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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πξψηα θεθάιαηα ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ 

ξφιν ελφο Τπεχζπλνπ Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Δπίζεο ζα αλαπηπρζνχλ 

νη έλλνηεο  ηεο Αλάπηπμε Πξνζσπηθνχ θαη ηεο Αχμεζεο ηεο Απνδνηηθφηεηαο. ηα 

επφκελα θεθάιαηα ζα εμεηαζηνχλ  εξγαιεία  ηα νπνία ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο.ηελ ζπλέρεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ κειέηε. Σέινο , ζα αλαπηχμνπκε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα 

δηαλεκήζεθε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο θαη ζα αλαιχζνπκε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ απαληήζεσλ. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

In the first chapters of this dissertation the role of the Human Resources Managing 

Director will be presented. Concepts related to Personnel Development and Increase 

of Efficiency will be also analysed. In the following chapters, tools that can help us 

achieve our purpose will be mentioned. Next, there is the presentation of the 

company, for which the research will take place. Then, the questionnaire that will be 

given to the employees of the company will be developed and the results will be also 

analysed.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή νη επηρεηξήζεηο εζηηάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα, ηνπ νπνίνπ ε αλάπηπμε απνηειεί θιεηδί γηα ηελ θεξδνθφξα 

πνξεία ελφο νξγαληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ νη νξγαληζκνί 

λα εθηηκνχλ ην πφζν θαιά απνδίδνπλ νη εξγαδφκελνί ηνπο γηα λα κπνξνχλ λα 

απμάλνπλ ζπλερψο ηελ απφδνζή ηνπο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Όια απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κηα δηαδηθαζία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ε νπνία 

νλνκάδεηαη αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Μηα πξνζζήθε πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε έληαμή ηεο ζε έλα 

ζχζηεκα κεγαιχηεξν θαη πιεξέζηεξν, απηφ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο.  

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιπζεί έλα πιήξεο ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ζα 

ελζσκαηψλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αμηνιφγεζεο Απφδνζεο γηα ηα ζηειέρε ηεο 

ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο Νφξζηαξ Α.Δ  . Θα παξνπζηαζηεί ην πξνθίι ηεο εηαηξείαο ην 

νπνίν κειεηάηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχλ ζρεκαηηθά θαη πεξηγξαθηθά νη 

ζέζεηο εξγαζίαο. Έπεηηα, ζα ηεζνχλ ηα πνζνηηθά θαη ηα πνηνηηθά θξηηήξηα κε βάζε ηα 

νπνία ζα αμηνινγεζνχλ ζηειέρε Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ,θαζψο θαη 

νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Ηζηνξηθή εμέιημε θαη ζεκαζία ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

   

Ζ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ππάξρεη ζηηο επηρεηξήζεηο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. ε κηα 

νκάδα αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη καδί θαη έρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρεη ζπληνληζκφο θαη θαηαλνκή εξγαζίαο αλάινγα ησλ αξηζκψλ. Ο θάζε 

εξγαδφκελνο πξέπεη λα έρεη θαζνξηζκέλα θαζήθνληα πνπ ζα αθνινπζεί πηζηά νχησο 

ψζηε λα γίλεηαη εθηθηή ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Δπίζεο ππάξρεη ε αληακνηβή ηνπ 

θάζε εξγαδφκελνπ κε βάζε ηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηελ εξγαζία. 

  Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζεκειησηέο ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο είλαη ν Taylor 

Frederic , ν νπνίνο κε ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν ‘‘Αρτές Επηζηεκοληθού Μάλαηδκελη’’ 

πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1910 ζηηο ΖΠΑ , θαζηεξψζεθε σο ν παηέξαο ηεο Δπηζηήκεο ηεο 

Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο. Πίζηεπε φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα ππάξμνπλ πςειφηεξνη 

κηζζνί θαη αχμεζε ησλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηεο. Με ιίγα ιφγηα ν ζθνπφο ηεο δηνίθεζεο θαηά ηνλ Taylor είλαη 

λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε επεκεξία ηνπ εξγνδφηε αιιά θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ 

ηαπηφρξνλα. Ο Taylor πίζηεπε φηη ε αχμεζε ησλ κηζζψλ θαη ε άλνδνο ησλ θεξδψλ ζα 

επηηπγραλφηαλ κέζσ ηεο  αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

   Πνιχ ζεκαληηθφο ππήξμε θαη ν Γάιινο κεραληθφο Henri Fayol, ν νπνίνο ζεσξείηαη 

κεηά ηνλ Taylor  ν παηέξαο ηεο Θεσξίαο ηεο Γηνίθεζεο, ν νπνίνο έδσζε πεξηζζφηεξε 

ζεκαζία ζηα πςειά ηεξαξρηθά επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ππξακίδαο 

θαη αλέιπζε ηα θαζήθνληα ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ.    

   Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν Luther Gulick, έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο, δηαηχπσζε ηνλ νξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Μάλαηδκελη ν 

νπνίνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απνδείρηεθε σο ν πην αλζεθηηθφο ζηνλ ρξφλν. 

Απνηέιεζε ηελ βάζε πνιιψλ παξαιιαγψλ φπσο ε νξγάλσζε, ε ζηειέρσζε, ν 

ζπληνληζκφο ,αιιά θαη ν πξνυπνινγηζκφο.    



 

 
 

   Ο Γάιινο θνηλσληνιφγνο Max Weber (1864-1920) θαζψο έςαρλε ηηο κεζφδνπο 

έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηνίθεζε σο 

θνηλσληθφ θαηλφκελν. Τπνζηήξημε φηη ε γξαθεηνθξαηία είλαη ην πιένλ 

απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ άζθεζε ειέγρνπ πάλσ ζηνπο εξγαδφκελνπο. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη νη ζηελά θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, νη απζηεξνί θαλφλεο 

θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηεξαξρηθνχ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο (Μποσραληάς, 1999). 

   Ο Ακεξηθαλφο κεραλνιφγνο κεραληθφο Henry Laurence Gantt (1861-1919), θίινο 

ηνπ Teylor, ππνζηήξημε ηελ αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο κεηαμχ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ κηαο επηρείξεζεο. Σνλίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε κηα επηρείξεζε αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηα 

δηνηθεηηθά πξνβιήκαηα.  

   Σν 1920 νη Elton Mayo θαη F. Roethlisberger ππήξμαλ αληίπαινη ηνπ Taylor θαη 

ππνζηήξημαλ φηη αλ νη επηρεηξήζεηο επέηξεπαλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηφηε ζα είραλ έλα 

πην αλαπηεξσκέλν εζηθφ. Θα βειηηψλνληαλ θαη ζα έδεηρλαλ κεγαιχηεξε πξνζπκία γηα 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

   Έηζη, κέζα απφ ηνπο ζεκειησηέο Δπηζηεκνληθήο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πήξαλ 

ηα παξαδείγκαηά πνπ έπξεπε νη επηρεηξήζεηο νχηνο ψζηε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα λα 

πξνρσξήζνπλ ζε πξνζιήςεηο αηφκσλ πνπ ζα παξείραλ βνήζεηα ζην εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ζα αληηκεηψπηδαλ καδί ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Αξγφηεξα , θαζψο πεξλνχζαλ ηα ρξφληα θαη 

απμάλνληαλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πιήζαηλαλ, 

απνθάζηζαλ νη εξγνδφηεο λα δψζνπλ αθφκα έλα ξφιν ζηα άηνκα απηά. Σα ζηειέρε 

απηά εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ είραλ πξνο ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο, θαζψο 

θαη ηελ επηβιεςή ηνπο, ηψξα ζα έπξεπε λα επηιέγνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα 

ηελ επηρείξεζε αλαζέηνληαο ηνπο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη παξάιιεια παξέρνληαο 

ηνπο ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζή.  

   Μεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν , ε Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ άξρηζε λα απνηειεί αλαπφζπαζην θαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη 

κηαο επηρείξεζεο πνπ ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ επεκεξία θαη ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ 

θνξπθή. Έηζη μεθίλεζαλ λα πξνζιακβάλνληαη άηνκα γη’ απηέο ηηο ζέζεηο, πνπ 

θαηείραλ ηελ απαηηνχκελε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε θαη γλψζεηο. Ζ νξγάλσζε θαη 



 

 
 

δηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζεσξείηαη επέλδπζε γηα κηα επηρείξεζε πνπ ην 

ρεηξίδεηαη ζσζηά δηφηη κπνξεί λα έρεη ζην δπλακηθφ ηεο άηνκα ηφζν ζεκαληηθά πνπ 

λα απνθέξνπλ πνιιά θέξδε θαη θχξνο ζε απηήλ.           

   ήκεξα , ην 2018 , είλαη ξαγδαία ε αλάπηπμε ησλ ηκεκάησλ ηνπ Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ ζηηο επηρεηξήζεηο αθνχ πιένλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπληειεζηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ αθφκα θαη ζηελ ζηξαηεγηθή δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο.   

 

1.2 Λεηηνπξγίεο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

    

Χο ιεηηνπξγίεο ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο έρνπλ νξηζζεί ν πξνγξακκαηηζκφο ή 

ζρεδηαζκφο, ν έιεγρνο, ε νξγάλσζε θαη ε δηεχζπλζε. Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

ζεσξείηαη απηή ε νπνία θαηαθέξλεη λα νξγαλψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο έηζη ψζηε λα 

εθηεινχληαη ζσζηά ζε κηα επηρείξεζε θαζεκεξηλά. Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο δίλεη 

ηελ ζθπηάιε ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηεχζπλζε θαη ηέινο ζηνλ έιεγρν. ε κηα 

επηρείξεζε ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ζρεδηάδνπλ ην πξφγξακκα, θαηαλέκνπλ ηα 

θαζήθνληα ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη νξίδνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, δίλνληαο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα γίλνπλ φια φπσο πξέπεη θαη ηέινο ειέγρεη ηα 

απνηειέζκαηα ηηο δηαδηθαζίαο απηήο.    

  Ο πξνγξακκαηηζκφο λνείηαη σο έλα ζχζηεκα ελεξγεηψλ ην νπνίν γίλεηαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, πξνζδηνξίδνληαη νη ηξφπνη θαη ηα 

κέζα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησ ζηφρσλ ηεο. Ζ νξγάλσζε 

έξρεηαη ακέζσο κεηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηελ επηρείξεζε, εάλ θαη εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Γειαδή λα 

ζπλάδνπλ νη δνκέο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Σν 

ζηέιερνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ηαμηλνκεί, 

θαηαλέκεη, αλαζέηεη ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο επζχλεο θαη γεληθφηεξα 

θξαηά ηα ηλία γηα λα πξνρσξνχλ θαη λα εμειίζζνληαη φια νκαιά.  

   Ζ δηεχζπλζε έρεη λα θάλεη κε ηελ ζσζηή δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, δειαδή ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ηεο επηρείξεζεο. Γηεχζπλζε νξίδεηαη σο ε θαζνδήγεζε θαη ε 

ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Γηα λα ππάξμεη 

απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε, πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 



 

 
 

ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε νκαδηθφηεηα 

είλαη ζεκαληηθά ζπζηαηηθά γηα λα ππάξρεη έλα θαιφ θιίκα ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο.  

Πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη φιεο νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο 

επηρείξεζεο γηα ην θαιφ απηήο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηειέρνπο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

φια απηά. Μεηά απφ ηα πην πάλσ, εθαξκφδεηαη ν έιεγρνο θαη ε επνπηεία ησλ 

εξγαζηψλ πνπ εθηειεί ην πξνζσπηθφ θαη είλαη ζεκαληηθά, γηαηί κέζα απφ απηά 

εληνπίδνληαη ηα ιάζε θαη νη αδπλακίεο, νχησο ψζηε λα δηνξζψλνληαη θαη λα κελ 

μεθεχγνπλ απφ ηελ γξακκή ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ θαζνξηζηεί γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

αλέιημε ηεο επηρείξεζεο.            

   Μηα άιιε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο είλαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε λα ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια 

άηνκα, ηα νπνία λα κπνξνχλ λα πάξνπλ  ηε ζσζηή απφθαζε αλάκεζα ζηηο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ θαζεκεξηλά ηνπο παξνπζηάδνληαη . Έλα ζηέιερνο είλαη 

απνηειεζκαηηθφ, φηαλ είλαη ζε ζέζε λα πάξεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο ζηνλ ζσζηφ 

ρξφλν. (Μποσραληάς, 2002:61) Γηα λα ιεθζεί κηα απφθαζε θαη λα είλαη εχζηνρε 

πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη απαηηνχκελεο γλψζεηο,  πιεξνθνξίεο θαη ηερληθέο αιιά θαη 

ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ ρεηξίδεηαη απηά ηα ζέκαηα λα κπνξεί λα ηα θέξεη εηο 

πέξαο θαη λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

   Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο γηα ηελ νκαιή 

δηεμαγσγή ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ,σζφηνπ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια άηνκα ηα νπνία λα ηελ δηαρεηξίδνληαη.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Αλζξώπηλνη Πόξνη (Human Resources)  

 

Οη αλζξψπηλνη πφξνη (HR) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηφζν ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη γηα κηα εηαηξεία ή έλαλ νξγαληζκφ φζν θαη ηελ ππεξεζία 

πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππαιιήινπο. 

Ο φξνο αλζξψπηλνη πφξνη (Human 

Resources) δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 φηαλ ε αμία ησλ 

εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ άξρηζε λα δέρεηαη 

πξνζνρή θαη φηαλ μεθίλεζαλ λα δηακνξθψλνληαη έλλνηεο φπσο θίλεηξν, νξγαλσηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη αμηνιφγεζε επηινγψλ. 

 

Ζ δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη έλαο ζχγρξνλνο, γεληθφο θαη πεξηεθηηθφο 

φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Δπίζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ επίβιεςε φισλ ησλ 

πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ελφο 

νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ επηθεληξψλεηαη ζε 

δηάθνξνπο ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο: 

  

 Πξνζιήςεηο θαη ζηειέρσζε     

 Απνδεκίσζε θαη πξνλφκηα     

 Δθπαίδεπζε θαη εθκάζεζε     

 ρέζεηο εξγαζίαο θαη εξγαδνκέλσλ 

 Αλάπηπμε νξγαληζκνχ 

 

 

Δμαηηίαο ησλ πνιιψλ ηνκέσλ δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα απηνχ πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθέο 

γλψζεηο ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο. Μεξηθνί απφ ηνπο ζρεηηθνχο ηίηινπο γηα 

επαγγεικαηίεο ηνπ HR πεξηιακβάλνπλ: 
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 Γηεπζπληήο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

 Δηδηθφο ζηελ αλάπηπμε θαηάξηηζεο 

 Δηδηθφο παξνρψλ 

 Γεληθφο δηεπζπληήο αλζξσπίλσλ πφξσλ 

 Γηεπζπληήο ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο 

 Δηδηθφο ζηελ αλάιπζε εξγαζίαο θαη ακνηβψλ 

 Γηεπζπληήο θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο 

 Τπεχζπλνο πξνζιήςεσλ 

 χκβνπινο παξνρψλ 

 Αλαιπηήο πξνζσπηθνχ 

 

2.2 εκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ  Human Resources 

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ε 

επεκεξία ή ε απνηπρία κηαο επηρείξεζεο. ε έλα πεξηβάιινλ άθξσο αληαγσληζηηθφ, νη 

απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη γξήγνξεο θαη θαζνξηζηηθέο. Ζ ζηειέρσζε είλαη εμαηξεηηθά 

ζπνπδαία, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο φπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο ή 

θαηλνηνκία θ.α θέξλνπλ ζπλερψο αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Έηζη  ε 

δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα λα δηαηεξήζεη έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα εμήο: 

 Λεηηνπξγηθή επειημία 

 Αξηζκεηηθή επειημία 

 Δπειημία σξαξίνπ 

 Δπειημία ακνηβήο 

 

Γηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ «θαλαιηνχ» αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Θα πξέπεη λα δχλαηαη λα κεηαθέξεη 

ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη ηζνξξνπίαο. Δίλαη έλαο δχζθνινο ξφινο γηαηί ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα ζηαζεί κε θάπνηα απ’ ηηο ακθφηεξεο πιεπξέο. ηελ 

ζεκεξηλή επνρή, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ζσζηή δηαρείξηζε  ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 



 

 
 

2.3 Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 

O Γηεπζπληήο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ είλαη ππεχζπλνο ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ επηινγή, ηηο ππεξεζηαθέο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ ζηειερψλ κηαο εηαηξείαο ή ελφο 

νξγαληζκνχ. Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο είλαη πνιχπιεπξα. 

 

ηφρνο ηνπ είλαη λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα λα 

θξνληίζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηφζν απφ ηελ εξγαζία πνπ ηνπ έρεη 

αλαηεζεί, φζν θαη απφ άπνςε κηζζνχ θαη ινηπψλ παξνρψλ. Δπηπιένλ, είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο θαη λα παξέρεη ή λα 

δεκηνπξγεί ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Αλαπηχζζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα θαιιηεξγήζεη έλα 

θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο. 

 

Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ θαη πξνηείλεη 

νξηδφληηεο θαη θάζεηεο κεηαθηλήζεηο  ζε ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ή ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ εηαηξεία. Μειεηάεη ηελ κηζζνινγηθή 

θιίκαθα θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ή άιισλ παξνρψλ γηα ην πξνζσπηθφ, φπσο θαη 

νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζήο ηνπ. 

 

 

2.3 Απαηηνύκελεο Γεμηόηεηεο  

 

Οη απαηηνχκελεο Γεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη είλαη νη εμήο: 

 

 

 Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο θαη Γηνηθεηηθά Πξνζφληα  

 Ηθαλφηεηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Δπαηζζεζία ζε πξνζσπηθά ζέκαηα 

 Αίζζεκα Γηθαηνζχλεο 

 Ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη ελζάξξπλζεο Πξνζσπηθνχ γηα Τςειφηεξεο 

απνδφζεηο 

 πλδεηηθφο Κξίθνο αλάκεζα ζηα ηκήκαηα κηαο Δπηρείξεζεο 



 

 
 

 Δπηθνηλσληαθή Ηθαλφηεηα 

 Ηθαλφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ, δηνξαηηθφηεηα, δηαιιαθηηθφηεηα θαη επειημία 

 Ηθαλφηεηεο Γηαπξαγκάηεπζεο 

 

πκπέξαζκα 

 

Όια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ ηνλ ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

ρξεηάδεηαη έλαο HR θαη είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά επηηπρίαο γηα κία εηαηξεία. Όια 

είλαη απαξαίηεηα γηαηί έρνπλ λα θάλνπλ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ρξήδεη κηα 

ηδηαηηεξφηεηα, φπσο θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο εηαηξείαο γηαηί απφ εθεί αληιεί γηα ηελ 

νξζή ζηειέρσζε.Αλ δελ ππάξρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο ,πηζαλφλ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ δεκηνγφλεο θαηαζηάζεηο.  



 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 ηειέρσζε Πξνζσπηθνύ 

  

Δπηινγή Πξνζσπηθνύ 

 

Ζ Δπηινγή πξνζσπηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζσζηά θξηηήξηα. Αθνχ ππάξρεη θελφ 

ζέζεο θαη  αλάγθε γηα ζηειέρσζε, ηφηε ν HR Manager, αθνχ επηθνηλσλήζεη κε ηνπο 

αξκφδηνπο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ππάξρεη αλάγθε θαη κε ην νηθνλνκηθφ ηκήκα φηη ππάξρεη 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ θάιπςε ή δεκηνπξγία ζέζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα «βγεη» ζηελ 

αγνξά θαη λα εμεηάζεη κε πνηνλ  ηξφπν ζα γίλεη ε ζσζηή επηινγή. 
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Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αμηνινγήζεη θαιά θαη λα νξγαλψζεη ζσζηά ηα βήκαηα γηα 

ηελ θάιπςε,ψζηε λα έρεη ζσζηά απνηειέζκαηα. Αθνχ αμηνινγήζεη ζσζηά ην 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ  φηη είλαη ηθαλφ γηα λα κεηαθηλεζεί θαη κεηξήζεη ηηο δπλάκεηο, 

ηφηε ζα πξνρσξήζεη παξαθάησ. 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ εμαζθαιίδεη θαιφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θαη κειινληηθά θέξδε ζηελ εηαηξεία. Ζ εζσηεξηθή επηθνηλσλία κε φια ηα ζηειέρε 



 

 
 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Αλ θάηη απνηχρεη ζε απηή ηελ θάζε ,ζα ππάξρεη κεγάιν 

πξφβιεκα θαη πηζαλφλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Αθνχ εμαληιήζεη θαη θαηαιήμεη 

ζηελ επηινγή δεκηνπξγίαο κηαο ζέζεο γηα ην πξνζσπηθφ, ην επφκελν βήκα είλαη λα 

αληιήζεη απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ,αλ ππάξρεη θαηάιιειν πξνζσπηθφ, λα θαιχςεη 

ηελ ζέζε ίζσο θαη κε ηελ βνήζεηα κηαο εθπαίδεπζεο – εκηλαξίνπ. Αλ δελ ππάξρεη 

εζσηεξηθή θάιπςε, ηφηε πξέπεη λα ζέζεη ηηο αλάγθεο ηεο ζέζεο θαη λα πξνρσξήζεη ζε 

πξνζθνξά εξγαζίαο. 

 

3.2 Εργαλεύα επιλογόσ θϋςησ  
 

Σα εξγαιεία πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλαο HR Manager είλαη φηη γλσξίδεη ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Κάλεη αλάιπζε ηεο ζέζεο 

θη έλαλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ πξνζέιθπζε .Σελ ζέζε εξγαζίαο κπνξεί λα ηελ 

πξνβάιεη σο εμήο: 

 

 Γηαδηθηπαθφ ρψξν/ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο. Όιεο νη εηαηξείεο έρνπλ έλα 

πξνζσπηθφ site, φπνπ εθεί κπνξεί λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ αλαγγειία ζέζεο θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη 

 ε site εμσηεξηθά, πνπ κε κία ακνηβή πξνβάιινπκε ηελ αλαγγειία ζέζεο θαη 

ιακβάλνπκε ηα βηνγξαθηθά 

 ε ηνπηθή Δθεκεξίδα - Πεξηνδηθφ 

 ε κεγάιεο εθεκεξίδεο- πεξηνδηθά  

 Αθφκα θαη ζε έληππα  
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Όια ηα παξαπάλσ ζέινπλ πνιχ κεγάιε πξνζνρή. Να ππάξρεη ζσζηή δηαηχπσζε ζην 

ηη ςάρλεη ε εηαηξεία, ψζηε λα κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε νξζά θαη δίθαηα ηνπο 

ππνςεθίνπο θαη λα ζηειερψζνπκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα ζσζηή πξνέιθπζε κε πξφβιεςε φηη ζα επηηχρνπκε ηνλ ζηφρν, ρσξίο φκσο λα 

δηαηαξάμνπκε ηνλ ηζηφ ηεο εηαηξείαο. 

 

Ζ επηινγή πνπ ζα θάλνπκε απνηειεί αληηθείκελν δεζπφδνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ δένπζα πξνζνρή γηαηί αιιηψο 

θέξλεη επηπηψζεηο ζηελ εηαηξεία. 

 

3.3 Κϊλυψη θϋςησ 
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Αθνχ έρεη δεκνζηεπζεί ή αγγειία αλνηρηήο ζέζεο θαη έρνπλ ιεθζεί ηα βηνγξαθηθά 

ησλ ππνςεθίσλ, θαηφπηλ μεθηλάεη ε κειέηε θαηαιιειφιεηαο ησλ βηνγξαθηθψλ φζνλ 

αθνξά ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο θη αλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνδηαγξαθέο. 

Φπζηθά ηα βηνγξαθηθά, πνπ απνξξίπηνληαη κπαίλνπλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ γηα κία 

πηζαλή κειινληηθή θάιπςε ζε θάπνηα ζέζε, ζηελ νπνία ν δηεπζπληήο Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ ζα αλαηξέμεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο, θαζψο ζα έρεη θεξδεζεί πνιχηηκνο 

ρξφλνο, αθνχ βέβαηα ε κειέηε θαη ε αμηνιφγεζε ζα έρεη δηελεξγεζεί. 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. ηελ ζπλέληεπμε πιένλ 

παξαηεξνχκε θαη ηνλ ππνςήθην απφ θνληά έρνληαο κηα ζπλνιηθή εηθφλα. Δθεί ν 



 

 
 

ξφινο ηνπ HR Manager είλαη λα ζπγθεληξψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ πηπρία, 

πξνυπεξεζία, αθφκα θαη δεμηφηεηεο, ψζηε έπεηηα λα πξνρσξήζεη ζην γξάθεκα ηνπ. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη εξσηήζεηο πνπ ζα γίλνπλ λα είλαη ζηνρεπκέλεο θαη 

πνηνηηθέο. Γηα λα επηιεγνχλ νη εξσηήζεηο πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή κειέηε θαη λα 

αμηνινγεζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζέζεο. 

 

Γεληθά, ν θαζνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη 

ησλ γλσζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη απηφο πνπ νδεγεί ζηελ ζσζηή επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο  πνπ 

ζα αλαιάβνπλ. 

 

Ζ επηινγή ηνπ  πξνζσπηθνχ είλαη ν θχξηνο άμνλαο πνπ πεξηζηξέθνληαη φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη λα ππάξμεη έλα ζσζηφ κείγκα ραξαθηεξηζηηθψλ, 

λα ηαηξηάδεη ε νξγαλσηηθή θνπιηνχξα κε ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ηεο επηρείξεζεο, 

ψζηε λα εμειηρζεί ζε έλα ηθαλφ θαη απνδνηηθφ ζηέιερνο. Έλαο αθφκα ζνβαξφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο είλαη θαηά πφζν έλα άηνκν είλαη θηιφδνμν θαη 

δηαζέζηκν λα εμειηρζεί, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά φιεο ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.     

  



 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4    

 4.1 Εκπαύδευςη και Αύξηςη Αποδοτικότητασ 
 

Ζ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κηαο εηαηξίαο είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα ζπλδέεηαη κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ εηζπξάηνπλ 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο, παξφηη 

ππάξρνπλ κειέηεο πνπ 

απνζπλδένπλ απηέο ηηο δχν έλλνηεο. 

πλήζσο  φκσο, ε αχμεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο είλαη 

έλαο ηξφπνο παξφηξπλζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα, θαη κάιηζηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αλέμνδνο γηα ηελ ίδηα ηελ 

επηρείξεζε.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε λα δείμεη ελδηαθέξνλ ζηελ αχμεζε ηεο, 

απνδνηηθφηεηαο, γηαηί ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ κπνξέη λα 

είλαη νηθνλνκηθνί. 

Αιιάδεη ηελ επαγγεικαηηθή θνπιηνχξα ηεο Δηαηξείαο θάλνληαο πην ηθαλνπνηεκέλνπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο.Οη επθαηξίεο εμέιημεο θαη ε αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ηνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ θάλνπλ ηελ δηαθνξά ζε κία επηρείξεζε.Σα θίλεηξα κπνξεί λα απμήζνπλ 

θαηαθφξπθα ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

Κίλεηξα πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ ακνηβή,αιιά κε ηελ ίδηα πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ ππαιιήινπ θαη ηηο δεμηφηεηεο. 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ζεκαηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

φπνπ δίρλεη έλα πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ζηνλ εξγαδφκελν γηα ηελ εμειημή ηνπ. 

Ζ ζσζηή αμηνιφγεζε είλαη αθφκε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ ζσζηή πνξέηα ηεο 

εηαηξείαο φπσο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.Όηαλ ππάξρεη αμηνιφγεζε, δελ αθήλεη πνηέ 

ηνλ ηνλ εξγαδφκελν ζηελ εζπρία ηνπ θαη πάληα ζα θάλεη ην παξάπαλσ γηα λα επηηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Ο νηθνλνκηθφο Έπαηλνο δελ είλαη ε κφλε ιχζε γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο,απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε αλαγλσξίζε ηεο εξγαζίαο απν 

ηελ Γηνηήθεζε. Ζ εθηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ππαιιήισλ αθφκα θαη ε 

θηινθξφλεζε. 
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Όια απηά θαιηεξγνχλ κία θνιηνχξα ζηε Δηαηξεία θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 

4.2 Ανϊπτυξη Ανθρώπινων Πόρων 
 

Ίζσο είλαη ην πην ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο HR manager. Σν  

λα βξίζθεη ηξφπνπο γηα λα νξγαλψζεη ηελ εθπαίδεπζε, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Με ιίγα ιφγηα, λ’ απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ηα 

θαιχηεξα εθφδηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. Κάηη ην νπνίν 

δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν.  

 

Ο ζθνπφο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα απνθηεζνχλ λέεο ηερληθέο, ηθαλφηεηεο θαη 

γλψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαη λα 

δεκηνπξγείηαη θιίκα αλάπηπμεο.  

 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλάδεη κε 

ηελ αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα κίαο 

επηρείξεζεο. Μπνξεί λα γίλεη κέζα απφ 

εζσηεξηθά ζεκηλάξηα ή αθφκα θαη 

εμσηεξηθά πνπ ζα δίλνπλ ηα θαιχηεξα 

εθφδηα θαη ηηο θαιχηεξεο ηερληθέο. Απηφ 

δεκηνπξγεί αλάπηπμε θαη επθαηξίεο γηα 

άκεζε πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. 

 

Έηζη εληζρχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

εηαηξεία. Δίλαη κία εζσηεξηθή επέλδπζε κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία θαη 

πηζαλφλ λα απμεζεί θαη ε θεξδνθνξία ή ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

Λφγσ κεγάιεο χθεζεο έρεη πεξηνξηζηεί πνιχ ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ,ε νπνία 

θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ εμέιημε ησλ ζηειέρσλ. Οη Δηαηξείεο θνβνχληαη πάξα πνιχ 

λα επελδχζνπλ ζηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο  θαη πξνζιακβάλνπλ ζηειέρε 

πνπ έρνπλ ήδε ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο.  

Ο απμεκέλνο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ θαζηζηά 

αδηακθηζβήηεηε ηε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν αθξηβψο ιφγσ ηεο 

θξίζεο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξφ. Απηφ ην ζηνηρείν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 
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γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο απνηεινχλ ην 99,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα καο (SBA Fact Seet 2014 – Διιάδα).  

Δπίζεο, νη δηαξθείο εμειίμεηο θαη αιιαγέο ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη έηζη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ παξνπζηάδεηαη αθφκε πην 

αλαγθαίνο. Παξαδείγκαηα αιιαγψλ πνπ δεκηνπξγνχλ επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

είλαη  νη λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, νη λέεο ηερλνινγίεο, ε χθεζε ή ε αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο, ε πξναγσγή ή ε αλάζεζε λέσλ θαζεθφλησλ ζηα ζηειέρε.  

Αμίδεη λα πξνζζέζνπκε φηη ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πξνζιακβάλεηαη ζεηηθά απφ ηα ζηειέρε, κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν νηθνλνκηθφ-

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ αληηιακβάλνληαη φηη νη λέεο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ 

απνηεινχλ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην επφκελν 

επαγγεικαηηθφ ηνπο βήκα. Έηζη, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί 

θίλεηξν γηα ην πξνζσπηθφ, γηα λα κπεη ζηελ νκάδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα παξακείλεη 

ζε απηήλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ, πνπ ζέινπκε λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, 

είλαη ζεκαληηθφο φρη κφλν γηα λα πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

αιιά θαη γηα λα γίλεη χζηεξα ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο, έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

δήηεκα. Με απιά ιφγηα, κε ηελ αμηνιφγεζε ζέινπκε λα δηαπηζηψζνπκε, αλ νη πφξνη 

πνπ επελδχζεθαλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία άμηδαλ θαη αλ επηηεχρζεθε ν ζθνπφο. Δίλαη 

έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηάδην, πνπ δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη, θαζψο ζα καο 

θαζνδεγήζεη ζε κειινληηθέο βειηηψζεηο. Σαπηφρξνλα, είλαη θαη ηδηαίηεξα δχζθνιν, 

δηφηη νη ζηφρνη δελ κπνξνχλ λα είλαη πάληα κεηξήζηκνη ή λα ζπγθεληξσζνχλ νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα. 

Έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα επίπεδα αμηνιόγεζεο είλαη νη εληππψζεηο θαη νη 

αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. πλήζσο, θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ 

εξσηεκαηνιφγηα γηα ην πφζν ρξήζηκα ήηαλ ηα φζα άθνπζαλ, αλ ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

ζηε δνπιεηά ηνπο, πψο αμηνινγνχλ ηνπο εηζεγεηέο θαη ην πιηθφ, πνπ ηνπο δφζεθε. 

Μηα άιιε αμηνιφγεζε θαηακεηξάεη ηηο λέεο γλψζεηο, πνπ απφθηεζαλ ηα ζηειέρε. 

Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαη πηζαλφηαηα απφ ηηο πην δχζθνιεο αμηνινγήζεηο, είλαη 

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ. Οπζηαζηηθά, αμηνινγείηαη πψο θαη ζε πνην βαζκφ ηα 

φζα έκαζαλ ηα ζηειέρε έρνπλ πξαθηηθή αμία θαη ηα εθαξκφδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο επαγγεικαηηθή δσή. Φπζηθά, ε αμηνιφγεζε γίλεηαη θαη ζε έλα επξχηεξν επίπεδν, 

φπνπ θαηακεηξάηαη ε επίηεπμε απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Καη ζε απηφ  ην 

επίπεδν φκσο, έλα ηδηαίηεξα αθαλζψδεο δήηεκα είλαη φηη δχζθνια θαηαγξάθεηαη ε 

ζπλεηζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηά ηα απνηειέζκαηα.  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηα εμήο: 

 

 Υακειφ Κφζηνο εθαξκνγήο (κπνξεί λα είλαη ζεκηλάξηα εμσηεξηθά αιιά θαη 

εζσηεξηθά) 



 

 
 

 Δπηκνξθψλεη άκεζα θαη δηνξζψλεη ζθάικαηα εξγαδνκέλσλ 

 χγρξνλε θαη άκεζε γλψζε 

 Αχμεζε απφδνζεο εξγαδνκέλνπ 

 

 

4.3 Εκπαύδευςη και Ανϊπτυξη 

Προςωπικού 
 

Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, έλαο πνιχ 

θαζνξηζηηθφο φξνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο φπσο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Έλαο 

παξάγνληαο ζηνλ νπνίν θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα επελδχεη. Όια ηα ζηειέρε ζα 

πξέπεη θαη νθείινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εμειηρζνχλ ζηελ  εξγαζία ηνπο. 

 

Ζ εθπαίδεπζε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο  γηα λα κεηαιακπαδεχζνπκε ζε φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο , φηη ε εηαηξεία αλαινγίδεηαη ηελ εμέιημε νινθιήξνπ ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ , βιέπνληαο ην κέιινλ θαη θαιχπηνληαο ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο.  

 

Βέβαηα γηα λα ππάξμεη απνηέιεζκα κε ηελ εθπαίδεπζε, απαηηείηαη ε θάιπςε ησλ 

ζηφρσλ, ε γλψζε θαη ε πείξα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ψζηε λα ζπκπιεξψλεη ην 

έιιεηκκα. Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα είλαη επηηπρήο ε πξνζπάζεηα, ηα βήκαηα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζά. Να γίλεη κηα θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε γηα ηηο ειιείςεηο, 

ψζηε κε ηελ εθπαίδεπζε λα επηιπζνχλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα ππάξμνπλ. 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ζα έρνπλ απνηέιεζκα φηαλ νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ αιιά θαη 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Θα ήηαλ, ελ κέξεη, ιάζνο ή κάιινλ ράζηκν 

ρξφλνπ λα γίλεη κηα εθπαίδεπζε ζε ζηέιερνο πνπ δελ ην έρεη πξαγκαηηθά αλάγθε.  

Δίλαη απαξαίηεην, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ε εηαηξεία λα αλαδεηά ζπλερψο 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ λα παξαθηλνχλ φια ηα ζηειέρε λα ηα 

εθκεηαιιεχνληαη ψζηε λα έρνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. Ζ ζπλερήο 

επηκφξθσζε φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πάληα δεκηνπξγεί ζεηηθά ζηφρνπο. 

 

Εικόνα 7 



 

 
 

4.3.1 Οφϋλη τησ Εκπαύδευςησ για τουσ εργαζόμενουσ 

 
Σα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο  είλαη πνιιά ,ζα ζαο παξνπζηάζσ 

νξηζκέλα ζπλνπηηθά: 

 Καιχηεξεο απνθάζεηο θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε πξνβιεκάησλ 

 Καιχηεξνο ρεηξηζκφο ησλ εληάζεσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ 

 Μεγάιε απηνπεπνίζεζε 

 Βειηίσζε Ηθαλνηήησλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

 Πεξηζζφηεξεο Γλψζεηο 

 Αλαγλψξηζε,επζχλε,επηηπρία θαη αλάπηπμε 

 Δπίηεπμε Πξνζσπηθψλ ζηφρσλ 

 Γηαθνξεηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ 

 Αλάπηπμε Πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ Ηθαλανηήησλ 

 Νέεο ηερλνινγίεο 

 Μείσζε Φφβνπ γηα ηελ Δμάζθεζε κηα λέαο Γξαζηεξηφηεηαο 

 

4.3.2  Οφϋλη τησ Εκπαύδευςησ για την επιχεύρηςη 

 

Μεξηθά νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθπαίδεπζε  γηα ηελ επηρείξεζε είλαη ηα εμήο: 

 Βειηίσζε θεξδνθνξίαο 

 Τςειφ Ζζηθφ Δξγαδνκέλσλ 

 Αλάπηπμε 

 Καηαλφεζε ηφρσλ 

 Αιπνηειεζκαηηθή Λήςε απνθάζεσλ 

 Πνηφηεηα Δξγαζίαο 

 Μείσζε Κφζηνπο 

 Καιχηεξε ζρέζε Πξνηζηάκελνπ-Τθηζηάκελνπ 

 Αλάπηπμε Ζγεηηθψλ Ηθαλνηήησλ 

 

4.4  Πλεονεκτόματα τησ Ανϊπτυξησ του Ανθρώπινου Δυναμικού  
 

Σα νθέιε ηεο εθπαίδεπζεο γηα έλαλ εξγαδφκελν είλαη θξίζηκα. Γηα έλαλ παιαηφ 

εξγαδφκελν δίδεηαη ε αίζζεζε φηη πθίζηαηαη ζηελ επηρείξεζε σο έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη, ηνλ βνεζάεη λα αλαπηπρζεί θαη ίζσο λα εμειηρζεί κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία 

απηή. Γελ ζπλεζίδεη αξλεηηθά ζηελ εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα. Νηψζεη ην αίζζεκα 

δηθαηνζχλεο θαη γεκίδεη κε φξεμε γηα δνπιεηά. Πέξα απφ ηελ εζσηεξηθή εμέιημε πνπ 



 

 
 

κπνξεί λα δηαθξίλεη, βιέπεη θαη κία πξνζσπηθή εμέιημε γηα ηνλ ίδην, θαζψο απνθηά 

γλψζε παξφιν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. 

Ζ εθπαίδεπζε θαη γηα κία επηρείξεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή.Γηαηί ηα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ε απηνκαηνπνίεζε , νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ζηελ 

αγφξα πνπ λα θάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ αλαγθαία.Δμαζθαιίδεη ηελ 

επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παξέρεη ηελ  δπλαηφηεηα ζηνπο εξγάδνκελνπο λα 

κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο . 

 

Σα απνηειέζκαηα απν ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα νθέιε είλαη πνιιά 

 Τςειή Παξαγσγηθφηεηα 

 Τςειφ Ζζηθφ εξγαδφκελσλ  

 Μείσζε αηπρεκάησλ 

 Αχμεζε ηεο Οξγαλσηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη επειημίαο  

 Απμεκέλε Διθπζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο σο εξγνδφηεο 

 Αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ  

 

 Τςειή Παξαγσγηθόηεηα 

 

Με ηνλ φξν Τςειή παξαγσγηθφηεηα κηιάκε γηα ηελ βειηίσζε ηεο πξνζσπηθήο 

νκαδηθήο απφδνζεο ζε πνζφηεηα,πνηφηεηα,θαη ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα.Ζ κάζεζε 

γηα παξάδεηγκα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο βέβαηα απαηηεί ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε.Σν λα ππάξρεη πςειή 

παξαγσγηθφηεηα είλαη θάηη πνπ απνζρνιεί πνιχ ηηο επηρεηξήζεηο εηδηθά ζηελ επνρή 

ηεο χθεζεο πνπ ππάξρεη. 

 

Τςειό Ζζηθό εξγαδνκέλσλ  

 

Ζ εθπαίδεπζε βνεζάεη πνιχ ζηνλ δεκηνπξγεί πςειφ εζηθφ ζηνπο εξγάδνκελνπο γηαηί 

ηνπ γεκίδεη κε ηερλνγλσζία,φπνπ ηνπο δίλεη ηερλνγλσζία,θαη έλα ππαξθηφ ελδηαθέξνλ 

φπνπ δπλακψλεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη βνεζάεη ζηελ πςειή 

παξαγσγηθφηεηα.Έλαο ραξνχκελνο θαη γεκάηνο εξγαδφκελνο είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

 

 



 

 
 

Μείσζε αηπρεκάησλ 

Ζ εθπαίδεπζε πνπ αλαπηχζζεη ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δνπιεηά θαη ηε ζσζηή 

ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ελψ παξάιιεια ελεκεξψλεη γηα ηα κέηξα αζθαιείαο, 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηπρεκάησλ. 

 

 Αύμεζε ηεο Οξγαλσηηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη επειημίαο  

 

Ζ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα δηαηεξεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο παξά ηελ 

απψιεηα έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ χπαξμε εθπαηδεπκέλσλ 

ππαιιήισλ πνπ λα κπνξνχλ άκεζα λα αλαπιεξψζνπλ ηηο απψιεηεο 

 

Απμεκέλε Διθπζηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο σο εξγνδόηεο 

 

Ζ επηρείξεζε γίλεηαη πην ειθπζηηθή ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο γηαηί 

δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαδφκελσλ θαη ζηειερψλ.Οη εξγαδφκελνη 

εθηηκνχλ ηηο αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο θαη έηζη απμάλεη θαη ην επίπεδν 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 

Αθνζίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ  

 

Ζ εθπαίδεπζε, κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα ηαπηηζηεί κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα απμήζεη ηελ 

αθνζίσζε θαη ηελ ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

 

 

4.5 Διαδικαςύα Εκπαύδευςησ 
 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη απν ηελ αξρή ηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

ζέιεη λα εθαξκφζεη.Θα πξέπεη λα θάλεη ηελ δίαγλσζε ζε ηη ζηάδην βξίζθνληαη νη 

εξγαδφκελνη,πνηεο αδπλακίεο ή ειιείςεηο έρνπλ, λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο 

ηνλ ηφπν,θαη κεηά ηελ αμηνιφγεζε απφ ηελ εθπαίδεπζε.Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ κεηά 

λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα λα δνχκε ζε ηη επίπεδν πιένλ βξίζθεηαη ην 

πξνζσπηθφ , γηαηί ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί αδπλακία ζα πξέπεη λα μαλαγίλεη ε 

εθπαίδεπζε ή λα αιιάμεη φ ηξφπνο ηεο. 

 



 

 
 

Αξρηθό ζηάδην Δθπαίδεπζεο  ζα πξέπεη λα είλαη ωο εμήο: 

 

 

 

Η Γηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο  ζα πξέπεη λα έρεη ωο εμήο: 

 

 

 

 

Αναγνϊριςθ 
Γνϊςεων και 
δεξιοτιτων 

Αναγνϊριςθ 
τωρινϊν 

επιπζδων γνϊςθσ 

Διάγνωςθ 
εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν 

Μζκοδοι και ο 
τόποσ 

Εκπαίδευςθσ 

Αξιολόγθςθ 

• Προςδιοριςμόσ αναγκϊν 

• Κακοριςμόσ τόχων 

• Κακοριςμόσ και περιεχόμενο 
μακθμάτων 



 

 
 

4.5.1  Μέζνδνη Δθπαίδεπζεο 

 

Οη Δθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνχ Σαμηλνκείηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

 Καλνληθφ Πξνζσπηθφ(Τπάξρνλ) 

 Νέν πξνζσπηθφ(Με πέηξα) 

 Νέν πξνζσπηθφ(Υσξίο πείξα) 

 

ρεηηθά κε ην Τθηζηάκελν πξνζσπηθφ έρνπκε θάπνηα γλψζε γηα ην επίπεδν πνπ 

έρνπλ, άξα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά 

ηαμίδηα κε ζθνπφ λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληεο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο.Σα 

ζεκηλάξηα είλαη πνιιά πιένλ ζηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο κε φρη θαη κεγάιν 

θφζηνο,παξνπζηάδνπλ έλα ελδηάθεξνλ γεκίδνπλ κε γλψζεηο.Πνιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ 

θαη κέζσ δηαδηθηχνπ, γηα παξάδεηγκα κε skype ,αθφκα θαη κε κνξθή video,απηφ δελ 

απαηηεί θαη θπζηθή παξνπζία. 

ην ηέινο έρνπλ θαη εξσηεκαηνιφγηα, φπνπ βιέπνπλ αλ πξαγκαηηθά είδαλ θαη 

θαηαλφεζαλ πιήξσο ην ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ.Πνιιέο θνξέο ζε ζεκηλάξηα πνπ δελ 

έρνπλ θάπνηα αμηνιφγεζε νδεγνχκαζηε ζε απνηπρία.Γηα ηα εθπαηδεπηηθά Σαμίδηα 

έρνπκε κεγαιχηεξν θφζηνο ,αιιά κπνξνχλ νη εθπαηδεπφκελνη  λα δνχλ κηα 

δηαθνξεηηθή θνιηνχξα φπνπ ζα ηνπο βνζήζεη ζην εγγχο κέιινλ. 

Οη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθπαηδεχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο κηα επηρείξεζε 

πνηθίινπλ, αλάινγα κε ην ηη πξέπεη λα κάζεη ν εθπαηδεπφκελνο, γη απηφ ρσξίδνληαη 

ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 

 

Μζκοδοι εκπαίδευςθσ 

υνεργαςία με εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα 

Εκπαίδευςθ πάνω ςτθν εργαςία με 
κακοδιγθςθ 

Εκπαίδευςθ πάνω ςτθν εργαςία  με 
εναλλαγι κζςεων 

Επιχειρθματικά 
παιχνίδια,εκπαιδευςθ,ευαιςκθςίασ 



 

 
 

 

πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα 

Ζ ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηξφπνο 

εθπαίδεπζεο γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα ζηείινπκε ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φπνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο έπαλσ ζηελ 

ηερλνινγία,ηελ επηζηήκε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο.Με ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηεο αληίιεςεο, ψζηε λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα ην γξεγνξφηεξν δπλαηφλ. 

 

 

Δθπαίδεπζε πάλσ ζηελ εξγαζία κε θαζνδήγεζε 

Ζ εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ εξγαζία κε θαζνδήγεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γηαηί 

εθπαηδεχεηαη ν εξγαδφκελνο έπαλσ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο απφ έλαλ 

πξνηζηάκελν θαη έηζη αληηκεησπίδεη θαη επηιχεη πξνβιήκαηα ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν.Πιενλέθηεκα είλαη φηη απηφο πνπ θάλεη ηελ εθπαίδεπζε κπνξεί θαη λα 

αμηνινγήζεη  ηνλ εξγαδφκελν.Πξνζνρή κεγάιε γηαηί απηφο πνπ ζα θαζνδεγεί ζα 

πξέπεη λα έρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο, ψζηε λα επηθέξεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Δθπαίδεπζε πάλσ ζηελ εξγαζία  κε ελαιιαγή ζέζεσλ 

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

πάλσ ζηελ εξγαζία, ηελ ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation), φπνπ ν 

πξντζηάκελνο ηεο επηρείξεζεο κεηαηίζεηαη ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε άιιν ηνκέα ηεο 

επηρείξεζεο, ηελ ππφδπζε ξφισλ ,ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε , ηελ ζεσξεηηθή 

εθπαίδεπζε, ηελ θαζνδήγεζε  θαη ηελ θαζνδήγεζε απφ κέληνξα.Ζ εθαξκνγή ηεο 

πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη πάξα πνιχ, γηαηί έηζη βιέπνπκε θαη ηελ αληαπφθξηζε θαη ηελ 

επειημία πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο εξγαδφκελνο. 

 

Δπηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα,εθπαίδεπζε,επαηζζεζίαο 

 

Απηή ε κνξθή εθπαίδεπζεο δεκηνπξγεί θαληαζηηθέο  δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, φπνπ 

εθεί ν εθπαηδεπφκελνο ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζεη κε ζσζηέο απνθάζεηο.πλήζσο 

γίλεηαη ζηνπο πξνηζηάκελνπο γηα λα δνπλ πσο αληηκεησπίδνπλ κηα δπζθνιία, πνπ 

είλαη πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο.Παξαηεξνχκε 

αθφκα πψο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα.Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή κνξθή 

εθπαίδεπζεο.  



 

 
 

4.5.2 Αμηνιόγεζε ηεο Δθπαίδεπζεο 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα βξνχκε έλα ζσζηφ απνηέιεζκα γηα ηελ αμηνιφγεζε, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηφ πξφγξακκα αμηνιφγεζεο.ίγνπξα ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ δελ είλαη θαη πνιχ εχθνιε δηαδηθαζία,γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηξεζνχλ νξηζκέλνη παξάγνληεο κε απφιπηε ζαθήλεηα. 

Οη Μέζνδνη ηεο αμηνιόγεζεο είλαη νη εμήο: 

 

 

 

 

Δηήζηεο Δθζέζεηο 

 Απιή κέζνδνο Αμηνιφγεζεο  Πξνζσπηθνχ 

 Πεξηγξαθή Γπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ησλ εξγαδφκελσλ 

 Απφδνζε θαη ηξφπνη Βειηίσζεο ηεο απφδνζεο 

 Γξαπηή Έθζεζε  

Κιίκαθεο Αμηνιόγεζεο 

 Γελ απαηηνχλ πνιχ ρξφλν 

 Σνπνζέηεζε ζε Λίζηα θαη Βαζκνινγία Υσξηζηά 

Υπάξρεη κηα ζεηξά θαη άιισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο νη νπνίεο είλαη: 

 Ζ κέζνδνο ηεο θαηαγξαθηθήο θιίκαθαο βαζκνινγίαο, φπνπ εδψ 

θαηαγξάθνληαη ραξαθηεξηζηηθά θαη έλα εχξνο ηηκψλ απφδνζεο θαη ν επφπηεο 

βαζκνινγεί ηνλ θάζε πθηζηάκελν ζεκεηψλνληαο ηνλ βαζκφ πνπ ζεσξεί φηη 

είλαη πην θνληά ζηελ απνδνζή ηνπ θαη αζξνίδεη ην ζχλνιν. 

 Ζ κέζνδνο ηεο ελαιιαγήο θαηάηαμεο, φπνπ ππάξρεη κία θιίκαθα πνπ δείρλεη 

ηνλ ρεηξφηεξν κέρξη ηνλ θαιχηεξν. 

 Ζ κέζνδνο θξίζηκνπ γεγνλφηνο, φπνπ θαηαγξάθνληαη δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ππήξμαλ απφ ηνλ εξγαδφκελν. 

Ετιςιεσ 
Εκκζςεισ 

Κλίμακεσ 
Αξιολόγθςθσ 



 

 
 

 Ζ κέζνδνο κάλαηδκελη βάζεη ζηφρσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ν θάζε κάλαηδεξ ζέηεη 

ζε θάζε εξγαδφκελν θάπνηνπο ζηφρνπο πνπ ζηε ζπλέρεηα ζπδεηά καδί ηνπ πσο 

ζα ηνπο επηιχζεη, 

 Σέινο, ε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ε νπνία γίλεηαη κε ηελ 

πξφζβαζε ησλ κάλαηδεξ ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ εξγαδφκελσλ κε ζθνπφ ηελ 

παξαθνινχζεζε αλά πάζα ζηηγκή ησλ εξγαζηψλ ηνπο 

 

4.5.3 πκπέξαζκα 

 

Ζ εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε γη απηφ ε 

Γηνίθεζε πξέπεη λα κειεηήζεη ζσζηά κε πνηφλ ηξφπν ζα επηιέμεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο,ζε πνηνχο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο,κε πνηα 

κνξθή,έπεηηα λα αμηνινγήζεη ζσζηά ψζηε λα επηθέξεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.Ζ 

εθπαίδεπζε ζίγνπξα ζα έρεη θάπνην θφζηνο αλ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ζα επηθέξεη 

θαιά απνηειέζκαηα ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα επίθεξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα 

δειαδή δεκία.Γη απηφ θαη αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεη, ψζηε λα κεδελίζεη ηελ 

πεξίπησζε ησλ αξληηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Γηαγξακκαηηθά ζαο παξνπζηάδεηαη κία Πηζαλή ππξακίδα κε ζηφρν ηελ Ζγεζία, φπνπ 

κε ηελ βνήζεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξέζεη λα έρεη απνδνηηθφηεηα έλαο 

εξγαδφκελνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηγεςία 

Επίλυςθ 
Προβλιματων 

Λιψθ Αποφάςεων 

υνεργαςία 

Ευλιξία 

κζψθ 

Επικοινωνία 

Διαρκισ Μάκθςθ 



 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5  
 

5.1 Διούκηςη Απόδοςησ 
 

Γηνίθεζε απφδνζεο είλαη ν ζπλδπαζκφο δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα δψζνπλ κηα ψζεζε ζηνπ εξγαδφκελνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ,απνθάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα θέξνπλ άκεζα θαη κειινληηθά 

ζεηηθά απνηειέζκαηα.Έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ επηρείξεζε ε απνδνηηθφηεηα ίζσο 

είλαη θαη ν πνην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Ζ δηνίθεζε απφδνζεο αθνξά ζηελ: 

 Δπηρεηξεζηαθή επηηπρία 

 Δπζπγξάκκηζε 

 Δζηίαζε 

 Δπηηεχγκαηα 

 Ηθαλφηεηεο 

 

Αλ φια ηα παξαπάλσ θαιπθζνχλ ,ηφηε ζα κπνξνχκε λα θηάζνπκε ζε κία πςειή 

απνδνηηθφηεηα.Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο  απφδνζεο ελαη πνιχ ζεκαληηθφ,φηαλ φκσο  ην 

ζχζηεκα Γηνίθεζεο Απφδνζεο είλαη αλεπαξθέο, ηφηε έρνπκε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

Οη ζπλέπεηεο απηέο κπνξέη λα επηθέξνπλ απψιεηα ζε πφξνπο, ιφγσ έιιεηςεο 

θαηαλφεζεο ζην ηη ζα πξέπεη λα γίλεη.Να ππάξρεη απνγνήηεπζε θαη εθλεπξηζκφο 

,αδηαθνξία ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ ή νκαδηθψλ ζηφρσλ.Διιηπήο 

αλάπηπμε ζηα ζηειέρε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο,φπσο θαη κείσζε θηλήηξσλ θαη 

ελζνπζηαζκνχ ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. 

 

 

5.2 Βαςικϊ ςτοιχεύα ενόσ ςυςτόματοσ Απόδοςησ 

 

Τα βαζηθά ζηνηρεία ελόο ζπζηήκαηνο Απόδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη: 

ηόρνη 
 

       Κξηηήξηα απόδνζεο 

 

  Γεμηόηεηεο 



 

 
 

Γηα λα έρνπκε πςήιε απφδνζε κηα έηαηξείαο, ζα πξέπεηε Δηαηξεία λα ζέζεη ηνπο 

ζηόρνπο θαη ηα θξηηήξηα απόδνζεο,νπζηαζηηθά ε ζηξαηεγηθή γηα θάζε άηνκν.Σν 

απφηειεζκα ππνδεηθλχεηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα επηδπθλχεη ην άηνκν 

ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζηαθή ηνπ δσή.Ζ δεμηφηεηεο επζπγξακκίδνληαη κε ηηο εηαηξηθέο 

αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Θα παξαηήξεζνπκε παξαθάησ φηη ,αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά ηα βαζηθά ζηνηρεία, 

ηφηε ζα ερνχκε πςειή απνδνηηθόηεηα. 

 

5.2.1 τόχοι 

 

ηφρνη νλνκάδνληαη νη πνζνηηθνί ζηφρνη ή απνηειέζκαηα πνπ ν εξγαδφκελνο πξέπεη 

λα πεηχρεη. Γηα παξάδεηγκα, νη ζηφρνη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 4 θαηεγνξίεο, ψζηε 

ε αμηνιφγεζε λα αθνινπζεί ηελ πξνζέγγηζε κηαο Balanced Score Card
1
. 

 Οηθνλνκηθνί: ηφρνη πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη 

δηαηππψλνληαη ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο 

 Πειαηεηαθνί: ηφρνη πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ πειάηε ζηελ αγνξά. 

Αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο ν ρξφλνο, ε πνηφηεηα θαη νη ππεξεζίεο 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη γίλνληαη κεηξήζηκεο. 

 Γηαδηθαζηώλ: ηφρνη πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

εηαηξείαο. Αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο πνηφηεηα θαη θφζηε 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη γίλνληαη κεηξήζηκεο. 

 Αλζξσπνθεληξηθνί: ηφρνη πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

Έλαο ζηφρνο, φηαλ ηίζεηαη, πξέπεη λα είλαη <<SMART>>, δειαδή : 

 πγθεθξηκέλνο (specific): δειψλεη μεθάζαξα ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί Σν 

<<Βειηίσζε εμππεξέηεζεο πειαηψλ>> είλαη πνιχ αφξηζην, << ε εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ησλ ρξφλσλ απφθξηζεο ζε..θιπ>> ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί ηε βάζε ελφο πην ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. 

 Μεηξήζηκνο (measurable) : Πσο ζα γλσξίδεηε εζείο θαη ν εξγαδφκελνο αλ ν 

ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί ή φρη; Μπνξεί ε απφδνζε λα αμηνινγεζεί; Δίλαη 

κεηξήζηκε θαη ξεαιηζηηθή, έρεη λφεκα; 

 Δθηθηόο (achievable) : Δίλαη ν ζηφρνο πξνθιεηηθφο, αιιά κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ εθηθηνχ εθφζνλ ν εξγαδφκελνο είλαη αθνζησκέλνο θαη απνδίδεη 

απνηειεζκαηηθά; Πνηνη πεξηνξηζκνί κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε θαη 

πσο αληηκεησπίδνληαη; Δίλαη ην επίπεδν ηνπ ζηφρνπ θαηάιιειν γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ; 

                                                           
1
 Οριςμόσ Balanced Scorecard:  Ζνα ςφςτθμα ςυνδεδεμζνων ςτόχων και κριτθρίων μζτρθςθσ τα 

οποία ακροιςτικά περιγράφουν τθ ςτρατθγικι του οργανιςμοφ και παρζχουν ξεκάκαρθ κακοδιγθςθ 
για το πϊσ κα επιτευχκεί αυτι θ ςτρατθγικι.  



 

 
 

 ρεηηθόο κε ηνπο ζηόρνπο ηεο επηρείξεζεο (relevant) : Δίλαη ν ζηφρνο ηνπ 

εξγαδφκελνπ πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε; 

 Οξηζκέλνο ρξνληθά (time framed) : Πνηα ρξνληθά φξηα πξέπεη λα ηεξεζνχλ; 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθά νξφζεκα ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ γηα λα νινθιεξσζεί ν ζπλνιηθφο ζηφρνο; 

 

5.2.2 Κξηηήξηα απόδνζεο 

 

Σα θξηηήξηα απφδνζεο είλαη εξγαζηαθνί ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ξφινπ. Δλψ δελ είλαη κεηξήζηκα φπσο είλαη νη ζηφρνη είλαη 

ζπγθεθξηκέλα θαη παξαηεξήζηκα. Σα θξηηήξηα απφδνζεο πεξηγξάθνπλ ηηο θχξηεο 

ηθαλφηεηεο πνπ νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα επηδείμνπλ γηα λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 

ηνπο απνηειεζκαηηθά. 

5.2.3 Γεμηόηεηεο 

 

Γεμηφηεηεο είλαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ πνπ νδεγνχλ ή 

πξνδηαζέηνπλ γηα εμαίξεηε απφδνζε. Γπλεηηθά ζηνηρεία πςειήο απφδνζεο, ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχλ ηα άηνκα κε εμαίξεηε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη είλαη πην απνηειεζκαηηθνί κε ηε ρξήζε ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο. 

Κάζε ζέζε δηαθέξεη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Οη δεμηφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο θαη 

λα νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

5.2.4 Πεξηνρέο αλάπηπμεο 

   

Οη πεξηνρέο αλάπηπμεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξέρνληα ξφιν ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ην 

πψο κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ζηφρνπο κέζα απφ ην ξφιν πνπ 

έρεη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

Ζ ζπδήηεζε κεηαμχ πξντζηακέλνπ – πθηζηακέλνπ πξέπεη λα εζηηάδεη ζηα παξαθάησ : 

 Πνηεο επηπιένλ ηθαλφηεηεο/ γλψζεηο ρξεηάδεηαη ην άηνκν γηα λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ ζην ρψξν εξγαζίαο; 

 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αλάγθεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ/ζπκπεξηθνξψλ; 

 Πνηα είλαη ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμήο ηνπ; 



 

 
 

Ζ αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ επίζεκσλ πξνγξακκάησλ ή αλεπίζεκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο: 

 Καζνδήγεζε(coaching) απφ θάπνηνλ πξντζηάκελν δηεπζπληή ή ζπλάδειθν 

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζεκηλαξίσλ 

 Τιηθφ απηνδηδαζθαιίαο 

 Απφθηεζε επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο, παξαθνινχζεζε αθαδεκατθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

5.3 Ζ δηαδηθαζία Γηνίθεζεο ηεο Απόδνζεο 

 

Σα θχξηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο δηνίθεζεο ηεο απφδνζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηα εμήο: 

 

 Πξνγξακκαηηζκόο 
 

Πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε απνζαθήληζε ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηη πξέπεη 

λα θάλνπλ νη εξγαδφκελνη γηα λα παξακέλνπλ ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο Γηνίθεζεο ηεο Απφδνζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νπνίνη νη εξγαδφκελνη θ ν ακέζνο πξντζηάκελνο ζα ζπδεηήζνπλ θαη ζα 

ζέζνπλ ηηο πξνζδνθίεο απφδνζεο γηα ην εξρφκελν έηνο. 

 

 Καζνδήγεζε 
 

Καζνδήγεζε ηεο απφδνζεο είλαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απφδνζεο. Βνεζά ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νκάδεο ζηελ επίηεπμε ηεο 

πξνζδνθψκελεο απφδνζεο. 

Ζ Καζνδήγεζε είλαη νη δηαξθείο ζπδεηήζεηο  κεηαμχ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ 

πξντζηακέλνπ ηνπ κε θνηλφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ πιάλνπ απφδνζεο. Δίλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 Αμηνιόγεζε 

 

Αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζχλνςεο θαη απφδνζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Απνηειεί επθαηξία γηα ην άηνκν θαη γηα ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ λα 

αλαινγηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο. 

ηφρνο είλαη: 



 

 
 

 Να επαλεμεηαζηεί ε πξαγκαηηθή απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε ζρέζε κε ην 

αξρηθφ πιάλν 

 Να πξνζδηνξηζηεί ζε πνην βαζκφ έρνπλ εθηειεζηεί νη ζηφρνη ηνπ πιάλνπ 

απφδνζεο 

 Να αμηνινγεζεί ζε πνην βαζκφ ν εξγαδφκελνο έδεημε ηηο απαηηνχκελεο 

δεμηφηεηεο 

 Να ζπκθσλεί κε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

 

Καηά ηε ζπλάληεζε πξντζηακέλνπ εξγαδφκελνπ γηα ηε ζπδήηεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζηελ: 

 Απφδνζε ζε ζρέζε κέ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα Απφδνζεο 

 Απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο δεμηφηεηεο/ζπκπεξηθνξέο 

 Απφδνζε ζε ζρέζε κε ηηο Πεξηνρέο Αλάπηπμεο  

πρλά ιάζε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο Αμηνιφγεζεο είλαη ηα αθφινπζα : 

 Δπίδεημε Δπηείθεηαο  

 Σάζε βαζκνιφγεζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην κέζν 

 Δπηξξνή κφλν απφ ην πξφζθαην παξειζφλ 

 Δπηξξνή κφλν απφ ηα θαθά ζηνηρεία  

 

 Επιβράβευςη 
 

Ζ επηβξάβεπζε είλαη νηηδήπνηε παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνλ εξγαδφκελν σο αληηιεπηή 

αμία.Δίλαη έλα πξσηαξρηθφ εξγαιείν ελίζρπζεο γηα ηε δηαδηθαζία δηνίθεζεο ηεο 

απφδνζεο.θνπφο ηεο επηβξάβεπζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο θαιήο απφδνζεο ηνπ 

εξγαδφκελνπ.Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα επξχ θάζκα 

επηβξαβεχζεσλ κε ζηνρεπκέλν ηξφπν. 

Ζ επηβξάβεπζε αθνξά ζηελ παξνρή αλαγλψξηζεο φηαλ ν εξγαδφκελνο : 

 Έρεη πηάζεη έλαλ ζηφρν  

 Έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν  

 Έρεη βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ/ηεο 

Κχξηνη θαλφλεο ηεο ζπρέηηζεο ηεο απφδνζεο κε ηηο ακνηβέο 

 Υξήζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ κηζζνχ ηνπ/ηεο 

 χλδεζε ησλ ακνηβψλ ζχκθσλα  κε ηελ αηνκηθή απφδνζε  

 Γηαθάλεηα θαη αθεξαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο 
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6.1 κοπόσ τησ ϋρευνασ  

 

 Μέζσ απηήο ηεο έξεπλαο  ζα κάζνπκε ηηο απφςεηο, αληηιήςεηο θαη ζέζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ νχησο ψζηε λα δνχκε αλ 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε πξνζσπηθνχ ηεο Νφξζηαξ Α.Δ 

Θα απνδεηρηεί αλ ιεηηνπξγεί κε ζσζηφ 

ηξφπν ην ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο θαη αλ 

φρη ζα πξνηαζνχλ ιχζεηο θαη ηξφπνη 

δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ θαη βειηίσζεο ηεο 

νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο απφ ηνπο 

κάλαηδεξ. Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο απηήο είλαη νη εμήο: 

 Να θαηαλνεζεί πιήξσο ε θαηάζηαζε νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

πνπ ήδε επηθξαηεί ζηελ επηρείξεζε. 

 Να θαηαγξαθεί ε άπνςε κεγάιεο κεξίδαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ην 

αλ γίλεηαη κε ζσζηφ ηξφπν ε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο 

 Να θαηαγξαθεί ε άπνςε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ κηζζνδνζία, ηελ 

επνπηεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αμηνινγεζή ηνπο. 

 Να αθνπζηεί ε γλψκε θαη νη ηδέεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα δηφξζσζε 

ησλ ιαζψλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε , αλ ππάξρνπλ , αιιά θαη 

ηηο πξνηάζεηο γηα λα θαηαθέξεη λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά 

ψζηε λα είλαη επραξηζηεκέλνη  νη κάλαηδεξ. 

 Να θαηαγξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζπλερή 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ. 

 Να θαηαγξαθεί ε άπνςε ηνπ αλ ππάξρεη ζσζηή ζηειέρσζε ησλ 

ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο απφ άμηα άηνκα θαη αλ γίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο λένπο ππαιιήινπο.  

 Να θαηαγξαθεί κέζα απφ ηελ άπνςε ηνπ πξνζσπηθνχ εάλ νη 

κάλαηδεξ θαη νη ππεχζπλνη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δίλνπλ ζσζηά 
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παξαδείγκαηα, ψζηε λα ηα αθνινπζήζνπλ θαη εθείλνη 

βειηηψλνληαο ηηο εξγαζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Καη ηέινο λα δνχκε αλ νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

πξνζσπηθνχ θαη πξντζηακέλσλ βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζή ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 

7.1 ΕΣΑΙΡΕΙΑ NORSTAR S.A 

 

Εηθόλα 9 

Πξφθεηηαη γηα κηα θνξπθαία ηαμηδησηηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα,  πνπ απφ ην 1997 

εμεηδηθεχεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξνρή πξσηνπφξσλ επαγγεικαηηθψλ 

ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ δηεζλψο (Destination Management). Παξέρεη πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζίεο δίλνληαο έκθαζε ζηα πξνλφκηα πνπ πξνζθέξεη θη αλαπηχζζνληαο 

έηζη έλα δίθηπν αμηφπηζησλ ζπλεξγαηψλ. 

Ζ Νφξζηαξ Α.Δ εμειίζζεηαη ζπλερψο, ηζρπξνπνηεί ηε δηεζλή ηεο παξνπζία θαη 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηε κεηξηθή ηεο Nascotours S.A.E, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1948 

θαη απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηαμηδησηηθέο εηαηξείεο ζηελ Αίγππην. 

 

Έρεη θαηαθέξεη λα θαηαζηεί σο κηα απφ ηηο πην αμηφπηζηεο εηαηξείεο ζηνλ ρψξν ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπξηζκνχ ράξε ζηα εμήο:  

 Άξηηα νξγάλσζε θαη ππνδνκή 

 Τςειή θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ 

 Δπειημία θαη  ζπλερήο επέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο 

 Πνηφηεηα ζε αληαγσληζηηθή Σηκή 

 Ηζρπξή νκάδα ζπλεξγαηψλ θαη πνηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ 

 24σξε Δμππεξέηεζε 

 εκαζία ζηελ ιεπηνκέξεηα 

 ηαζεξέο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο 

 Γηεζλήο Πηζηνπνίεζε  



 

 
 

 

7.2 Τπηρεςύεσ Norstar S.A 

 

 

7.3 Business Traveling 
 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα πςειψλ 

απαηηήζεσλ θαη νη νκαδηθέο νξγαλψζεηο. Πξνηεξαηφηεηα ε αμηνπηζηία, ε ζπλέπεηα θη 

ε ππεπζπλφηεηα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζπλαγψληζηεο πνηφηεηαο, κε ηηο 

νηθνλνκηθφηεξεο ηηκέο ηεο αγνξάο.  

 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχληαη πξνεγκέλα ζπζηήκαηα  online θξαηήζεσλ θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην παγθφζκην δίθηπν ζπλεξγαηψλ πξνζθέξνληαη ηα θαιχηεξα θη 

νινθιεξσκέλα παθέηα πξνζθνξψλ , ζπζηήλνληαο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ψζηε λα 

πεξηθιείνπλ ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο ησλ εθάζηνηε ηαμηδηψλ θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο/θξηηήξηα ησλ πειαηψλ.  

 

Δθηφο ησλ άιισλ, ε Νφξζηαξ Α.Δ πξνηείλεη ζηνπο ηαμηδηψηεο ηεο κηα ζεηξά απφ 

δηαθφξσλ πξνηηκήζεσλ ηδέεο γηα λα αμηνπνηήζνπλ φκνξθα θαη δηαζθεδαζηηθά ηνλ 

ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, φπσο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εηθαζηηθέο εθζέζεηο, πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο, αιιά θαη ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αζιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο πεξηπέηεηαο. 

Επαγγελμαηικά Ταξίδια - Business Traveling 

E-business Traveling 

Εκπληκηικά Πολιηιζηικά Ππογπάμμαηα - Incentives 

Meeting & Events 

Εκπαιδεςηικά Ταξίδια - Field Trips 

Ακηοπλοϊκά Ταξίδια - Maritime Traveling 

Πολςηελή ηαξίδια με ππωηόηςπερ εμπειπίερ - Exclusive Traveling 



 

 
 

ην κεγάιν εχξνο ησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Αεξνπνξηθέο θαη μελνδνρεηαθέο θξαηήζεηο 

 Τπεξεζία ππνδνρήο θαη κεηαθνξάο επηβαηψλ απφ θαη πξνο ην 

αεξνδξφκην 

 Ναχισζε ηδησηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη ζαιάζζησλ ζθαθψλ 

 Δλνηθίαζε απηνθηλήησλ 

 Γηεθπεξαίσζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζεψξεζεο εηζφδνπ – visa 

 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη ππεξεζίεο κεηάθξαζεο απφ 

πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο 

 Δλνηθίαζε αηζνπζψλ γηα ζπλαληήζεηο θαη παξνπζηάζεηο 

 Γηνξγάλσζε γεπκάησλ θαη δείπλσλ εξγαζίαο  

 

7.4 E-business Traveling 

 

Δπεηδή ε ηερλνινγία πξνρσξάεη, ε Norstar ζπκβαδίδεη θαη ηξέρεη ζηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ θάλνληαο έλα βήκα πην κπξνζηά, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ εκπεηξία. 

 

Πξφθεηηαη γηα ην ζχγρξνλν e-power corporate ηεο Amadeus, έλα εχρξεζην εξγαιείν 

πινήγεζεο κε δπλαηφηεηα real-time ελεκέξσζεο ηηκήο θαη δηαζεζηκφηεηαο, θαζψο 
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θαη άκεζεο θξάηεζεο. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν ηαμηδησηηθήο 

εμππεξέηεζεο κε εχρξεζην κελνχ πξφζβαζεο, κε ηελ αμηνπηζηία ηεο Amadeus. 

 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή γίλεηαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αλαδήηεζε δηαζεζηκφηεηαο 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, μελνδνρείσλ θαη νρεκάησλ πξνο ελνηθίαζε. Δπηπιένλ, 

πξνιακβάλεη ηηο δπζάξεζηεο εθπιήμεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο , θαζψο κε ηα 

πξνεγκέλα ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο πηήζεσλ, ελεκεξψλεη άκεζα γηα 

ηπρφλ αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα πηήζεσλ, φπσο θαζπζηεξήζεηο ή αθφκα θαη 

αθπξψζεηο, αιιαγέο ηεξκαηηθνχ αλαρψξεζεο, επηβεβαίσζε waitlist, αιιαγή πχιεο 

επηβίβαζεο ή αιιαγέο αξηζκνχ πηήζεο. 

 

Σν e-power corporate πξνζθέξεη: 

 

 24σξε εμππεξέηεζε, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 365 κέξεο ην ρξφλν 

 Πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 500 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 38 low cost 

 Δπηινγή απφ πεξηζζφηεξα απφ 180.000 μελνδνρεία θαη μελψλεο 

δηακνλήο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

 Πξφζβαζε ζε 36.000 θαη πάλσ ζηαζκνχο ελνηθίαζεο νρεκάησλ 

παγθνζκίσο κέζσ ηεο Amadeus θαη ηεο GDS Cars  

 

7.5 Incentives - βιωματικϊ ταξύδια κινότρων 

 

ηελ πξσηνηππία ησλ πξννξηζκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πεξηιακβάλνληαη ηα παθέηα 

Incentives ηεο Norstar ζε παγθφζκην επίπεδν. Όζνη ηα επηιέγνπλ απνιακβάλνπλ 

αμέραζηεο θαη πνιχηηκεο εκπεηξίεο δσήο, κε απζεληηθέο ηνπηθέο γεχζεηο θαη 

πξσηφηππεο δξαζηεξηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνάγνπλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εληζρχνπλ ην νκαδηθφ πλεχκα θαη δπλακψλνπλ ηηο 

ζπλεξγαζίεο 

 

Σα  παθέηα απηά είλαη ηδηαηηέξσο επέιηθηα θαζψο πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε. Τπνινγίδνληαη νη παξάκεηξνη ηεο ειηθίαο, ηνπ εξγαζηαθνχ ηνκέα, ηνπ 



 

 
 

ζέκαηνο/ζθνπνχ ηνπ ηαμηδηνχ, ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο (budget), ηεο δηάξθεηαο 

ηνπ ηαμηδηνχ θαη ε πξνζδνθψκελε πεξίνδνο πξαγκαηνπνηεζήο ηνπ. 

 

Σν βαζηθφ παθέην ππεξεζηψλ καο πεξηιακβάλεη: 

 

 ρεδηαζκφ εμ’ νινθιήξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζαο , απφ ηνπο 

έκπεηξνπο ζπλεξγάηεο 

 Παξνρή αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, δηακνλήο θαη κεηαθνξψλ 

 Πξσηφηππα δψξα θαισζνξίζκαηνο θαη ζεκαηηθά αλακλεζηηθά ησλ 

εθδειψζεσλ 

 Οξγάλσζε επξεκαηηθψλ θαη απνδνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ team bonding  

 Γπλαηφηεηα δηεμαγσγήο πεξαηηέξσ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειψζεσλ 

 24σξε εμππεξέηεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο  

 

Μεξηθέο μερσξηζηέο εκπεηξίεο πνπ έδεζαλ πειάηεο ηεο εηαηξείαο έσο ζήκεξα: 

 

 Μαζήκαηα salsa  κε ηνπο Buena Vista Social Club ζηελ Havana ηεο 

Κνχβαο  

 Πεδνπνξία ζηνλ παγεηψλα Perito Moreno ζην εζληθφ πάξθν ηεο 

Αξγεληηλήο 

 

 Βαξθάδα ζην καγεπηηθφ Γέιηα Okavango ζηελ θαξδηά ηνπ λφηνπ ηεο 

Αθξηθήο 

 Δκπεηξία γεπζηγλσζίαο θαη αλαδήηεζε κπαραξηθψλ ζηε Εαλδηβάξε ηεο 

Σαλδαλίαο 
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 Πηήζε κε αεξφζηαην πάλσ απφ ηνπο βξάρνπο ηεο Καππαδνθίαο 

 Κξνπαδηέξα ζηα ζκαξαγδέληα λεξά ηνπ Ha Long Bay ηνπ Βηεηλάκ 

 Μχεζε ζηα παξαδνζηαθά απνζηαθηήξηα ησλ πςηπέδσλ ηεο θσηίαο 

 αθάξη κε jeep ζηα εζληθά πάξθα ηεο Σαλδαλίαο θαη ηεο Κέλπαο 

 Δμεξεχλεζε ηνπ Tiger’s nest, ηνπ ηεξφηεξνπ βνπδηζηηθνχ κνλαζηεξηνχ 

ηνπ Bhutan 

 

 

7.6 Meeting & Events    
 

Φπζηθά δελ ζα κπνξνχζε ε Νφξζηαξ λα κε ζπκπεξηιάβεη ππεξεζίεο εηαηξηθψλ 

εθδειψζεσλ. Απφ ην 1997 εμαζθαιίδεη ζηνπο πειάηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, άςνγν 

ζρεδηαζκφ θαη ηε κεζνδηθή 

νξγάλσζε ηδηαίηεξσλ 

εθδειψζεσλ, ζεκαηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ θαη 

απαηηεηηθψλ Press Events 

ζε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο θαη 

αμέραζηνπο πξννξηζκνχο. 

 

Πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηάδηα ηεο εθδήισζεο κε 

πξνζνρή ζηελ ιεπηνκέξεηα θαη ηελ πξσηνηππία, κε ζηφρν ηελ επηηπρεκέλε 

πινπνίεζε θαη αμέραζηε εκπεηξία. Δπηιέγνληαη νη θαηάιιεινη ρψξνη δηεμαγσγήο 

(meeting room), κεξηκλάηαη ε θηινμελία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε ελνηθίαζε ηνπ 

αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ, ε κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη κηα ζεηξά απφ exclusive 

ππεξεζίεο γηα ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο. Δπηπιένλ, παξέρεηαη ππνζηήξημε γηα επηκέξνπο  

δηαδηθαζηηθά κέξε ηεο δηνξγάλσζεο, φπσο ηα logistics. 

 

Φπζηθά, νιφθιεξε ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ νθείιεηαη ζηνπο 

αμηφπηζηνπο θαη πεπεηξακέλνπο ζπλεξγάηεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Corporate Event and 

Travel Management. 

 

Οξηζκέλεο απφ ηηο πξφζθαηεο εθδειψζεηο ζε ηδηαίηεξνπο πξννξηζκνχο: 
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 Δπίζθεςε κε νδεγφ ζην αμεπέξαζην Μνπζείν Αθξφπνιεο ηεο Αζήλαο 

 Δμεξεχλεζε ηνπ καγεπηηθνχ ζπειαίνπ Thien Cung ζην Halong Bay ηνπ 

Βηεηλάκ 

 Πεξίπαην ζην ρξπζαθέλην πάξθν Serengeti ηεο Κακπφηδε 

 Πεξηπιάλεζε ζηα εξείπηα ηνπ παιαηηνχ ηνπ νπιηάλνπ Said ζηε 

Εαλδηβάξε 

 Δπίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Angok Wat ηεο Κακπφηδε 

 Μχεζε ζηα άδπηα ηεο αξραίαο Βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμαλδξείαο 

 

 

7.7 Field Trips 
 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα πνπ ζπλδπάδεη, ζα ιέγακε, βνπλφ θαη ζάιαζζα. Έηζη έρεη 

πξνθαιέζεη παγθφζκην ελδηαθέξνλ γηα ηηο πνιπάξηζκεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη 

γηα επηζηεκνληθή εμεξεχλεζε ζε έλα επξχ πεδίν εηδηθνηήησλ. 

 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θνξπθαία εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εηαηξεία γηα λα παξέρεηαη 
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έλα πιήξεο πξφγξακκα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη 24σξεο εμππεξέηεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ απνζηνιψλ ζε δηάθνξα πεδία.  

 

Ζ Νφξζηαξ Α.Δ ινηπφλ αλαιακβάλεη : 

 

 Σνλ εμ’ νινθιήξνπ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηαμηδηψλ 

 Σηο θξαηήζεηο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ θαη μελνδνρείσλ, θαζψο θαη ηε 

κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 Σελ νξγάλσζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκαηηθψλ επηζθέςεσλ θαη απνζηνιψλ 

 Σνλ ζρεδηαζκφ ελεξγεηψλ δηθηχσζεο, θαζψο θαη ηε δηεμαγσγή 

ζεκηλαξίσλ ή δηαιέμεσλ 

 Σε ζπλεξγαζία κε δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο εηδηθνχο, επηζηήκνλεο θαη 

νκηιεηέο 

 Σελ πιήξε θάιπςε αλαγθψλ ζε ππεξεζίεο δηεξκελείαο, κεηάθξαζεο θαη 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

 

Οη εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Ξελάγεζε ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία 

 Ηζηηνπιντθέο εθδξνκέο θαη ζαιάζζηα ζπνξ 

 Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο αλαξξίρεζε, rafting θαη πεδνπνξία 

 Δπίζθεςε πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ 

 Γεπζηηθά ηαμίδηα κέζα απφ πξνγξάκκαηα γαζηξνλνκίαο θαη 

νηλνγλσζίαο 

 Δλαιιαθηηθέο δξάζεηο, φπσο καζήκαηα κειηζζνθνκίαο θαη αλαγλψξηζε 

αξσκαηηθψλ βνηάλσλ 

 

 

 

 



 

 
 

 

7.8 Maritime Traveling 
 

 

ηελ Διιάδα σο ρψξα κε βαζηά ηζηνξία ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη λαπζηπινΐαο, ε 

Norstar εμαζθαιίδεη ηηο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο ηηκέο θη επέιηθηνπο φξνπο πνπ 

επηηπγράλνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ ζηε ρψξα καο, ζε 

ζπλεξγαζία κε Δπξψπε, Ακεξηθή θαη Αζία, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ ηα 

νηθνλνκηθφηεξα παθέηα ζηνπο πειάηεο. 

 

Δπηιέγνληαη ηνπηθνί θαη δηεζλείο ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο γηα λα εμαζθαιηζηνχλ 

νη  θαιχηεξεο ππεξεζίεο δηακνλήο θαη κεηαθνξάο γηα ηνπο πειάηεο, ηηο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο θαη ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγαδφκελνπο επαγγεικαηίεο. 

 

πλεξγάηεο πνπ ζπκβάιινπλ : 

 

 Ληκελαξρεία 

 Κξνπαδηεξφπινηα θαη ferry boats 

 Πινηνθηήηεο θαη ηδηνθηήηεο ζθαθψλ 

 Πξαθηνξεία πιεξψκαηνο θαη εξγαδφκελνη αθηήο 

 Ρπκνπιθά θαη πινεγνί 

 Δηδηθνί δηαθφζκεζεο θαη εμνπιηζκνχ 
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 Μεραληθνί, ζπληεξεηέο, ηερληθνί θαη επηζεσξεηέο 

 Οκάδεο εμεξεπλήζεσλ θαη ρεηξηζηέο δηάζσζεο 

 

Γίδεηαη κεγάιε πξνζνρή γηα ηηο επηκέξνπο αλάγθεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ, γη’ απηφ αλαδεηνχληαη νη πην ζπκθέξνπζεο ζπκθσλίεο, ψζηε λα πξνζθέξεη 

ε εηαηξεία νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο: 

 

 Τπεξεζίεο ππνδνρήο ζην αεξνδξφκην 

 Μεηαθνξά απφ θαη πξνο ην πινίν 

 Ξελνδνρεηαθέο θξαηήζεηο 

 

Real Time Service: 

 

 24σξε εμππεξέηεζε γηα ηνπο πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή 

δψλε ψξαο 

 Δηδηθά ζπκβφιαηα κε αεξνπνξηθέο εηαηξίεο γηα λαπηηθνχο λαχινπο 

(seaman fares) 

 πλερήο ππνζηήξημε ζηηο απαηηεηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

 Δπέιηθηνη φξνη αθχξσζεο 

 

7.9 Exclusive Traveling 

 

Γελ είλαη ηπραίν πνπ εδψ θαη δεθαεηίεο απαηηεηηθνί ηαμηδηψηεο θη εηαηξείεο 

εκπηζηεχνληαη ζηαζεξά. Οη ζηνρεπκέλεο ηθαλφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξσηνηππία θαη δεκηνπξγηθφηεηα, ζπλζέηνπλ έλα νινθιεξσκέλν παθέην ππεξεζηψλ 

θαη πξνζθνξψλ γηα πξνηάζεηο δηακνλήο, κεηαθίλεζεο, ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνχ. 

 

 Γηακνλή ζε θνξπθαία μελνδνρεία θαη πνιπηειείο θαηνηθίεο 

 Ναπιψζεηο ηδησηηθψλ αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ 

 V.I.P. κεηαθνξά θαη αζθάιεηα πςειψλ πξνζψπσλ 

 Οξγάλσζε ζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ, galas θαη parties 

 Yachting – Ναπιψζεηο Πνιπηειψλ θαθψλ 

 Out of the Box πνιηηηζηηθέο θαη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 



 

 
 

 Exclusive γαζηξνλνκηθέο εκπεηξίεο 

 24σξν concierge service  

 

Οη εμεηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη ζην απαηηεηηθφ Exclusive Travelling ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ, δηαζέηνπλ πνιπεηή εκπεηξία θαη πιήξε εθπαίδεπζε, ψζηε λα 

νξγαλψλνληαη κε ζπλέπεηα, εμαίξεην επαγγεικαηηζκφ θαη δηαθξηηηθφηεηα projects 

πςειψλ απαηηήζεσλ, πξνζθέξνληαο ηερλνγλσζία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξφζβαζε ζε 

λέα πεδία εκπεηξίαο. 

 

7.10 Τφιςτϊμενο Προςωπικό     

 

Ζ Δηαηξεία Νφξζηαξ απαζρνιεί 

14 άηνκα πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαγθψλ. 

 

Οη ζέζεηο είλαη νη εμήο: 

 President-Managing Director 

 Head of Travelling Department 

 Travel Executive 

 Meeting-Events-Groups 

 Financial  Director 

 Supervisor of Accounting Department 

 Accounting Department  

 Marketing Department 
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8.1 Ερωτηματολόγιο 

 

Γηα ηελ εξεπλά καο ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα εξσηεκαηνιφγην , ψζηε λα 

αμηνινγήζνπκε  ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα  ησλ  εξγαδνκέλσλ. Σν 

εξγαιείν δεκηνπξγίαο γηα ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ην Google Forms 

(https://www.google.gr/intl/el/forms/about).  

Σν ζηείιακε ειεθηξνληθά , ψζηε λα ην 

ζπκπιεξψζνπλ φινη νη εξγαδφκελνη θαη έπεηηα 

λα εμάγνπκε ηα απνηειέζκαηα.  

 

 

Δξσηεκαηνιόγην Ννξζηαξ Α.Δ 

 

1.Φχιιν 

 Γπλαίθα 

 Άλδξαο 

 

2.Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

 Έγγακνο/ή 

 Άγακνο/ή 

 Γηαδεπγκέλνο/ή 

 

3.Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

 Λχθεην 

 ΗΔΚ/Ηδησηηθή/Κξαηηθή ρνιή 

 Αλψηαηε Δθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΣΔΗ) 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 

4.Έηε Πξνυπεξεζίαο 

 Έσο 1 Έηνο 
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 2-4  Έηε 

 5-7  Έηε 

 8-10 Έηε 

 11 θαη Άλσ 

΄ 

5.Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο; 

 Καζφινπ  

 Λίγν 

 Πνιχ  

 Πάξα Πνιχ 

 

6.Πφζν ζεκαληηθή είλαη ή χπαξμε θηιηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ  

 Πάξα Πνιχ 

 

7.Έρεηε παξαθνινπζήζεη  θάπνην πξφγξακκα θαηάξηηζεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεηε 

λα αληαπνθξηζείηε θαιχηεξα ζηνλ ξφιν ζαο, 

 

 Καζφινπ  

 Λίγν  

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

8.Δηζπξάηηεηε ζεβαζκφ απν ηνπο ζπλαδέιθνπο ζαο; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 



 

 
 

 

9. Νηψζεηε φηη ππάξρεη δηθαηνζχλε ζηνλ ρψξν εξγαζία ζαο; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

 

10. Καηά πφζν νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εξγάδεζηε επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε 

ζηελ εξγαζία ζαο; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

 

11.ε ηη βαζκφ ηα θίλεηξα φπσο κηα πξναγσγή ,νηθνλνκηθή αληακνηβή ή βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ,επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ζαο; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

12.Πνηά θίλεηξα απν ηα παξαθάησ ζεσξείηε φηη απμάλνπλ ηελ απoδνζή ζαο; 

 

 Ζ πξναγσγή 

 Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε 

 Δπαίλνπο(Με νηθνλνκηθή Δλίζρπζε) 

 Βειηίσζε ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

 



 

 
 

13.Ζ Γηνίθεζε θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο γηα ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

 

14.Πφζν πηζηεχεηε φηη ε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία επεξεάδεη ηελ ςπρηθή δηάζεζε ελφο 

αλζξψπνπ; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

15.Έξεπλεο έρνπλ δείμεη , εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ βηψλνπκε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε, φηη ε αλεξγία είλαη ε αηηία γηα ηελ ςπρνινγηθή αληζνξξνπία θάπνηνπ θαζψο 

θαη γηα ηελ αχμεζε θξνπζκάησλ απηνθηνληψλ. πκθσλείηε; 

 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

16.Δζείο ζχκθσλα  κεηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ,παξφιν πνπ εξγάδεζηε, 

πξνβιεκαηίδεζηε γηα ηνπο αλέξγνπο; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 



 

 
 

 Πάξα πνιχ 

 

17.Σν κεγάιν απηφ πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ζαο δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ γηα 

ηελ εξγαζία ζαο; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

18.Αλ ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσή ζαο ππήξμαηε άλεξγνο αληηκεησπίζαηε ηνλ 

θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηνπο γχξσ ζαο;  

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

19.Κάηα πφζν πηζηεχεηε φηη ε θαηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηε ςπρηθή πγεία ελφο αλέξγνπ; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

20.Πηζηεχεηε ζην φηη ην άγρνο είλαη θαηαζηξνθηθφ  γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία ,θαη 

αξλεηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κέγηζηε απφδνζε ελφο εξγαδφκελνπ;  

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 



 

 
 

 

 

21.Δζείο ληψζεηε άγρνο ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο ρψξν; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

 

22. ε ηη βαζκφ παξνπζηάδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο Γηνίθεζεο  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

23. Δίλαη έληνλε ε παξνπζία ηεο Γηνίθεζεο  ζην πιάη ηνπ εξγαδφκελνπ φηαλ 

αληηκεησπίδεη θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα, φπσο πξφβιεκα πγείαο ή νηθνλνκηθφ 

πξφβιεκα; 

 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 

 

24. Ζ Γηνίθεζε θξνληίδεη γηα ηελ εμέιημε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο,κε 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπο; 

 Καζφινπ 

 Λίγν 

 Πνιχ 

 Πάξα πνιχ 
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9.1 Διαγραμματικό παρουςύαςη των απαντόςεων 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή αλάιπζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Θα 

δνχκε ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα εμάγνπκε ηα απνηειέζκα πνπ 

ρξεηαδφκαζηε. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 10 
 

10.1 υμπερϊςματα Έρευνασ 
 

Ζ Έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο Ννξζηαξ Α.Δ πνπ 

αλήθεη ζηνλ ρψξν ησλ ηνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 

θνπφο ηεο Έξεπλαο ήηαλ λα εληνπίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ , ηα νπνία ζα καο απνθέξνπλ ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθoηεηάο ηνπο. 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα θάλακε εθηελή αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα λα έρνπκε απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 



 

 
 

Καηαξηίζακε έλα εξσηεκαηνιφγην κε ζπλνπηηθέο εξσηήζεηο, πνπ αθνχζαλ βαζηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ απνδνζή ηνπο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είρε απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηνπο πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αλσλπκία απηψλ. 

Οη απαληήζεηο εζηάιεζαλ κέζσ ηεο Google Forms.ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζακε 

δηαγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ(Κεθάιαην 9 ). 

Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ φινπο ηνπο εξγάδνκελνπο.Θα αλαιχζνπκε 

κεξηθέο απαληήζεηο, γηα λα εμάγνπκε απφηειεζκα γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

Όπνπ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 

 Άλδξεο  28,6%  

 Γπλαίθεο 71,4% 

Με εθπαηδεπηηθό επίπεδν  

 Λχθεην             14,3% 

 Ηδησηηθή           28,6% 

 Αλσηάηε          28,6% 

 Μεηαπηπρίαθφ 28,6%   

Παξαηεξνχκε φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη πςειφ ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ , 

θαη επηδέρνληαη ζπλερείο εθπαηδεπηηθέο βειηηψζεηο γηα ηελ Αύμεζε ηεο 

Απνδνηηθόηεηαο ηνπο. 

 

 

Πξνππεξεζία 

 2-4 Έηε              28,6% 

 11 Έηε θαη Άλσ 71% 

Παξαηεξνχκε φηη ην πξνζσπηθφ έρεη πνιχ κεγάιε Πξνππεξεζία, φπνπ απηφ είλαη 

ζεκαληηθφ ζην εμήο κε ηελ έιεπζε λέσλ εξγαδνκέλσλ  κε ιηγφηεξε πξνππεξεζία ζα 

κπνξνχλ λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπ Καζνδεγεηή ή Μέληνξα. 

 

Ιθαλνπνίεζε από ηηο ζπλζήθεο Δξγαζίαο 

 Πνιχ          71,4% 

 Πάξα πνιχ 14,3% 

 Καζφινπ     14,3% 



 

 
 

Απν ην απνηέιεζκα πνπ ιάβακε παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδφκελσλ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απν ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

Παξαθνινύζεζε Δθπαηδεπηηθήο Καηάξηηζεο 

 Λίγν            28,6% 

 Πάξα Πνιχ 71,4% 

Παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ,έηζη ψζηε λα αλαπηχζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο κε ζθφπν ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηνπο. 

Γηθαηνζύλε ζηνλ ρώξν Δξγαζίαο 

 Πνιχ             71,4% 

 Πάξα Πνιχ   28,6% 

Δδψ παξαηεξνχκε φηη νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ φηη ππάξρεη Γηθαηνζχλε ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο θαη φπσο πεξηγξάςακε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα, είλαη έλαο ζνβαξφο 

παξάγνληαο γηα ηελ Απνδνζή ηνπο. 

 

Κίλεηξα Βειηίωζεο ζηηο Σπλζήθεο Δξγαζίαο 

 Πνιχ           14,3% 

 Πάξα πνιχ  57,1% 

 Λίγν            28,6% 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηζηεχεη φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηελ Βειηίσζε 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

Κίλεηξα πνπ Απμάλνπλ ηελ Απόδνζε 

 Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε   14,3% 

 Βειηίσζε πλζεθψλ     14,3% 

 Δπαηλνπο                       57,10% 

 Πξναγσγή                      14,3% 

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ αλάγθε γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο,ζπλερή 

επηβξάβεπζε πνπ ηνπο θαζηζηά  Ηθαλνπνηεκέλνπο, ψζηε ζπλερψο λα πξνζθέξνπλ ηνλ 

θαιχηεξν ηνπο εαπηφ ζπκβάιινληαο ζηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο. 

Άγρνο ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν 

 Πνιχ 57,10% 

 Πάξα πνιχ 28,60% 

 Καζφινπ 14,30% 



 

 
 

Ζ επζπλεηδεζία ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη έθδειε απφ ην πνζνζηφ πνπ εκθαλίδεηαη 

ζηελ παξαπάλσ εξψηεζε.Δδψ πξέπεη λα ππάξμεη ππνζηήξημε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπο. 

Δλδηαθέξνλ Γηνίθεζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζωπηθνύ 

 Πνιχ 100% 

Παξαηεξνχκε φηη νη εξγαδφκελνη ληψζνπλ ην ελδηάθεξνλ ηηο Γηνίθεζεο ζε απφιπην 

βαζκφ.Απηφο είλαη έλαο ζεηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ Αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Σηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ζηα Πξνβιήκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ 

 Λίγν               14,3% 

 Πάξα Πνιχ   14,3% 

 Πνιχ             71,40% 

ε ζπλέρεηα  ηεο  πξνεγνχκελεο  εξψηεζεο  παξαηεξνχκε φηη ε Γηνίθεζε έηλαη θνληά 

θαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ.Τπάξρεη κία ζεηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

 

Δμέιημε Δξγαδνκέλωλ κέζω εθπαίδεπζεο από ηελ Γηνίθεζε 

 Πάξα Πνιχ 14,3% 

 Πνιχ             85,7% 

Παξαηήξνπκε φηη νη εξγαδφκελνη δέρνληαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ 

Γηνίθεζε γηα ηελ εμέιημε ηνπο.Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

Αλάπηπμε πξνζσπηθνύ θαη ηελ αύμεζε ηεο Απνδνηηθόηεηαο. 

 

πλνςίδνληαο παξαηεξνχκε φηη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο Νόξζηαξ πξνζπαζεί λα 

είλαη ζπλερψο δίπια ζηνπο εξγάδνκελνπο, 

Παξέρνληαο Δθπαίδεπζε,ηήξημε,Καζνδήγεζε,ψζηε νη εξγαδφκελνη λα αθνκνηψζνπλ 

ηελ θνπιηνχξα ηεο Δηαηξείαο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο  πνπ ζέηεη. 

Όιεο νη πξνζπάζεηεο έρνπλ ζηόρν ηελ Αλάπηπμε Πξνζσπηθνύ θαη ηελ Αύμεζε ηεο 

Απνδνηηθόηεηαο.  
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