθνώς αναγνωρισµένο 

επαγγελµατικό φορέα, Τα προγράµµατα αυτά αφορούν ενδεικτικά τους εξής 

τοµείς: Λογιστικά (ACCA), Οικονοµικά (CFA), Ανθρώπινο ∆υναµικό (CIPD), 

Εσωτερικός 'Ελεγχος (CIA, CISA), κτλ. 

 

β) µεταπτυχιακά προγράµµατα του ALBA Graduate Business School σε 

συνδυασµό απαραίτητα µε απόκτηση επαγγελµατικής πιστοποίησης: 

• MSc in Finance σε συνδυασµό µε απόκτηση πιστοποίησης CFA 

Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα καλύπτει την ύλη για το πρώτο επίπεδο και 

µέρος του δεύτερου επιπέδου της πιστοποίησης CFA. 

• MBA in Shipping σε συνδυασµό µε ICS (Institute of Chartered 

Shipbrokers) To µεταπτυχιακό πρόγραµµα καλύπτει την ύλη των 

τεσσάρων από τα επτά υποχρεωτικά µαθήµατα για την απόκτηση της 

πιστοποίησης ICS και απαλλάσσει από την υποχρέωση εξέτασής τους. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειώσουµε ότι βασική προυπόθεση συµµετοχής 

στα παραπάνω προγράµµατα είναι η τετραετής πραγµατική υπηρεσία του 
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εργαζόµενου στον όµιλο της ΕΤΕ. 

 

� Ύψος οικονοµικής βοήθειας & παροχές 

 Οικονοµική  βοήθεια : 

Α) προγράµµατα επαγγελµατικής πιστοποίησης  

• Κάλυψη του 80% του συνολικού κόστους  

• Καταβολή 100% των εξέταστρων µε την επιτυχή συµµετοχή του στις 

εξετάσεις. 

• Λοιπά έξοδα (εκπαιδευτικό υλικό, σε περίπτωση εξετάσεων σε 

απόσταση µεγαλύτερη 100 χλµ.  απο  αυτήν της µόνιµης κατοικίας , 

κάλυψη µετακίνησης/διαµονής ) 

 

Β) Μεταπτυχιακά προγράµµατα σε συνδυασµό µε απόκτηση επαγγελµατικής 

πιστοποίησης. 

• Κάλυψη 100% του συνολικού κόστους διδάκτρων του ακαδηµαϊκού 

προγράµµατος. 

 

 

� Παροχή άδειας 

• Για τα προγράµµατα επαγγελµατικής πιστοποίησης, οι εργαζόµενοι της ΕΤΕ, 

δικαιούνται έως 10 ηµέρες άδεια µε αποδοχές. Σε περίπτωση εξετάσεων, σε 

απόσταση µεγαλύτερη απο 100 χλµ απο αυτήν της µόνιµης κατοικίας παρέχεται 

επιπλέον άδεια 
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• Για τα προγράµµατα µεταπτυχιακού επιπέδου σε συνδυασµό µε την απόκτηση 

επαγγελµατικής πιστοποίησης, παρέχονται έως 40 µέρες άδειας µε αποδοχές. 

 

     

19. Υποχρεώσεις των αποδεκτών της οικονοµικής ενίσχυσης  

Οι εργαζόµενοι υποχρεούνται να: 

• Υπογράψουν σύµβαση µε την ΕΤΕ για την υπαγωγή τους στο πρόγραµµα οικονοµικής 

βοήθειας µε τους όρους της παρούσας πολιτικής. 

• Ενηµερώνουν έγκαιρα γραπτά τους προϊσταµένους τους σχετικά µε 

ηµεροµηνίες εξετάσεων και αδειών, σύµφωνα µε τη διαδικασία εγκρίσεων 

αιτήσεων αδειών. 

• Ενηµερώνουν τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του 

Οµίλου για την πρόοδό τους, υποβάλλοντας έγκαιρα την εκάοτοτε αναλυτική 

βαθµολογία τους ή αποδεικτικό προόδου. 

Οι εργαζόµενοι υποχρεούνται να παραµείνουν στον Όµιλο της ΕΤΕ για τουλάχιστον 4 

χρόνια από την απόκτηση της πιστοποίησης (πραγµατική υπηρεσία). Σε περίπτωση 

που ο εργαζόµενος για οποιονδήποτε λόγο επιθυµεί να αποχωρήσει από την Εταιρεία 

πριν την ολοκλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, θα πρέπει να  επιστρέφει 

το συνολικό ποσο. 

 

Οι εργαζόµενοι που λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια για συµµετοχή σε πρόγραµµα 

απόκτησης επαγγελµατικής πιστοποίησης θα πρέπει να διατηρούν τα επίπεδα 

απόδοσής τους στην εργασία σε ανώτατο βαθµό και να εργάζονται σύµφωνα µε τις 

συµβατικές υποχρεώσεις τους και τον Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και ∆εοντολογίας 

του Οµίλου. 

Επίσης θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο σπουδών τους εντός εύλογου 
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χρονικού διαστήµατος Σε αντίθετη περίπτωση µε όσα προαναφέρθηκαν, αίρεται η 

οικονοµική βοήθεια εκ µέρους της Τράπεζας 

Σηµειώνεται ότι αντίγραφο του επαγγελµατικού τίτλου σπουδών  καταχωρείται και στο 

φάκελο του εργαζόµενου που τηρείται στη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της 

Τράπεζας και του Οµίλου προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη στη µελλοντική του 

αξιοποίηση. 

Τέλος αρµόδιες για την υποβολή προτάσεων προς τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας όποτε 

αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την αναθεώρηση της Πολιτικής αυτής είναι οι 

∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης Προσωπικού της Τράπεζας και του Οµίλου και Στρατηγικής 

Ανθρώπινου ∆υναµικού της Τράπεζας και του Οµίλου. 
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20. Επιδοτηση εκµάθησης ξένων γλωσσών  

Για τα έτη 2013-2016, η ∆ιοιήκηση της Τράπεζας , δίνοντας µεγάλη σηµασία στη 

συνεχή ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού µε τις κατάλληλες γνώσεις και 

δεξιότητες, και λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις του διεθνούς 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, συνέχισε την πάγια υποστήριξη της 

εκµάθησης/βελτίωσης του επιπέδου γνώσεων των ξένων γλωσσών για το προσωπικό 

της.  

Η ΕΤΕ, µέσω της εκµάθησης ξένων γλωσσών, αποσκοπεί στην αποτελεσµατική 

επικοινωνία και συνεργασία των εργαζοµένωνστον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που 

δραστηριοποιείται ο Όµιλος της ΕΤΕ θέτοντας το πλαίσιο αρχών και κανόνων που θα 

διέπουν την εκµάθηση, εξειδίκευση και βελτίωση του επιπέδου γλωσσικής ευχέριας 

του προσωπικού της τράπεζας.  

Οι δικαιούχοι της επιδότησης για την εκµάθηση ξένων γλωσσών είναι όλο το 

προσωπικό της τράπεζας , ειδικότερα όσοι χρησιµοποιούν ή πρόκειται να 

χρησιµοπιήσουν την ξένη γλώσσα στην εργασία τους ή πρόκειται να τοποθετηθούν 

σε χώρα του εξωτερικού όπυου δραστηριοποιείται η ΕΤΕ. 

 

� Μέθοδοι διδασκαλίας ξένων γλωσσών και οικονοµική ενίσχυση 

απο την ΕΤΕ 

 

• Φοίτηση σε φροντιστήριο. Η τράπεζα παρέχει την δυνατότητα φοίτησης σε 

φροντιστήριο επιλόγης των εργαζοµένων.  Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό 

της τράπεζας και περιλαµβάνει τα γενικά αγγλικά (επίπεδο Β2 και Γ2), τα 

επιχειρηµατικά αγγλικά, αλλά και άλλες γλώσσες (επίπεδο Β2 και Γ2 του 

ενιαίου Ευρωπαικού πλαισίου γλωσσοµάθειας ). 

• Ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικής γλώσσας. Η δυνατότητα αυτή αφορά 

ανώτερα και ανώτατα στελέχη της τράπεζας (κλιµάκιο ευθύνης 3 και άνω) και 

όλους τους διευθυντές καταστηµάτων ανεξαρτήτως κλιµακίου ευθύνης. Το 

ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 70% των ετήσιων 

διδάκτρων όπως αυτά διαµορφώνονται ύστερα απο τη συµφωνία της τράπεζας 

µε τον συνεργαζόµενο εκπαιδευτικό φορέα. Το υπόλοιπο 30% καταβάλλεται 

απευθείας απο τον εκπαιδευόµενο στον συνεργαζόµενο φορέα. Η τιµολόγηση 

είναι µηνιαία, µε βάση τις εκπαιδευτικές ώρες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
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(µια εκπαιδευτική ώρα =45 λεπτά) και εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

στο όνοµα του εκπαιδευόµενου. Στούς συµµετέχοντες, αποστέλλονται οδηγίες 

σχετικά µε τους όρους παρακολούθησης του προγράµµατος και τη διαδικασία 

πληρωµής της συµµετοχής τους. 

 

Σηµειώνεται οτι το εκπαιδευτικό υλικό, τόσο στα φροντιστήρια όσο και στα 

ιδιαίτερα µαθήµατα, δηλαδή το κόστος βιβλίων κλπ δεν καλύπτεται απο την 

τράπεζα. 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω οριζόµενα, πεποίθηση της ΕΤΕ είναι οι 

εργαζόµενοι της θα αξιοποιήσουν τις παρεχόµενες δυνατότητες πρός όφελος 

τόσο των ιδίων, όσο και της τράπεζας.  

 

 

 

 

21. Πρόγραµµα Εναλλαγής Θέσεων Εργασίας ( Job  Rotation ).  

Το Πρόγραµµα Εναλλαγής Θέσεων Εργασίας που είχε σχεδιαστεί και τεθεί σε 

πιλοτική εφαρµογή στα τέλη του 2012, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού 

ανάπτυξης των εργαζοµένων της Τράπεζας, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία. Η πιλοτική 

του εφαρµογή, που διήρκησε από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2013, 

αφορούσε νέους εργαζόµενους Μονάδων ∆ιοίκησης στην Αττική, χωρίς προϋπηρεσία 

στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων.  

Στο Πρόγραµµα συµµετείχαν 12 εργαζόµενοι, οι οποίοι αποσπάστηκαν σε 

Καταστήµατα Πλήρους Τραπεζικής Εξυπηρέτησης και απασχολήθηκαν, βάσει 

εξατοµικευµένων χρονοδιαγραµµάτων απασχόλησης, στις κύριες προϊοντικές οµάδες 

της Τράπεζας, για τον εµπλουτισµό των εργασιακών εµπειριών και γνώσεών τους, την 

απόκτηση ευρύτερης οργανωσιακής αντίληψης και την ενίσχυση της πελατοκεντρικής 

κουλτούρας, ενώ παρακολούθησαν και στοχευµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα που 

αφορούσαν τραπεζικές εργασίες και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.  

Η ∆ιεύθυνση Στρατηγικής Ανθρώπινου ∆υναµικού της Τράπεζας και του Οµίλου, 

µετά και τα εξαιρετικά σχόλια που απέσπασε το Πρόγραµµα από όλα τα εµπλεκόµενα 
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µέρη εισηγήθηκε και η ∆ιοίκηση θεσµοθέτησε την διεξαγωγή του. Η δεύτερη 

διεξαγωγή ξεκίνησε στις 22.11.2013. Το Πρόγραµµα έχει πλέον µεγαλύτερη διάρκεια 

(7 µήνες) και απευθύνεται σε εργαζόµενους των Μονάδων ∆ιοίκησης, τόσο εντός όσο 

και εκτός Αττικής, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο σε περισσότερους εργαζόµενους την 

ευκαιρία να επωφεληθούν από τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα. 

 

 

22. Βελτίωση των ∆ιοικητικών Αναφορών Ανθρώπινου ∆υναµικού  

Με στόχο την κατά το δυνατόν, εξάλειψη των κινδύνων που διατρέχει η Τράπεζα 

λόγω µη λήψης κανονικών αδειών του προσωπικού (π.χ. πρόστιµα από Σώµα 

Επιθεώρησης Εργασίας ή και εγχώριους και διεθνείς ελεγκτικούς µηχανισµούς, 

επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της Τράπεζας) η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

της Τράπεζας και του Οµίλου µερίµνησε για την κυκλοφορία σχετικής Υπηρεσιακής 

Εγκυκλίου, προκειµένου να προγραµµατιστούν και να αναλωθούν οι κανονικές άδειες 

τρέχοντος και παρελθόντων ετών του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας, εντός 

συγκεκριµένων χρονικών ορίων. Αξιοσηµείωτα ήταν τα αποτελέσµατα αυτής της 

προσπάθειας, καθώς το σύνολο των µη ληφθεισών ηµερών κανονικής άδειας 2013 του 

προσωπικού ΕΤΕ (297.115 ηµέρες) µειώθηκε σηµαντικά µέχρι το τέλος του έτους.  

 

� Νέο σύστηµα µισθοδοσίας   

Το Μάρτιο του 2013 τέθηκε σε εφαρµογή µε επιτυχία η πλατφόρµα του νέου 

Συστήµατος Μισθοδοσίας της Τράπεζας, SAP Payroll, το οποίο προσφέρει 

πληρέστερη πληροφόρηση αναφορικά µε την ανάλυση της µισθοδοσίας του 

προσωπικού, ταχύτερη εκκαθάριση των δεδουλευµένων και ταχύτερη ενηµέρωση της 

µερίδας του µισθοδοτούµενου στα ασφαλιστικά Ταµεία.  

� Εξοµάλυνση Αµοιβών Ανωτάτων ∆ιοικητικών Στελεχών  

Με στόχο τον εξορθολογισµό των αµοιβών των Ανωτάτων ∆ιοικητικών Στελεχών, 

σχεδιάστηκε κλίµακα ανώτατων µισθών ανά επίπεδο ιεραρχίας (επίπεδο ∆ιευθυντή 
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και άνω), σύµφωνα µε την οποία επήλθαν τροποποιήσεις στις αµοιβές τους, όπου 

κρίθηκε απαραίτητο.  

 

 

23.   Μετακινήσεις  στελεχών και πολιτική ταξιδίων  

Τον Ιανουάριο του 2013 καταρτίστηκε από την Τράπεζα Πολιτική Ταξιδιών των 

Στελεχών της µε κεντροποίηση της λογιστικής τους παρακολούθησης και 

εκκαθάρισης από τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της Τράπεζας και του 

Οµίλου. Με την Πολιτική αυτή εξασφαλίζεται:  

1) Η ενιαία και ίση µεταχείριση όλων των εργαζοµένων.  

2)  Η ασφαλής και άνετη µετακίνηση και διαµονή των εργαζοµένων.  

3)  Η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των δαπανών οι οποίες σχετίζον- ται µε τις 

µετακινήσεις και τα υπηρεσιακά ταξίδια των εργαζοµένων.  

4)  Η ορθολογικότερη διαχείριση των υπηρεσιακών µετακινήσεων, µέσω της 

κεντρικής διαχείρισής τους.  

5)  Η εναρµόνιση µε τις αρχές του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της 

Τράπεζας. 

 

 

 

24.  Αξιολόγηση Εργαζοµένων  

Η Τράπεζα, αποσκοπώντας στην προσωπική εξέλιξη των εργαζοµένων της, τη 

µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων τους και τον εντοπισµό σηµείων 

βελτίωσης, έχει από ετών αναπτύξει Εσωτερικό Σύστηµα Αξιολόγησης και 

Ανάπτυξης Προσωπικού. Το Σύστηµα εφαρµόζεται σε ετήσια βάση, ενώ έχει 

επεκταθεί και σε Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Με 

βάση νεότερα δεδοµένα, επανεξετάσθηκε και ανασχεδιάσθηκε το έργο «Ανάπτυξη 

Ενιαίου Συστήµατος ∆ιοίκησης Απόδοσης» και εξελίσσεται τόσο η υλοποίηση της 

µηχανογραφικής εφαρµογής, όσο και η πιλοτική εφαρµογή του σε επίπεδο Οµίλου. Η 

αξιολόγηση των εργαζοµένων εφαρµόζεται στις αρχές κάθε έτους, µε αναφορά στο 
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προηγούµενο έτος. Κατά το 2013 πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση για 9.838 

εργαζόµενους (5.442 άντρες, ποσοστό 55,32% και 4.396 γυναίκες, ποσοστό 44,68%), 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα (ποσοστό 80,15%). Το ποσοστό αυτό εµφανίζει µείωση 

ως προς το έτος 2012 η οποία οφείλεται στην αύξηση του προσωπικού λόγω 

απορρόφησης της τ. FBB και της τ. PROBANK. Το σύνολο των ανδρών που 

αξιολογήθηκαν σε σχέση µε το συνολικό αριθµό ανδρών που εργάζεται στην Εθνική 

Τράπεζα αποτελεί το 79,50% ενώ το αντίστοιχο των γυναικών είναι 80,96%. 

 

25.  Σύστηµα αξιολόγησης εργαζοµένων στα καταστήµατα της ΕΤΕ  

Σύµφωνα µε το σύστηµα αξιολόγησης της ΕΤΕ, στις αρχές κάθε έτους οι εργαζόµενοι  

κάθε καταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας αξιολογούνται απο τους συναδέλφους 

τους µέσω δελτίων αξιολόγησης. διανέµονται λοιπόν σε όλους τους εργαζοµένους 

των καταστηµάτων ειδικά δελτία, στα οποία µπορούν να αξιολογήσουν και να 

σχολιάσουν κάποιον συνάδελφο τους. Τα δελτία αυτά είναι ειδικά διαµορφωµένα 

έτσι ώστε να υπάρχει βαθµολόγηση του αξιολογούµενου αλλά και αντίστοιχος 

σχολιασµός. Ο αξιολογούµενος στη συνέχεια αξιολογεί και ο ίδιος τον εαυτό του και 

του δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσει τις επιδόσεις του, το εργασιακό 

περιβάλλον, την επιθυµία του για προαγωγή ή µετάθεση σε άλλο κατάστηµα, τα 

παράπονα του κλπ. Στην διαδικασία αξιολόγησης µέσω των δελτίων συµµετέχει και ο 

εκάστοτε διευθυντής του καταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας . Όταν τα δελτία 

αξιολόγησης συµπληρωθούν τόσο απο τούς συναδέλφους και τον διευθυντή του 

αξιολογούµενου εργαζόµενου, όσο και απο τον ίδιο τον αξιολογούµενο, τότε 

υπογράφονται απο τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή  του καταστήµατος και 

αποστέλονται στο τµήµα διοίκησης προσωπικού.  
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26.  Βραβεύσεις  

Η ΕΤΕ έχει λάβει σηµαντικές βραβεύσεις για τη διαχείριση και ανάπτυξη του  

ανθρώπινου δυναµικού της, αλλά και για την κοινωνική της υπευθυνότητα. 

Συγκεκριµένα,στο πλαίσιο του Θεσµού «HR Community Awards 2015» η Εθνική 

τράπεζα υπέβαλε πέντε υποψηφιότητες και µετά από αξιολόγηση των προτάσεων 

αυτών έλαβε τις ακόλουθες σηµαντικές βραβεύσεις: 

� Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Υγιεινή και Ασφάλεια» για τις δράσεις τις 

οποίες η Τράπεζα αναπτύσσει αναφορικά µε την πρόληψη και την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων της, καθώς και για τις υπηρεσίες υγείας οι 

οποίες παρέχονται στους εργαζοµένους και τους συνταξιούχους της Τράπεζας από 

το Ταµείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.). 

� Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Ισορροπία Επαγγελµατικής-Προσωπικής 

Ζωής» για το πλαίσιο δράσεων, µέριµνας και παροχών προς τους εργαζόµενους 

και τις οικογένειές τους, που η Τράπεζα υλοποιεί στη βάση συλλογικών 

συµβάσεων και στρατηγικών αποφάσεων της ∆ιοίκησής της. 

� Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» για το πλαίσιο δράσεων ανάπτυξης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναµικού της Τράπεζας. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Ε.Τ.Ε. αποτελεί 

σηµαντική επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της που για το 2014 ανήλθε στο 

ποσό των €3,6 εκατ. και καλύπτει 230.979 ανθρωποώρες εκπαίδευσης. 

� Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Intranet ως Εργαλείο HR» για το πλαίσιο 

έγκαιρης, έγκυρης, αµφίδροµης και πολλαπλής ενηµέρωσης των εργαζοµένων και 

των συνταξιούχων της σε ότι αφορά στα θέµατα λειτουργίας της Τράπεζας και 

του Οµίλου, σε ζητήµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αλλά και σε θέµατα 

εργασιακών δικαιωµάτων/συνταξιοδοτικών παροχών.  

� Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» για την 

υλοποίηση του καινοτόµου Προγράµµατος Υποτροφιών και Απασχόλησης 

«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Ι.Κ.Υ 2+2» το οποίο αφορά στη στήριξη της 

εκπαιδευτικής αριστείας και στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας των 

υποτρόφων, µέσω της απασχόλησής τους στην Τράπεζα για δύο χρόνια. 

Οι σηµαντικές αυτές διακρίσεις των Προγραµµάτων Ανθρωπίνου ∆υναµικού που η 

Τράπεζα υλοποιεί, αποτελούν µια ακόµη επιβράβευση της συνεπούς και διαχρονικής 
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στρατηγικής προσήλωσης της ∆ιοίκησής της καθώς και όλων των δοµών της, στις 

αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας. Παράλληλα αναδεικνύει το επίπεδο του 

σεβασµού και της αναγνώρισης στην συνεισφορά των εργαζοµένων της στην 

ανάπτυξη του Οργανισµού και την επίτευξη των στόχων του. 

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης επιβράβευσε τις πρωτοβουλίες που 

αναλαµβάνει η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο ένταξης της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης στην επιχειρηµατική της στρατηγική µε ενσωµάτωση δράσεων προς όφελος 

της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζοµένων της και της αγοράς. 

Η Εθνική Τράπεζα, που συµµετέχει για τέταρτη φορά στο ∆είκτη Εταιρικής 

Υπευθυνότητας (CR-Index), διακρίθηκε για το 2014 στην κατηγορία PLATINUM, 

για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. 

Σηµειώνεται ότι, ο ∆είκτης CR-Index είναι ένας σηµαντικός διεθνώς δείκτης 

αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (ΕΚΕ) και χρησιµοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. Ως 

ένα κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί και σηµείο αναφοράς για τη 

συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 

επιµέρους τοµείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόµενοι και Αγορά. 
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    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (∆ΑΠ) αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι για 

κάθε επιχείρηση και οργανισµό. Αποτελεί στην ουσία ένα βασικό εργαλείο, καθώς 

µέσω της ∆ΑΠ, η επιχείρηση εξασφαλίζει την εξέλιξη των ανθρώπινων πόρων της ή 

αλλιώς των εργαζοµένων της. Έτσι, οι εργαζόµενοι µπορούν µπορούν να 

ανταποκρίνονται αποτελεµατικά  στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον των 

επιχειρήσεων, βοηθώντας παράλληλα την επιχείρηση στην απόκτηση και διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

Η ∆ΑΠ περιλαµβάνει κάποια συγκεκριµένα βήµατα-ενέργειες για να είναι 

ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική. Οι ενέργειες αυτές είναι ο προγραµµατισµός των 

ανθρώπινων πόρων, η ανάλυση εργασίας, η προσέλκυση, η επιλογή και η εκπαίδευση 

των ανθρώπινων πόρων, η αξιολόγηση της απόδοσης, η ανταµοιβή και οι εργασιακές 

σχέσεις των εργαζοµένων.  Όλες αυτές οι ενέργειες που περιλαµβάνει η  ∆ΑΠ είναι 

αλληλένδετες µεταξύ τους καθώς η µια επηρεάζει την άλλη άµεσα ή έµµεσα, και 

εφαρµόζονται µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε επιχείρηση, ανάλογα µε διάφορους 

παράγοντες όπως το µέγεθος της επιχείρησης, το αντικείµενο στο οποίο 

δραστηριοποιείται κλπ.  

Τα παραπάνω στάδια της ∆ΑΠ εφαρµόζονται µε µεγάλη επιτυχία απο την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) εδώ και πολλές δεκαετίες, καθιστώντας την έναν όµιλο 

µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Η ΕΤΕ δίνει µεγάλη βάση στην εκπαίδευση και 

ανάπτυξη του προσωπικού της, επιλέγοντας και εφαρµόζοντας διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, σεµινάρια, µαθήµατα ξένων γλωσσών, µεταπτυχιακές σπουδές κ.α., σε 

όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, χορηγεί  σηµαντική οικονοµική βοήθεια στους 

εργαζοµένους της, καθώς η επαγγελµατική κατάρτιση, επιµόρφωση και διαρκής 

εκπαίδευση του προσωπικού της, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης και 

κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα.  

Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων αποτελεί αντικείµενο µελέτης εδώ και πολλά 

χρόνια, ωστόσο τις τελευταιές δεκαετίες έχει αρχίσει να γίνεται εκτενέστερη 

εφαρµογή και µελέτη της.  Η σηµασία της ολοκληρωµένης και  αποτελεσµατικής 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων είναι πιθανότερο να αναγνωριστεί στα µελλοντικά έτη, 

έτσι ώστε η  ∆ΑΠ να γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι για κάθε επιχείρηση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

1ο  
ΜΕΡΟΣ  

� Στέλλα Ξυροτύρη- Κουφίδου, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Η πρόκληση 

του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη 1997. 

� Λεωνίδας Χυτήρης, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις 

INTERBOOKS, Αθήνα 2001. 

� Νάνσυ Παπαλεξανδρή – ∆ηµήτρης Μπουραντάς, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων, εκδόσεις Μπένου, 2003. 

� Νίκος Ε.Σκούλας –Κυριακή Π.Οικονοµάκη, ∆ιαχείριση και ανάπτυξη 

ανθρώπινων πόρων, 1998,  Εκδόσεις Κάπα. 

� Άννα-Μαρία Μούζα-Λαζαρίδη,  ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις 

Ζυγός, 2013. 

� Αννα-Μαρία Μούζα-Λαζαρίδη, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις 

Κριτική,2006. 

� Παναγιώτα Χατζηπαντελή, ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδόσεις 

Μεταίχµιο, 1999.  

� Μαρία Βαξεβανίδου- Παναγιώτης Ρεκλείτης, Management Ανθρώπινων 

Πόρων, εκδόσεις Πρόποµπος, 2012. 

 2Ο  ΜΕΡΟΣ  

� Intranet Εθνικής Τράπεζας (εσωτερική επικοινωνία, µόνο για τους 

εργαζόµενους της ΕΤΕ) 

� Ιστοσελίδα της Εθνικής τράπεζας  

 

 

 

 


