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Εςσαπιζηίερ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ ιόγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζεσξώ θαζήθνλ κνπ λα 

επραξηζηήζσ όινπο όζνπο ζπλεηέιεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο. 

Πξσηίζησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ από θαξδηάο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. 

Θαλόπνπιν Ισάλλε γηα ηελ νιηζηηθή αξσγή ηνπ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο δνζείζαο 

εξγαζίαο. Θα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ, ηε ζεηηθή 

ηνπ ζθέςε, ηηο εύζηνρεο, νπζηαζηηθέο θαη επνηθνδνκεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ, ηελ 

έκπλεπζε θαη ηελ ώζεζε ηνπ  γηα ελαζρόιεζε κνπ ζηε κεηέπεηηα εξγαζηαθή κνπ πνξεία κε 

ην θαίξηαο ζεκαζίαο δήηεκα ηεο αμηνιόγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνύ. Οη γλώζεηο 

πνπ απνθόκηζα από ηε ζπλεξγαζία απηή απνηεινύλ πνιύηηκν εθόδην πνπ ζα θξαδαίλσ ζην 

κεηέπεηηα εξγαζηαθό κνπ βίν.   

Δπηπξόζζεηα ζεσξώ θαζήθνλ κνπ λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Φπηήξε Λεσλίδα, ην 

ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηεο εθπόλεζεο  ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο. Οη δεκνζηεπκέλεο αλαιύζεηο ηνπ πάλσ ζην δνζέλ γλσζηηθό αληηθείκελν 

ιεηηνύξγεζαλ σο ππιώλαο πάλσ ζηνλ νπνίν δνκήζεθε ε  ελ ιόγσ δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Παξάιιεια ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ-Οιηθήο Πνηόηεηαο θαη ζπλάκα θαζεγεηή κνπ, θ. Μπνρώξε 

Γεώξγην κηαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο κνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηνηηθή δηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

Αθόκε ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αθαδεκατθνύο κνπ δαζθάινπο γηα ηε δηεύξπλζε 

ησλ πλεπκαηηθώλ κνπ νξηδόλησλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, Βαγγέιε θαη 

Γήκεηξα θαζώο θαη ζηελ αδεξθή κνπ Καιιηόπε, γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ εζηθή 

ππνζηήξημε πνπ κνπ έδεημαλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. Η ζπλνιηθή 

πξνζθνξά ηνπο γηα ηελ πεξάησζε ηεο ελ ιόγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  ήηαλ θνκβηθή.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:Δηζαγσγή 
 

ην παξφλ θεθάιαην, αξρηθά, ζα νξίζνπκε ην θχξην ζέκα πνπ ζα δηαπξαγκαηεπζεί ε ελ 

ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηε δηάξζξσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ ηε ζπλαπνηεινχλ. 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγν ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, 

ησλ ―πξνθιήζεσλ θαη ησλ απεηιψλ‖ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνφδνπ 

ηεο ηερλνινγίαο, έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

νξγαληζκνχο ε επηηαθηηθή αλάγθε ζηειέρσζήο ηνπο κε ην θαηάιιειν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. Ζ ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ εθείλε λα αλαπηπρζεί 

θαη λα επεκεξήζεη καθξνρξφληα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ νξζή επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Οη νξγαληζκνί 

θαηαβάιινπλ κηα ζπλερή πξνζπάζεηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

θαη θαηά θχξην ιφγν ηελ απφδνζε ηνπ έκςπρνπ πιηθνχ.  Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δίδεηαη 

ηφζε έκθαζε ζην πξνζσπηθφ, είλαη δηφηη έρεη απνδεηρζεί επαλεηιεκκέλα φηη ε 

κειινληηθή επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ έγθεηηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ έλα λεπξαιγηθφ ξφιν, παξά ζηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ή ηα ζπζηήκαηα. Αθξηβψο γη‘ απηφ ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ελφο νξγαληζκνχ είλαη αλαγθαία θαη επηηπγράλεηαη δηακέζνπ κηαο νξγαλσκέλεο θαη 

ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο βειηίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σέηνηα ζπζηήκαηα  

βειηίσζεο θέξνπλ ηελ νλνκαζία ―πζηήκαηα Αμηνιφγεζεο Τθηζηάκελνπ Πξνζσπηθνχ‖ 

θαη απνηεινχλ ην θχξην ζέκα πνπ ζα δηαπξαγκαηεπζεί ε ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ έλα νξζά ζρεδηαζκέλν θαη εθαξκνζκέλν ζχζηεκα βειηίσζεο 

απφδνζεο πξνζσπηθνχ, είλαη ζεκαληηθά. Σν επκεηάβιεην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ 

απαηηεί απφ ην ηκήκα ησλ επηρεηξήζεσλ ην νπνίν έρεη επηθνξηηζηεί κε ηε Γηνίθεζε ηνπ 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, λα αζθήζεη έλα ζηξαηεγηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ινηπφλ, αθνχ πεξηπιαλεζνχκε ηφζν ζηελ έλλνηα 

φζν θαη ζην πεξηερφκελν ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ (Human Resource 

Management), ζα αλαιχζνπκε εηο βάζνο ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 
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πξνζσπηθνχ πνπ εμάιινπ απνηεινχλ θαη ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ελδηαθέξνληνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

1.2 ΓΟΜΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

 
Ζ αμηνιφγεζε απφδνζεο πξνζσπηθνχ απνηειεί έλα εξγαιείν δηνίθεζεο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. ην δεχηεξν 

θεθάιαην ινηπφλ ζα επηδησρζεί λα δνζεί έλαο νξηζκφο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ θαη κηα πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Θα αλαθεξζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

φξνπ «Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ» θαη ηνπ πην δφθηκνπ «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ» 

θαη ζα αλαπηπρζνχλ νη αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ θαη νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

Ζ χπαξμε θαζηεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηα ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, εμαζθαιίδνληαο έλα εληαίν θαη δίθαην ηξφπν 

αμηνιφγεζεο βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ζηφρσλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο ησλ απαηηήζεσλ θάζε ζέζεο κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαηφρνπ ηεο ζέζεο. 

θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο «ν 

θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε», λα δηαγλσζηνχλ ηπρφλ  εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ, λα θαζνξηζηνχλ πξφηππα απφδνζεο, λα βειηησζεί ην 

ζχζηεκα πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ, λα επηηεπρζεί ε 

δίθαηε αληακνηβή ηνπο, λα ππάξμεη επαλαπιεξνθφξεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ αλαθνξηθά κε 

ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία βειηίσζήο ηνπ, ζηφρνη πνπ ζα αλαιπζνχλ δηεμνδηθά ζηε 

ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Οπζηαζηηθά ε χπαξμε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο  

βνεζά ηνλ νξγαληζκφ ζηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπ νξγάλσζεο θαη απνηειεί έλαλ 

εζσηεξηθφ κεραληζκφ αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ηελ 

αλάιεςε απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ. ην ηξίην θεθάιαην ινηπφλ αθνχ 

νξίζνπκε ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα αλαιχζνπκε 

ζε δηεμνδηθφ βαζκφ ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο  θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπο ζε ηξείο 

δηαθξηηέο θαηεγνξίεο. Πξηλ ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζα καο απαζρνιήζνπλ 

δεηήκαηα φπσο πνηνί είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αμηνιφγεζε, ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη πξνβιήκαηα θαζψο θαη ιάζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή. 

Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ ζηνλ αμηνινγνχκελν ζρεηηθά κε ηελ απφδνζή ηνπ (feedback). H 

δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλεληεχμεσλ 

αμηνιφγεζεο. ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε εμ‘ νινθιήξνπ κε ηε ζπλέληεπμε 

αμηνιφγεζεο, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζηφρνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηηπρεκέλεο 

αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη. 

ηε ζπλέρεηα ζην πέκπην θεθάιαην ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιένλ πξφζθαηε ρξνλνινγηθά 

αξζξνγξαθία ζα πεξηγξάςνπκε ηηο λέεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ αλαθνξηθά ηφζν κε ηε 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ φζν θαη κε ηηο κεζφδνπο θαη ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ.  

Δπηπξφζζεηα, ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ εμήρζεζαλ κεηά ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηηο 

κεζφδνπο θαη ηε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηηο λέεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ θαη 

ζα πξνβνχκε θαη ζηε δηαηχπσζε νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

Δλ θαηαθιείδη, αο ζεκεησζεί φηη ε κειέηε απηή βαζίδεηαη πάλσ ζε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία πνπ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα ελεκεξσζεί γηα ηηο πην 

εμειηγκέλεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ θαη λα δηακνξθψζεη ηελ πιεξέζηεξε 

δπλαηή εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ζεκεξηλή επηρεηξεκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ «ζπζηεκάησλ βειηίσζεο απφδνζεο πξνζσπηθνχ».  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: Έλλνηα θαη πεξηερόκελν ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά ζα πξνβνχκε ζε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε ηε 

επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Θα παξνπζηάζνπκε ηηο ηέζζεξεηο θάζεηο 

απφ ηηο νπνίεο πέξαζε ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηελ ηζηνξηθή ηεο εμέιημε, 

θαζψο θαη ην ξφιν ηνλ νπνίν αληίζηνηρα δηαδξακάηηδε ν ππεχζπλνο ΓΑΠ ζε θάζε κηα 

απφ ηηο θάζεηο απηέο. Δλ ζπλερεία ζα νξίζνπκε ηη είλαη ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

ηη είλαη ε πξνγελέζηεξε έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ θαη πνηά ε ζρέζε αλάκεζα 

ζηηο δχν απηέο έλλνηεο. Δπηπιένλ, ζα πξνβνχκε θαη ζε κία πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζε κία επηρείξεζε. ηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ καο ζα αλαιχζνπκε ηηο αιιαγέο θαη ηηο εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη επεξεάδνπλ ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη  ελ 

θαηαθιείδη, αθνχ παξνπζηάζνπκε ην νξγαλφγξακκα ηεο ΓΑΠ ζα αλαθέξνπκε θαη ηνπο 

ξφινπο πνπ εθείλε δηαηειεί.  

 

2.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
1
 

 
Ο φξνο Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κπνξεί λα κελ είρε δηαηππσζεί ζηα ηέιε ηνπ 19

νπ
 

αηψλα αλ ν Robert Owen, κνινλφηη επηρεηξεκαηίαο, δελ είρε αληηηαρηεί ζηελ αξρή ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ ηζρπξφηεξνπ ππεξαζπηδφκελνο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ 

ζέιεη θαλείο λα ηρλειαηήζεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο επηζηήκεο απηήο ζα πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ δχν παξακέηξνπο: πξψηνλ φηη αθνινπζεί ηηο ηζηνξηθφ 

θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αηψλα θαη δεχηεξνλ ηε δηαιεθηηθή ηεο 

ζρέζε κε ηελ επηζηήκε ηνπ κάλαηδκελη. 

ηελ ηζηνξηθή ηεο πνξεία ςάρλνληαο λα βξεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο ε Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πέξαζε απφ ηέζζεξηο «θάζεηο» θαη ζε θάζε κία απφ απηέο 

δηαθνξνπνηνχληαλ αληίζηνηρα θαη ν ξφινο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ 

Πφξσλ. Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαιπζνχλ ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο εμέιημεο απηήο θαη νη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

δηακφξθσζή ηνπο: 
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χκθσλα κε ηνλ Cuming
2
 νη πεξίνδνη απηέο είλαη: Πεξίνδνο «Πξφλνηαο» (19

νο 
-αξρέο 

20
νπ

), Πεξίνδνο ηνπ «Δπηζηεκνληθνχ Μάλαηδκελη» (1920-1940), Πεξίνδνο «ησλ 

Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ» (κεηά ησλ Β‘ Παγθφζκην πφιεκν) θαη Πεξίνδνο «ρεδηαζκνχ 

ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» (1980- ήκεξα). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1 

Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ξόινπ ηνπ Τπεύζπλνπ Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

ΠΖΓΖ: Cuming, M., (1986), ―The theory and Practice of Personnel Management‖, 

British Library Cataloguing in Publication Data, London, pp.4-9 

Υξνληθή Πεξίνδνο
Ολνκαζία 

Πεξηόδνπ
Ρόινη Τπεύζπλνπ ΓΑΠ

19νο  - αξρέο 20νπ

1920-1940

Πεξίνδνο 

«Πξφλνηαο»

«Κνηλσληθνχ 

Μεηαξξπζκηζηή» θαη 

«ηειέρνπο Πξφλνηαο»

Πεξίνδνο ηνπ 

«Δπηζηεκνληθνχ 

Μάλαηδκελη»

«Γξαθεηνθξάηεο-

Αλζξσπηζηήο»

Μεηά ησλ Β‘ 

Παγθφζκην πφιεκν

Πεξίνδνο ησλ 

«Βηνκεραληθψλ 

ρέζεσλ»

«Μεζνιαβεηήο»

1980- ήκεξα

Πεξίνδνο 

«ρεδηαζκνχ ηνπ 

Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ»

«Αλαιπηήο-

Πξνγξακκαηηζηήο» θαη 

«χκβνπινο 

ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ»
 

 

ηελ πξψηε ηζηνξηθά «Πεξίνδν ηεο Πξφλνηαο» θχξην ιφγν είραλ νη θνηλσληθέο αιιαγέο. 

Με ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε λα νδεγεί ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηελ γεσξγία ζηε 

καδηθή παξαγσγή πξνέθπςαλ γξήγνξα ζεκαληηθά δεηήκαηα φπσο ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ε εμαζιίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο ξφινο ηνπ ππεπζχλνπ ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ αλ θαη ελεξγνχζε εθηφο επηρείξεζεο ήηαλ αξρηθά απηφο 

ηνπ «Κνηλσληθνχ Μεηαξξπζκηζηή» θαη αξγφηεξα ηνπ «ηειέρνπο Πξφλνηαο,» φξνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηνπο πξψηνπο αλζξψπνπο πνπ δηνξίζηεθαλ ζηε βηνκεραλία κε θαζήθνλ ηε 

βειηίσζε ηεο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ζθνπνί ησλ ππεπζχλσλ απηψλ ήηαλ θπξίσο 

αλζξσπηζηηθνί (Rowntree, Cadbury) εληζρπκέλνη απφ ηελ Υξηζηηαληθή εζηθή πνπ 

επηδείθλπαλ ελίνηε νη εξγνδφηεο. εκαληηθνί ζηαζκνί ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ην 1913 
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πνπ ηδξχζεθε ζην York ηεο Αγγιίαο ην Ηλζηηηνχην ηειερψλ Πξφλνηαο θαη ε 

δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ «Αξρέο Δπηζηεκνληθνχ Μάλαηδκελη» ηνπ Frederic Taylor ην 

1910. Σα πξνγξάκκαηα θνηλσληθψλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο (ππεξεζίεο 

δηαζθέδαζεο, βνήζεηαο, ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ) πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ απηή ηελ 

πεξίνδν ηζρχνπλ σο ηηο κέξεο καο. 

Ζ πεξίνδνο ηνπ «Δπηζηεκνληθνχ Μάλαηδκελη» εληνπίδεηαη ζηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 

20
νπ

 αηψλα θαη πιένλ ζηφρνο δελ είλαη κφλν νη θπζηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ιακβάλεη ρψξα ε εξγαζία αιιά ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

εμεηδίθεπζε ζηειερψλ θαη παξαγσγήο. ηηο αξρέο απηήο ηεο πεξηφδνπ ε νηθνλνκηθή 

χθεζε ρηππάεη ηελ Βξεηαλία, κηα ρψξα βηνκεραληθή, κε απνηέιεζκα πξνζιήςεηο θαη 

απνιχζεηο ρσξίο θξηηήξηα θαη έιεγρν, ρσξίο επζχλε απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο παξά 

κφλν φζα ππνρξενχληαλ νη εξγνδφηεο απφ ηνλ λφκν. Σα ζσκαηεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

κέζα ζε ηφζε αβεβαηφηεηα δελ κπνξνχζαλ παξά λα θξαηήζνπλ ακπληηθή ζέζε
3
. Ζ 

χθεζε μεπεξάζηεθε κε ηελ είζνδν ηεο επηζηήκεο ηνπ Μάλαηδκελη πνπ πξνέβαιε σο 

αίηεκα ηελ πξφζιεςε ζε ζέζεηο εξγαζίαο ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο επηινγήο, κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θπζηθά ζε έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ πξνσζεί ζε δεκηνπξγηθή θαη απνδνηηθή εξγαζία. Έλα παξάδεηγκα ηνπ 

λένπ ξφινπ ηνπ ππεπζχλνπ Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ σο «Γξαθεηνθξάηε-

Αλζξσπηζηή» δίλεηαη κέζα απφ ην Κίλεκα ησλ Αλζξψπηλσλ ρέζεσλ (1924-1950) κε 

θχξην εθπξφζσπν ηνλ Elton Mayo, ην νπνίν ζηεξίρηεθε ζε απνηειέζκαηα πεηξακάησλ 

πνπ έθαλαλ νη ακεξηθάλνη επηζηήκνλεο Elton Mayo θαη Fritz Roethlisberger ζην 

εξγνζηάζην Hawthorne ηεο Western Electric ζην Chicago. Καη απφ απηή ηελ πεξίνδν 

πνιιέο απφ ηηο κεζφδνπο ππνθίλεζεο πνπ πξνηάζεθαλ ηφηε παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα 

ζηνλ ππξήλα ηεο πξαθηηθήο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

Μεηά ηνλ Β‘ Παγθφζκην πφιεκν ε απμεκέλε δήηεζε γηα εξγαζία εληζρχεη ηε δχλακε 

ησλ ζπλδηθαιηζηψλ. Ο δηεζλήο αληαγσληζκφο πηέδεη γηα κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξαγσγή θαη δίλεη έκθαζε ζηελ ζπλεξγαζία φισλ, θξάηνο, 

θνξείο, ζπλδηθάηα, εξγαδφκελνη: «φινη ελσκέλνη γηα λα θεξδίζνπκε ηνλ πφιεκν!»
4
. Ζ 

πεξίνδνο ινηπφλ ησλ «Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ» φπσο νλνκάζηεθε εληζρχζεθε εθηφο απφ 

ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ Μάλαηδκελη θαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο 

Οξγαλσηηθήο πκπεξηθνξάο. Ο ξφινο ηνπ ππεπζχλνπ Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

απηή ηε πεξίνδν είλαη «Γηακεζνιαβεηηθφο» ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμηζνξξνπεζνχλ ηα 

αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, έλαο ξφινο δηφινπ 
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εχθνινο θαζψο ζπρλά δέρεηαη ηα ππξά θαη ηεο αλψηαηεο εγεζίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 ζην ρψξν ηνπ Μάλαηδκελη θεξδίδεη έδαθνο κηα λέα 

πξνζέγγηζε, ε ζεσξία πζηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ηε δηνίθεζε σο ζχζηεκα. Μεγάιε 

ζεκαζία δίλεηαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

αιιειέλδεηα κέξε ελφο εληαίνπ ζπλφινπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Δδψ ν ξφινο ηνπ ππεπζχλνπ Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  ηξέπεηαη 

ζε απηφλ ηνπ «Οξγαλσηηθνχ Σερλνθξάηε» θαη πξνζπαζεί ηαπηφρξνλα λα ζεζπίζεη 

θξηηήξηα γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο  Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ. 

Απφ ην 1980 έσο ηηο κέξεο καο βξηζθφκαζηε ζηελ πεξίνδν «ηνπ ρεδηαζκνχ 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ»: από ηελ κηα πιεπξά ε πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

έπαθξν ην ζύλνιν ησλ δηαζέζηκσλ εξγαζηαθώλ πόξσλ ζε έλαλ νξγαληζκό θαη από ηελ 

άιιε λα δίλεη ν θάζε εξγαδόκελνο όηη θαιύηεξν κπνξεί λα πξνζθέξεη θαζώο θαη λα 

εθπαηδεύεηαη γηα πην απαηηεηηθή θαη κεγαιύηεξε ζε επζύλεο θαη ζε θόξην δνπιεηάο 

εξγαζία
5
.  

ε εζληθφ επίπεδν θξαηψλ απηφ πεξηειάκβαλε νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ κε κέηξα πνπ 

ελζάξξπλαλ ηηο βηνκεραλίεο λα κεηαθεξζνχλ ζε πεξηνρέο κε πςειή αλεξγία. ε επίπεδν 

επηρείξεζεο ν ζρεδηαζκφο αλάπηπμεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ αθνξνχζε ηερληθέο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία ηνπο, δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα αλαπηχζζνληαη πεξεηαίξσ νη ηθαλφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ  γηα πηζαλέο κειινληηθέο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο
6
. Ο ξφινο ηνπ ππεπζχλνπ 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Πξνζσπηθνχ εμειίρηεθε απφ «Αλαιπηή – Πξνγξακκαηηζηή» ηε 

δεθαεηία ηνπ ‗80 ζε «χκβνπιν ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ» ηε 

δεθαεηία ηνπ ‗90. 

Πιένλ θαίλεηαη θαζαξά ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ απφ απηφλ ηνπ Μάλαηδκελη. πσο ηνλίδεη θαη ν Cuming: ν εηδηθόο Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ παίδεη έλαλ πην δπλακηθό ξόιν ζε κηα επηρείξεζε θαζώο είλαη θαζήθνλ ηνπ 

εθηόο ησλ άιισλ λα ζπκβνπιεύεη πώο ην ππάξρνλ πξνζσπηθό θαη νη εξγαζηαθνί πόξνη 

κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ώζηε λα είλαη ζπλαγσλίζηκνη θαη ζε κειινληηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ: πξέπεη λα κπνξεί λα πξνβιέπεη θαηαζηάζεηο
7
. 

χκθσλα κε ηνλ Καλειιφπνπιν (1990)
8
, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζηνλ 

ειιεληθφ ηνκέα, ηα πξνζφληα πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία ηνπ ππεχζπλνπ ηξαηεγηθήο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηελ Διιάδα είλαη ηα αθφινπζα: 
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 Γηνηθεηηθή Πείξα 

 Γλώζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο 

 Γλώζε θηινζνθίαο, θνπιηνύξαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Απνηειεζκαηηθόηεηα σο ππεύζπλνπ πξνζσπηθνύ 

 Ιθαλόηεηα δηαπξαγκαηεύζεσλ 

 Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε 

 Καιέο δεκόζηεο ζρέζεηο/ Κνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

 Υπνκνλεηηθόο θαη επίκνλνο 

 Αθέξαηνο 

 Καιέο ζρέζεηο κε ζπλδηθαιηζηέο 

 Σεβαζκόο 

 Καιόο άλζξσπνο 

 Αθνζίσζε ζηνλ Πξντζηάκελν 

 

Ο εξγαζηαθφο ρψξνο δελ αλαπηχζζεηαη απνθνκκέλνο απφ ηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε απηφλ. Καηά ζπλέπεηα ε αιιειεμάξηεζε ηεο εξγαζηαθήο 

θαη θνηλσληθήο θνπιηνχξαο ζα νδεγήζεη ζε πεξεηαίξσ εμειίμεηο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ. Καηά ηνλ Cuming κηα πηζαλή επφκελε εθδνρή ηνπ 

ξφινπ ηνπ Γηεπζπληή Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ίζσο λα είλαη απηή ηνπ « Πνιίηε Δξγαζίαο »: 

Λνγηθή πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη εμνπζία, ζε επηκόξθσζε θαη θαξηέξα, ν ζηαζεξόο 

ζύλδεζκνο κεηαμύ εξγνδόηε θαη εξγαδνκέλνπ πνπ πξνζδνθεί από ηελ εξγαζία ηνπ 

πλεπκαηηθή αλέιημε
9
. 

 

2.2 ΟΡΗΜΟΗ 

 
Σα ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γίλνληαη ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ε νπνία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ζην 

πεδίν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Υξήζηκν ζα ήηαλ ινηπφλ λα εμεηάζνπκε ηη 

είλαη ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, ηη είλαη ε πξνγελέζηεξε έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο 

Πξνζσπηθνχ θαη πνηα ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο έλλνηεο. 
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Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη ν κνληέξλνο φξνο γηα απηφ πνπ παξαδνζηαθά 

νλνκαδφηαλ Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ. Αο παξαηεξήζνπκε φκσο ηη αλαθέξεηαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηνλ φξν απηφλ. «Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ (Personnel 

Management) είλαη ε ζηξαηνιόγεζε (δειαδή αλαδήηεζε θαη εμεύξεζε), ε επηινγή, ε 

αλάπηπμε, ε αμηνπνίεζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ ζηνπο νξγαληζκνύο, 

επηρεηξήζεηο ή ππεξεζίεο
10

». Πξνο ηεο ίδηα θαηεχζπλζε ν Cuming
11

 ζε κηα πεξηζζφηεξν 

απινπζηεπκέλε εθδνρή δηαηχπσζε φηη: «ε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ αζρνιείηαη κε ηελ 

απφθηεζε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ πξνζσπηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη έρνληαο 

απνθηήζεη ην πξνζσπηθφ απηφ, θξνληίδεη γηα απηφ έηζη ψζηε ηα άηνκα απηά λα ζέινπλ 

λα κείλνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο θαη λα θάλνπλ φηη θαιχηεξν κπνξνχλ γηα απηήλ». 

Έλαο πην «επίζεκνο» νξηζκφο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, έηζη φπσο 

δηακνξθψζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνχ: «Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ 

είλαη έλα κέξνο ηνπ κάλαηδκελη πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο αλζξψπνπο ζηε δνπιεηά ηνπο, 

θαζψο θαη κε ηηο ζρέζεηο ηνπο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Ο ζηφρνο ηεο είλαη λα ελψζεη θαη 

αλαπηχμεη κέζα ζε κηα ελεξγφ επηρείξεζε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ απνηεινχλ 

ηνλ νξγαληζκφ θαη δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νκάδσλ, λα ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα ζπλεηζθέξνπλ φζν πην πνιχ κπνξνχλ ζηελ 

επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο αλζξψπηλεο θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ησλ αιιαγψλ ζηνπο νξγαληζκνχο θαη γηα ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο 

κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο ζηελ 

θνηλσλία
12

».  

Οη Παπαιεμαλδξή, Υαιηθηάο θαη Παλαγησηνπνχινπ
13

 εμεγνχλ ηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο 

Πξνζσπηθνχ σο εμήο: «Η Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ αζρνιείηαη κε ηα άηνκα θαη ηνλ θύθιν 

δσήο ηνπο κέζα ζηνλ νξγαληζκό. Σε γεληθέο γξακκέο νη εξγαδόκελνη πξνζιακβάλνληαη 

ζηνλ νξγαληζκό, εθπαηδεύνληαη, πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, αμηνινγνύληαη, 

ακείβνληαη θαη απνρσξνύλ γηα ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ιόγν. Έηζη ηα εξγαιεία ηεο Γηνίθεζεο 

Πξνζσπηθνύ είλαη: ε ζηειέρσζε θαη ε επηινγή, ε εθπαίδεπζε, νη ακνηβέο θαη παξνρέο γηα 

επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο απόδνζεο θαη ηέινο ε απνρώξεζε, ελώ ζπγρξόλσο, ε επαθή θαη 

νη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζηαθήο 

εηξήλεο απνηεινύλ ην θύξην κέιεκα ζηηο κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο. Σπρλά νη ιεηηνπξγίεο 

απηέο γίλνληαη επαλαιεπηηθά ρσξίο λα εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Σηα πιαίζηα 

απηνύ ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ, ην νξγαλσηηθό πεξηβάιινλ ζεσξείηαη δεδνκέλν θαη ε 

Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ πξνζπαζεί λα ελαξκνλίζεη ηα κεραληζηηθά εξγαιεία πνπ δηαζέηεη 
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ρσξίο λα επηρεηξεί ηελ αιιαγή, ηελ εμέηαζή ηνπο ή ηελ ζύλδεζή ηνπο κε ηνπο ζηξαηεγηθνύο 

ζηόρνπο ηεο επηρείξεζεο». 

 

ην ζεκείν απηφ, αθνχ νξίζακε ηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν, αθνχ πξψηηζηα επηζεκάλνπκε ηη νξίδνπκε σο «αλζξψπηλνπο πφξνπο», λα 

δηαηππψζνπκε θαη ηνπο νξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

 

Ο φξνο «αλζξψπηλνη πφξνη ππνδειψλεη: φηη νη άλζξσπνη έρνπλ δπλαηφηεηεο πνπ 

νδεγνχλ ηελ νξγαλσζηαθή απφδνζε. Αλζξψπηλνη πφξνη νλνκάδνληαη νη άλζξσπνη πνπ 

εξγάδνληαη ζε κηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο νξηζκέλεο εξγαζίεο, 

έξγα θαη ιεηηνπξγίεο, κε αληάιιαγκα κηζζνχο, πιεξσκέο θαη άιια βξαβεία»
14

. Οη 

Jackson θαη Schuler
15

 νξίδνπλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο «σο ηα δηαζέζηκα πξνζφληα 

θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη 

ζπλεηζθέξνπλ δπλακηθά ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο, ηνπο 

νξάκαηνο , ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ». 

 

Ο φξνο Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (Human Resource Management) ρξεζηκνπνηείηαη 

ελαιιαθηηθά κε ηνπο φξνπο Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα ή Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ. Οη Cascio θαη  Award
16

 νξίδνπλ ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ «σο ηε 

πξνζέιθπζε, επηινγή, δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ 

κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ» ελψ νη DeNisi θαη 

Griffin
17

 νξίδνπλ ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ «σο ην θαηαλνεηφ ζχλνιν απφ 

δηνηθεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε 

ελφο θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηξφπνπ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα». Δπηπξνζζέησο, ν Υπηήξεο
18

 δηαηππψλεη φηη «σο 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ λνείηαη έλα ζύλνιν ελεξγεηώλ, ζηξαηεγηθώλ θαη 

ιεηηνπξγηθώλ, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, γηα λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα απνθηήζεη, δηαηεξήζεη 

θαη αμηνπνηήζεη ηθαλνύο εξγαδνκέλνπο πνπ ζα εθηεινύλ επηηπρώο θαη κε παξαγσγηθό 

ηξόπν ην έξγν ηνπο».  

Μεηά θαη ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ, θαλείο κπνξεί λα δηεξσηεζεί αλ φλησο 

ππάξρεη ελλνηνινγηθή δηαθνξά πεξηερνκέλνπ ή απιά θάλνπκε ιφγν γηα ην ίδην 

πεξηερφκελν κε δηαθνξεηηθή ηηηινθφξεζε. Γηα ηελ επίιπζε θαη απνζαθήληζε ηεο ελ 

ιφγσ θαηάζηαζεο νη Παπαιεμαλδξή, Υαιηθηάο, Παλαγησηνπνχινπ
19

, εληνπίδνπλ θαη 
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επηζεκαίλνπλ ηηο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ φξν Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ 

θαη Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ή Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Παξάγνληα ή Γηνίθεζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ:   

 

 Δλώ ε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ παξνπζηάδεηαη ζαλ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζηνρεύεη ζε πθηζηακέλνπο, ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ 

 Ο θύξηνο ζηόρνο ηεο Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ είλαη ε επίιπζε θαζεκεξηλώλ 

πξνβιεκάησλ, όπσο νη απνπζίεο θαη ε δπζαξέζθεηα από ηελ εξγαζία, ελώ γηα ηε 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ζεκαζία έρνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επηηπγράλνληαη ζε επίπεδν νιόθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνύ, όπσο ε απνδνηηθόηεηα, ε 

πνηόηεηα θαη ε ζύλδεζε κε ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο επηρείξεζεο 

 Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ δίλεη έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε θαη δηακόξθσζε 

ηεο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνύξαο από ηα αλώηεξα ζηειέρε, κε ηξόπν ώζηε απηή λα 

ελαξκνλίδεηαη, λα πξνβάιιεη ηηο αμίεο θαη ηα νξάκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ζπληειεί ζηελ ελζσκάησζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή, θάηη πνπ θαίλεηαη λα κελ 

απαζρνιεί ηε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ 

 Η Γηνίθεζε Πξνζσπηθνύ εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζηε αηνκηθή εξγαζία, ζηα ζηελά 

νξηνζεηεκέλα θαζήθνληα θαη ζηελ ηεξαξρία, ζε αληίζεζε κε ηελ Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, πνπ πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε 

δηνίθεζε ηεο απόδνζεο θαη ηελ επειημία 

 Η Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ αληηθαηνπηξίδεη έλα ζύλζεην ςπρνινγηθό 

ζπκβόιαην κεηαμύ δύν κεξώλ, ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο, 

ηα νπνία εμαξηώληαη όιν  θαη πεξηζζόηεξν ην έλα από ην άιιν. Απηό εμεγεί γηαηί 

πνιιέο πξσηνπόξεο επηρεηξήζεηο επελδύνπλ ζην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπο, αθόκα 

θαη ζε επνρέο κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

 

Δλ θαηαθιείδη, πέξα απφ ηηο παξαπάλσ δηαθνξέο απηφ πνπ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί είλαη φηη «ε νπζία είλαη πσο λα δηνηθήζεη θαλείο απνηειεζκαηηθά ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ εξγάδνληαη ζε κηα επηρείξεζε αλεμαξηήησο ηνπ νλόκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Ο δόθηκνο όξνο Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θξίλεηαη όκσο σο ν 

νξζόηεξνο, δηόηη είλαη επξύηεξνο θαη δίλεη ζηξαηεγηθή έκθαζε ζηε δηνίθεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη όρη απιώο ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αληακνηβή ηνπο»
20

.  
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2.3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 
Γεδνκέλνπ φηη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε ε πνηθηιία θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ, νθείινπκε ζην 

ζεκείν απηφ λα νξίζνπκε ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ ζε κία επηρείξεζε: 

 

Δμσηεξηθό θαη Οξγαλσζηαθό Πεξηβάιινλ: Οη αιιαγέο ζπλζεθψλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ (ηαρχηεηα αιιαγψλ, δηεζλνπνίεζε, αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, 

δηαθνξεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ, κεηαβαιιφκελνη ξφινη ζηε νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία, 

έιιεηςε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη απφηνκε αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, 

ξαγδαία αλάπηπμε ηερλνινγίαο, αλάπηπμε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

ζπγθεληξνπνίεζε-ζπγρσλεχζεηο-εμαγνξέο) ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζην 

ελδνεπηρεηξεζηαθφ (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, αλαζρεδηαζκφο επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ελδπλάκσζε πξνζσπηθνχ, ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε, νξγαλσζηαθή 

κάζεζε, νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, εμσηεξίθεπζε ιεηηνπξγηψλ, πξνζηηζέκελε αμία, 

κείσζε ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, απνθέληξσζε, κείσζε πξνζσπηθνχ, ελδν-

επηρεηξεκαηηθφηεηα) επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή πνπ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηήζεη ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

 

Αλάιπζε θαη Πεξηγξαθή Θέζεσλ Δξγαζίαο: Ζ αλάιπζε εξγαζίαο είλαη κηα 

δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ελππάξρνπλ κέζα ζε κηα επηρείξεζε, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

πξνζιεθζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ
21

. Ζ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη 

κέζν ηεο αλάιπζεο εξγαζίαο, ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπηπρζνχλ αθελφο 

νη πεξηγξαθέο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ηη ζπλεπάγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, θαη 

αθεηέξνπ νη πξνδηαγξαθέο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ην είδνπο ησλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

λα πξνζιεθζνχλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία
22

. Ζ Αλάιπζε Δξγαζίαο παίδεη θεληξηθφ 

ξφιν ζηελ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, θαζψο ε πιεξνθφξεζε πνπ ζπλεπάγεηαη 

απνηειεί ηελ βάζε γηα πάξα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα 

απηήο. Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζε ηεο εξγαζίαο ζπκβάιιεη ζηα παξαθάησ
23

: 
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 ηελ παξάιεηςε κε ρξήζηκσλ πξνζφλησλ, ηα νπνία ην κφλν πνπ ζα έθαλαλ είλαη 

λα παξνπζηάδνπλ πην πνιχπινθα ηελ εξγαζία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζεζκηθά 

πξνβιήκαηα, 

 ηελ αλαθάιπςε ζηνηρείσλ ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία επζχλνληαη γηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

 ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

 ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαδνκέλνπ, γηα ηελ θαηάιιειε ζέζε, 

 ηνλ εληνπηζκφ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο, 

 ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ απφδνζεο εξγαζίαο,  

 ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θαηάιιειεο γη‘ απηνχο ζέζεηο ψζηε λα 

αμηνπνηνχληαη πιήξσο θαη ηέινο, 

 ηε δίθαηε αληακνηβή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

Πξνγξακκαηηζκόο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ: πσο εχινγα κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

θαλείο θαη απφ ηελ εηπκνινγία ησλ ιέμεσλ, ν πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

αλαθέξεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξφβιεςε ησλ ειιείςεσλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ απηψλ. 

 

Πξνζέιθπζε (Recruitment) θαη Δπηινγή (Selection) ππνςεθίσλ
24

: Ζ πξνζέιθπζε 

θαη ε επηινγή ππνςεθίσλ  απνηεινχλ ηδηαίηεξα  ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Ζ πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ θξίλνληαη ρξήζηκεο πξνθεηκέλνπ ηφζν λα ελεκεξσζνχλ φζν θαη λα 

πεηζζνχλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα απαζρφιεζε ζηελ εηαηξεία νη πην θαηάιιεινη 

ππνςήθηνη. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε εζσηεξηθά (πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ ή 

εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ ηεο επηρείξεζεο-job posting, βάζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ, 

ζπζηάζεηο εξγαδνκέλσλ, πξναγσγέο θαη κεηαζέζεηο)  είηε εμσηεξηθά (αγγειίεο ζε 

εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ή δεκνζίεπζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εχξεζε 

πξνζσπηθνχ φπσο ην Kariera, Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(ΟΑΔΓ), επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ζσκαηεία, δηαθεκίζεηο ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ 

ηειεφξαζε, γξαθεία δηαζχλδεζεο παλεπηζηεκίσλ, εκέξεο θαξηέξαο, γξαθεία επξέζεσο 

εξγαζίαο, αθίζεο ζε θεληξηθνχο δξφκνπο. Ζ ππεξεζία πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα 
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πξνζιάβεη έλαλ ππνςήθην, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν γηα ηελ αξκφδηα 

πεξίπησζε ζχζηεκα επηινγήο πξνζσπηθνχ (ζπλεληεχμεηο, γλσζηηθά ηεζη).  

 

Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε (Development)
25

: Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κηαο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηελ επίηεπμε ηεο αλακελφκελεο 

απφδνζεο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο 

πξνζαξκνγήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο λέεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα 

είλαη ζπλερήο, θαη λα κελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα βξαρπρξφληα δηαδηθαζία απνθνκκέλε 

απφ ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο θαη δξάζεηο ηεο εηαηξείαο. Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε  

ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη θαηά επέθηαζε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο. Σέινο, ε 

ππνςήθηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αλάγθε θάζε εξγαδφκελνπ γηα 

αλαγλψξηζε θαη γηα νινθιήξσζε, ζχκθσλα κε ηελ ππξακίδα ηνπ Maslow  παξέρνληαο 

επθαηξίεο γηα αλέιημε κε θξηηήξην ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Αμηνιόγεζε Δξγαδνκέλνπ (Performance Appraisal)
26

: Ζ αμηνιφγεζε απφδνζεο 

ζεκαίλεη λα αμηνινγείο ηελ απφδνζε ελφο εξγαδνκέλνπ ζπγθξηλφκελε κε ηα θξηηήξηα 

απφδνζεο πνπ ηνπ έρεηο αξρηθά ζέζεη. Ζ επηρείξεζε είλαη αλαγθαίν λα έρεη 

θαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

νχησο ψζηε λα θαζνξίδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο θέξλεη εηο πέξαο ηελ 

εξγαζία ηνπ απνδνηηθά. Ζ αμηνιφγεζε απφδνζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη:  

 

 Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζρεηηθά 

κε ηελ πξναγσγή θαη ηελ αχμεζε κηζζνχ 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επφπηε θαη ηνλ ππάιιειν λα αλαπηχμνπλ απφ θνηλνχ 

έλα ζρέδην δηφξζσζεο ησλ ειιείςεσλ θαη λα ζέζνπλ λένπο ζηφρνπο αλαθνξηθά 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 Βνεζά ζην ―career planning‖, θαζψο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε ηηο 

θηινδνμίεο θαξηέξαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ππφ ην θσο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηνπ 
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 πκβάιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

 

Ακνηβέο θαη Παξνρέο (rewards)
27

: Έλαο παξάγνληαο πνπ είλαη ηθαλφο λα θαζνξίζεη ηηο 

επηινγέο κηαο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο είλαη θαη ε ακνηβή. 

Ζ ακνηβή ηνπ εξγαδνκέλνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε είδνπο πιεξσκή ή αληακνηβή πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπο. Ζ έλλνηα 

ηεο ακνηβήο εκπεξηέρεη δχν ζπζηαηηθά: ηελ άκεζε νηθνλνκηθή πιεξσκή (ππφ κνξθή 

ακνηβήο, κηζζνχ, θηλήηξνπ, πξνκήζεηαο, bonus) θαη ηελ έκκεζε πιεξσκή (ππφ κνξθή 

νηθνλνκηθψλ πξνλνκίσλ – επηδνκάησλ φπσο αζθάιηζε θαη άδεηα γηα δηαθνπέο). Πέξαλ 

ηνπ κηζζνχ έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα αληακεηθζεί γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε επαίλνπο, 

βξαβεία θαη σο γλσζηφλ κε πξναγσγέο. 

 

Γηνίθεζε Απόδνζεο (Performance Management)
28

: Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ 

βνεζά ηνπο κάλαηδεξ λα θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ εξγαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ, λα αμηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ σο 

πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη κεηά λα ηνλ επηβξαβεχνπλ κε ηελ ειπίδα φηη απηφ 

εμππεξεηεί ηφζν ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηηο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ηνπ 

αηφκνπ, θαιείηαη «performance management». ηελ θαξδηά ηνπ «performance 

management» είλαη ε ηδέα φηη νη πξνζπάζεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο δεδνκέλνπ φηη ηδεαηά ζε θάζε εηαηξεία 

ππάξρεη κηα ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ. 

 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο (Employment Relationships): Ο ηνκέαο ησλ εξγαζηαθψλ 

ζρέζεσλ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ ζπλδηθάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηηο ζπκθσλίεο ηφζν γηα ηηο 

ακνηβέο φζν θαη γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο, ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα θα. 

 

Δζσηεξηθή Δπηθνηλσλία (Internal Communication)
29

: Κάλνληαο ιφγν γηα εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία, αλαθεξφκαζηε ζε εθείλε ηελ επηθνηλσλία  πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Μπνξεί λα εκθαληζηεί κε πνιιέο κνξθέο, φπσο νη 

πξφζσπν κε πξφζσπν πεξηζηαζηαθέο ζπλνκηιίεο, νη επίζεκεο ζπλεδξηάζεηο, ηα 

ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία, ηα ππνκλήκαηα θα . ε γεληθέο γξακκέο αλαθεξφκαζηε ζηελ 
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απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη αληηζηξφθσο επηθνηλσλία. Ζ εζσηεξηθή επηθνηλσλία βνεζά 

ηνπο ππαιιήινπο λα θαηαλνήζνπλ ην φξακα, ηηο αμίεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο. Κξαηά ην πξνζσπηθφ ελήκεξν γηα ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηε δηαρείξηζε θαη φηαλ εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά, κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκε ζε θξίζηκεο πεξηπηψζεηο παξέρνληαο ζηνπο ππαιιήινπο ηε γλψζε λα 

ρεηξηζηνχλ θαηάιιεια ηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο. Με ηε δηαηήξεζε ησλ αλνηθηψλ 

γξακκψλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη ηζρπξφηεξεο ζρέζεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο θαη λα 

ζθπξειαηεζεί θαη ε  αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο. 

 

Οξγαλσζηαθή θαη Γηνηθεηηθή Αλάπηπμε (Business Development): Αλαινγηδφκελνη 

ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αιιαγέο θαζψο επίζεο θαη 

λα ζπκβάιιεη θαη ζηε δηαξθή νξγαλσζηαθή θαη δηνηθεηηθή αλάπηπμε. Οη άκεζεο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, εθηφο ησλ άιισλ πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ, ηε 

δηνίθεζε ησλ αιιαγψλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ κάλαηδκελη θαη ηεο εγεζίαο, ηε δηαρείξηζε 

ηεο γλψζεο θαη ηε ζηξαηεγηθή επζπγξάκκηζε ησλ δνκψλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

δηεξγαζηψλ
30

.  

 

2.4 ΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 
Οη επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

δηάθνξεο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

αιιαγέο απηέο ζπληεινχληαη ζε δχν επίπεδα, ην εμσηεξηθφ θαη ην νξγαλσζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί. 
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2.4.1 ΑΛΛΑΓΔ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

Σαρύηεηα αιιαγώλ: ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη 

αλαπηχζζνληαη νη επηρεηξήζεηο είλαη θπζηθφ πσο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ ρξεηάδεηαη 

λα πξνζαξκφδνληαη ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα ηφζν απνηειεζκαηηθά φζν θαη γξήγνξα. Οη 

επηρεηξήζεηο γίλνληαη πεξηζζφηεξν παγθφζκηεο, ζηαζεξφηεξεο, πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηνλ πειάηε θαη πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλεο ζηελ πνηφηεηα, αιιά 

πάλσ απφ φια νη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο αιιάδνπλ ζπλέρεηα θαη πξέπεη λα γίλνληαη φζν 

ην δπλαηφ πην επέιηθηεο θαη δπλακηθέο. Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ 

έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο: πνιηηηζηηθέο αιιαγέο, δνκηθέο αιιαγέο θαη αιιαγέο ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πνιηηηθέο. ήκεξα ζρεδφλ φινη νη νξγαληζκνί εθηεινχλ θάπνηνπ 

είδνπο πξφγξακκα νξγαλσηηθήο αιιαγήο. Απηά ηα πξνγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζπρλά 

ζαλ αλαδηάξζξσζε, αλαδηνξγάλσζε θαη πνηνηηθή δηαρείξηζε ζπλερήο βειηίσζε 

δηαδηθαζηψλ, ελίζρπζε ππαιιήισλ θαη εζηίαζε ζηνλ πειάηε
31

. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία 

πσο ε ιεηηνπξγία ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  πξέπεη λα ππνζηεί βαζηέο αιιαγέο 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη ζηνλ επφκελν αηψλα
32

. Σν ηκήκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιε απηή ηελ δηαδηθαζία: γηα λα βνεζήζεη ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αιιαγή πνπ ιακβάλεη ρψξα, ρξεηάδνληαη αξκφδηνη γηα απηφ ηνλ 

ξφιν. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ ζεσξνχληαη ηα πην ζεκαληηθά πξφζσπα γηα ηελ επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο απηήο  

αιιαγήο
33

. Οθείινπκε λα κελ παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ηάζεηο ζην νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ επζχλνληαη γηα ηελ αλάγθε γηα κεηαηξνπή
34

. 

 

Ζ Γηεζλνπνίεζε / Παγθνζκηνπνίεζε (globalization) πνπ νξίδεηαη σο ε εμάπισζε 

νηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη νη πνιηηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

πξνζαξκνγέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ κεηάδνζε απηή, είλαη κηα δχλακε πνπ είλαη θαλεξή 

ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη πνπ είλαη ζρεδφλ απίζαλν λα ζηακαηήζεη
35

. 

Γηα πνιινχο νξγαληζκνχο, ην λα αλαπηπρζεί κηα παγθφζκηα αληίιεςε ζα είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο επηβίσζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. πλεπψο, νη παγθφζκηνη νξγαλσηηθνί 

θαλφλεο θαη δνκέο ζα είλαη αλαγθαίνη θαη ζα είλαη ππνρξεσηηθφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

λα ηηο αθνινπζεί. Οη δηεπζπληέο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κπνξνχλ λα παίμνπλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ησλ εηαηξεηψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ κεηάβαζε ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπο ζηελ αξέλα ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ γλψζε πξαθηηθψλ 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ παγθνζκίσο θαη κέζα ζηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, 
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κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηφλ ηνλ ξφιν. Δπνκέλσο, απηή ε εμέιημε απαηηεί απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ λα βιέπνπλ θαη λα δξνπλ πέξα απφ ηα 

ηνπηθά φξηα θαη λα κεηαθηλνχλ αλζξψπνπο, ηδέεο, πξντφληα θαη πιεξνθνξίεο αλά ηνλ 

θφζκν γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε απαηηεί απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, λα καζαίλνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

ηελ πνηθηιία, ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ αζάθεηα
36

. 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.2 

Αιιαγέο ζην Δμσηεξηθό θαη ην Οξγαλσζηαθό Πεξηβάιινλ 

ΠΖΓΖ: Παπαιεμαλδξή, Ν., Μπνπξαληάο, Ν., (2003), «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», 

Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζει.31 

 

Αιιαγέο ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ Αιιαγέο ζην νξγαλσζηαθό πεξηβάιινλ

· Σαρχηεηα Αιιαγψλ

· Γηεζλνπνίεζε-Παγθνζκηνπνίεζε 

(Globalization)

· Αιιαγέο ζηε Ννκνζεζία

· Γηαθνξεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ 

(Labour Diversity)

· Μεηαβαιιφκελνη Ρφινη ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηελ εξγαζία

· Έιιεηςε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ 

θαη απφηνκε αλάπηπμε ηνπ 

Σξηηνγελνχο Σνκέα

· Ραγδαία αλάπηπμε Σερλνινγίαο

· Αλάπηπμε ησλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ)

· πγθεληξνπνίεζε-πγρσλεχζεηο-

Δμαγνξέο

· Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Total Quality 

Management)

· Αλαζρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

(Business process reengineering)

· Δλδπλάκσζε Πξνζσπηθνχ (empowerment)

· πγθξηηηθή Πξνηππνπνίεζε/Αμηνιφγεζε 

(Benchmarking)

· Οξγαλσζηαθή Μάζεζε-Γηαρείξηζε Γλψζεο 

(knowledge management)

· Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα/Κιίκα

· Δμσηεξίθεπζε Λεηηνπξγηψλ (Outsourcing)

· Πξνζηηζέκελε Αμία (EVA-Economic Value 

Added)

· Μείσζε ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ (Downsizing)

· Δλδν-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Intrapreneurship)
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Αιιαγέο ζηε Ννκνζεζία: Οη λνκηθέο επζχλεο κηαο επηρείξεζεο νξίδνληαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε κέζσ δηαθφξσλ λφκσλ
37

 πνπ ελίνηε είλαη δπλαηφλ λα αιιάμνπλ. Απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο, αλακέλεηαη λα ππαθνχζνπλ ηνπο εθάζηνηε λφκνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ε λνκνζεζία ζηηο ακεξηθάληθεο επηρεηξήζεηο επηβάιιεη λα πξνζιακβάλνληαη 

θαη λα πξνσζνχληαη ηα άηνκα ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα πξνζφληα πνπ 

θαηέρνπλ θαη φρη βαζηδφκελνη ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία 

φπσο είλαη ε ζξεζθεία, ην θχιν θα
38

. ηελ Διιάδα, ε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

δεδνκέλνπ φηη ε απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ππφθεηληαη ζε κηα ζεηξά απζηεξψλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή πεξηνξίδεηαη απφ ηηο Γεληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο 

Δξγαζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ηζρχ λφκνπ
39

. Σν Δξγαηηθφ Γίθαην πξνηάζζεη ηε αξκφδνπζα 

ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο έλαληη ησλ εξγαηηθψλ νκάδσλ θαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπληξέρνπλ δηαθξίζεηο ηα δηθαζηήξηα επηβάιινπλ θπξψζεηο ζηελ επηρείξεζε. 

Παξάδεηγκα ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο ζεκαζίαο ηεο λνκνζεζίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη θαη ην αθφινπζν: ηα δηθαζηήξηα ζεσξνχλ ηνλ 

εθάζηνηε νξγαληζκφ ππεχζπλν γηα ηελ επηινγή εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ην πνηληθφ 

κεηξψν δελ είλαη «ιεπθφ». Αλ ηα πξναλαθεξζέληα άηνκα ηνπνζεηεζνχλ ζε λεπξαιγηθέο 

ζέζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηεχνληαη ηε δηαρείξηζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

πειαηψλ θαη αλαθχςεη πξφβιεκα, ν δπγφο βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα
40

. 

 

Γηαθνξεηηθόηεηα Δξγαδνκέλσλ (Labour diversity): Γεδνκέλνπ φηη ζηηο κέξεο καο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ αιιάδεη θαη θαηά επέθηαζε 

δηαθνξνπνηείηαη θαη ε ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην απνηέιεζκα είλαη λα 

εξγάδνληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο, κε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο θαη πηζηεχσ
41

. Παξφιν πνπ δελ ππάξρεη νκνθσλία 

αλαθνξηθά κε ην ηη νξίδνπκε σο δηαθνξεηηθφηεηα, σζηφζν ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ. Ζ θπιή, ην θχιν, ν πνιηηηζκφο, ε 

εζληθή πξνέιεπζε, ε αλαπεξία, ε ειηθία θαη ε ζξεζθεία απαξηζκνχλ ηα ζηνηρεία ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο
42

. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνιιαπιαζηάδεηαη κε έλαλ νινέλα 

απμαλφκελν ξπζκφ θαη επνκέλσο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ χπαξμε κηαο ηεξάζηηαο 
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αγνξάο εξγαζίαο. Μεξηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη θαη αμίδνπλ λα αλαθεξζνχλ είλαη 

νη αθφινπζεο
43

: 

 

 Οη κεηνλφηεηεο απνηεινχλ έλα κεγάιν κεξίδην ηεο επέθηαζεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο. 

 Ο αξηζκφο κεηαλαζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζηψλ απμάλεηαη δξακαηηθά. 

 ιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κπαίλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Ζ εξγαζηαθή ζχλζεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο αιιάδεη. 

 Οη ειηθησκέλνη απνηεινχλ έλα νινέλα θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη επίζεο έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

Οη αιιαγέο απηέο ζηελ δεκνγξαθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαηεπζχλνπλ ηε Γηνίθεζε  

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζην λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα δηαρεηξίδεηαη έλα πνηθίιν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Απαηηνχληαη ηθαλνί κάλαηδεξ πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εμαιείςνπλ 

φιεο ηηο δηαθξίζεηο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ κέζσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο
44

. Οη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο έρνπλ πεξάζεη ζηελ αληεπίζεζε απηψλ ησλ πέληε κεγάισλ 

αιιαγψλ κε ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ είδνπο νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν νη πξαθηηθέο 

Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηνπ παξειζφληνο δελ ηαηξηάδνπλ πηα. Τηνζεηψληαο λέα 

νξγαλσηηθά ηερλάζκαηα ζρεδηάδνπλ θαηλνχξγηεο πξαθηηθέο γηα αληαγσληζηηθφηεηα, 

επειημία, ζπλερή βειηίσζε θαη απηνδηαρείξηζε
45

. 

 

Μεηαβαιιόκελνη ξόινη ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηελ εξγαζία
46

: Σν ζέκα ηεο 

εξγαδφκελεο κεηέξαο, ηεο νπνίαο ην βάξνο ησλ ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα αλαθνπθηζηεί 

απφ ηελ επηρείξεζε κε θαηάιιεια, θηιηθά πξνο ηελ νηθνγέλεηα κέηξα, είλαη απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηνπ πσο ε αιιαγή ζηνπο ξφινπο ηεο νηθνγέλεηαο 

επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο ζην ρψξν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Ζ αχμεζε ησλ 

νηθνγελεηψλ πνπ θαη νη δχν γνλείο ζέηνπλ πςεινχο ζηφρνπο ζηαδηνδξνκίαο (dual career 

families) θαη ε εκθάληζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο θιεηδηά ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνβάιιεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ παξάγνληα θαη ε 

θηιηθή πξνο ηελ νηθνγέλεηα πνιηηηθή νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ, κε κέηξα φπσο ειαζηηθφ 

σξάξην, γνληθέο άδεηεο θαη παξνρέο, ή ε παξνρή παηδηθνχ ζηαζκνχ κέζα ζηελ 

επηρείξεζε ζεσξείηαη αθφκα θαη σο πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 
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Έιιεηςε επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ θαη απόηνκε αλάπηπμε ηνπ Σνκέα 

ππεξεζηώλ:  Ζ εληππσζηαθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε γηα λέεο εηδηθεχζεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο νδεγεί ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ γηα πνιιέο εηδηθφηεηεο. Ζ απμαλφκελε 

πξνζθνξά εξγαζίαο ζε νξηζκέλεο εηδηθεχζεηο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αλεπαξθή 

πξνζθνξά ζε νξηζκέλεο άιιεο κεηαηξέπεη ηελ θάιπςε νξηζκέλσλ θελψλ ζέζεσλ ζε κηα 

ηδηαίηεξα δπζρεξή δηαδηθαζία
47

.  

 

Ραγδαία Αλάπηπμε Σερλνινγίαο: «Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, αιιάδεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νινθιεξψλεηαη ε εξγαζία θαη ζπλεπψο κεηαβάιιεη ηηο απαηηήζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα θάζε ζέζεο εξγαζίαο, κεηψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο»
48

. Οη κλεκεηψδεηο εμειίμεηο ζηελ δχλακε ησλ ππνινγηζηψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ έρνπλ δηεπθνιχλεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ επειημία ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Κάλνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκεο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ 

αιιάμεη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα αιιάδνπλ ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ηελ θνπιηνχξα. 

Δπεηδή νη πιεξνθνξίεο είλαη άκεζα δηαζέζηκεο, ην ράζκα αλάκεζα ζηελ δηαρείξηζε 

αλψηαηεο θαη θαηψηαηεο βαζκίδαο κεηψλεηαη. Ζ δηαρείξηζε αλψηαηεο βαζκίδαο, κπνξεί 

λα πξνζπεξάζεη ηελ δηαρείξηζε κεζαίαο βαζκίδαο  θαηεπζπλφκελε πξνο ηελ θαηψηαηε 

βαζκίδα δηαρείξηζεο θαη απηφ κπνξεί λα ζπάζεη ηελ αιπζίδα ηεο ηεξαξρίαο θαη κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε αζάθεηα ζηηο αλαθεξφκελεο ζρέζεηο. Δπνκέλσο νη εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηηο παξαδνζηαθέο δνκέο εμνπζίαο. Οη εξγάηεο ζα 

γίλνπλ δηεπζπληέο πιεξνθνξηψλ κε ην λα γίλνπλ ρεηξηζηέο ππνινγηζηψλ. Οη 

παξαδνζηαθνί δηεπζπληέο κπνξεί πιένλ λα κελ είλαη ρξήζηκνη. Καηά επέθηαζε νη 

Αλζξψπηλνη Πφξνη πξέπεη λα βνεζνχλ ηνλ νξγαληζκφ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα 

επαλεθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ, πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη γηα 

αλαζρεδηαζκφ εξγαζηψλ. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα κάζνπλ λα ρεηξίδνληαη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα έρνπλ απνηειέζκαηα ζηελ επηρείξεζή ηνπο
49

.  
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Ζ Αλάπηπμε ησλ Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ): Μπνξεί λα 

παξαηεξήζεη θαλείο φηη θαη ζηε ρψξα καο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αλάπηπμε ησλ κηθξψλ 

θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθά ε αχμεζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηνπο 

αθφινπζνπο παξάγνληεο
50

: 

 

 Σν αίζζεκα αλππαξμίαο, απφ ηε κηα, αζθάιεηαο, απηνλνκίαο θαη κε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη απφ 

ηελ άιιε, ε δπλαηφηεηα επειημίαο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 Ζ είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε δεκηνπξγία απφ 

εθείλεο επηρεηξήζεσλ 

 Όπαξμε πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο 

 

πγθεληξνπνίεζε-πγρσλεύζεηο
51

-Δμαγνξέο
52

: πσο εχινγα κπνξεί λα παξαηεξήζεη 

θαλείο γλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ πξναλαθεξζέλησλ φξσλ, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη 

εμαγνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηά επέθηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ
53

. 

 

2.4.2 ΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Κάλνληαο ιφγν γηα αιιαγέο ζην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ θαηά θχξην ιφγν 

αλαθεξφκαζηε ζηηο δηάθνξεο ηάζεηο ζην ρψξν ηνπ κάλαηδκελη πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθαιψληαο αιιαγέο ζην ππάξρνλ πεξηβάιινλ: 

 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο (Total Quality Management): Ζ έλλνηα ηεο νιηθήο 

πνηφηεηαο έρεη δηαηππσζεί εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ. Ο Feigenbaum αλαγλψξηζε ηε 

ζεκαζία κηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πνηφηεηα ζηελ δεθαεηία ηνπ 1950 θαη 

έπιαζε ηνλ φξν «έιεγρνο νιηθήο πνηφηεηαο» (total quality control). Παξαηήξεζε φηη ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηα αθφινπζα ελλέα 

ζηνηρεία ( 9Ms): αγνξέο, ρξήκαηα, δηαρείξηζε, άλδξεο θαη γπλαίθεο, θίλεηξα, πιηθά, 

κεραλήκαηα θαη κεραλνπνίεζε, ζχγρξνλεο κεζφδνπο πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο. ηε ζπλέρεηα ν πξναλαθεξζέλ φξνο δηεπξχλζεθε θαη 

ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε Naval Air Systems Command πηνζεηεί ηνλ φξν 
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δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο (total quality management) πνπ έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο 

ζηηο επηρεηξήζεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο
54

. 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη έλαο ζρεηηθά λένο ηξφπνο δηνίθεζεο (management) 

επηθεληξσκέλνο ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ καθξνπξφζεζκε 

θεξδνθνξία θαη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο. Έρεη σο βαζηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ επηζπκηψλ 

ησλ πειαηψλ. Ζ έλλνηα ηνπ πειάηε απνθηά λέα δηάζηαζε δηφηη είλαη δηεπξπκέλε, ψζηε 

λα ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνπο εμσηεξηθνύο
55

 πειάηεο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηνπο 

εζσηεξηθνύο
56

. Κάλνπκε ιφγν γηα επηρεηξήζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
57

. 

Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ 

απνδνρή φζν θαη ζηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ αξρψλ
58

: 

 

 Ο πειάηεο απνηειεί ηνλ θύξην θξηηή ηεο πνηόηεηαο (νη επηρεηξήζεηο πνπ 

«αθνπγθξάδνληαη» ηνπο πειάηεο ηνπο γλσξίδνπλ ηη εθείλνη επηζπκνύλ, ηνλ ηξόπν 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπο, θαζώο επίζεο θαη νξηζκέλεο αλάγθεο πνπ 

είλαη δύζθνιν λα εθθξαζηνύλ από απηνύο) 

 Σπκκεηνρή θαη νκαδηθή εξγαζία (όηαλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε παξέρνπλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηα ζσζηά εξγαιεία γηα ηε ιήςε απνηειεζκαηηθώλ απνθάζεσλ 

θαζώο θαη ηελ απαξαίηεηε ειεπζεξία γηα ηηο όπνηεο παξεκβάζεηο, ηόηε είλαη ζρεδόλ 

ζίγνπξν όηη ζην ηέινο ζα απνιακβάλνπλ πεξηζζόηεξν πνηνηηθά πξντόληα θαη 

ππεξεζίεο) 

 Δζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο
59

 θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε (αλ αληί λα απνκνλώζνπκε 

θάζε ηκήκα θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηα ζεσξήζνπκε σο έλα ζύλνιν θαη 

θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηνπο, ηόηε ππάξρνπλ επθαηξίεο 

γηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ. Αλαθεξόκελνη ζηε ζπλερή 

βειηίσζε, θάλνπκε ιόγν όρη κόλν γηα κηθξέο θαη ζηαδηαθέο βειηηώζεηο αιιά θαη 

κεγάιεο θαη απόηνκεο αιιαγέο) 

 

πσο εχινγα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο, γηα λα εθαξκνζηεί ε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο απαηηείηαη φρη κφλν ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηηο 

πξναλαθεξζέληεο αξρέο αιιά θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλσλ 
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Πφξσλ ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηελ νξγάλσζε, 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θα. 

 

Αλαζρεδηαζκόο Δπηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ (Business Process Reengineering): 

Αθνξά ηελ επαλεμέηαζε θαη ηνλ ξηδηθφ αλαζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ
60

 κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζεακαηηθήο βειηίσζεο ζε θξίζηκνπο δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο φπσο είλαη ην θφζηνο, ε πνηφηεηα, ε εμππεξέηεζε θαη ε 

ηαρχηεηα. Ζ επηηπρήο αλαδηνξγάλσζε απαηηεί ηφζν ηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ φζν θαη ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο πξνζθφιιεζεο ζε παιηέο 

παξαδφζεηο θαη ππνζέζεηο. Ο ξηδηθφο επαλαζρεδηαζκφο ζπλεπάγεηαη ηελ παχζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαηαλφεζε θαη επαλαζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο θαζεαπηήο θαη φρη απιά κηα κηθξή βειηίσζε ηεο
61

. 

Δχινγα απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη φηη ν αλαζρεδηαζκφο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ πξνυπνζέηεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, 

θαζψο ζπλεπάγεηαη αιιαγέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε 

θαηαλνκή, ε αλάζεζε θαη ε πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Δλδπλάκσζε Πξνζσπηθνύ (Empowerment): Σα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ κεηψζεη ηελ εμάξηεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο απφ ηνπο αλσηέξνπο 

ηνπο θαη απνδίδνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηνλ πξνζσπηθφ απηνέιεγρν θαη ηελ επζχλε 

θαζελφο μερσξηζηά γηα ην έξγν πνπ πξέπεη λα νινθιεξψζεη. Απηή ε πξαθηηθή 

νλνκάδεηαη ελδπλάκσζε γηαηί κεηαθέξεη ηελ επζχλε απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν ζηνλ 

ππάιιειν. Δλδπλάκσζε πην απιά ζεκαίλεη ην λα παξαρσξήζεηο ηελ εμνπζία ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο νχησο ψζηε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη 

ζε απηφ πνπ νη ίδηνη αηζζάλνληαη φηη είλαη ζσζηφ, λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο 

ηνπο, λα παίξλνπλ ξίζθα θαη λα καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη λα πξνσζνχλ ηελ 

αιιαγή
62

.  

Πέληε απφ ηα δεθαηέζζεξα ζεκεία ηνπ Deming ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο 

ελδπλάκσζεο
63

: 

 

εκείν 6: Καζηέξσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζην ρώξν εξγαζίαο γηα όινπο ηνπ 

εξγαδνκέλνπο 
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εκείν 7: Δζηίαζε ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εγεζία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα εθηεινύλ θαιύηεξα ηελ εξγαζία ηνπο  

εκείν 8: Απνκάθξπλζε ηνπ θόβνπ από ηνπο εξγαδνκέλνπο. Απνθπγή επίπιεμεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα «πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα». 

Δλζάξξπλζε απνηειεζκαηηθήο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ θαη 

δηνίθεζεο. Καηάξγεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηνλ έιεγρν 

εκείν 10: Καηάξγεζε πξνγξακκάησλ, επαίλσλ θαη ζπλζεκάησλ πνπ δεηνύλ λέα επίπεδα 

παξαγσγηθόηεηαο ρσξίο λα παξέρνπλ θαιύηεξεο κεζόδνπο 

εκείν 13: Δλζάξξπλζε ζπλερνύο εθπαίδεπζεο θαη απηό-βειηίσζεο γηα θάζε εξγαδόκελν 

Σα πξναλαθεξζέληα ζεκεία πξνηείλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ πην άκεζα ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, παξέρνληαο ηνπο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε γηα 

ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ, ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε, ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ηα 

θίλεηξα θαζψο θαη ηε ζνθία ηνπ λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ πφηε θαη ηη ζα πξέπεη λα 

θάλνπλ. 

 

Οη λέεο απαηηήζεηο πνπ ζεκαηνδνηεί ε πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο ελδπλάκσζεο 

κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα
64

:  

 

 ηνπο εξγαδφκελνπο πξέπεη λα παξέρεηαη εθπαίδεπζε, πφξνη θαη ελζάξξπλζε 

 Οη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη γηα ηελ πηζαλή χπαξμε 

πεξηηηψλ πεξηνξηζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο 

 Θα πξέπεη λα εληζρπζεί ε αηκφζθαηξα εκπηζηνζχλεο θαη ε απνθπγή 

δπζαξέζθεηα θαη ηηκσξίαο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ κηα απνηπρία 

 Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα αληαιιάζζνληαη ειεχζεξα θαη λα κελ είλαη 

«ζηελά» πξνζηαηεπκέλεο, νχησο ψζηε λα απνηεινχλ πεγή ειέγρνπ θαη άζθεζεο 

εμνπζίαο   

 Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο είλαη 

επηζπκεηέο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο νξγάλσζεο 

 Οη Γηεπζπληέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζηήξημε θαη θαηάξηηζε 

νχησο ψζηε λα πηνζεηήζνπλ έλα ζηπι εγεζίαο πνπ λα επηδέρεηαη ηελ 

ελδπλάκσζε πξνο ηνπο πθηζηακέλνπο 
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Δλδπλάκσζε ζεκαίλεη επίζεο φηη νη εγέηεο-κεηαξξπζκηζηέο πξέπεη λα εγθαηαιείςνπλ 

νξηζκέλεο απφ ηηο εμνπζίεο πνπ θαηείραλ πξνεγνπκέλσο θαη λα ππεξπεδήζνπλ ηνπο 

θφβνπο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα νη εξγαδφκελνη λα 

θαηαρξαζηνχλ ην πξνλφκην ηεο κεηαηφπηζεο ηεο εμνπζίαο. Δπίζεο κε ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, νη δηνηθήζεηο πηζηεχνπλ φηη νη εξγαδφκελνη  ζα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Άηνκα πνπ ελδπλακψλνληαη έρνπλ ηζρπξή ηελ αίζζεζε ηεο 

απηνπξαγκάησζεο θαη αηζζάλνληαη φηη είλαη ηθαλά λα θάλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

απνηειεζκαηηθά. ηαλ ν κάλαηδεξ αλαγλσξίδεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ αλάιεςε 

επζπλψλ, ηφηε θαη απηνί ιεηηνπξγνχλ σο ππεχζπλα άηνκα
65

. 

 

 Οη κάλαηδεξ  γηα λα ελδπλακψζνπλ ηνπο ππαιιήινπο πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηηο 

παξαθάησ νδεγίεο
66

:  

 

 Να δεκηνπξγνύλ επθαηξία ζηνπο ππαιιήινπο ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ 

 Να εμαιείθνπλ ηνπο γξαθεηνθξαηηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

απηνλνκία ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ 

 Να ζέηνπλ πςεινύο ζηόρνπο πνπ λα εκπλένπλ θαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Όηαλ ηα άηνκα αηζζάλνληαη όηη ν ζθνπόο είλαη ζπνπδαίνο, ηόηε είλαη πξόζπκα λα 

αλαιάβνπλ ηελ πξνζσπηθή επζύλε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο  

 

Δλ θαηαθιείδη ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ελδπλάκσζε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο κηα εξγαζία κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. ηεξίδεηαη ζηελ 

εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, δεκηνπξγεί δέζκεπζε θαη ππεξεθάλεηα πξνο ην 

πξφζσπφ ηνπο. Σέινο  παξέρεη επθαηξίεο λα πξνσζήζνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο. 

 

πγθξηηηθή Πξνηππνπνίεζε / Αμηνιόγεζε–ύγθξηζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ Δπηδόζεσλ 

γηα Γείθηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο (Benchmarking): Χο ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε 

νξίδεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζχγθξηζεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ηεο επίδνζεο
67

 κηαο επηρείξεζεο, κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζε παγθφζκην επίπεδν ή αθφκε θαη κε ηα θαιχηεξα ηκήκαηα ζηελ 
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ίδηα ηελ επηρείξεζε. πγθεληξψλνληαο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πσο νη θαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν πέηπραλ ηε ζπγθεθξηκέλε επίδνζε, ρξεζηκνπνηείο ηηο 

ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζαλ βάζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηθψλ ζνπ ζηφρσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ. Πην απιά θάλνπκε ιφγν γηα ηελ αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ
68

 πνπ νδεγνχλ ζηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο. Μέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο 

αμηνιφγεζεο κηα επηρείξεζε αλαθαιχπηεη φρη κφλν ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο 

ίδηαο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ εγεηψλ ηεο βηνκεραλίαο θαη καζαίλεη ην πψο λα 

ελζσκαηψζεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηηο δηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξεί επίζεο λα 

παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ, βνεζψληαο ηνπο ππαιιήινπο λα δνπλ 

ηη κπφξεζαλ νη ππφινηπνη λα θαηαθέξνπλ
69

.  

ηα θπξηφηεξα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ε επηρείξεζε απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε επηδφζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θπξηφηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο είλαη ηα 

αθφινπζα
70

: 

 

 Ο εληνπηζκόο θαη θαηαλόεζε ησλ αληαγσληζηηθώλ αδπλακηώλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

δξαζηεξηόηεηεο θαζνξηζηηθέο γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ αλάπηπμή ηεο 

 Η κεζόδεπζε νξγαλσηηθώλ αιιαγώλ θαη ηξόπσλ ππνθίλεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ 

παξάγνληα πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο λννηξνπίαο ζε 

όια ηα επίπεδα γηα όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία 

βειηηώζεσλ. 

 Η επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ κέζα από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 

θξίζηκσλ παξαγόλησλ επηηπρίαο, ηελ ελεκέξσζή ηνπο πάλσ ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ 

αληαγσληζηώλ θαη από ηελ αλαγλώξηζε ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα αιιαγέο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζε βειηηώζεηο πξντόλησλ θαη δηαδηθαζηώλ. 

 

Δπνκέλσο ε ηερληθή ηνπ benchmarking δελ είλαη απιψο κηα πξνζπάζεηα αληηγξαθήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ άιισλ επηρεηξήζεσλ κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο, αιιά κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εθκάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ θαιχηεξσλ δηαδηθαζηψλ, ζε 

αξκνλία κε ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.  
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Γηαρείξηζε Γλώζεο (Knowledge Management)
71

: Σν ζεκειηψδεο δνκηθφ πιηθφ κηαο 

ζχγρξνλεο εηαηξείαο είλαη ε γλψζε. Γπζηπρψο, ζε ζχγθξηζε κε ηα ρξήκαηα, ηελ 

εξγαζία, ην θεθάιαην θαη ηνλ εμνπιηζκφ είλαη ίζσο ην πην δχζθνιν ζηε δηαρείξηζε ηνπ. 

Ζ γλψζε είλαη εππαζή θαη αλ δελ αλαλεσζεί θαη αλαπιεξσζεί, θαζίζηαηαη άλεπ αμίαο. 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη απφ ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο, ηεο βειηίσζεο θαη  ηεο κέηξεζεο ησλ επηδφζεσλ. Οη 

κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη ζα πξέπεη λα απνξξένπλ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηα δηάθνξα επηηεχγκαηα ηεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

θαηαγξάθνληαη. Σα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο 

γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, ηε ζχγθξηζε κε ηνπο 

«αληαγσληζηέο», θαζψο θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηα, αθξηβή θαη 

έγθαηξα δηαζέζηκα. Καηά ζπλέπεηα ινηπφλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ε θαηαγξαθή ησλ 

πθηζηάκελσλ γλψζεσλ ζηελ επηρείξεζε, ε απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ε θαηαλνκή θαη 

δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ε εξκελεία ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ θαη ε θαιιηέξγεηα 

ηεο νξγαλσζηαθήο κλήκεο
72

. Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ε δηάδνζε 

θαη ε αληαιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο γλψζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο. 

 

Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα: 

 

 Μία νξζή κέζνδν γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο θαζψο θαη 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηφζν ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, φζν θαη ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξέρσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

 Μηα ζπζηηκηθή πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ αθνκνίσζε ηεο 

λέαο γλψζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο θαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζπλερή βειηίσζε 

 Έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηε  δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαζψο θαη θάπνην ηξφπν 

επηθχξσζεο θαη ζχλζεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχληαη  
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 Σελ θνπιηνχξα θαη ηηο αμίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ ζε φιε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα ηελ πιήξε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία απηή 

 

Οξγαλσζηαθή Κνπιηνύξα / Κιίκα (Organizational Culture / Climate):  Ζ 

νξγαλσζηαθή ή εηαηξηθή (Corporate Culture) ή επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα ζπλίζηαηαη 

ζηηο ζηάζεηο, ηηο εκπεηξίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ελφο νξγαληζκνχ. «Δηαηξηθή 

θνπιηνχξα είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξαθνχλ ζπζηήκαηα θνηλψλ 

αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίνη θαζνδεγνχλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο αθφκε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ. Οη ηζρπξέο εηαηξηθέο θνπιηνχξεο 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ παξάγνληεο πξναγσγήο ηεο πςειήο απφδνζεο
73

». 

Μηα επηρείξεζε γηα λα δηακνξθψζεη ηελ νξγαλσζηαθή ηεο θνπιηνχξα, απαηηνχληαη 

πνιιά ρξφληα. Ο Edgar Schein
74

 απνθαίλεηαη φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

αλαπηχζζεηαη εμαηηίαο ησλ δχν παξαθάησ πξνθιήζεσλ, ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη θάζε 

νξγαληζκφο: 

 

i. Τελ αληηκεηώπηζε ηνπ κεηαβαιιόκελνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ν 

νξγαληζκόο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί γηα λα επηβηώζεη 

ii. Τελ εγθαζίδξπζε θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθώλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ 

ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ. Με απηό ν νξγαληζκόο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο 

εζσηεξηθήο νινθιήξσζεο ηνπ αηόκνπ. 

 

Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ινηπφλ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξίπησζε  πνπ ηα κέιε 

αληηιακβάλνληαη κε φκνην ηξφπν ηε γλψζε θαη ηηο ππνζέζεηο φπσο θαη φηαλ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα εμσηεξηθήο πξνζαξκνγήο θαη εζσηεξηθήο νινθιήξσζεο. 

«Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αιιαγή ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ θιίκαηνο πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε, εηζάγνληαο πνιηηηθέο πνπ 

εληζρχνπλ ηε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα θαιχηεξε απφδνζε θαη ηαχηηζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο»
75

. 
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Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηθαλνπνηεί ζπλήζσο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο κηαο 

επηρείξεζεο φπσο
76

: 

 

 Μεηαδίδεη ην αίζζεκα ηεο ηαπηόηεηαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

 Βνεζά ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο πςειόηεξσλ ζηόρσλ 

 Υπνζηεξίδεη ηε ζηαζεξόηεηα ηηο επηρείξεζεο ζαλ θνηλσληθό ζύζηεκα 

 Φξεζηκνπνηείηαη σο πεδίν αλαθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, όηαλ απηνί βξίζθνληαη 

εθηόο επηρείξεζεο θαη απνηειεί ηνλ νδεγό ηνπο γηα θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά 

 

Δθηελέζηεξε αλαθνξά ηεο έλλνηαο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο 

πνπ αλαθεξφκαζηε ηφζν ζηελ θνπιηνχξα θαη ην θιίκα ηεο αμηνιφγεζεο, φζν θαη ζηε 

θηινζνθία ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο.  

 

Δμσηεξίθεπζε Λεηηνπξγηώλ (Outsourcing): Ζ εμσηεξίθεπζε ιεηηνπξγηψλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαζψο 

επίζεο θαη έλα ζεκαληηθφ ηξφπν γηα  ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
77

 θαη ηεο 

πνηφηεηαο
78

. 

Χο εμσηεξίθεπζε ιεηηνπξγηψλ ή ππεξγνιαβία νξίδεηαη «ε αλάζεζε ηεο δηνίθεζεο θαη 

εθηέιεζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή θαη αθφκε κηαο 

νιφθιεξεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε ηξίηνπο». Ζ αλάζεζε απηή γίλεηαη ζπλήζσο 

κε εηήζηα ζπκβφιαηα ή θαη γηα κηθξφηεξε δηάξθεηα. Μηα ηέηνηα πξαθηηθή πάληνηε 

ζπλεπάγεηαη κεγάιν βαζκφ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ακθίδξνκε πιεξνθφξεζε θαη 

θαιφ ζπληνληζκφ
79

. 

«ην ρψξν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο φπσο νη 

πξνζιήςεηο θαη ε εθπαίδεπζε ζπρλά αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Σα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερληθέο outsourcing αθνξνχλ ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ, ηελ εμνηθνλφκεζε ρψξνπ εγθαηάζηαζεο, ηελ αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, θαζψο θαη ηελ απνδέζκεπζε πφξσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε άιισλ ζηφρσλ»
80

. 
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E.V.A. (Economic Value Added): χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο
81

 ζα 

πξέπεη λα εξεπλείηαη ην θαηά πφζν κηα δξαζηεξηφηεηα ή εγρείξεκα ηεο επηρείξεζεο 

πξνζζέηεη νηθνλνκηθή αμία ζην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη θαηά επέθηαζε λα απνθαζηζηεί 

πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζζέηνπλ αμία θαη πξέπεη λα εληζρπζνχλ, πνηεο πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ σο έρνπλ θαη ηέινο πνηεο πξέπεη πηζαλψο λα θαηαξγεζνχλ
82

.  

 

Μείσζε Ηεξαξρηθώλ Δπηπέδσλ (Delayering): θνπφο ηεο κείσζεο ησλ ηεξαξρηθψλ 

επηπέδσλ είλαη ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ιχζεο πξνβιεκάησλ θαη ε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μέζσ απηήο επηηπγράλεηαη θαιχηεξε 

επηθνηλσλία, κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο
83

. 

 

Απνθέληξσζε (decentralization): Ζ δπζθνιία θαζνξηζκνχ ζηφρσλ γηα κηα άπιε θαη 

δχζθνια κεηξήζηκε ππεξεζία πεξηπιέθεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε κεηαθνξά ηεο 

επζχλεο αλαθνξηθά  κε ηε ιήςε απνθάζεσλ
84

. «ιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

θάλνπλ πξνζπάζεηεο κεηαθνξάο ηεο επζχλεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε, ζηνλ ηφπν πνπ είλαη πιεζηέζηεξα θαη ζηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη 

έρνπλ ζηελφηεξε επαθή κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ή κε ζπλζήθεο πνπ 

απαηηνχλ άκεζε αληηκεηψπηζε. Ζ πξαθηηθή απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

παξαδνζηαθή γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε, θαηά ηελ νπνία φιεο νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη ζην θέληξν θαη εθαξκφδνληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ρσξίο ηε 

ζπκκεηνρή ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ»
85

. 

 

Μείσζε Πξνζσπηθνύ (Downsizing): Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο ιφγν 

ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ, νη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζε 

κεηψζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο. Αλαγθάδνληαη λα νδεγεζνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή είηε ιφγν ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο είηε ιφγν 

ηεο παξαγσγήο ζε δηαθνξεηηθή βάζε ιφγσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη πην ζπλήζεηο 

κέζνδνη κείσζεο πξνζσπηθνχ είλαη νη αθφινπζνη
86

: 

 

 Μειωμένερ ώπερ απαζσόληζηρ (δεδνκέλνπ φηη ζε κηα επηρείξεζε ππάξρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ δαπάλεο αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ησλ 

κηζζνινγηθψλ αλαγθψλ , νη εξγαδφκελνη αλαγθάδνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ – 
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εθφζνλ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο-ζε ιηγφηεξεο ψξεο 

απαζρφιεζεο θαη θαηά επέθηαζε ζηηο αληίζηνηρεο πεξηθνπέο ζην κηζζφ ηνπο) 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή γλσζηφο είλαη θαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζπλάκα εθαξκφδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο, εξγαδφκελνη part-

time. Οπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε εθείλνπο ηνπ ππαιιήινπο πνπ ζε αληίζεζε 

κε ην θαλνληθφ σξάξην ησλ 8σξψλ/εκεξηζίσο, εξγάδνληαη 4ψξεο/εκεξεζίσο. 

 «Δανεικοί» (επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζηελ πξαθηηθή ηνπ «δαλεηζκνχ» ησλ 

ζηειερψλ ηνπο ζε άιιεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κέρξηο φηνπ κπνξέζνπλ θαη πάιη 

λα θαιχςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απαηηήζεηο θαη λα ηνπο 

επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ)   

 Άδεια άνες αποδοσών 

 Μια θέζη επγαζίαρ ανά δύο επγαζόμενοςρ (κε ζηόρν λα κπνξέζνπλ λα 

παξακείλνπλ ζηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία βάζε δύν 

εξγαδόκελνη εθ πεξηηξνπήο εθηεινύλ ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα εξγαζίαο) 

 Έξοδοι σωπίρ αναπλήπωζη 

 Ππόωπη ζςνηαξιοδόηηζη (κε ηε βνήζεηα δειεαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, 

νη γεξαηφηεξνη ή νη πνιινί θνληά ζηε ζπληαμηνδφηεζε εξγαδφκελνη σζνχληαη 

πξνο απνρψξεζε) 

 Διαθεζιμόηηηα  

 Εθελούζια έξοδορ (επηπξόζζεηα ηεο λνκηθήο απνδεκίσζεο παξέρνληαη θίλεηξα 

γηα εθείλνπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ δέρνληαη λα απνιπζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο 

πξαθηηθήο ηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ) 

 

Σέινο πνιιέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνβαίλνπλ ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, επηιέγνπλ 

λα κελ πξνβνχλ ζε απνιχζεηο αιιά λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο είηε 

κεηαθηλψληαο ηνπο ζε άιινπο ηνκείο απαζρφιεζεο (―redeployees‖) κε ηνπο νπνίνπο 

ζρεηίδεηαη θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε, είηε λα ηνπο δηαηεξήζνπλ σο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο ή αθφκα θαη σο ζπκβνχινπο, είηε ηέινο σο πξνζσξηλνχο ππαιιήινπο
87

. 

 

Δλδν-επηρεηξεκαηηθόηεηα
88

 (Intrapreneurship): Ζ γέλλεζε λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

πιαίζηα ησλ ήδε  πθηζηακέλσλ, ιακβάλνληαο ηε κνξθή ηεο εζσηεξηθήο θαηλνηνκία, ηνπ 

εγρεηξήκαηνο-ξίζθνπ, ηεο αλνηθνδφκεζεο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο αλαλέσζεο ησλ 

ππαξρφλησλ βαζηθψλ ηδεψλ ηεο, θαιείηαη ελδν-επηρεηξεκαηηθφηεηα. Μηα κεγάιε 
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επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα  ζην 

εζσηεξηθφ ηεο, ζα πξέπεη λα επηιέμεη κηα δνκή πνπ ζα δψζεη ζηε λέα επηρεηξεκαηηθή  

κνλάδα ην θαηάιιειν πνζνζηφ ειεπζεξίαο-δηαηεξψληαο παξάιιεια θαη θάπνην βαζκφ 

ειέγρνπ- θαη ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα επηιέμεη εθείλν ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζα 

είλαη εθνδηαζκφ κε δεκηνπξγηθφ θαη ξηςνθίλδπλν πλεχκα
89

. 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη εμσηεξηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπλεπψο ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ θαιείηαη λα παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ησλ 

δηαθφξσλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

2.5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 
«Οη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (π.ρ. ησλ 25-50 εξγαδνκέλσλ) ζπλήζσο δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξν ηκήκα πξνζσπηθνχ. Ζ πνιηηηθή πξνζσπηθνχ πεγάδεη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εξγνδφηε ή ηνλ δηεπζχλνληα, ν νπνίνο ζπλήζσο παξαρσξεί ζηα ζηειέρε ηελ επζχλε λα 

πξνζιακβάλνπλ, λα εθπαηδεχνπλ, λα επηβάιινπλ πεηζαξρία, λα θαζνξίδνπλ ακνηβέο θαη 

λα απνιχνπλ εξγαδφκελνπο. ε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο γεληθά θπξηαξρνχλ ηα 

πξνβιήκαηα παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ θαη θαηά θάπνην ηξφπν δε δηακνξθψλεηαη κηα 

ζσζηή πνιηηηθή πξνζσπηθνχ, νη δε ζρεηηθέο κε απηφ απνθάζεηο ιακβάλνληαη ρσξίο 

πξφβιεςε γηα ηηο καθξνρξφληεο ζπλέπεηέο ηνπο»
90

. «ηηο επηρεηξήζεηο κε κεγάιν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ θαη κε δηνηθνχληεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα, δεκηνπξγείηαη Γεληθή Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, πνπ 

ππάγεηαη απ‘ επζείαο ζηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή ηνλ πξφεδξν ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

νξγάλσζε κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο είλαη αλάινγε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε εξγαδνκέλσλ. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ηκήκαηα, ηνκείο ή 

ππεχζπλνη π.ρ. γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ αληακνηβή, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγηεηλή θα»
91

. 
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2.6 ΟΗ ΡΟΛΟΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ  

 Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ απνηειεί κηα επηηειηθή κνλάδα
92

 ηεο επηρείξεζεο ε 

νπνία έρεη επηθνξηηζηεί κε ηνπο αθφινπζνπο ξφινπο
93

: 

 Δπηηειηθόο, κε ηελ έλλνηα όηη θαζνξίδεη ηηο πνιηηηθέο, ζπζηήκαηα, κεζόδνπο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 Υπνζηεξηθηηθόο, κε ηελ έλλνηα όηη παξέρεη ππεξεζίεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πόξσλ ζηηο ππόινηπεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο 

 Σπκβνπιεπηηθόο, δειαδή παξέρεη ζπκβνπιέο γηα ηελ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

ζηηο ππόινηπεο κνλάδεο 

 Δπνπηηθόο, κε ηελ έλλνηα όηη ειέγρεη ην θαηά πόζν νη ππόινηπεο νξγαλσηηθέο 

κνλάδεο εθαξκόδνπλ ζσζηά ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 Δθηειεζηηθόο, κε ηελ έλλνηα όηη ε νξγαλσηηθή κνλάδα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πόξσλ εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ζηνρεύεη ζε ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα.   

 

 

Δχινγα κεηά ηελ αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο πσο ε ΓΑΠ, απνηειεί κηα αλαπφζπαζηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπγθεληξψλεη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελφ ηεο 

επηρείξεζεο, κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 

Γνκή ηκήκαηνο ΓΑΠ ζε Μεγάιε Δπηρείξεζε 

ΠΖΓΖ: Παπαιεμαλδξή, Ν., Μπνπξαληάο, Ν., (2003), «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», 

Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζει.47 

  

 

 

Πξόεδξνο Γ.. 

ή

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Γηεπζπληήο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ

Τπεύζπλνο 

Πξνζέιθπζεο & 

Πξνζιήςεσλ

Τπεύζπλνο 

Δθπαίδεπζεο & 

Αλάπηπμεο

Τπεύζπλνο 

Αμηνιόγεζεο & 

Απόδνζεο

Τπεύζπλνο 

Ακνηβώλ & 

Παξνρώλ

Τπεύζπλνο 

Δξγαζηαθώλ 

ρέζεσλ

Τπάιιεινη Τπάιιεινη Τπάιιεινη Τπάιιεινη Τπάιιεινη
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 

Οη ξόινη ηεο ύγρξνλεο ΓΑΠ 

ΠΖΓΖ: Παπαιεμαλδξή, Ν., Μπνπξαληάο, Ν., (2003), «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», 

Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζει.50 

Ρόινη ΓΑΠ

πκβνπιεπηηθφο

Δπηηειηθφο

Τπνζηεξηθηηθφο

Δθηειεζηηθφο

Δπνπηηθφο
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ζεκαληηθφ θφζηνο, ε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ επηρείξεζε είλαη έκκεζε θαη ζπλεπψο πην δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί. 
93

 Op. cit., Παπαιεμαλδξή, Ν., Μπνπξαληάο, Γ. (2003), ζει 49 - 50 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Αμηνιόγεζε Δξγαδνκέλσλ 
 

ην παξφλ θεθάιαην ζα δηαπξαγκαηεπηνχκε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, δειαδή ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κε ηελ νπνία 

εθηηκάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο θέξλεη εηο πέξαο ηελ εξγαζία ηνπ 

απνδνηηθά. Αξρηθά ζα αλαπηπρζνχλ ε ζεκαζία, νη ρξήζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζα αλαιπζνχλ νη 

θπξηφηεξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο. ηε 

ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί έλαο δηαρσξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε 

ην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ αμηνιφγεζεο θαη ηέινο, αθνχ 

επηζεκάλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο ζα αλαθέξνπκε 

ηφζν ηα πξνβιήκαηα φζν θαη ηα ιάζε πνπ είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

                                   

3.1 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ 

 
χκθσλα κε ηε «ζεσξία πεξί δηνηθήζεσο κηα επηρείξεζεο», ν άλζξσπνο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο νξγαλσηηθφο παξάγνληαο θαη ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε  πςειφηεξεο 

απφδνζεο θαη γη απηφ ην ιφγν νη ηζχλνληεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδπάδνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα 

παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

εθπιήξσζε  ησλ αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ γηα θίλεηξα, αληακνηβέο θαη ηθαλνπνίεζε
94

.  

Κάλνληαο ιφγν γηα απφδνζε, νη Deadrick θαη Gardner
95

 πξνζδηφξηζαλ ηελ απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ σο ηηο πξαγκαηνπνηεκέλεο εθξνέο εξγαζίαο γηα θάζε ιεηηνπξγία εξγαζίαο, 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο θαζνξηζκέλεο πεξηφδνπ. Ζ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ε ζσζηή εθηίκεζή ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δπλαηφ λα εθκαηεχζεηο απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο, 

απνηεινχλ έλα απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

καθξνρξφληα επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ. 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, είλαη εθείλε ε νπνία ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, αξηζκεί θαη 

ηελ «αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ» (Performance Evaluation), έλαλ φξν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο κε ηνπο φξνπο: «εθηίκεζε 

εξγαδνκέλσλ» (Employee Evaluation), «αμηνιφγεζε εξγαδνκέλσλ» (Employee 
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Appraisal), «εθηίκεζε απφδνζεο» (Performance Appraisal), «αλαζθφπεζε απφδνζεο» 

(Performance Review) θαη «εηήζηα αλαζθφπεζε» (Annual Review).  

Χο αμηνιφγεζε απφδνζεο νξίδεηαη « ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ή κεηξηέηαη 

ην πόζν θαιά ή όρη ν θάζε εξγαδόκελνο εθηειεί ην έξγν ηνπ, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ»
96

. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ηφζν ζε πνηνηηθά φζν θαη ζε πνζνηηθά ζηνηρεία, ψζηε 

κέζα απφ κηα δηαξθή δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ αηνκηθψλ ζηφρσλ, ηαθηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο θαη εηήζηαο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο λα πξνθχπηεη 

αληηθεηκεληθή θξίζε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ
97

. Ζ αμηνιφγεζε 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε επίζεκα
98

 είηε αλεπίζεκα
99

. Χζηφζν ε πην επίζεκε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, είλαη ε εηήζηα θαζνξηζκέλε επηζθφπεζε ηεο εξγαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα κηζζνινγηθνχο, φζν θαη γηα αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο
100

. πσο 

πξνηείλνπλ νη Hanna θαη Brusoe
101

, νη εξγαδφκελνη ζε κηα επηρείξεζε κπνξεί λα 

βειηηψλνληαη ζπλερψο, εάλ ε απφδνζε ησλ ππαιιήισλ αμηνινγείηαη θαη ειέγρεηαη 

ηαθηηθά. «Τππηθά ε επίζεκε αμηνιόγεζε ιακβάλεη ρώξα θάζε έμη κήλεο ή θάζε ρξόλν. 

Απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα απνηειεί ζηνηρείν ηνπ επίζεκνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο θαη ην 

δηαρσξίδεη από ηηο αλεπίζεκεο αμηνινγήζεηο. Καη ν πξντζηάκελνο θαη ν πθηζηάκελνο 

γλσξίδνπλ όηη ε απόδνζε ζα θξίλεηαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη έηζη πξνγξακκαηίδνληαη νη 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο»
102

. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

επίζεκε θαη αλεπίζεκε αμηνιφγεζε, ελψ νη πην κηθξέο επηρεηξήζεηο αξθνχληαη ζε 

αλεπίζεκεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. 

Δχθνια κπνξεί θαλείο λα δηεξσηεζεί ηε ζεκαζία θαη ηηο ρξήζεηο ηηο νπνίνπο εθπιεξψλεη 

ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νχησο ψζηε κηα επηρείξεζε λα απνθαζίζεη λα εκπιαθεί 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη βαζηθέο ρξήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη νη 

αθφινπζεο θαη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα
103

: 

 

i. Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ απφδνζεο θαη αλάπηπμε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

ii. Καζνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

iii. χλδεζε ακνηβήο κε ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

iv. Αλαηξνθνδφηεζε-επαλαπιεξνθφξεζε εξγαδνκέλνπ (Feedback) 

v. Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο 
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3.1.1 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 
Ο εξγαδφκελνο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε βάζε ζηφρνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη απφ θνηλνχ κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ. Οη ζηφρνη ζαθψο είλαη ρξήζηκνη 

κφλν φηαλ νη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ λα ηνπο επηηχρνπλ. Άιιν είλαη ην λα ζέηεηο 

ζηφρνπο θαη άιιν ην λα ζέηεηο απνηειεζκαηηθνχο ζηφρνπο. Δλ ζπλερεία ζα πξέπεη ζα 

πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε απφδνζε ηνπ θαη λα αμηνινγείηαη, θαζψο ε αμηνιφγεζε 

φπσο ζα επηζεκάλνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Οη ζηφρνη ινηπφλ πξέπεη λα είλαη «SMART»: specific, measurable, attainable, relevant, 

timely
104

: 

 

 Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, λα δείρλνπλ μεθάζαξα ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα (νη εξγαδφκελνη απνδίδνπλ θαιχηεξα φηαλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο) 

 Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκνη θαη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ησλ 

πνζνζηψλ πνπ κπεξδεχνπλ ηνλ εξγαδφκελν (ιφγνπ ράξε, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαίλεηαη «300 πξντφληα/εκέξα» θαη φρη «αχμεζε παξαγσγήο θαηά 20%») 

 Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη εθηθηνί, ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ πξφθιεζε 

(challenging), αιιά λα κελ είλαη ηφζν δχζθνινη πνπ λα θαληάδνπλ αδχλαηνη ή 

κε ξεαιηζηηθνί 

 Θα πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή. Έλαο κάλαηδεξ ζπλήζσο αλαξσηηέηαη 

αλ πξέπεη λα ζέηεη κφλνο ηνπ ηνπο ζηφρνπο θαη έπεηηα λα ηνπο αλαθνηλψλεη ή λα 

αθήλεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ. (Γελ έρεη απνδεηρηεί φηη θάπνηνο 

απφ ηνπο δπν ηξφπνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθφο. Φαίλεηαη φκσο λα είλαη πην 

εχθνιν λα ζέηεηο πςειφηεξνπο, άξα θαη πην δχζθνινπο ζηφρνπο, φηαλ νη  

πθηζηάκελνη ζνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία). 

 Σέινο ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ππάξρνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 

πξνζεζκίεο 
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Πνιιέο θνξέο θξίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ηεζνχλ κεηξήζηκνη ζηφρνη, νη νπνίνη ζα 

είλαη ηαπηφρξνλα ξεαιηζηηθνί θαη πξνθιεηηθνί. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πνπ ε 

ζηνρνζεζία θαη ε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλήζσο είλαη ε «αρίιιεηνο πηέξλα» 

φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο
105

. Γηα ην ιφγν απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζπζηεκαηηθέο κεζνδνινγίεο ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, φπσο 

είλαη ην Balanced Scorecard
106

 θαη ηα Key Performance Indicators
107

. 

 

3.1.2 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

 
Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, εχινγα 

ζα ζπκπεξάλεη πσο ίζσο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Γεδνκέλνπ φηη αξρηθά ν πθηζηάκελνο κε ηνλ 

πξντζηάκελν έρνπλ αλαπηχμεη απφ θνηλνχ έλα ζρέδην δηφξζσζεο ησλ ειιείςεσλ θαη 

ελδπλάκσζεο ησλ δπλαηψλ ηνπ ζεκείσλ, ζε ζπλδπαζκφ είηε κε ηελ επίζεκε, είηε κε ηελ 

αλεπίζεκε αμηνιφγεζε πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε θάζε επηρείξεζε, είλαη εθηθηφ λα 

πξνθχςνπλ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηαίξηαδαλ κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ
108

.  

 

3.1.3 ΤΝΓΔΖ ΑΜΟΗΒΖ ΜΔ ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

 
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη βαζηθφ εξγαιείν γηα φπνηα επηρείξεζε ζέιεη λα 

ζπλδέζεη ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κε ηελ απφδνζε ηνπο. 

Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ πιηθή αληακνηβή (κηζζνί θαη κεγάιεο ηζρχνο θίλεηξα θ απνιαβέο). Οη Gomez-Mejia 

and Welbourne
109

 ηζρπξίδνληαη φηη ε χπαξμε ρξεκαηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ κηζζνινγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη ζηελ απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελψ 

επίζεο πξνβιέπεηαη θαη κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ χπαξμε επθαηξηψλ γηα 

ηεξαξρηθή πξφνδν θαη ην απμαλφκελν νηθνλνκηθφ εηζφδεκα. πγθξίλνληαο ηελ 

πξναγσγή θαη ηελ κηζζνινγηθή αχμεζε σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππνθίλεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ε έξεπλα απνδεηθλχεη φηη κία δίθαηε πξναγσγή έρεη θαιχηεξα 
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απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ παξαπάλσ κεηαβιεηή απφδνζεο. Απηφ κπνξεί ελ κέξεη λα 

εμεγεζεί απφ ην απμεκέλν θχξνο πνπ πξνζδίδεη κία αλψηεξε ζέζε κέζα ζε έλαλ 

νξγαληζκφ
110

. Χζηφζν δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε θαη πην «νπηνπηθέο» απφςεηο νη 

νπνίεο ηζρπξίδνληαη φηη ε ζεκαληηθφηεξε αληακνηβή γηα ηνπο ππαιιήινπο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ε ίδηα εξγαζία
111

. Γεγνλφο είλαη φηη θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν εληζρχεη ηελ χπαξμε ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο 

αληακνηβήο, ζε φπνηα κνξθή (πιηθή ή εζηθή) θαη αλ εθδειψλεηαη εθείλε, κε απιά ιφγηα 

δειαδή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ.  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά ζηε δνκή ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαζψο θαη ην ηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
112

: 

 

 Βαζηθόο Μηζζόο: πξφθεηηαη γηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

ηφζν απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, φζν θαη απφ 

ηελ ελζσκάησζε δηαθφξσλ επηδνκάησλ (εθηφο ησλ επηδνκάησλ θνηλσληθήο 

θχζεο θαη ησλ εηδηθψλ επηδνκάησλ) πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ ζέζεσλ, ε νπνία ζπλππνινγίδεη παξάγνληεο φπσο ε 

πξνυπεξεζία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην είδνο θαη ε 

έθηαζε ηεο επζχλεο θα. 

 Δπηδόκαηα Κνηλσληθήο Φύζεο: πξφθεηηαη γηα επηδφκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην 

ηνλ εξγαδφκελν θαη φρη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη  (ιφγνπ ράξε νηθνγελεηαθφ επίδνκα) 

θαη θαηά επέθηαζε δελ είλαη ινγηθφ λα ελζσκαησζνχλ ζην βαζηθφ κηζζφ ηνπ 

ππαιιήινπ. 

 Δηδηθά Δπηδόκαηα: πξφθεηηαη γηα επηδφκαηα πνπ αθνξνχλ εηδηθέο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη δελ ελζσκαηψλνληαη ζην βαζηθφ κηζζφ (ιφγνπ ράξε επίδνκα 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο). 

 Πξόζζεηεο Μεηαβιεηέο Ακνηβήο: πξφθεηηαη γηα πξφζζεηεο κε ζηαζεξέο 

ρξεκαηηθέο ακνηβέο, νη νπνίεο θαηαβάιινληαη κε πξνυπφζεζε ηελ επίηεπμε ησλ 

εηαηξηθψλ θαη αηνκηθψλ ζηφρσλ (bonus-prim παξαγσγηθφηεηαο). 

 Παξνρέο
113

: Οη πξφζζεηεο παξνρέο (Benefits) απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο έκκεζεο 

ακνηβήο θαη είλαη πξνζθνξέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, ζε είδνο ή ζε ρξήκα. Γελ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απφδνζε αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη, απφ ηελ πιεπξά ηεο 

επηρείξεζεο, γηα ηελ πξνζέιθπζε ηθαλψλ ππνςεθίσλ, ηελ παξακνλή ηνπο (ζηελ 

επηρείξεζε), ηε κεγαιχηεξε αθνζίσζή ηνπο ζε απηήλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ 
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εζηθνχ ηνπο θαη γηα ελ θαηαθιείδη λα «δείμεη» ε επηρείξεζε ην θνηλσληθφ ηεο 

πξφζσπν.  

Οη πξφζζεηεο παξνρέο θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Οξίδνληαη σο νη έκκεζεο ρξεκαηηθέο θαη κε ρξεκαηηθέο ακνηβέο πνπ ιακβάλεη 

έλαο ππάιιεινο γηα λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ζε κηα εηαηξεία. Οη παξνρέο 

απηέο, θνζηίδνπλ ζε κία εηαηξεία πεξίπνπ ην έλα ηξίην ησλ απνιαβψλ ελφο 

εξγαδνκέλνπ. Τπάξρνπλ πνιιά πξνλφκηα θαη πνηθίινη ηξφπνη λα ηα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε.  

Θα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα πξνλφκηα ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο-ακνηβέο ελψ ν 

ππάιιεινο δελ εξγάδεηαη, ζπληαμηνδφηεζε, αζθαιηζηηθά θαη δηάθνξεο 

ππεξεζίεο: 

 

i. Με Γεδνπιεπκέλε Ακνηβή: Καιείηαη θαη σο παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο 

πιεξσκήο θαη είλαη κηα απφ ηηο πην αθξηβέο παξνρέο. ηηο παξνρέο απηέο 

ζπγθαηαιέγνληαη νη αξγίεο, νη δηαθνπέο, νη άδεηεο θπήζεσο, νη 

αλαξξσηηθέο άδεηεο, νη άδεηεο γηα ζηξαηησηηθά θαζήθνληα, ηα επηδφκαηα 

αλεξγίαο θα. 

 

ii. Παξνρέο πληαμηνδφηεζεο: ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη αλαθνξηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο. Ο πξψηνο είλαη ην γλσζηφ επίδνκα 

ζπληαμηνδφηεζεο (Social Security benefit), ην νπνίν παξέρεη έλα 

εηζφδεκα φηαλ ν εξγαδφκελνο πάξεη ζχληαμε ζηελ ειηθία ησλ 62 εηψλ ή 

παξαπάλσ. Ο δεχηεξνο είλαη ην επίδνκα ηνπ δηαζσζέληα ή ην επίδνκα 

ζαλάηνπ (Survivor‘s or death benefit) ην νπνίν παξέρεη κεληαία ακνηβή 

ζηνπο εμαξηψκελνπο/απνδψληεο αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ζαλάηνπ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ππνζέηνληαο θαη πάιη φηη ν εξγαδφκελνο ήηαλ 

αζθαιηζκέλνο. Σέινο ην επίδνκα αλαπεξίαο (Disability payment) παξέρεη 

κεληαία ακνηβή ζηνλ εξγαδφκελν θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ αλ ν 

εξγαδφκελνο είλαη ηειείσο αλίθαλνο λα εξγαζηεί θαη λα ηθαλνπνηήζεη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο εξγαζίαο. 

 

iii. Πξφζζεηεο Παξνρέο Αζθάιηζεο: αλαθεξφκαζηε ζηελ απνδεκίσζε ησλ 

εξγαηψλ (νη λφκνη απνδεκίσζεο ησλ εξγαηψλ ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή 

ζίγνπξνπ θαη άκεζνπ εηζνδήκαηνο θαη ηαηξηθψλ πξνλνκίσλ ζε παζφληεο 
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αηπρήκαηα θαηά ηελ εξγαζία, αλεμαξηήησο ππαηηηφηεηαο. ε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ή αλαπεξίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ν εξγαδφκελνο ή νη ινηπνί 

δηθαηνχρνη ιακβάλνπλ απνδεκίσζε ζε κεηξεηά, ην χςνο ησλ νπνίσλ 

ζπλήζσο αλέξρεηαη ζην κηζφ ηνπ κηζζνχ), ζηα λνζήιηα-ηαηξηθή 

αζθάιηζε-αζθάιηζε αλαπεξίαο (νη εξγαδφκελνη αξθεί λα πάλε ζε 

ζπκβεβιεκέλνπο κε ηελ αζθάιηζή ηνπο γηαηξνχο, ψζηε λα έρνπλ 

έθπησζε), ζηελ εγθπκνζχλε (ζχκθσλα κε ην ζρέδην γηα ηελ θχεζε-

Pregnancy Discrimination Act-νη εξγνδφηεο πξέπεη λα παξέρνπλ ζηηο 

εγθχνπο ηφζεο εβδνκάδεο άδεηαο φζεο ζα παξείραλ ζε πεξίπησζε κε 

ηθαλφηεηαο εξγαζίαο ιφγσ αζζέλεηαο θαη ηα ίδηα πξνλφκηα ηαηξηθήο 

αζθάιηζεο) θαη ηέινο Cobra Requirements (ζε πεξίπησζε απφιπζεο ή 

ζπληαμηνδφηεζεο, κπνξεί λα παξέρνληαη ηα ηαηξηθά πξνλφκηα ζηνλ ηέσο 

εξγαδφκελν γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο 18 κήλεο). 

 

iv. Πξφζζεηεο Παξνρέο Τπεξεζηψλ: παξφιν πνπ ηα πξνλφκηα αδείαο, 

αζθάιηζεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο ελφο εξγαδνκέλνπ εξκελεχνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνλνκίσλ, πνιινί εξγνδφηεο 

παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσπηθψλ 

ππεξεζηψλ (φπσο λνκηθέο θαη πξνζσπηθέο ζπκβνπιεπηηθέο), ππεξεζηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία (φπσο επηδνηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο 

θχιαμεο παηδηψλ), επηρνξεγήζεηο εθπαίδεπζεο θαη πξηκ ππαιιήισλ 

(φπσο απηνθίλεηα θαη αεξνπιάλα ηεο εηαηξείαο). 

 

Δλ θαηαθιείδη, φινη νη ππάιιεινη κηα επηρείξεζεο ζαξξψ πσο είλαη ζχκθσλνη φηη ζα 

πξέπεη λα ππάξμεη έλα ζχζηεκα επηβξάβεπζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ λα ηνπο 

αληηκεησπίδεη φινπο δίθαηα. 

 

3.1.4 ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ–ΔΠΑΝΑΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

(FEEDBACK)  

 

Κάλνληαο ιφγν γηα αλαηξνθνδφηεζε νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ ελεκέξσζε πνπ 

είλαη δπλαηφ λα δνζεί ζηνλ εξγαδφκελν αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ. θνπφο ηεο είλαη 

ε ελζάξξπλζε ή δηφξζσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ. πσο εχθνια κπνξεί λα 

δηαπηζηψζεη θαλείο, νη επαλαπιεξνθνξήζεηο ηπγράλεη λα είλαη είηε ζεηηθέο είηε 
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αξλεηηθέο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο επηζπκνχλ λα 

ιακβάλνπλ ζεηηθή επαλαπιεξνθφξεζε, σζηφζν, έζησ θαη αλ είλαη αξλεηηθή είλαη 

πξνηηκφηεξν απφ ην λα κελ μέξεηο πνπ βαδίδεηο, πψο κπνξείο λα βειηηψζεηο απηφ πνπ 

θάλεηο ή πνηέο είλαη νη βαζηθέο ζνπ αδπλακίεο νχησο ψζηε λα ηηο βειηηψζεηο. Οη 

εξγαδφκελνη ινηπφλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην ηη αλακέλεηαη απφ εθείλνπο, νχησο ψζηε 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνζδνθίεο ηεο επηρείξεζεο. αθψο θαη γηα  έλα αμηνινγεηή δελ 

είλαη πάληα εχθνιν λα παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά, εηδηθά αλ 

ν εξγαδφκελνο δελ έρεη θαιέο επηδφζεηο. Χζηφζν  ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππφςε 

ην γεγνλφο, φηη αλ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη κηαο εηήζηαο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ, ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, κπνξεί λα είλαη 

έλαο θαιφο ηξφπνο παξνρήο αληηθεηκεληθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ
114

.  

 

Σα αθφινπζα ηερλάζκαηα είλαη εθηθηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξνπζηαζηεί ηφζν 

κηα αξλεηηθή επαλαπιεξνθφξεζε, φζν θαη λα κεηαβηβαζηεί ην ζσζηφ κήλπκα
115

: 

 

 Τν κήλπκα ζαο πξέπεη λα είλαη ζαθέζηαην (αλ ηα ιφγηα ζαο είλαη αζαθή κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε ζχγρπζε θαη παξεμεγήζεηο, κπνξνχλ επίζεο άιιν λα 

ζεκαίλνπλ γηα εζάο θαη άιιν γηα ηνλ εξγαδφκελν) 

 Να είζηε ζπγθεθξηκέλνο (Υξεζηκνπνηείζηε πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ή απφδνζεο. Γψζηε ζην εξγαδφκελν ηελ επθαηξία 

λα εμεγήζεη ηηο πξάμεηο ηνπ αλ δελ έρεη θαηαιάβεη πνπ αθξηβψο βξίζθεηαη ην 

ιάζνο ηνπ) 

 Καζεζπράζηε ηνλ εξγαδόκελν, βεβαηώλνληαο ηνλ όηη ηα ζρόιηα ζαο αθνξνύλ κόλν 

ην ηκήκα ηεο απόδνζεο ηνπ πνπ ρξεηάδεηαη βειηίσζε θαη δελ αλαθέξνληαη ζε 

απηόλ πξνζσπηθά 

 Τέινο αλαθέξεηαη γηα αθόκε κηα θνξά ηα πξόηππα απόδνζεο ζηα νπνία ν 

εξγαδόκελνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί 
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3.1.5 ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΡΟΔΛΚΤΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

 
Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ θξηηήξην αλαθνξηθά κε ην πφζν επηηπρεκέλε είλαη ε ιεηηνπξγία 

ηεο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο εξγαζίαο. Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα λα δηαπηζησζεί ην θαηά 

πφζν έρεη ηνπνζεηεζεί ν θαηάιιεινο εξγαδφκελνο ζηε θαηάιιειε ζέζε θαη πην απιά 

κπνξνχκε λα πνχκε, φηη είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα επηθπξψζνπκε ηελ επηινγή ηνπ 

ππνςήθηνπ ππαιιήινπ, δειαδή θαηά πφζν ήηαλ ζσζηή ε ηειηθή επηινγή καο
116

. 

 

3.2 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
Απφ φζα έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ζηηγκήο εχινγα κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη πσο ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηφζν φηη γηα ηελ θξίζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ππεηζέξρνληαη πιεζψξα ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ 

ζηνηρείσλ θαη παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ θξίζε 

ηνπ αμηνινγεηή
117

, φζν θαη φηη ε πηνζέηεζε ελφο ζσζηνχ θαη ηαπηφρξνλα 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε, ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζνχλ θαη ζπλάκα λα ηεξεζνχλ απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νινέλα θαη πην απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή εμάιινπ ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο, φηη δελ είλαη ηπραίν πσο 

ζηηο «ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ζπλήζσο δελ γίλεηαη 

αμηνιόγεζε κε ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ή κέζνδν αιιά εληειώο άηππα, όπνπ νη εξγαδόκελνη 

αμηνινγνύληαη από ηνπο πξντζηακέλνπο, ζπλήζσο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο θαη από ηε 

άιιε κεξηά, ζηηο πεξηζζόηεξεο κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα ηειεπηαία ρξόληα 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ αμηνιόγεζεο θαη απηό ζπλήζσο κε ηε 

βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνύισλ»
118

. 

Οη πξνυπνζέζεηο ινηπφλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία επηρείξεζε, είλαη νη αθφινπζεο: 
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Καζνξηζκόο Κξηηεξίσλ Απόδνζεο: Αλαθεξφκαζηε ζε εθείλα ηα θξηηήξηα δειαδή, ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα εθηειεζηεί/νινθιεξσζεί ε εξγαζία επηηπρψο. Ζ βειηίσζε 

θαη ε ζηήξημε ηεο απφδνζεο εξγαζίαο ινηπφλ, πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θαιά 

ζρεδηαζκέλσλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ππαιιήισλ, γηα λα εθηηκάηαη ε απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ
119

. 

Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε εξγαζίαο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε
120

: 

 

 «ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εξγαδνκέλνπ (ιφγνπ ράξε, πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

πξσηνβνπιία, δεκηνπξγηθφηεηα θα.) 

 Τε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη απαξαίηεηε λα επηδεηρζεί γηα λα εθηειεζηεί ε εξγαζία 

(ιφγνπ ράξε, ζπλαδειθηθφηεηα, ζπλεξγαζία, επγέλεηα, πεηζψ θα.) 

 Τα απνηειέζκαηα πνπ πξέπεη λα επηηύρεη ν εξγαδόκελνο» 

 

Καζνξηζκόο Πξνηύπσλ Απόδνζεο: Κάλνπκε ιφγν γηα ηα αλακελφκελα επίπεδα 

απφδνζεο πνπ πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα θαζνξηζηνχλ θαη κε βάζε ηα νπνία ε 

απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζα θξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ή φρη. Σα πξφηππα απηά έρνπλ ζρέζε 

κε
121

: 

 

 Πνηόηεηα (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ή ην απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εξγαδφκελνπ πιεζηάδεη ηελ ηειεηφηεηα, απφ ηελ άπνςε φηη 

πξνζαξκφδεηαη ζε θάπνηνλ ηδαληθφ ηξφπν εθηέιεζεο ή εθπιεξψλεηαη ν 

πξνηηζέκελνο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 Πνζόηεηα (Σν κέγεζνο πνπ παξάγεηαη εθθξαδφκελν ζε ρξεκαηηθή αμία, αξηζκφ 

κνλάδσλ ή αξηζκφ εθηειεζκέλσλ εξγαζηαθψλ θχθισλ) 

 Δπηθαηξόηεηα (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εθπιεξψλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα ή εμάγεηαη 

έλα απνηέιεζκα ζηνλ πην ζχληνκν επηζπκεηφ ρξφλν ή θαη λσξίηεξα απφ απηφλ, 

κεγηζηνπνηψληαο, έηζη, ην δηαζέζηκν ρξφλν γηα άιιεο ελέξγεηεο) 

 Απνηειεζκαηηθόηεηα Κόζηνπο (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ρξήζε παξαγσγηθψλ 

πφξσλ ηεο εηαηξείαο– αλζξψπηλσλ, νηθνλνκηθψλ, πιηθψλ, ηερλνινγηθψλ– 

κεγηζηνπνηείηαη ψζηε λα ιακβάλεηαη ην πςειφηεξν δπλαηφ θέξδνο ή πνζνζηφ 

απφζβεζεο γηα θάζε κνλάδα) 

 Αλάγθε γηα επίβιεςε (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα επηηειέζεη 

κηα εξγαζία ρσξίο λα πξέπεη λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ή 

άιινπ αλσηέξνπ) 
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 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη επηξξνέο (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν εξγαδφκελνο 

πξνάγεη ην πλεχκα ηνπ απηνζεβαζκνχ, ηεο θαιήο ζέιεζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζηνπο άιινπο ππαιιήινπο ή θαη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ) 

 

Δπεηδή εχινγα κπνξεί λα δηαηππψζεη θαλείο πσο ε ζεσξία πνιιέο θνξέο δηαθέξεη απφ 

ηελ πξάμε, αλαθνξηθά κε ηα πξφηππα απφδνζεο ζα πξέπεη λα είλαη απηνλφεην πσο 

πξέπεη λα είλαη ζαθή, κεηξήζηκα, αληηθεηκεληθά, ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ζαθψο λα είλαη θαηαλνεηά απφ ηνλ εξγαδφκελν αιιά θαη 

ηα πξφζσπα πνπ ζα θιεζνχλ λα ηνλ αμηνινγήζνπλ. 

 

ρεδηαζκόο πζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο
122

: Γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε ε ρξήζε ελφο νξζνχ θαη θαηάιιεινπ πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο.  

Ο ζρεδηαζκφο ελφο πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλνο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ηεζζάξσλ αθφινπζσλ θαηεπζχλζεσλ: 

 

 Σπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο αμηνιόγεζεο, δειαδή ησλ ζηφρσλ πνπ 

απηφ πξέπεη λα επηηπγράλεη θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ πάλσ ζηηο νπνίεο απηφ ζα 

ζηεξηρζεί. Θα πξέπεη ινηπφλ λα δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ην γηαηί αμηνινγνχκε. 

 Πξνζδηνξηζκόο ησλ επηδόζεσλ πνπ ζα αμηνινγνύληαη θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε 

ησλ θξηηεξίσλ κε ηα νπνία απηέο ζα εθθξάδνληαη. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 

ινηπφλ φπσο ήδε έρνπκε πξναλαθέξεη, ην ηη αμηνινγνχκε. 

 Πξνζδηνξηζκόο ησλ κεζόδσλ κέηξεζεο –αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ-θξηηεξίσλ. 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξαζέηνπκε φιεο εθείλεο ηηο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ δειαδή δίλνπκε 

απάληεζε ζην εξψηεκα πψο αμηνινγνχκε θαη πψο κεηξνχκε ηηο επηδφζεηο 

 Τέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζρεδηαζκόο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιόγεζεο. 

Θα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ φιεο εθείλεο νη δηαδνρηθέο ελέξγεηεο θαη 

αξκνδηφηεηεο ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή πνηνο θάλεη ηη θαη πφηε πξνθεηκέλνπ λα 

έξζεη ε δηαδηθαζία εηο πέξαο 
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Πέξα φκσο απφ ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο, φπσο ζε νπνηαδήπνηε άιιε δηαδηθαζία έηζη 

θαη ζηελ αμηνιφγεζε σλ ππαιιήισλ, γηα λα κπνξέζεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα 

πξέπεη ηφζν λα ηελ ελζηεξληζηεί θαη λα ηελ ππνζηεξίμεη ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο, φζν 

θαη λα ππάξμεη εκπηζηνζχλε θαη ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ αμηνινγεηή θαη αμηνινγνχκελνπ 

θαζψο θαη ε θνπιηνχξα ηεο ζπλερήο βειηίσζεο ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Παξνρή Κηλήηξσλ ζηνπο ππαιιήινπο: ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο έρνπλ γίλεη αξθεηέο 

ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ηη κπνξνχκε λα νξίζνπκε σο θίλεηξν. ηνπο ηνκείο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο,  ην θίλεηξν 

πεξηγξάθεηαη ζπρλά σο «εγγελέο» ή «εμσγελέο»
123

. Κάλνπκε ιφγν γηα εμσγελέο θίλεηξν 

φηαλ νη ππάιιεινη είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο έκκεζα, δειαδή σο 

επί ην πιείζηνλ κέζν ηεο νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο
124

. ε αληίζεζε, ην εγγελέο θίλεηξν 

είλαη εκθαλέο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ παξά ζηηο πιηθέο αληακνηβέο
125

. Με άιια 

ιφγηα δειαδή έλα θίλεηξν είλαη εγγελέο φηαλ ην άηνκν εθηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα 

πξνζπαζψληαο λα βηψζεη θαη λα δερηεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη απφ εθείλε ή αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα 

εθηειεί ηε δξαζηεξηφηεηα απηή γηα λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νθείιεη 

λα εθπιεξψλεη απέλαληη ζηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδεηαη. Κάλνπκε ιφγν ινηπφλ 

γηα παξνρή θηλήηξσλ, ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε δέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ πξνο ηελ 

εξγαζία ηνπο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξέπεη ηφζν λα ηνπο ηθαλνπνηεί φζν θαη λα 

εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο
126

.
127

 

 

Κνπιηνύξα θαη Κιίκα Αμηνιόγεζεο
128

:  Ζ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ρξεηάδεηαη 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο επξχηεξεο αμίεο ηεο επηρείξεζεο νχησο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

εληαρζεί νξζά ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα απνδψζεη ηα κέγηζηα. 

Χο ζηνηρεία ηεο θνπιηνχξαο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο παξαζέηνπκε: 

 

 Η πίζηε-πεπνίζεζε ησλ αμηνινγνπκέλσλ θαη ησλ αμηνινγεηώλ όηη ε αμηνιόγεζε 

είλαη απαξαίηεηε θαη πξνο όθεινο όισλ θαη όηη απνηειεί ηε βαζηθή δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία πνπ ζπκβάιιεη ζηελ άζθεζε ηνπ απνηειεζκαηηθνύ κάλαηδκελη 
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 Ο ελζηεξληζκόο από όινπο ησλ αμηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

(ιφγνπ ράξε εζηίαζε ζηνλ πειάηε, επίηεπμε ζηφρσλ, αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ) 

 Η αμία πνπ απνδίδεη ε επηρείξεζε ζηελ αξρή ηεο δηθαηνζύλεο σο πξνο ηελ 

αληακνηβή (δειαδή ακνηβέο αλάινγεο κε ηηο επηδφζεηο ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ) 

 Η λννηξνπία ηεο αληηθεηκεληθήο αμηνιόγεζεο ησλ επηδόζεσλ αλεμάξηεηα από 

ζρέζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά ή αξλεηηθά) 

 

Γηακόξθσζε Πξνγξάκκαηνο Πξνζσπηθήο Αλάπηπμεο: Αλαθεξφκαζηε ζε εθείλν ην 

πξφγξακκα ζην νπνίν θαζνξίδνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηφζν λα δηαλζηζηνχλ νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο 

ηνπ εξγαδνκέλνπ, φζν θαη λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ. 

 

Δλ θαηαθιείδη φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο, ζα αθνινπζήζεη ε θαηαγξαθή 

ησλ απνηειεζκάησλ θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ε επίζεκε αλαζθφπεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ην ρξφλν πνπ πέξαζε, ζηνηρεία πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ 

ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο.     

 

3.3 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
Οη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζηηο κέξεο καο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο
129

: 

 

i. «Η πξώηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη κεζόδνπο πνπ κεηξνύλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν εξγαδόκελνο, γηα λα απνδώζεη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηε ζέζε εξγαζίαο (ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θπξίσο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθόηεηαο) 

ii. Η δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη κεζόδνπο πνπ αμηνινγνύλ ηε 

ζπκπεξηθνξά 

iii. Η Τξίηε θαηεγνξία κεζόδσλ αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλεη κεζόδνπο πνπ 

κεηξνύλ ηελ απόδνζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη ν 

εξγαδόκελνο»
130
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη ζπγθεληξσηηθά ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

3.3.1 ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

 
Μέζνδνο Αθεγεκαηηθήο Έθζεζεο (Free Essay)

131
 : Πξφθεηηαη γηα ηελ απινχζηεξε 

κέζνδν αμηνιφγεζεο ε νπνία ζέηεη σο ζηφρν λα απνθχγεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ 

αμηνινγεηή
132

. Γηα ηελ πξαγκάησζή ηεο δελ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα έληππα 

αμηνιφγεζεο, παξά κφλν έλα ραξηί ζην νπνίν ν αμηνινγεηήο φπσο εμάιινπ επηζεκαίλεη 

θαη ν ηίηινο ηεο κεζφδνπ, θαηαγξάθεη ηηο εληππψζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ ππφ 

αμηνιφγεζε ππάιιειν. Οπζηαζηηθά ζηελ έθζεζε απηή, πεξηγξάθνληαη ηα δπλαηά θαη 

αδχλακα ζεκεία ηνπ αμηνινγνχκελνπ, θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε 

ηνπο. Υσξίο ακθηβνιία απνηειεί ηελ πιένλ εχθνιε κέζνδν αμηνιφγεζεο, σζηφζν ζηα 

κειαλά ηεο ζεκεία εληάζζνληαη: 

 

 Απαηηείηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο 

 Θα πξέπεη ν αμηνινγεηήο λα έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια θαη λα είλαη έκπεηξνο, 

δηαθνξεηηθά ελππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. 

 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζπκπιεξσκαηηθή ζα ιέγακε κέζνδν, θαζψο ζηελ πξάμε ζπλήζσο 

δεηείηαη απφ ηνλ αμηνινγεηή κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ αμηνιφγεζεο λα 

πξνβεί θαη ζηελ ζχληαμε κηαο αθεγεκαηηθήο έθζεζεο
133

. 

 

Μέζνδνο Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο
134

: ηελ ελ ιφγσ κέζνδν, ν βαζκνινγηθφο 

θαηάινγνο απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ηεηξάδσλ ή νκάδσλ ηεζζάξσλ 

πξνηάζεσλ ε θάζε κία. Οη ηεηξάδεο απηέο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν 

νχησο ψζηε λα πεξηέρνπλ δχν πξνηάζεηο επλντθέο θαη δχν κε επλντθέο. Ζ βαξχηεηα ησλ 

πξνηάζεσλ δηαηεξείηαη κπζηηθή θαη ν αμηνινγεηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

επηιέμεη γηα ην πνηα πξφηαζε είλαη εθείλε πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηνλ ππφ αμηνιφγεζε 

ππάιιειν. Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν ε νπνία λαη κελ επηηπγράλεη λα κεηξηάζεη ηελ 

πξνθαηάιεςε, δεδνκέλνπ φηη ν αμηνινγεηήο αγλνεί ηε βαζκνινγία ηεο θάζε πξφηαζεο, 

αιιά σζηφζν θξίλεηαη δαπαλεξή. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.1 

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Τθηζηάκελνπ Πξνζσπηθνύ 

ΠΖΓΖ: Υπηήξεο, Λ., (2001), «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», INTERBOOKS, Αζήλα, 

ζει.233-245 

 

Μέζα κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά
Κιίκαθεο αμηνιόγεζεο κε βάζε ηε 

ζπκπεξηθνξά

· Μέζνδνο αθεγεκαηηθήο έθζεζεο 

(Free essay)

· Μέζνδνο ππνρξεσηηθήο επηινγήο

· Αμηνιφγεζε απφ εηδηθφ ηεο 

δηεχζπλζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ

· Μέζνδνο δηαγξακκαηηθήο θιίκαθαο

· Μέζνδνο ηεο απιήο θαηάηαμεο 

(Ranking method)

· Μέζνδνο ηεο «ελαιιάμ» θαηάηαμεο 

(Alternation ranking)

· Μέζνδνο ηεο θαηαλνκήο βαζκψλ

· Μέζνδνο ηεο ζχγθξηζεο δεπγαξηψλ 

(Paired comparison method)

· Μέζνδνο ππνρξεσηηθήο δηαζπνξάο/

κέζνδνο επηβεβιεκέλεο επηινγήο 

(Forced choice)

· Μέζνδνο ηνπ θαηαιφγνπ ειέγρνπ 

(Checklist)

· Μέζνδνο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ 

θαηαιφγνπ ειέγρνπ

· Μέζνδνο θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ 

(Critical incident)

· Κιίκαθα ζπκπεξηθνξηθήο 

πεξηγξαθήο (BARS)

· Κιίκαθεο ζπκπεξηθνξηθήο 

παξαηήξεζεο (BOS)

· Γξαθηθέο θιίκαθεο δηαβάζκηζεο 

(GRS)

· Μηθηέο-πξφηππεο θιίκαθεο (NSS)

Μέζνδνη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα

· Μέζνδνη παξαγσγηθφηεηαο

· Γηνίθεζε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ 

(MBO)

 

 

 

Αμηνιόγεζε από εηδηθό ηεο Γηεύζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ
135

: Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο 

δεκηνπξγήζεθε ζηνρεχνληαο λα κεηψζεη ηελ κεξνιεςία θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα πνπ 

πηζαλφλ λα δείμεη ν άκεζνο πξντζηάκελνο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ δεηείηαη απφ έλαλ εηδηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, λα πάξεη 

αξρηθά ζπλέληεπμε εθείλνο απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν γηα θαζέλα μερσξηζηά απφ ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ θαηαηάμεη ζε έλα θχιιν αμηνιφγεζεο ηνπο 

πθηζηακέλνπο (κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έβγαιε κέζσ ηνπ άκεζνπ πξντζηακέλνπ) 

λα ην παξαδψζεη πξνο έγθξηζε ή πηζαλφλ βειηίσζε ζηνλ άκεζν πξντζηάκελν.  
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Δχινγα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν ε νπνία ζε κεγάιν 

βαζκφ επηηπγράλεη λα κεηψζεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ άκεζνπ πξντζηακέλνπ, 

σζηφζν: 

 

 «Υπνβαζκίδεη ηελ εμνπζία θαη ην ξόιν ηνπ πξντζηακέλνπ λα έρεη ηνλ πξώην ιόγν 

ζηελ αμηνιόγεζε 

 Απαηηεί, ην ζηέιερνο ηελ Γηεύζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ λα γλσξίδεη αξθεηά από 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία πξόθεηηαη λα αμηνινγήζεη ηνλ 

εξγαδόκελν 

 Απαηηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη θνζηίδεη πεξηζζόηεξν 

 Μπνξεί λα θέξεη ζε αληηπαξάζεζε ηνλ εηδηθό αμηνινγεηή κε ηνλ άκεζν 

πξντζηάκελν» 

 

Μέζνδνο Γηαγξακκαηηθήο Κιίκαθαο
136

: χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ν αμηνινγεηήο 

δεκηνπξγεί κηα ιίζηα ραξαθηεξηζηηθψλ (ιφγνπ ράξε, πνηφηεηα εξγαζίαο, αμηνπηζηία, 

πξσηνβνπιία, γλψζε εξγαζίαο θα.) θαη κηα θιίκαθα απφδνζεο (ιφγνπ ράξε απφ 

θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθά έσο θαη ζαπκάζηα ή εμαηξεηηθά ή αθφκα κπνξεί θαη λα ππάξρεη 

θαη ν ραξαθηεξηζκφο «not rated» φηαλ δειαδή θάπνηνλ είλαη πνιχ λσξίο λα ηνλ 

αμηνινγήζνπκε θαη λα ηνλ θαηαηάμνπκε). ηελ ζπλέρεηα αμηνινγείηαη ν πθηζηάκελνο 

ππάιιεινο κε βάζε ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ  πνπ ζα ζπγθεληξψζεη ζε φια ηα 

αμηνινγήζηκα ραξαθηεξηζηηθά. Ο ζπλνιηθφο βαζκφο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο επηκέξνπο 

βαζκνινγήζεηο θαζηζηά δπλαηή ηε ζχγθξηζε κεγάινπ αξηζκνχ ππαιιήισλ. Φπζηθά θαη 

κέζσ ηεο βαζκνινγίαο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δηαπηζησζνχλ νη δηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν πθηζηάκελνο πήξε ην κηθξφηεξν βαζκφ 

εθηίκεζεο θαη θαηά επέθηαζε κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ ζηελ θαη‘ ηδίαλ ζπλάληεζε 

πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη βειηίσζε. ζν ρξεζηηθή θαη απιή ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ηε κέζνδν απηή, δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπακε θαη ην γεγνλφο, ηφζν φηη είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα ε δηαδηθαζία νξηζκνχ 

κε ζαθήλεηα ησλ παξαγφλησλ πνπ αμηνινγνχληαη, φζν θαη φηη νη δηάθνξνη παξάγνληεο 

πνπ αμηνινγνχληαη δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα γηα φιεο ηεο ζέζεηο εξγαζίαο. ην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ηεο ελ ιφγσ εξγαζία παξαηίζεηαη έληππν αμηνιφγεζεο γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ απηήο. 
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Μέζνδνο ηεο Απιήο Καηάηαμεο (Ranking Method)
137

: χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ν 

αμηνινγεηήο θαηαηάζζεη ηνπο ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπο ζε κηα θιίκαθα απφ ηνλ 

ρεηξφηεξν έσο ηνλ θαιχηεξν κε βάζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ. πσο εχθνια κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε, θάλνπκε ιφγν γηα  κηα κέζνδν ηδηαίηεξα εχθνιε, δνθηκαζκέλε θαη απιή, 

κηα κέζνδν εχθνιε, ηφζν ζηελ επεμήγεζε φζν θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε ρξήζε. 

Χζηφζν δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη: 

 

 Ο αμηνινγεηήο, δεδνκέλνπ φηη θαηαηάζζεη ηνπο ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπο κε 

βάζε ηε βαζκνινγία ζε κηα κφλν δηάζηαζε, απνηπγράλεη λα εμεηάζεη φιεο ηηο 

πηπρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα εξγαζία 

 Δίλαη ζαθψο πην εχθνιν λα δηαθξίλεηαη ν ρεηξφηεξνο απφ ηνλ θαιχηεξν 

ππάιιειν, αιιά κηα ηέηνηα πξαθηηθή είλαη εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηθξφ 

αξηζκφ αηφκσλ θαζψο ζε αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ζα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

δχζρξεζηε 

 Με ηε κέζνδν απηή απνθξχπηνληαη νη πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 

αμηνινγνπκέλσλ (ν ππάιιεινο πνπ θαηαηάζζεηαη πξψηνο ζηε ιίζηα, κπνξεί λα 

κελ έρεη κεγάιεο δηαθνξέο απφ ηνλ ππάιιειν πνπ θαηαηάζζεηαη ζηε κέζε ηεο 

ιίζηαο απηήο, ή σο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ ν ππάιιεινο πνπ θαηαηάζζεηαη 

ηειεπηαίνο λα κελ είλαη ηφζν θαθφο εξγαδφκελνο απιά ζηε ζχγθξηζε κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα άηνκα λα πζηεξεί ζε θάπνην βαζκφ 

 

Μέζνδνο ηεο «Δλαιιάμ» Καηάηαμεο (Alternation Ranking Method)
138

: Πξφθεηηαη 

γηα κηα παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ ηεο απιήο θαηάηαμεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηε κέζνδν 

απηή, πξψηα πξνζδηνξίδεηαη ν θαιχηεξνο ππάιιεινο, έπεηηα ν ρεηξφηεξνο, έπεηηα ν 

δεχηεξνο θαιχηεξνο, θ.ν.θ. Χο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία 

δχν θαηαιφγσλ φπνπ ζηνλ κελ έλα αξηζκνχληαη νη θαιχηεξνη ππάιιεινπ θαη ζην δε  

άιιν αξηζκνχληαη νη ρεηξφηεξνη ππάιιεινη. αθψο θαη κε ηε κέζνδν απηή νχηε 

κεηψλνληαη, νχηε εμαιείθνληαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο απιή θαηάηαμεο. 

Μηα κνξθή Δληχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέζνδν απηή παξαηίζεληαη θαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα. 
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Μέζνδνο ηεο Καηαλνκήο Βαζκώλ: «Καη’ απηή ηε κέζνδν ν αμηνινγεηήο πξέπεη λα 

θαηαλείκεη έλα ζύλνιν βαζκώλ, ζπλήζσο 100, κεηαμύ ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, κε βάζε ηε 

ζρεηηθή ηνπο αμία. Οη πιένλ ηθαλνί παίξλνπλ πεξηζζόηεξνπο βαζκνύο θαη νη ιηγόηεξν 

ηθαλνί ιηγόηεξνπο. Ούηε κε απηή ηε κέζνδν όκσο δελ απνθεύγνληαη ε ππνθεηκεληθόηεηα 

θαη ε κεξνιεςία»
139

. 

 

Μέζνδνο ύγθξηζεο Εεπγαξηώλ (Paired Comparison Method)
140

: χκθσλα κε ηε 

κέζνδν απηή ν θάζε ππάιιεινο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί γηα θάπνην ραξαθηεξηζκφ 

γίλεηαη δεπγάξη κε θάπνηνλ άιιν ππάιιειν θαη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ζπγθξηηηθά κε 

εθείλσλ. Ζ ηειηθή θαηάηαμε ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνξψλ πνπ ν έλαο ή ν άιινο ππάιιεινο επηιέρζεθε σο ν θαιχηεξνο εξγαδφκελνο ζην 

δεπγάξη. Ο ππάιιεινο πνπ επηιέρζεθε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σο θαιχηεξνο 

εξγαδφκελνο θαηαηάζζεηαη πξψηνο ή πην απιά φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, θαιχηεξνο είλαη εθείλνο, ν νπνίνο ζα ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξα «+» ζηα 

δεπγάξηα ζε φιε ηε ιίζηα ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Ο αξηζκφο πξνο ζχγθξηζε πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη Ν(Ν-1)/2, φπνπ Ν ν αξηζκφο ησλ 

ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήισλ. Αλ ιφγνπ ράξε ππάξρνπλ 10 ππάιιεινη, ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ 45 ζπγθξίζεηο θαη ε ηειηθή ηεξάξρεζε ζα πξνθχςεη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ν θαζέλαο ζεσξήζεθε θαιχηεξνο απφ ηνλ άιινλ κε ηνλ νπνίν 

θάζε θνξά ζπγθξηλφηαλ
141

.  

Πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά ρξνλνβφξα θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία κε έληνλα ηα ζηνηρεία 

ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ζχγθξηζεο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.2 

Έληππν Αμηνιόγεζεο κε ηε ρξήζε ηεο Μεζόδνπ «Δλαιιάμ» Καηάηαμεο 

ΠΖΓΖ: Dessler, G., (2002), ―A Framework for Human Resource Management‖, 

Prentice Hall, New Jersey, p. 170 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΜΔΘΟΓΟ ΔΝΑΛΛΑΞ ΚΑΣΑΣΑΞΖ

ΤΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ:_______________

Γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα αμηνινγήζεηε ζα ηνπνζεηεζνχλ φινη νη ππνςήθηνη 

ππάιιεινη ζηελ αθφινπζε ιίζηα. Αξρηθά, θαηαηάμηε ηνλ «θαιχηεξν» ππάιιειν, 

αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, ζηε ζέζε λνχκεξν 1. Δλ ζπλερεία, 

θαηαηάμηε ηνλ «ρεηξφηεξν» ππάιιειν, αλαθνξηθά κε ην ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθφ, ζηε 

ζέζε λνχκεξν 20. Αθνινχζσο, ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε λνχκεξν 2 ηνλ επφκελν 

«θαιχηεξν» ππάιιειν θαη ζηε ζέζε λνχκεξν 19 ηνλ ακέζσο «ρεηξφηεξν» ππάιιειν θαη 

νχησ θαζεμήο. πλερίζηε κέρξη φια ηα νλφκαηα ησλ ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήισλ λα 

βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηε ιίζηα.

«ΚΑΛΤΣΔΡΟ» ΤΠΑΛΛΖΛΟ

«ΥΔΗΡΟΣΔΡΟ» ΤΠΑΛΛΖΛΟ
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ΠΗΝΑΚΑ 3.3 

Παξάδεηγκα Αμηνιόγεζεο κε ηε Μέζνδν ηεο ύγθξηζεο ησλ Εεπγαξηώλ 

ΠΖΓΖ: Dessler, G., (2002), ―A Framework for Human Resource Management‖, 

Prentice Hall, New Jersey, p. 171 

 

 

ΓΗΑ ΣΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΟ: ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ

Ν1

Ν2

Ν3

Ν4

Ν5

Δ 
ΤΓΚΡΗΖ 

ΜΔ:

Ν
1

Ν
2

Ν
3

Ν
4

Ν
5

Ν1...Ν5: Ολνκαηεπψλπκν Τπαιιήινπ

+ : Καιχηεξνο απφ

- : Υεηξφηεξνο απφ

To Ν2 ζην ραξαθηεξηζηηθφ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ν θαιχηεξνο ππάιιεινο

 

 

Μέζνδνο Τπνρξεσηηθήο Γηαζπνξάο ή Μέζνδνο Δπηβεβιεκέλεο Δπηινγήο (Forced 

Choice)
142

: Πξφθεηηαη γηα αθφκε κηα κέζνδν ζχγθξηζεο θαηά ηελ νπνία ν αμηνινγεηήο  

βαζκνινγεί σο «θαζεγεηήο» αιιά κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα πνζνζηά ζε θάζε 

θαηεγνξία απφδνζεο. Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ εηαηξίεο φπσο  Sun, Microsoft, 

Conoco, Intel. 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο γίλεηαη ζε νκάδεο, θαη ν δηαρσξηζκφο δίλεη ιφγνπ ράξε 

20% θνξπθή, 70% κέζε θαη 10% ζηνλ «πάην». Ο αμηνινγεηήο ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη 

λα ηνπνζεηήζεη ηνπο ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπο ζε θάζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο 

απφδνζεο. Αλ ν ππάιιεινο βξεζεί ζην ρακειφ 10% ηφηε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

κεηά κία ζεηξά ελεξγεηψλ φπσο έλα ζρέδην βειηίσζεο γηα παξάδεηγκα. 

Δλαιιαθηηθά νη ππφ αμηνιφγεζε ππάιιεινη κπνξεί λα θαηαηάζζνληαη βάζε ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο, φπσο ην παξάδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.4 

Γείγκα θαηάηαμεο αμηνινγνπκέλσλ κε ηε Μέζνδν ηεο Τπνρξεσηηθήο Γηαζπνξάο 

ΠΖΓΖ: Υπηήξεο, Λ., (2001), «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», INTERBOOKS, Αζήλα, 

ζει. 241 

 

 

 

 Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε απζηεξφηεηα ηεο, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη 

σο ακείιηθηε θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο φηη βιάπηεη ην εζηθφ ηνπο. Με ηε κέζνδν ηεο 

ππνρξεσηηθήο δηαζπνξάο είηε βξίζθεζαη ζην 10% ηεο θνξπθήο είηε φρη , θαη βέβαηα δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ φινη νη ππάιιεινη θαινχο βαζκνχο αθφκε θαη αλ ηνπο 

αμίδνπλ. Αθφκε έλα ζεκείν ην νπνίν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε αλαθνξηθά κε ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο, γίλεηαη θαλεξφ κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο πνπ 

αλαθέξεη ν Υπηήξεο
143

 «Σε έλα ηκήκα κπνξεί λα έρεη γίλεη εμαηξεηηθή επηινγή 

ππαιιήισλ, λα εθπαηδεύνληαη επαξθώο, λα επηθξαηνύλ πνιύ θαιέο ζπλζήθεο ζηνλ 

εξγαζηαθό ρώξν θ.ιπ. θαη σο εθ ηνύηνπ λα κελ ππάξρνπλ πζηεξήζαληεο. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα έρνπλ αδηθεζεί θάπνηνη. Τν ίδην ζα ζπκβεί θαη αληίζηξνθα, όηαλ δειαδή ζε 

έλα ηκήκα κε αλεπαξθή ή κέηξηα απόδνζε ζα πξέπεη θάπνηνη λα αμηνινγεζνύλ σο 

εμαηξεηηθνί. 
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3.3.3 ΚΛΗΜΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ
144

 

 
Μέζνδνο ηνπ Καηαιόγνπ Διέγρνπ (Checklists): Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο αμηνιφγεζεο  

απνηειείηαη απφ θαηαιφγνπο ζπκπεξηθνξψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ, ηφζν επηζπκεηψλ 

φζν θαη κε επηζπκεηψλ, πνπ είλαη δπλαηφ λα επηδείμεη ν εξγαδφκελνο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. πσο κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, ν αμηνινγεηήο είλαη εθείλνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα, 

«ηζεθάξεη» κε έλα λαη ή κε έλα φρη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ 

ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειν. ηφρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηαιφγσλ δελ είλαη άιινο απφ 

ην λα θαιχςνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πνηθηιία επηκέξνπο ζπκπεξηθνξψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη πηζαλά ζθάικαηα κεξνιεςίαο θαη 

ππνθεηκεληθφηεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Παξά ηελ ρξεζηηθφηεηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

παξνπζηάζεη ε κέζνδνο απηή θαη πάιη ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλή: 

 

 αθψο θαη κπνξεί λα ηζρπξηζηεί ν νπνηνζδήπνηε, φηη κηα κνξθή ζπκπεξηθνξάο 

δελ είλαη πάληνηε εθηθηφ λα πεξηγξαθεί κε έλα λαη ή κε έλα φρη, θαζψο 

παξαηεξνχληαη θαη ελδηάκεζεο πεξηπηψζεηο 

 Ο αμηνινγεηήο ζηε πξάμε νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί ζαλ «ξεπφξηεξ» θαζψο απιά 

«ηζεθάξεη» ηηο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη επίζεο νχηε ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπ θαηαιφγνπ, νχηε θπζηθά γλσξίδεη ηε βαξχηεηα ηεο 

θάζε πξφηαζεο
145

  

 Γεδνκέλνπ φηη ζε έλα απιφ θαηάινγν ζπκπεξηθνξψλ ν αμηνινγεηήο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ζεκεηψζεη φιεο ηηο απαληήζεηο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα 

«ηζεθάξεη» κφλν ηα θνηλσληθά επηζπκεηά ζηνηρεία, δειαδή εθείλεο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ή ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ηνπ πξνθαινχλ «θαλέλα πξφβιεκα»
146

. 

 Σέινο, φπσο εχθνια κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν δελ είλαη εκθαλήο νη 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ιηγφηεξν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη έλα έληππν αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε 

Μέζνδν ηνπ Καηαιφγνπ Διέγρνπ (Checklists). Αλ θαη εκθαλίδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα αμηνιφγεζεο ελφο ζηειέρνπο 

(εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζηειέρνπο σο πξντζηάκελνο), παξνπζηάδεηαη κε ζηφρν λα 

παξαηεξήζνπκε ηε κνξθή πνπ απεηθνλίδεη. 
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Μέζνδνο ηνπ ηαζκηζκέλνπ Καηαιόγνπ Διέγρνπ: Μηα παξαιιαγή ηεο 

πξναλαθεξζείζαο κεζφδνπ ε νπνία ζηφρν έρεη λα κεηψζεη θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξν 

νιίγνπ παξνπζηάζηεθαλ είλαη θαη ε κέζνδνο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ θαηαιφγνπ ειέγρνπ.  Ζ 

νπζηαζηηθή δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν είλαη φηη θάζε πξφηαζε πνπ 

πεξηγξάθεη θάπνηα πηπρή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ, έρεη έλα βάξνο ή κηα αμία 

ζηε θιίκαθα. Τπάξρεη ινηπφλ έλαο βαζκνινγηθφο ζπληειεζηήο ζηα επηκέξνπο ζεκεία 

ηνπ θαηαιφγνπ ν νπνίνο απνθξχπηεηαη απφ ηνλ αμηνινγεηή. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε ίδηα, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη αθνχ έρνπλ ζεκεησζεί-«ηζεθαξηζηεί» 

απφ ηνλ αμηνινγεηή νη ζπκπεξηθνξέο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππφ 

αμηνιφγεζε ππάιιειν, νη εηδηθνί ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, κε βάζε ηνπο 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ππνινγίδνπλ ην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο γηα θάζε έλα 

μερσξηζηά αμηνινγνχκελν
147

. 

 

Μέζνδνο Κξίζηκσλ Πεξηζηαηηθώλ (Critical Incidents):  Χο επί ην πιείζηνλ ε 

κέζνδνο απηή, ζπλήζσο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ππφινηπεο. Ζ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο εκεξνινγίνπ ζην νπνίν ν αμηνινγεηήο 

θαηαγξάθεη ηφζν ηα αξλεηηθά, φζν θαη ηα ζεηηθά πεξηζηαηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

απφδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Γεκηνπξγείηε ινηπφλ έλαο εηδηθφο 

θάθεινο γηα θάζε αμηνινγνχκελν, ζηνλ νπνίν ππάξρεη θαηαγεγξακκέλν ην ηζηνξηθφ ηνπ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ν αμηνινγεηήο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αζρνιείηαη κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε φηαλ θηάζεη ε ψξα ηεο αμηνιφγεζεο λα 

παξνπζηάζεη κηα αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθή θαη αληηθεηκεληθή εηθφλα ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ. Δπίζεο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

αμηνινγεηή λα έρεη κηα ζηελή επνπηεία ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη θαηά επέθηαζε είλαη 

εθηθηφ ηα θαθψο θείκελα ησλ ππαιιήισλ λα δηνξζσζνχλ αθφκα θαη ζηε κέζε ηεο 

ρξνληάο 
148

. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.5 

Παξάδεηγκα ηαζκηζκέλνπ Καηαιόγνπ γηα Αμηνιόγεζε Πξντζηακέλνπ 

ΠΖΓΖ: Παπαιεμαλδξή, Ν., Μπνπξαληάο, Γ., (2003), «Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ», 

Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζει. 342 

 

  

 

 

 

πσο φιεο νη κέζνδνη έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε, δελ ήηαλ δπλαηφ λα μεθχγεη απφ 

αμηνζεκείσηα κεηνλεθηήκαηα: 

 

 Σν ηη νξίδεη ν θάζε αμηνινγεηήο σο θξίζηκν πεξηζηαηηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

θαηαγξαθεί ζην ζπγθεθξηκέλν εκεξνιφγην ζαθψο θαη πνηθίιεη απφ αμηνινγεηή 

ζε αμηνινγεηή
149

 

 Ζ κέζνδνο ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ θαηαλαιψλεη πνιχ ρξφλν ηνπ αμηνινγεηή 

θαη παξνπζηάδεη ζρεηηθέο δπζθνιίεο  ζηελ εμαγσγή ηεο ηειηθήο εηθφλαο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ απφ επηκέξνπο ελέξγεηεο θαη πεξηζηαηηθά
150

 

 Σέινο, φπσο εχθνια κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε έσο 

θαη αδχλαηε ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αμηνινγνπκέλσλ 
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Κιίκαθα πκπεξηθνξηθήο Πεξηγξαθήο (Behaviorally anchored Rating Scales-

BARS 
151

): Μεξηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ  γξαθηθέο θιίκαθεο ζηηο 

νπνίεο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δίλνληαη παξαδείγκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξα επίπεδα απφδνζεο. ηελ ελ ιφγσ 

θιίκαθα ζηφρνο είλαη ε κέηξεζε ηεο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

κε απνηέιεζκα νπζηαζηηθά, ν αμηνινγεηήο, λα αλαγθάδεηαη λα επηιέμεη ηε ζπκπεξηθνξά 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ εξγαδφκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ξάβδνη φπσο ζα κπνξνχζακε 

λα νλνκάζνπκε ηα BARS  είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ζπκπεξηθνξηζηηθήο βαζκνιφγεζεο 

θαη θιίκαθαο δηαβάζκηζεο. Ζ νλνκαζηηθή απφδνζε  είλαη ζε θιίκαθα, αιιά ηα ζεκεία 

ηεο θιίκαθαο αγθπξνβνινχλ κε ζπκπεξηθνξηζηηθά παξαδείγκαηα. Ζ βαζκνιφγεζε ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ απφδνζή ηνπ θαη είηε 

γξάθνληαη ζην θάησ κέξνο παξαδείγκαηα ηεο απφδνζεο ή αλαθέξνληαη αλέθδνηεο 

ζεκεηψζεηο πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
152

. Ο αμηνινγεηήο ζηε 

ζπλέρεηα ζπγθξίλεη ηελ εγγξαθή ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ ή ησλ 

αλέθδνησλ ζεκεηψζεσλ  κε ηηο εγγξαθέο ηεο θιίκαθαο θαη απνθαίλεηαη ζε πνην ζεκείν 

ηεο θιίκαθαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειν
153

. 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ε αθφινπζε
154

: 

 

i. Έλαο αξηζκόο επηιεγκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδεη ηα ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ απόδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε κηα 

ζέζε. Παξάιιεια παξαζέηνπλ θαη νξηζκνύο γηα θάζε επίπεδν απόδνζεο. 

ii. Μηα άιιε νκάδα εξγαδνκέλσλ παξαζέηεη ην ζύλνιν ησλ θξίζηκσλ 

πεξηζηαηηθώλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζε κηα ζέζε. 

iii. Άιιε νκάδα αληηζηνηρεί ην θξίζηκν πεξηζηαηηθό πνπ όξηζε ε δεύηεξε νκάδα 

ζε θάζε κηα θαηεγνξία απόδνζεο πνπ όξηζε ε πξώηε. 

iv. Μηα ηειεπηαία νκάδα αμηνινγεί ηα θξίζηκα πεξηζηαηηθά ηα νπνία δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε θαηεγνξίεο θαη ηα ηνπνζεηεί ζε κηα δηαθνξεηηθή 

θιίκαθα. 

v. Σαλ ηειηθό βήκα, νη θιίκαθεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ δνθηκάδνληαη πηινηηθά 

ζηελ επηρείξεζε 
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Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ιφγν ηεο 

πιεζψξαο ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη
155

: 

 

 Σα άηνκα πνπ ζα θάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο θαη επνκέλσο κπνξνχλ θαιχηεξα λα ηελ θαηαιάβνπλ θαη 

λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ 

 Δπεηδή νη εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο είλαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο, ε πηζαλφηεηα λα 

γίλνπλ ζθάικαηα είλαη πνιχ κηθξή 

 Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη φρη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ή ηεο επίδνζεο κε απνηέιεζκα λα είλαη πνιχ πην εχθνιν λα 

αιιαρηεί κηα «θαθή» ζπκπεξηθνξά παξά έλα «θαθφ» ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ 

 

Χζηφζν φπσο θάζε κέζνδνο έηζη θαη ε BARS έρεη θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο ηα νπνία 

είλαη ηα αθφινπζα:  

 

 Μεγάινο ρξφλνο γηα λα αλαπηπρζνχλ νη πξνο αμηνιφγεζε δηαζηάζεηο εξγαζίαο 

θαη ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηαδηθαζία αθνχ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ 

εξγαδνκέλσλ θαη θπζηθά αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο  

 Τςειφ θφζηνο γηα λα αλαπηπρζνχλ θιίκαθεο ζπκπεξηθνξάο γηα πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο απφ ηνπο εηδηθνχο
156

 

 Απαηηνχλ πνιχ γξαθεηνθξαηία 

 Δίλαη θνπξαζηηθφ γηα θάζε αμηνινγεηή λα θξαηά αξρείν ζπκπεξηθνξψλ γηα θάζε 

πθηζηάκελν ηνπ θαη απηφ κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ
157

 

 

Κιίκαθεο πκπεξηθνξηθήο Παξαηήξεζεο (Behaviour Observation Scales- BOS
158

): 

Πξφθεηηαη γηα κηα παξαιιαγή ησλ BARS
159

 πνπ θαίλεηαη λα έρεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα θαζψο είλαη ζε ζέζε λα κεηξάεη πφζν ζπρλά έλαο ππάιιεινο επηδεηθλχεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά δειαδή, ζηελ πεξίπησζε απηή δελ γίλεηαη αμηνιφγεζε 

κηαο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο αιιά κηαο ήδε παξαρσξεζείζαο ζπκπεξηθνξάο. Ο 

Καληάο
160

, επηζεκαίλεη φηη «ε δηαθνξά έγθεηηαη πην πνιύ ζηε δηαηύπσζε ησλ ζρεηηθώλ 

εξσηήζεσλ, γηαηί θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο δελ κπνξεί λα ειεγρζεί ζε πνην βαζκό ν 

αμηνινγεηήο θαηαγξάθεη όλησο παξαηεξεζείζεο ζπκπεξηθνξέο, ή ζπκπεξηθνξέο πνπ 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

66 

λνκίδεη όηη είλαη πνιύ πηζαλό, βάζε πξνεγνύκελσλ ζηνηρείσλ, λα επηδείμεη ν 

αμηνινγνύκελνο».  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη δχν ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο 

θιηκάθσλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εξγαζία θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο 

κεζφδνπο ησλ Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS) Behavioural Observation 

Scales (BOS).  

 

Γξαθηθέο Κιίκαθεο Γηαβάζκηζεο (Graphic Rating Scales
161

): Μηα απφ ηηο κεζφδνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη 

δεκηνπξγεζνχλ εχθνια είλαη θαη νη γξαθηθέο θιίκαθεο. Ο αμηνινγεηήο είλαη εθείλνο ν 

νπνίνο θαιείηαη λα βαζκνινγήζεη ηνλ αμηνινγνχκελν σο πξνο ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηφ ην νπνίν θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ θιίκαθαο αμηνιφγεζεο είλαη 

ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη ε αθξηβήο θαηαλφεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ππφ κειέηεο 

ζπκπεξηθνξάο
162

. Ο αμηνινγεηήο βαζκνινγεί ηνλ ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειν γηα 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο απφδνζήο ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γξαθηθέο θιίκαθεο. Aπνδίδεη 

ζηνλ αμηνινγνχκελν έλα βαζκφ απφδνζεο, (ιφγνπ ράξε: κε ηθαλνπνηεηηθή, κέηξηα, 

ηθαλνπνηεηηθή, πνιχ θαιή, εμαηξεηηθή). ηελ θιίκαθα κπνξεί λα αληηζηνηρεζνχλ θαη 

αξηζκεηηθέο βαζκνινγίεο θαη έηζη ν εξγαδφκελνο λα βαζκνινγείηαη κε ην άζξνηζκα ηεο 

επηκέξνπο βαζκνινγίαο ηνπ
163

.   

Σέινο αλαθνξηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο 

νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε
164

:  

 

 Απφ ηε κία πιεπξά, είλαη ζρεηηθά εχθνιε ε δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε ηεο θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

κεηαμχ ηνπο 

 Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν πνπ είλαη απνδεθηή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αμηνινγνπκέλσλ
165

 

 Απφ ηελ άιιε φκσο, ε κέζνδνο GRS δελ πξνζθέξεη ηδηαίηεξε πξνζηαζία απφ 

δχν ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αμηνινγήζεηο θαη ζα αλαθεξζνχλ ζηελ 

ζπλέρεηα, ηα ιάζε επηείθεηαο-απζηεξφηεηαο θαη halo effect.  

 

ηνλ ΠΗΝΑΚΑ πνπ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κηα απιή κνξθή GRS γηα 

σξνκίζζηνπο ππαιιήινπο 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.6 

Παξαδείγκαηα Κιηκάθσλ Αμηνιόγεζεο πκπεξηθνξάο(BARS θαη BOS) 

ΠΖΓΖ: Παπαιεμαλδξή, Ν., Μπνπξαληάο, Γ., (2003), «Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ», 

Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζει. 329 
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ΠΗΝΑΚΑ 3.7 

Παξάδεηγκα Γξαθηθήο Κιίκαθαο Καηάηαμεο γηα Χξνκίζζηνπο Τπαιιήινπο 

ΠΖΓΖ: Παπαιεμαλδξή, Ν., Μπνπξαληάο, Γ., (2003), «Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ», 

Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζει. 341 
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Μηθηέο – Πξόηππεο Κιίκαθεο (Mixed – Standard scales, MSS): Οη κεηθηέο-πξφηππεο 

θιίκαθεο, αλαπηχρηεθαλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηα ζθάικαηα 

θσηνζηεθάλνπ θαη επηείθεηαο-απζηεξφηεηαο. Θέινληαο νη αμηνινγήζεηο λα είλαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν πην αθξηβήο παξέρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ αμηνινγεηή πεξηγξαθέο 

ζπκπεξηθνξάο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Κάλνπκε ιφγν ινηπφλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηξηψλ 

ζεκαληηθψλ πεξηζηαηηθψλ (θαιήο, κέηξηα θαη θαθήο ζπκπεξηθνξάο) πνπ ηνπνζεηνχληαη 

πάλσ ζε κηα θιίκαθα θαηά ηπραία ζεηξά νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο 

αμίαο ηεο θάζε δήισζεο. Οη αμηνινγεηέο είλαη εθείλνη πνπ ζεκεηψλνπλ «+» φηαλ ε 

απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ μεπεξλάεη ην θξηηήξην, «-» φηαλ είλαη θαηψηεξε θαη «0» φηαλ 

είλαη ίζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο κεζφδνπ απηήο παξαηέζεθε απφ ηνλ 

Landy
166

 αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ αζηπλνκηθψλ. 

ην πίλαθα ινηπφλ πνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε ηφζν ην ραξαθηεξηζκφ 

ηεο θάζε πεξηγξαθήο, φζν θαη ηηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε αμηνιφγεζε. 

Απηνλφεην ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ηηο δηαζηάζεηο απηέο δελ ηηο γλσξίδεη ν 

αμηνινγεηήο, ν νπνίνο απιά ηνπνζεηεί κφλν ηνπο βαζκνχο «-», «+», «0» πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θάπνηα αξηζκεηηθή θιίκαθα.  

 

3.3.4 BARS VS BOS VS GRS 

 

Δξεπλεηέο θαη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ 

ησλ ππαιιήισλ πξφηεηλαλ ινηπφλ ηξία επξείαο ρξήζεο εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηα νπνία: 

 

 Δμππεξεηνχλ δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο ζε ηνκείο φπσο ε θαηαλνκή αληακνηβήο 

(απμήζεηο κηζζψλ, επηδφκαηα) θαζψο θαη γηα απνθάζεηο εθρψξεζεο (πξναγσγέο, 

κεηαζέζεηο, ππνβηβαζκνχο). 

 πκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ ππαιιήισλ.  
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Κάλακε ιφγν ινηπφλ γηα ηξείο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο: 

 

i.      Κιίκαθα ζπκπεξηθνξηθήο πεξηγξαθήο (behaviorally anchored rating scales-

BARS 

ii. Κιίκαθα ζπκπεξηθνξηθήο παξαηήξεζεο (behavioral observation scales-

BOS 

iii. Γξαθηθέο θιίκαθεο Γηαβάζκηζεο GRS 

 

Οη ηξεηο πξναλαθεξζέληεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, 

ζην βαζκό ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ-  Οη BOS  θαη  BARS πεξηέρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή GRS- θαζώο επίζεο θαη ζηνλ ηξόπν 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ- ζηε BOS νη βαζκνινγεηέο 

επηδεηνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί, ελψ 

αληίζεηα ζηε BARS ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπκπεξηθνξέο σο παξαδείγκαηα γηα λα 

ηνληζηνχλ νη δηαζηάζεηο ηεο βαζκνιφγεζεο θαη νη θιίκαθεο. 

Δίλαη πηζαλφ φηη νη δηαθνξέο πνπ ελππάξρνπλ ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο λα επεξεάζνπλ ηφζν ηηο αληηδξάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε, φζν 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Με απιά 

ιφγηα νη θιίκαθεο BOS κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηέο απφ ηνλ εμεηαδφκελν θαη 

λα ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ 

αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ππαιιήισλ  ζε ζχγθξηζε κε ηηο θιίκαθεο 

GRS πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή αθφκε θαη 

ηηο θιίκαθεο BARS πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο ζπκπεξηθνξέο σο 

παξαδείγκαηα. 

πσο γλσξίδνπκε, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ απφ κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο εμαξηάηαη ζεκαληηθά 

απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν αμηνινγνχκελνο ζα απνδερζεί ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο
167

. 

Μειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ησλ κνξθψλ θιίκαθαο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. BOS) κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηφζν ηελ άλεζε ηνπ 
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βαζκνινγεηή, φζν θαη ηελ άλεζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαζψο θαη ηελ απνδνρή ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο
168

.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.8 

Παξάδεηγκα ηεο Μεζόδνπ Μηθηέο – Πξόηππεο Κιίκαθεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ αζηπλνκηθώλ ππαιιήισλ 

ΠΖΓΖ: Καληάο, Α., (1998), «Οξγαλσηηθή- Βηνκεραληθή Φπρνινγία, Μέξνο 2, Δπηινγή 

θαη Αμηνιφγεζε Πξνζσπηθνχ, Διιεληθά Γξάκκαηα, ζει. 104 
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πκπεξαζκαηηθά, νη θιίκαθεο BOS ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ ζπκβεί γεγνλφο πνπ έρεη σο επαθφινπζν φηη νη αλαπηπμηαθνί 

ζηφρνη ζα δνκεζνχλ γχξσ απφ ηε βειηίσζε ησλ ελ ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ 

θαη νη θιίκαθεο BARS πεξηιακβάλνπλ ηηο εθδειψζεηο ζπκπεξηθνξάο αιιά αληί λα 

αληαλαθιά φζα ν αμηνινγεηήο έρεη παξαηεξήζεη, ηα BARS έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

αληαλαθινχλ φζα νη αμηνινγεηέο αλακέλνπλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο. 

 

3.3.5 ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 
Μέηξεζε Παξαγσγηθόηεηαο: Ζ κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη γηα φζεο ζέζεηο εξγαζίαο  

ε απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κπνξεί λα πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα κεηξεζεί (ιφγνπ ράξε 

κέηξεζε αξηζκνχ έηνηκσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ έλαλ εξγαδφκελν, ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ειαηησκαηηθψλ κνλάδσλ θα.) θαη γηα εχινγνπο ιφγνπο, είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε ε εθαξκνγή ηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
169

. 

Γηα λα είλαη κηα κέζνδνο κέηξεζεο ηεο παξαγσγήο εθαξκφζηκε, πξέπεη λα ηζρχνπλ νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο
170

:  

 

 « Η παξαγσγή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα επαλαιακβαλόκελε βάζε 

 Τν κέγεζνο ηνπ παξαγόκελνπ πξντόληνο ζα πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκν 

 Ο εξγαδόκελνο ζα πξέπεη λα είλαη ν θύξηνο ππεύζπλνο γηα ηηο παξαγόκελεο 

πνζόηεηεο πξντόληνο» 

 

Καη ε ελ ιφγσ κέζνδνο δελ ζα κπνξνχζε λα απνθχγεη ηνλ θαλφλα ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ
171

: 

 

 Πνιιέο θνξέο ε απόδνζε ησλ ππό αμηνιόγεζε εξγαδνκέλσλ δελ εμαξηάηαη από 

ηνπο ίδηνπο αιιά από εμσγελείο παξάγνληεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε 

 Οη πεξηζζόηεξνη εξγαδόκελνη δεδνκέλνπ όηη ην απνηέιεζκα αμηνινγείηαη ηείλνπλ 

λα κελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα «πιηθά κέζα» (θαηαιιειόηεηα ρεηξηζκνύ 

κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ) πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ 

ηνπο ζηόρνπο ηνπο  
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 Τέινο ππάξρνπλ αξθεηέο πηζαλόηεηεο δεκηνπξγίαο ζπγθξνύζεσλ θαη κείσζεο ηεο 

ζπλεξγαηηθόηεηαο αθνύ ην κεηξήζηκν απνηέιεζκα είλαη εθείλν πνπ κεηξάεη 

 
Γηνίθεζε Αληηθεηκεληθώλ ηόρσλ (Management by Objectives): Σα ηειεπηαία 

ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη επηρεηξήζεηο εηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

«απηνξξχζκηζεο» ζηελ νκαδηθή εξγαζία πξνθεηκέλνπ ηφζν λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο φζν θαη λα αληηκεησπηζηεί ν δηεζλήο 

αληαγσληζκφο. «απηνξξπζκηδφκελεο» ή «εκί-απηφλνκεο» νκάδεο νξίδνληαη σο εθείλεο νη 

νκάδεο πνπ αγσλίδνληαη γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν, ελζσκαηψλνπλ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα θαζήθνληα φπσο είλαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

παξαγσγήο θαη νξγαλψλνληαη ζε δηάθνξα ζέκαηα φπσο είλαη ε ελαιιαγή ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ν ρξφλνο εξγαζία θα
172

. Ο επηβιέπσλ ηεο θάζε νκάδαο είλαη εθείλνο πνπ ζα 

πξέπεη ηφζν λα κεηαβηβάδεη ηα δηάθνξα θαζήθνληα φζν θαη λα ζηεξίδεη ηελ νκάδα, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη λα κελ παξεκβαίλεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο νκάδαο. Ζ απηνξξχζκηζε δελ 

είλαη απηνζθνπφο αιιά κέζν γηα ηελ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν έγθαηξε 

αλαηξνθνδφηεζε έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ε επηρείξεζε λα πξνζαξκνζηεί πην 

γξήγνξα ζηηο κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο αιιαγέο
173

. 

Δχινγα κπνξεί θαλείο λα δηεξσηεζεί πσο είλαη δπλαηφ νη νκάδεο απηέο λα πξνβαίλνπλ 

ζε απηνξξχζκηζε θαζψο θαη πνπ ζα νδεγήζεη κηα ηέηνηα πξαθηηθή. Αλαδεηψληαο 

απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ άιισλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, 

πηνζεηήζεθε απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ην «χζηεκα Γηνίθεζεο 

δηα ζηφρσλ» ή «χζηεκα Γηνίθεζεο κέζσ Αληηθεηκεληθψλ ηφρσλ» ή «Αμηνιφγεζε κε 

Βάζε ηα Απνηειέζκαηα» ή «Management By Objective» (MBO)
174

. 

Σν MBO δελ είλαη κηα πνιπζχλζεηε ζεσξία αιιά απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ηξφπν ζθέςεο 

αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ κάλαηδκελη. Απνηειεί έλα ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ 

απφ θνηλνχ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ππαιιήινπ κε ηνλ πξντζηάκελν, πνπ εθηφο 

απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα εθαξκνζηεί εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθά ηφζν ζε κηα κεγάιε ηδησηηθή επηρείξεζε φζν θαη ζε κηα δηεχζπλζε ή 

ηκήκα ηεο κφλν
175

. Πην ζπγθεθξηκέλα επηζεκαίλνπκε φηη είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε ηερληθά, επαγγεικαηηθά, επνπηηθά θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε   

(ζηηο ζέζεηο απηέο ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρψξνο θαη δξάζεο θαη πηνζέηεζεο θαηλνχξγησλ 

ηξφπσλ ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ) θαη φρη ζε κε ηελ ψξα εξγαδνκέλνπο ( ε δνπιεία είλαη 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

74 

ζπλήζσο πεξηνξηζκέλε ζε ζηφρνπο, θαζήθνληα, επζχλεο θαη ζθνπνχο πνπ ηνπο 

επηβάιινληαη απφ ηνπο επφπηεο)
176

. 

 

ηελ νπζία ν ηξφπνο ιεηηνπξγία ηνπ MBO είλαη ν αθφινπζνο
177

: 

 

 Σε πξώηε θάζε νη πθηζηάκελνη-ππάιιεινη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν 

ηνπο θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο γηα ηνπο ηνκείο ηεο αξκνδηόηεηαο 

θαη ηεο επζύλεο ηνπο. Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη νη 

ζθνπνί απηνί ζα πξέπεη λα είλαη θαη απφιπηα επζπγξακκηζκέλνη κε ηνπο 

επξχηεξνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο
178

 ηεο ίδηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Σε δεύηεξε θάζε, κεηξηνύληαη θαη αμηνινγνύληαη ηα επηηεύγκαηα ησλ 

ππαιιήισλ ζε ζρέζε θπζηθά κε ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο πνπ είραλ 

θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

Οπζηαζηηθά θάλνληαο ιφγν γηα απφ θνηλνχ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ππαιιήινπ 

κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ  ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο θαη θαηά επέθηαζε νη πξντζηάκελνη 

πνπ πηνζεηνχλ κηα ηέηνηα πξαθηηθή λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ ηφζν ηνπο ζηφρνπο 

ζε επίπεδν νκάδαο, φζν θαη ηα δηάθνξα θξηηήξηα κε βάζε ηελ εθπιήξσζε ή κε ησλ 

νπνίσλ ζα αμηνινγεζνχλ νη ππάιιεινη ζηελ ζπλέρεηα. Δχθνια κπνξεί λα ζπκπεξάλεη 

θαλείο φηη ην βαζηθφηεξν ζεκείν πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή κε ηεο ρξήζεο ηεο ελ 

ιφγσ κεζφδνπ, είλαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ. Ο θάζε ζηφρνο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο (θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

απαηηήζεη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθφξεζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

θαζψο  θαη δηνξζσηηθέο αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα κεηξήζνπλ ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζε επίπεδν νκάδαο)
179

.  

ην ζεκείν απηφ αθνχ ήδε δηαθαίλεηαη θαη έρνπκε επηζεκάλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ζαθνχο θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ηα αθξηβή ζηάδηα πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ MBO
180

: 

 

i. «Πξντζηάκελνο θαη πθηζηάκελνο ζπκθσλνύλ θαη θαζνξίδνπλ ηα θύξηα 

θαζήθνληα θη επζύλεο ηνπ αηόκνπ ζηελ εξγαζία ηνπ» 

ii. «Τν άηνκν θαζνξίδεη ηνπο δηθνύο ηνπ ζηόρνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

πξντζηάκελν, ν νπνίνο ηνλ θαζνδεγεί ζρεηηθά γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθόηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ» 
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Ζ δέζκεπζε ζηνπο ζηφρνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη ν 

θαζνξηζκφο πςειφηεξσλ ζηφρσλ ζα νδεγήζεη θαη ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα 

νιφθιεξν ην ζχλνιν
181

. Απηφ πνπ ζίγνπξα ζα πξέπεη λα ηζρχεη είλαη φηη νη ζηφρνη ζα 

πξέπεη λα είλαη ηφζν ξεαιηζηηθνί, φζν θαη λα δηαηππψλνληαη κε πάξα πνιχ κεγάιε 

πξνζνρή, ψζηε λα έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ζεκαζία θαη ζπλάθεηα ηφζν γηα ηνλ 

πξντζηάκελν φζν θαη γηα ηνλ πθηζηάκελν
182

.  

 

iii. «Σπκθσλνύλ γηα ηα θξηηήξηα κέηξεζεο θη εθηίκεζεο ηεο εθηέιεζεο» 

 

Δθφζνλ ν πθηζηάκελνο-κεηά ηελ ζπλεξγαζία θαη θαηεχζπλζε απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ- 

έρεη εηνηκάζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπο παξαδψζεη πξνο έγθξηζε θαη ηειηθή 

νξηζηηθνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελφ ηνπ. Ο πξντζηάκελνο πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ππαιιήινπ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, γηα 

θαζέλα απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο απφ ηνλ πθηζηάκελν αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο 

ρσξηζηά, ηηο πην θάησ εξσηήζεηο
183

: 

 

 Δίλαη αξθεηά αμηφινγν ην έξγν πνπ ζα επηρεηξήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη, 

ψζηε λα απνδεηρζεί αληάμην ησλ ηθαλνηήησλ, ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ 

δπλακηζκνχ ηνπ κάλαηδεξ πνπ ηνλ θαζφξηζε, φηαλ έξζεη πηα ν θαηξφο γηα λα 

κεηξεζεί θαη αμηνινγεζεί ε φιε ηνπ απφδνζε ζε ζπζρεηηζκφ πάληνηε κε 

απηά πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ; 

 Αλ πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά απηφ πνπ επηδηψθεη, πφζε πξαθηηθή αμία ζα έρεη 

ε πξαγκαηνπνίεζε απηή; 

 Δθθξάδνληαη απιά θαη κε ζαθήλεηα ηφζν ην έξγν πνπ θηινδνμεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη, φζν θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα 

ηελ πξαγκάησζή ηνπ θαζψο θαη ηα κέζα κέηξεζεο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί; 

 Δλαξκνλίδεηαη ν εθάζηνηε ζηφρνο ηφζν κε ηνπο ππνινίπνπο φζν θαη κε ηα 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη εηδηθφηεξα κε 

εθείλα πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν; 

 

iv. «Από θαηξό ζε θαηξό, ζπρλόηεξα πάλησο παξά κηα θνξά ην ρξόλν, ν 

πξντζηάκελνο θαη ν πθηζηάκελνο ζπλέξρνληαη γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ πξόνδν 
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πξνο ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηόρνπο. Σε απηέο ηηο ζπζθέςεηο λένη ή 

απαιιαγκέλνη ζηόρνη κπαίλνπλ γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν» 

v. «Ο πξντζηάκελνο παίδεη έλα ξόιν ππνζηήξημεο, πξνζπαζεί θαζεκεξηλά λα 

βνεζά ην άηνκν λα πεηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ, ην ζπκβνπιεύεη θαη ην πξνπνλεί» 

vi. «Καηά ηελ πεξίνδν ηεο αμηνιόγεζεο ν πξντζηάκελνο παίδεη ιηγόηεξν ην ξόιν 

ελόο θξηηή θαη πεξηζζόηεξν ην ξόιν εθείλνπ  πνπ βνεζά ην άηνκν λα πεηύρεη 

ηνπο ζηόρνπο ηνπ» 

 

Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη νη κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ 

δηαδηθαζία
184

: 

 

 Απφ θάζε πθηζηάκελν ζα πξέπεη λα δεηείηαη λα πξνεηνηκάζεη κηα έθζεζε, ζηελ 

νπνία λα αμηνινγεί ηελ απφδνζή ηνπ, δειαδή λα ζπγθξίλεη ηα επηηεχγκαηα ηνπ 

κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο. ηελ έθζεζε απηή ζα πξέπεη 

λα δίλνληαη εθ κέξνπο ηνπ πθηζηακέλνπ ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο γηα 

νπνηαδήπνηε απφθιηζε πνπ ελδερφκελα λα έρεη γίλεη απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο θαη γηα ηελ νπνία απηφο ν ίδηνο είλαη πξνζσπηθά 

ππεχζπλνο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηα επηηεχγκαηα εθείλα πνπ δελ είραλ θαζφινπ 

πξνγξακκαηηζηεί. 

 Μηα ζπλάληεζε ζα πξέπεη λα νξίδεηαη κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλνπ, 

θαηά ηελ νπνία νη δχν ζα κειεηήζνπλ απφ θνηλνχ ηελ έθζεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, 

αλαδεηψληαο ηαπηφρξνλα λα δηαπηζηψζνπλ ηηο αηηίεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηηο 

ελδερφκελεο παξεθθιίζεηο απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο. Ο 

πξντζηάκελνο ζα πξέπεη αξρηθά λα ξσηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, αλ ε απφθιηζε απηή 

απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο νθεηιφηαλ ζε δηθφ ηνπ 

ζθάικα  ή ζε ζθάικα ηνπ πθηζηακέλνπ, ή θαη αθφκα αλ θαλείο απφ ηνπο δχν δελ 

έθηαηγε γηα απηήλ, δειαδή δελ είρε νχηε ν έλαο αιιά νχηε θαη ν άιινο ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηελ πξνβιέςνπλ ή ηε δχλακε λα ηελ ζέζνπλ θάησ απφ ηνλ πιήξε 

έιεγρν ηνπο ή ηέινο θαη ηα δχν. Σφηε ν πξντζηάκελνο θαη ν πθηζηάκελνο ζα 

πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο απφδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ, 

θαζψο επίζεο λα ζεκεηψζνπλ ηα αδχλαηα ζεκεία εθείλα πνπ ελδερφκελα 

παξνπζίαζε απηή θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνηνπο ηνκείο αθξηβψο 

 ηελ ζπλάληεζε απηή, ν πξντζηάκελνο ζα πξέπεη λα δψζεη ζηνλ πθηζηάκελν θαη 

θαηξφ λα δηεξεπλήζεη ηέηνηνπ είδνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο παξνπζίαζε αηζζεηέο 
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αδπλακίεο π.ρ. ζρέζεηο κε άιινπο ζηελ δνπιεία ή επθαηξία γηα πξναγσγή ή ηέινο 

νηηδήπνηε άιιν έρεη επθαηξία γη απηφλ. 

 Απηή επίζεο είλαη ε πην θαηάιιειε ζηηγκή λα δηακνξθψζεη ν πξντζηάκελνο ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ νηθνλνκηθή θάιπςε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ δαπαλψλ ηνπ 

πθηζηακέλνπ γηα ην επφκελν έηνο, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα λα 

πεηχρεη ηνπο θαζνξηζκέλνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο. 

 

vii. «Η αμηνιόγεζε ζπγθεληξώλεηαη ζηα επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα θη όρη ζηα 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά» 

 

Δλ θαηαθιείδη, παξφια ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ MBO ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

κεζφδνπο κάλαηδκελη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ έρεη 

θαη απηφ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ
185

: 

 

 Απαηηεί εθπαίδεπζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ζηφρσλ θαη ζηνρνζεζίαο 

 Απαηηεί πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην ζχζηεκα ησλ ζηφρσλ φηαλ αιιάμνπλ νη 

ζπλζήθεο 

 Καζηζηά δχζθνιε ηε ζχγθξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο ιφγσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν απηφο έρεη επηηεπρζεί 

 Ακθηζβεηείηαη ην γεγνλφο ηνπ πφζν θηιφδνμνη ή κεηξηνπαζείο είλαη νη ζηφρνη 

πνπ ηίζεληαη θαζψο θαη ην γεγνλφο ηνπ αλ ζηελ νπζία νη ζηφρνη επηβάιινληαη 

απφ ηνλ πξντζηάκελν θαη δελ γίλνληαη πξαγκαηηθά απνδεθηνί απφ ηνλ 

ππάιιειν
186

 

 Σν MBO λαη κελ δηεπθξηλίδεη ηα επηηεχγκαηα γηα ηα νπνία θαζέλαο είλαη 

ππεχζπλνο, δελ εθθξάδεη φκσο κε απιά ιφγηα ηηο κεζφδνπο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κπνξέζνπλ ηειηθά λα επηηεπρζνχλ νη αληηθεηκεληθνί 

ζθνπνί πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί
187

. 

 

Μεηά ηελ παξάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

πξνζσπηθνχ εχινγα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη δελ ππάξρεη κηα γεληθή κέζνδνο 

θαηάιιειε γηα φινπο ηνπ ζθνπνχο πνπ επηζπκνχκε λα πξαγκαηψζνπκε. Δθφζνλ ε 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ επηζπκεί λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο 

δηακέζνπ ηηο αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη θαη 
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ην είδνο ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο πνπ θξίλεηαη θαηάιιειν γηα ηελ ηελ 

επηρείξεζε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο. 

 

3.3.6 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
ηε κέρξη ηψξα αλαδξνκή καο αλαθέξακε ην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ ζε κηα επηρείξεζε. 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο παξαηεξείηαη κηα αδπλακία 

ηππνπνίεζεο ηεο, ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε δχν βαζηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεζφδεπζε/απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο: 

 

Μέζνδνη κε ρξήζε ππνινγηζηώλ θαη δηαδηθηύνπ
188

: Τπάξρνπλ πνιιά 

«ππνινγηζηηθνπνηεκέλα» θαη βαζηζκέλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πξνγξάκκαηα 

αμηνιφγεζεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαλνχλ πάξα πνιχ ρξήζηκα ζηνπο κάλαηδεξ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα είλαη ζε ζέζε λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο γηα ηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο 

ππνβάιινπλ ζε κηα ζεηξά ειέγρνπ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

ππνινγηζηψλ. ηε ζπλέρεηα ην ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε θάζε 

επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε κε βάζε ηα θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία απφ ηνλ πξντζηάκελν λα 

ζπληάζζεη έλα θείκελν αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία απηά. 

Έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά είλαη θαη ην «Employee Appraiser», ην νπνίν 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξεία Austin-Hayne ζην San Mateo ηεο Καιηθφξληα. Σν 

πξφγξακκα απηφ πεξηέρεη έλα κελνχ κε πεξηζζφηεξεο απφ δψδεθα θαηεπζχλζεηο 

αμηνιφγεζεο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη ε αμηνπηζηία, ε πξσηνβνπιία, ε επηθνηλσλία, ε  

ιήςε απνθάζεσλ, ε εγεζία, ε θξίζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγηθφηεηα. Μέζα ζε 

θάζε κηα θαηεχζπλζε ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο απφδνζεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 

επίζεο ζην κελνχ φπσο γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

επηθνηλσλίαο φπσο είλαη ην γξάςηκν, ε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη 

θαλείο λα αθνχεη, ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη θαλείο λα εζηηάδεη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

θαη ε ηθαλφηεηα λα κπνξεί λα θξαηά ηνπο άιινπο ελήκεξνπο. 

Αθφκε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ην 

PerformancePro.net. πξφγξακκα πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία Illinois ζην 

ηθάγν. Πξφγξακκα αμηνιφγεζεο είλαη επίζεο ην Web site improvenow.com. ην νπνίν 
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ππνβάιιεη ηνλ θάζε έλα ππάιιειν ζε κία «online» αμηνιφγεζε 60 εξσηήζεσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα δίλεη ζηνλ επφπηε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο νκάδνο κε έλα ζπλνιηθφ ζθνξ.  

ρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ εξγνδνηψλ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ 

ππαιιήισλ δηακέζνπ ηνπ ππνινγηζηή (online performance management tools), δηφηη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα απηά  δηεπθνιχλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο θαζψο φια ηα γεγνλφηα θαη «απνδείμεηο» γηα ηνλ θάζε ππάιιειν, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζσζηή αμηνιφγεζε βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζε 

έλα ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα.  

 

Electronic Performance Monitoring (ERP): Σα ζπζηήκαηα Electronic Performance 

Monitoring παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κάλαηδεξ λα έρνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζηνπο 

ππνινγηζηέο θαη ηα ηειέθσλα ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο νη 

κάλαηδεξ αλά πάζα ζηηγκή κέζα ζηελ εκέξα γλσξίδνπλ ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη νη ππάιιεινη, ην βαζκφ αθξίβεηάο ηνπο, ηνπο ρξφλνπο log-in θαη log-off, ην 

πψο ζπκπεξηθέξνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπ κέζσ ηεο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο θαη αθφκε δελ ζα ήηαλ θαη ππεξβνιή λα επηζεκαίλακε φηη γλσξίδνπλ θαη 

ηνλ ρξφλν πνπ μνδεχνπλ νη εξγαδφκελνη ζηελ ηνπαιέηα
189

. Οξηζκέλεο κειέηεο 

επηζεκαίλνπλ φηη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο έρνπλ αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηα επίπεδα 

άγρνπο
190

. Σα ζπζηήκαηα Electronic Performance Monitoring κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε επαγγέικαηα 

κε πεξηζζφηεξε ξνπηίλα, ή γεληθφηεξα ζε ιηγφηεξν πεξίπινθα επαγγέικαηα. Χζηφζν ηα 

ζπζηήκαηα απηά κπνξεί λα έρνπλ θαη αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην γεγνλφο φηη άηνκα κε ρακειέο δεμηφηεηεο αιιά απζηεξψο ειεγρφκελα απνδίδνπλ 

ιηγφηεξν απφ άηνκα κε επίζεο ρακειέο δεμηφηεηεο, αιιά θαζφινπ ειεγρφκελα, γεγνλφο 

ην νπνίν επηζεκαίλεη φηη πξνθαιείηαη ζηα άηνκα έληνλν ζηξεο κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπο
191

. 

Έλα ζεκείν πνπ επηζεκαίλεηαη εληφλσο απφ ηνπο επηθξηηέο ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ 

ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα εηζβνιήο ηεο ηδησηηθήο δσήο, έλα εζηθφ δήηεκα πνπ νξίδεηαη ζε 

επίπεδν πιεξνθνξηψλ
192

. Σν δίιεκκα εδψ είλαη κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο  ησλ εξγνδνηψλ 

λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο εμαζθαιίδνληαο φηη νη εξγαδφκελνί ηνπο 

εξγάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπο, ελαληίνλ ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ 
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αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο ελψ βξίζθνληαη ζηελ εξγαζία 

ηνπο. 

Δπίζεο έλα ζεκείν πνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηνπ θαηά 

πφζν νη κάλαηδεξ ελεκεξψλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο φηη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή επεκβαίλνπλ ζηα ηειέθσλά ηνπο ή θαηαγξάθνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο θαη 

βξίζθνληαη ππφ παξαθνινχζεζε. Δξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα πνζνζηά 

απνιχζεσλ, ηηο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, 

επηζεκαίλνπλ φηη  νη εξγαδφκελνη αλαθέξνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο 

ιακβάλνπλ πσο βξίζθνληαη ππφ παξαθνινχζεζε, ηφζν δηθαηφηεξε αληηιακβάλνληαη ηηο 

αηηίεο ηεο απφιπζε ηνπο ζηελ ζπλέρεηα. Δλ θαηαθιείδη, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε 

θαη ην γεγνλφο, φηη ε πξνεηδνπνίεζε ηεο παξαθνινχζεζεο πινπνηείηαη κνλνκεξψο 

θαζψο νη εξγαδφκελνη λαη κελ γλσξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπο, αιιά 

δελ μέξνπλ ην πφηε
193

.  

 

3.4 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο γηα λα παξέρνπλ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο ηελ θαιχηεξε ην δπλαηφ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ εξγαζία 

ηνπο. Μειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

αιιάδεη αθνινπζψληαο ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην κέζν αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ή κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο
194

.   

Δχινγα κπνξεί λα δηεξσηεζεί θαλείο, ην πνηνο είλαη ζε ζέζε ή είλαη ν θαηαιιειφηεξνο 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αμηνιφγεζε. Παξαδνζηαθά ν άκεζνο πξντζηάκελνο ήηαλ ν 

απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. Ήηαλ εθείλνο ν 

επφπηεο ινηπφλ πνπ ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί 

ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη θαηά επέθηαζε ξεαιηζηηθά 

αληηθεηκεληθά θαη δίθαηα, βαζηζκέλνο ζηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα λα δηεμάγεη ηηο 

αμηνινγήζεηο
195

. 
196

 

Γεληθά, απηφ ην νπνίν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη λα εθπιεξψλνληαη δχν βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο
197

: 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

81 

 Να γλσξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα θάζε αμηνινγεηήο 

πξέπεη λα έρεη ππνζηεί ζρεηηθή εθπαίδεπζε 

 Να έρεη άκεζε επαθή κε ηνλ αμηνινγνύκελν, λα κπνξεί δειαδή λα ηνλ παξαηεξεί 

ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε 

 

Αλαινγηδφκελνη ηηο δχν πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα φζα 

πξναλαθέξακε γηα ηελ παξαδνζηαθά εθηεινχκελε αμηνιφγεζε απφ ηνλ άκεζν 

πξντζηάκελν, πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ην ηη πξαγκαηνπνηείηαη κε εξγαζίεο φπσο είλαη 

εθείλε ιφγνπ ράξηλ ηνπ πσιεηή. Ο Cascio
198

, επηζεκαίλεη φηη «ζε εξγαζίεο φπσο είλαη 

θαη απηή ηνπ πσιεηή, ν πξντζηάκελνο ζπάληα παξαηεξεί άκεζα ηελ επίδνζε ηνπ 

πθηζηακέλνπ ηνπ. Σηο πην πνιιέο θνξέο ν πξντζηάκελνο κπνξεί λα θξίλεη κέξνο κφλν ηεο 

επίδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ ηνπ». Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ινηπφλ, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζηξνθή πξνο άιινπο πηζαλνχο αμηνινγεηέο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε κηα επηρείξεζε. ε απηνχο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη πνπ 

απηναμηνινγνχληαη, νη ζπλάδειθνη πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε απηνχο, νη 

πειάηεο ηεο επηρείξεζε ή θαη αθφκα λεφηεξεο κέζνδνη φπσο ν «πειάηεο κπζηήξην» ή «ε 

αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ». Κάζε κηα απφ απηέο ηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πνπ ζα αλαιχζνπκε ζηελ ζπλέρεηα, εκπεξηέρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. 

 

3.4.1 ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
πρλά δεηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

ηηο επηδφζεηο ηνπο. Μηα ηέηνηα πξαθηηθή δελ ζα πξέπεη λα καο πξνθαιεί εληχπσζε αλ 

αλαινγηζηνχκε φηη ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε κία εξγαζία, ζαθψο θαη είλαη ηα πιένλ 

αξκφδηα λα θξίλνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηελ πην ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ απηναμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδνο  

θαζψο νη εξγαδφκελνη αξρηθά ζπκπιεξψλνπλ έλα έληππν αμηνιφγεζεο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπδήηεζε κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ γηα ηα πεπξαγκέλα
199

. Δίλαη 

θπζηθφ θαη ίζσο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε θαη αλζξψπηλν λα αλακέλεηαη απφ ην 

πθηζηάκελν, λα παξνπζηάζεη κηα δηαθνξεηηθή αηηηνιφγεζε, πξνο ην επλντθφηεξν 

θπζηθά, ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ην 40% ησλ 

απηναμηνινγνχκελσλ ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζην αλψηεξν 10%, ελψ κφλν έλα 
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πνζνζηφ 1-2% θάησ απφ ην κέζν φξν, κε απνηέιεζκα νη απηναμηνινγήζεηο λα 

απνβαίλνπλ εηο βάξνο ησλ ηθαλφηεξσλ ή απηψλ πνπ αμηνινγνχληαη κε εηιηθξίλεηα
200

.  

Δπηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ κέζνδν, έρνπλ αλαθαιχςεη φηη, ζε γεληθέο 

γξακκέο, νη πθηζηάκελνη δηαηεξνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ακπληηθή ζηάζε φηαλ νη 

ζπδεηήζεηο πνπ επαθνινπζνχλ ηηο αμηνινγήζεηο βαζίδνληαη ζηελ απηναμηνιφγεζε
201

. 

Σέινο, εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη ε πξνζπκία ησλ εξγαδνκέλσλ, λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο αμηνινγήζεηο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ απηναμηνιφγεζε, 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ επηζπκία λα «αθνπζηεί ε θσλή ηνπο»
202

. 

 

3.4.2 ΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ VS ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΠΟ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ-ΔΠΟΠΣΖ 

 
Παξά ηε δεκνηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ εθζέζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα 

πεπξαγκέλα ηνπ παξειζφληνο ησλ ππαιιήισλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αμηνινγήζεηο, 

πνιινί εξεπλεηέο είλαη κάιινλ ζθεπηηθνί αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη  απφ εξσηεκαηνιφγηα ζηα νπνία δεηνχλ απφ αλζξψπνπο λα ππνβάιινπλ 

έθζεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Πηζηεχνπλ φηη νη εθζέζεηο απηέο 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ εζθαικέλε πιεξνθνξηνδφηεζε
203

.  

Οη απηφ-αμηνινγήζεηο θαίλεηαη λα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο  

κνξθέο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο είλαη ιηγφηεξν αθξηβείο απφ φηη νη αμηνινγήζεηο απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ή ηνπο πειάηεο. Σν θχξην πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη βαζηθνί 

πιεξνθνξηνδφηεο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αλαηξέμνπλ ζην παξειζφλ κε 

αθξίβεηα. Ο Golden
204

 επηζεκαίλεη φηη αλαθξηβήο ππνβνιή εθζέζεσλ κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ππεξαπινπζηεχζεηο, ειαηησκαηηθέο θαηαρσξήζεηο κεηά ην ζπκβάλ ή 

αθφκα θαη πην απιά απφ θελά κλήκεο. Δθηφο απηνχ βέβαηα δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπνπκε θαη ην γεγνλφο φηη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα παξνπζηάδνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο επλντθά γεγνλφο πνπ επηθξνηεί ηελ άπνςε φηη νη απηφ-αμηνινγήζεηο πάζρνπλ 

απφ κεξνιεςία
205

. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, παξά ηηο φπνηεο ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

απηφ-αμηνιφγεζεο ζαθψο θαη ππάξρνπλ ιφγνη λα ζέινπκε λα πηζηεχνπκε πσο νη 

ππάιιεινη είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ έγθπξε αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο. Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο φηη ην άηνκν πνπ δηαζέηεη 

ηε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε κε ηελ εξγαζία ηνπ θαη θαηά επέθηαζε θξίλεηαη θαηάιιειν 

γηα λα ζπκπιεξψζεη ην εθάζηνηε εξσηεκαηνιφγην δελ είλαη άιιν απφ ηνλ ίδην ηνλ 
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ππάιιειν. Δμάιινπ θαη επηζηεκνληθά είλαη ηεθκεξησκέλν πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

εμνηθείσζε ηνπ αηφκνπ – ππαιιήινπ κε ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ηφζν πην αμηφπηζηεο θαη 

κε ιηγφηεξα ιάζε είλαη νη αμηνινγήζεηο
206

. Οη ζεσξίεο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο 

επηζεκαίλνπλ φηη ν εξγαδφκελνο είλαη εθείλνο πνπ έρεη πξφζβαζε ζε επξεία δείγκαηα 

ζπκπεξηθνξψλ ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ. Κάζε άηνκν έρεη κνλαδηθή δηνξαηηθφηεηα  ηφζν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

φζν θαη ησλ αιιαγψλ ζηε δηάζεζε ηνπ ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ο Levine
207

 ζπλνςίδεη 

ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά: «όινη έρνπκε 

πνιύ ρξόλν γηα λα επαιεζεύζνπκε, ινγηθά θαη νξζνινγηθά ηα ζπλαηζζήκαηά καο γηα ηνλ 

εαπηό καο θαη ηηο επηδόζεηο καο, γηαηί έρνπκε δήζεη κε ηνλ εαπηό καο από ηόηε πνπ ηνλ 

ζπκόκαζηε». πλερίδεη επηζεκαίλνληαο φηη νη απηφ-αμηνινγήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνπο αθφινπζνπο ηέζζεξεηο ιφγνπο: 

 

 Οη άλζξσπνη βηψλνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο απεπζείαο κέζα απφ κηα 

ζεηξά απφ γεγνλφηα  

 Απνθηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα πνπ εμειίζζνληαη γχξν ηνπο κε ην λα 

παξαηεξνχλ θαη κφλν ηνπο ππνινίπνπο 

 Δίλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηνχλ θαη λα ιακβάλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

δέρνληαη απφ ηνπο άιινπο 

 Οη άλζξσπνη έρνπλ αξθεηφ ρξφλν ζηε δηάζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεζεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο 

 

Οη Mabe θαη West
208

 επηζεκαίλνπλ φηη ε ηζρχο ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο είλαη κεγαιχηεξε 

ζε κειέηεο φπνπ ηα άηνκα πεξηκέλνπλ ε απηφ-εθηίκεζή ηνπο λα επηθπξσζεί απφ 

εμσηεξηθά θξηηήξηα, φηαλ ηα ζέκαηα έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία κε απηφ-

αμηνινγήζεηο, φηαλ ηνπο έρνπλ δνζεί νδεγίεο φηη ζα ζπγθξίλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε 

άιινπο θαη φηαλ ε αλσλπκία είλαη εγγπεκέλε.   

Σα άηνκα επεξεάδνληαη απφ δχν θίλεηξα φηαλ πξφθεηηαη λα πξνβνχλ ζε απηφ-

αμηνινγήζεηο: 

 

 Σελ επηζπκία λα παξνπζηάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κε αθξίβεηα 

 Σελ επηζπκία λα παξνπζηάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο επλντθά 
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ηνλ αληίπνδα, νη αμηνινγήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ επφπηεο, βαζίδνληαη ζε πνιχ 

κηθξφηεξε πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ γεγνλφο πνπ αλαθχπηεη δεδνκέλνπ φηη νη επνπηηθέο 

αξρέο ηείλνπλ λα εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν επηθαλεηαθά κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 

Αλ δελ είλαη ζε ζέζε λα βαζίδνληαη ζε κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ, ηφηε έρνπλ ηελ ηάζε 

λα βαζίδνληαη ζε ζηεξεφηππα. Κάζε άλζξσπνο δεκηνπξγεί ζηεξεφηππα γηα λα θάλεη ηνλ 

θφζκν ηνπ πην εχξπζκν θαη πην πξνβιέςηκν. Χζηφζν πνιιά ζηεξεφηππα βαζίδνληαη ζην 

γλσζηηθφ «ιάζνο». Σα ιάζε απηά είλαη πην πηζαλφ λα πξνθχςνπλ φηαλ νη άλζξσπνη δελ 

έρνπλ εθηεηακέλε επαθή κε ην ελ ιφγσ ζέκα θαη δελ θαηέρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα κέιε ηεο νκάδαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηεξενηχπσλ πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα κηαο αμηνιφγεζεο είλαη ε ειηθία. Οη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ 

κηα πνην αξλεηηθή εηθφλα γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 50 εηψλ ζε ζχγθξηζε 

κε εθείλεο ησλ αξραξίσλ θαη ησλ κεζειίθσλ. 

 

3.4.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΗ ΑΠΟ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ (peer rating) 

 
Άηνκα πνπ εξγάδνληαη καδί ζαλ ίζνη πξνο ίζνπο είλαη θπζηθφ λα έρνπλ ζρεκαηίζεη κηα 

πην εκπεξηζηαησκέλε άπνςε ν έλαο γηα ηνλ άιιν θαη θπζηθά λα γλσξίδνπλ φζν ην 

δπλαηφ θαιχηεξα ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. «Καηά κηα άπνςε 

πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη εκπεηξηθά από ηα απνηειέζκαηα αξθεηώλ εξεπλώλ, ε αμηνιόγεζε 

από ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξείηαη ε πην αθξηβήο θαη απνηειεζκαηηθή 

αμηνιόγεζε»
209

.  

Δχθνια θαλείο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη πσο ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπο 

απηήο δελ είλαη άιιν απφ ην γεγνλφο φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη πξντζηάκελνη δελ είλαη 

ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζαθψο θαη είλαη εθηθηφ 

θάηη ηέηνην λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ζ κέζνδνο ηεο 

αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο φπσο θαη ε απηναμηνιφγεζε είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζθηιείο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ζθνπφο ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο, ν εληνπηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ
210

.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά βέβαηα δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπνπκε θαη ην γεγνλφο φηη κειέηεο 

έρνπλ απνδείμεη φηη νη αμηνινγήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ζπλαδέιθνπο αλ θαη είλαη 

αμηφπηζηεο, θηιίεο, ερζξφηεηεο, θαη πξνθαηαιήςεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα
211

.  
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Σέινο, ζπλήζσο νη ζπλάδειθνη αξλνχληαη λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ησλ 

αμηνινγήζεσλ γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο
212

: 

 

 Κάπνηνο πηζαλόλ λα έρεη επηθπιάμεηο λα αμηνινγήζεη ζεηηθά ηνλ ζπλάδειθό ηνπ, 

δεδνκέλνπ όηη κπνξεί λα θνβάηαη πσο κέζα από ηελ ζεηηθή αμηνιόγεζε γηα 

θάπνηνλ άιιν ν ίδηνο πηζαλόλ από ηε ζύγθξηζε πνπ ζα πξνθύςεη λα παξνπζηαζηεί  

θαηώηεξνο ηνπ 

 Σην ελδερόκελν ηεο ύπαξμεο θηιηθήο ζρέζεο κεηαμύ δύν ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ θινληζηεί ε θηιία απηή από ηελ παξάζεζε ησλ αξλεηηθώλ ζηνηρεηώλ ηνπ 

ελόο θαη θαηά επέθηαζε ηεο αξλεηηθήο αμηνιόγεζεο, είλαη πηζαλόλ λα ππάξμνπλ 

αξθεηέο επηθπιάμεηο  αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο 

 Σπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη θαιέο θηιίεο επίζεο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ θάπνηνλ 

ζηελ άληζε αμηνιόγεζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο 

 Τέινο, ε ελ ιόγσ κέζνδνο αμηνιόγεζεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ επηθξαηεί αληαγσληζκόο αλαθνξηθά κε ηνπο κηζζνύο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 

3.4.4 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΔ 

 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηεο επηρείξεζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ 

θξίλεηαη σο πην θαηάιιειε είλαη ε ζπγθεθξηκέλε. Δχινγα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο 

πσο κε ηελ ελ ιφγσ κέζνδν, ε άπνςε ηνπ πειάηε εθηηκάηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Οη 

πειάηεο είλαη δπλαηφ λα είλαη είηε εμσηεξηθνί είηε εζσηεξηθνί σο πξνο ηελ 

επηρείξεζε
213

.  

«Οη πειάηεο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ εμαηξεηηθή πεγή αμηνινγεηώλ γηα ηελ απόδνζε θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζα από κηα ζεηξά εξσηεκαηνιόγηα νη άκεζνη 

πξντζηάκελνη είλαη ζε ζέζε λα ζπιιέμνπλ πιεζώξα ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπο. Η βαζκνινγία ησλ πειαηώλ θαη ηα ζρόιηα ηνπο ιακβάλνληαη ζνβαξά 

ππόςε ηόζν ζηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, όζν θαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, 

ώζηε λα βειηηώζνπλ ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη γηα λα 

απμήζνπλ ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθώλ πειαηώλ»
214

. Δχινγα κπνξεί λα 

ζπκπεξάλεη θαλείο φηη θξίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν έλαο 
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πειάηεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ επηρείξεζε εάλ δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο 

επαλαπιεξνθφξεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάε. Ζ επαλαπιεξνθφξεζε απηή είλαη δπλαηφ 

λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είηε θαη 

κέζσ κηαο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ίδην. Σέινο είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ 

ππαιιήισλ θαη απφ «ππνηηζέκελνπο» εμσηεξηθνχο πειάηεο νη νπνίνη απεπζχλνληαη ζην 

πξνζσπηθφ σο πηζαλνί αγνξαζηέο ελψ νπζηαζηηθά παξαθνινπζνχλ θαη αμηνινγνχλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ
215

. 

 

3.4.6 «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 360 ΜΟΗΡΧΝ»
216

 

 

Ζ «αμηνιφγεζε απφδνζεο 360 κνηξψλ» είλαη κηα ηερληθή ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίζηκε. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο κεζφδνπ απηήο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ελφο εξγαδνκέλνπ 

ζπιιέγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ηφζν εζσηεξηθέο φζν θαη εμσηεξηθέο. Κάλνληαο 

ιφγν γηα εζσηεξηθέο πεγέο αλαθεξφκαζηε ζηνπο επφπηεο, ζηνπο κάλαηδεξ, ζηα κεζαία 

θαη αλψηεξα ζηξψκαηα δηνίθεζεο θαζψο θαη ζε ζπλαδέιθνπο είηε ηνπ ηκήκαηνο πνπ 

αλήθεη ν αμηνινγνχκελνο ππάιιεινο είηε άιισλ ηκεκάησλ κε ηα νπνία ηπγράλεη ν 

ππάιιεινο λα αιιειεπηδξά. ηνλ αληίπνδα, ζηηο εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο 

πεξηιακβάλνληαη νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη ζχκβνπινη ηεο εηαηξείαο αιιά αθφκα 

θαη ε νηθνγέλεηα θαη ε θίινη ηνπ ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπ. ηελ νπζία, ε 

«αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ» εθηζηά ηελ πξνζνρή φισλ εθείλσλ πνπ κε θάπνην ηξφπν 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπ θαη αιιειεπηδξνχλ κε 

εθείλσλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειεί. Δχινγα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη 

θάζε κηα απφ ηηο πεγέο απηέο έρεη δηαθνξεηηθά θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία αμηνινγεί ηνλ 

εθάζηνηε ππάιιειν θαη επίζεο αμηνινγεί δηαθνξεηηθέο ηνπ ζπκπεξηθνξέο κε ηνλ δηθφ 

ηνπο ηξφπν ε θάζε κηα. Χζηφζν φζν «δειεαζηηθή» θαη αλ αθνχγεηαη ε πηνζέηεζε ηεο ελ 

ιφγσ κεζφδνπ, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη φζεο πεξηζζφηεξεο είλαη 

νη πεγέο αμηνιφγεζεο, ηφζν απμάλεηαη ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ. 
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3.5 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ
217

 

 
ε κηα ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε, νη βαζηθέο απνθάζεηο γηα ηελ 

επηινγή ηνπ ηχπνπ αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη άιια απφ ηε εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα/ακεξνιεςία, ηε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ηέινο ηε ζπλάθεηα κε ηε ζέζε. 

 

Δγθπξόηεηα (validity): ηαλ έλα κέηξν κεηξά ζεκαληηθέο παξακέηξνπο κηαο εξγαζίαο 

κε αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν νξίδεηαη σο έγθπξν σο πξνο ην πεξηερφκελν (content 

validity). ζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, έλα 

κέηξν θξίλεηαη έγθπξν σο πξνο ηε δνκή φηαλ κεηξά απηφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη κπνξεί λα 

κεηξήζεη θαη ελ ησ πξνθεηκέλσ ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξν ηφζν σο πξνο ηε 

δνκή, φζν θαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

 

Αμηνπηζηία (reliability): Τπάξρνπλ ηξία είδε αμηνπηζηίαο: 

 

 Ζ Δλδν-βαζκνινγηθή Αμηνπηζηία (Interrater reliability) ή ζπλέπεηα 

κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ δηαθνξεηηθψλ αμηνινγεηψλ πνπ είλαη πςειή 

φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη αμηνινγεηέο ζπκθσλνχλ αλαθνξηθά κε ηελ 

απφδνζε ελφο ππαιιήινπ θαη ρακειή φηαλ δηαθσλνχλ 

 Ζ Δζσηεξηθή Αμηνπηζηία ή ζπλέπεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ 

απφδνζεο 

 Ζ Γηαρξνληθή Αμηνπηζηία ή ε ζηαζεξφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ κέζα ζην 

ρξφλν 

 

Ζ Δζσηεξηθή αμηνπηζηία θαη ε δηαρξνληθή αμηνπηζηία δελ θξίλνληαη σο ζεκαληηθέο ζηελ 

εθηίκεζε ηεο απφδνζεο γηαηί ε απφδνζε ε ίδηα κπνξεί θαηά θαηξνχο λα κελ είλαη 

εζσηεξηθά ή δηαρξνληθά ζηαζεξή
218

. 
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Αληηθεηκεληθόηεηα–Ακεξνιεςία (Objectivity): Κάλνληαο ιφγν γηα αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη ακεξνιεςία ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αλαθεξφκαζηε  ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ θξίζεσλ ελφο αηφκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ 

άιισλ. Οη ηθαλφηεηεο πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην ηη 

έρνπλ θέξεη εηο πέξαο κε επηηπρία νη ππάιιεινη ζηε εξγαζία ηνπο θαη δελ ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνπκε ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ 

εξγαζία. 

 

πγθξηζηκόηεηα (Comparability): Έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

θξίλεηαη σο ζσζηφ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή εμαξηάηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, απφ 

ηελ πξνζπκία ηνπ εθηηκεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα απαζρνιήζεη νιφθιεξν ην πεδίν ηεο 

βαζκνινγηθήο θιίκαθαο πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ θαηά ηνλ πιένλ ζσζηφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 

πλάθεηα (Relevance) κε ηε ζέζε: Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο ηνπ αμηνινγνχκελνπ. Με απιά ιφγηα 

δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηα έληππα αμηνιφγεζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

δηαθνξεηηθά ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλνπ φηη νη ηθαλφηεηεο πνπ αμηνινγνχληαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο δελ είλαη θνηλέο.  

 

3.6 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΗΓΟΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
219

 

 
Οξηζκέλεο απφ ηηο πνηφ ζπλεζηζκέλεο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε 

αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ είλαη θαη νη αθφινπζεο:  

 

 Σπγθξνπόκελα ζπλαηζζήκαηα γηα θάπνην πξόζσπν θαη πξνζπάζεηα απνθπγήο. 

πσο έρνπλ επηζεκάλεη, νη ππάιιεινη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ηεο επίδνζεο εθθξάδνπλ θάπνηεο επηθπιάμεηο ή αθφκα θαη αληηξξήζεηο. Δίλαη 

εθείλνη νη νπνίνη δχζθνια ζα δερηνχλ κηα αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηνπο θαη ζα επηθαιεζηνχλ δηάθνξεο πηζαλέο δηθαηνινγίεο πνπ 

κπνξεί λα πξνθάιεζαλ ην απνηέιεζκα απηφ. Απφιπηα ζρεηηθφ είλαη θαη ην 

γεγνλφο ηεο αδπλακίαο νξηζκέλσλ αλζξψπσλ λα δερζνχλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 
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θξηηηθή. Οη ζεηηθέο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ επξέσο, ελψ, αληίζεηα, 

ηα αδχλαηα ζεκεία ζηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα 

ζπδεηεζνχλ, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ έληνλεο αληηδξάζεηο. 

Βέβαηα θαη απφ ηελ άιιε κεξηά θαη νη πξντζηάκελνη δηαηεξνχλ ηηο επηθπιάμεηο 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Έξρνληαη ζε δχζθνιε ζέζε φηαλ 

ζα πξέπεη λα ιάβνπλ θαζνξηζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο θαη δελ δηζηάδνπλ πνιιέο θνξέο λα κελ είλαη αληηθεηκεληθνί 

ιφγν ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηαηεξνχλ κε απνηέιεζκα αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε ε αμηνιφγεζε λα ιακβάλεη ή αξθεηά αξλεηηθή ή πνιχ πην επλντθή 

ρξνηά. 

 Σπλέληεπμε. Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζπλέληεπμε. Δάλ ν πξντζηάκελνο πνπ δηεμάγεη ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία δελ είλαη 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο ηφηε ην πην πηζαλφλ είλαη λα πξνθιεζνχλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηελ ήδε έθξπζκε δηαδηθαζία. 

 Η νξζόδνμε ιεηηνπξγία θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιόγεζεο. Ο κφλνο ηξφπνο ίζσο γηα λα δηαηεξεζεί θαη λα ειεγρεί ε αμηνπηζηία 

ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη ε 

απειεπζέξσζή ηνπ απφ θάζε είδνπο κεξνιεπηηθή ή ζηεξενηππηθή ζθέςε θαη 

ζηάζε  ησλ αηφκσλ πνπ εθηεινχλ ηελ φιε δηαδηθαζία
220

. Δπίζεο ε ζρεδίαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη αλεπαξθήο αλ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη θησρά, αλ ε 

ηερληθή είλαη ιαλζαζκέλε ή αλ ε αμηνιφγεζε είλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία, αληί 

γηα έλα ρξεζηηθφ εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Αθξηβήο νξηζκόο ησλ παξαγόλησλ πξνο αμηνιόγεζε. πσο εχινγα ζα έρνπκε 

ζπκπεξάλεη απφ ηα φζα έρνπκε πξναλαθέξεη θξίλεηαη απαξαίηεηνο θαη 

θαζνξηζηηθφο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ πνπ ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε σο ελδεηθηηθνί ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. αθψο 

θαη κηα ηέηνηα πξαθηηθή είλαη ηφζν δχζθνιε φζν θαη ρξνλνβφξα γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο, σζηφζν φκσο θξίλεηαη απνιχησο 

απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπλ έηζη λα κεησζνχλ νη επηδξάζεηο άιισλ 

παξαγφλησλ πνπ νπδεκία ζρέζε έρνπλ ή δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο
221

.  

 Πνιιαπιή ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο. Έρεη θαλεί ζηελ πξάμε όηη 

είλαη πξνβιεκαηηθή ε πνιιαπιή  ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο, γηαηί ηα 
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απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε έλα δηνηθεηηθό ζηόρν δηαζηξεβιώλνπλ ηα 

ππόινηπα
222

. 

 

3.7 ΛΑΘΖ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
Οη αμηνινγήζεηο ησλ επηδφζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο αληηθεηκεληθέο θξίζεηο γηα ηελ 

απφδνζε ησλ ππνινίπσλ, δεκηνπξγνχλ αλεζπρίεο φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηά ηνπο θαη 

θαηά επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο
223

. 

 Ζ εθηίκεζε είλαη κηα αμηνινγηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ε νπνία ππφθεηληαη ζε 

πξνθαηαιήςεηο ιφγσ ησλ γλσζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ αμηνινγεηή. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε έρεη επηζεκάλεη φηη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα κεξνιεπηνχλ κε απνηέιεζκα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ λα είλαη θαηά βάζε αλαιεζή
224

. Λφγνπ ράξε, νη άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ 

ηελ ηάζε λα βαζκνινγνχλ ηελ εζηθή ελφο επηηπρή ππαιιήινπ κε επλντθφηεξε 

κεηαρείξηζε απφ εθείλε ελφο αλεπηηπρή ππαιιήινπ. Δπίζεο, αλ θαη ην πνζνζηφ ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ θάζε ππαιιήινπ έρεη θαηά θαλφλα ηελ βαζηθή επηξξνή ζηηο αμηνινγήζεηο 

ησλ επηδφζεσλ, κειέηεο έρνπλ δηαηππψζεη φηη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αμηνινγεηή, 

φπσο ε πξνζσπηθφηεηα θαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ έρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο
225

. 

 «Σπλεηδεηά ζθάικαηα θάλεη ν αμηνινγεηήο όηαλ γηα δηθνύο ηνπο, πξνζσπηθνύο ιόγνπο 

βαζκνινγεί ηνλ πθηζηάκελν ηνπ πςειόηεξα ή ρακειόηεξα από όηη πξαγκαηηθά αμίδεη. Τα 

ζπλεηδεηά ζθάικαηα είλαη απηά γηα ηα νπνία ν αμηνινγεηήο δελ έρεη ζπλείδεζε όηη ηα 

δηαπξάηηεη. Δίλαη πξντόλ αηεινύο ζπλεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ θάλεη θαη ησλ 

πξνηύπσλ πνπ έρεη ζρεκαηίζεη»
226

. Οη ιφγνη - αηηίεο γηα ηελ αιινίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο 

βαζκνινγίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Λάζε αμηνιφγεζεο ή ζθάικαηα κεξνιεςίαο (bias) κπνξεί λα πξνθχςνπλ ηφζν θαηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο φζν θαη θαηά ηε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο θαη 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Απζηεξόηεηα-Δπηείθεηα: Κάλνπκε ιφγν γηα ηελ ηάζε πνπ επηδεηθλχνπλ νξηζκέλνη 

βαζκνινγεηέο λα είλαη απζηεξνί ή ππεξβνιηθά επηεηθείο ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ δειαδή ζπζηεκαηηθά ηηο πςειέο ή ρακειέο ηηκέο ηεο θιίκαθαο 
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αμηνιφγεζεο. Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα είηε επεηδή ν 

αμηνινγεηήο είλαη εμ‘ ηδηνζπγθξαζίαο απζηεξφο ή επηεηθήο, είηε γηαηί πξνζπαζεί κέζα 

απφ ηε βαζκνινγία ηνπ λα απνδείμεη θάηη
227

. Μηα ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθή δελ ζα πξέπεη 

λα καο πξνμελεί εληχπσζε. Πνιινί αμηνινγεηέο ηείλνπλ λα δίλνπλ ρακειή βαζκνινγία 

ζηνπο ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπο θνβνχκελνη φηη ε αληίζεηε πξαθηηθή ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη  ζα ζέζεη 

πηζαλφλ ζε θίλδπλν ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. Αθφκε, δελ ζα ήηαλ παξάινγν λα 

ππνζέζνπκε θαη ην γεγνλφο, φηη νη αμηνινγεηέο δελ πξνηηκνχλ ηηο ρακειέο αμηνινγήζεηο 

θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ θξίλεηαη θαη ε δηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαζψο νη αλψηεξνη κπνξεί 

λα ηνπο δεηήζνπλ λα δηαηππψζνπλ ηα κέηξα πνπ έιαβαλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Δπίζεο πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη θαη ην γεγνλφο, 

αμηνινγεηέο λα μεθηλνχλ κε ρακειή βαζκνινγία γηα ηνπο λένπο ππαιιήινπο ηελ νπνία 

ηείλνπλ λα απμάλνπλ πξννδεπηηθά
228

. Δλ θαηαθιείδη, ζαθψο θαη ν ηξφπνο γηα λα 

απνθεπρζνχλ φιεο νη παξαπάλσ δπζθνιίεο δελ είλαη άιινο απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

πξντζηακέλσλ, νχηνο ψζηε λα ππάξμεη κηα ζπκθσλία γηα ην ηη επηηέινπο αλακέλεηαη απφ 

ηνπο ππαιιήινπο πνπ αμηνινγνχληαη. 

 

Σάζεο πξνο ην Κέληξν (Central Tendency Error): Κάλνπκε ιφγν γηα ηελ ηάζε λα 

αμηνινγεί θαλείο ηνπο ππαιιήινπο κε βάζε ην κέζν φξν ηεο θιίκαθαο. Ο αμηνινγεηήο 

δελ εμαληιεί φιε ηελ γθάκα ηεο θιίκαθαο βαζκνινγίαο αιιά πεξηνξίδεηαη ζηνπο 

κεζαίνπο, «αλψδπλνπο» βαζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο ε νπνία  

έρεη εχξνο απφ ην 1 έσο ην 7 έλαο αμηνινγεηήο κπνξεί λα έρεη ηελ ηάζε λα απνθεχγεη 

ηνπο πνιχ πςεινχο θαη ηνπο πνιχ ρακεινχο βαζκνχο θαη λα βαζκνινγεί κε ηνπο 

κεζαίνπο-κέηξηνπο βαζκνχο.  Σέηνηα ιάζε ηάζεο πξνο ην θέληξν θαηαιήγνπλ ζε κηα 

θαηαλνκή κεηξήζεσλ ε νπνία είλαη ζπκπηεζκέλε γχξν απφ ην θέληξν, κε απνηέιεζκα νη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γηα ηηο επηδφζεηο ησλ ππαιιήισλ λα είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο, κε απνηέιεζκα ε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ λα κελ είλαη ζε ζέζε 

λα βαζηζηεί ζηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα ηε ιήςε δηαθφξσλ απνθάζεσλ 
229

. «Έλαο 

αμηνινγεηήο κπνξεί λα νδεγεζεί ζην ελ ιφγσ ζθάικα είηε γηαηί δελ θαηέρεη ην ζχλνιν 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, είηε γηαηί πξνηηκά λα απνθχγεη 

ηηο ζπλέπεηεο κηα πηζαλήο αμηνιφγεζεο, είηε ηέινο γηαηί δελ είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη ην 

πφζν πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα βαζκνινγήζεη ηνλ ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειν»
230

. Έλαο 

ηξφπνο απνθπγήο απηνχ ηνπ ζθάικαηνο είλαη κέζσ ηεο θαηάηαμεο ησλ ππαιιήισλ 

πάλσ ζε κηα θιίκαθα κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκφ νχησο ψζηε λα αμηνινγνχληαη σο 
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«άξηζηνη» θαη «πνιχ θαθνί»
231

 θαζψο επίζεο θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ην γεγνλφο νη 

βαζκνινγεηέο λα γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε θαηαγξαθή ησλ δηαθνξψλ ζηελ 

απφδνζε ηεο εξγαζίαο θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ηέινο λα βειηησζνχλ νη πεξηγξαθέο ησλ 

θξηηεξίσλ απφδνζεο
232

.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.9 

Αηηίεο γηα ηελ αιινίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο βαζκνινγίαο 

ΠΖΓΖ: Υπηήξεο, Λ., (2001), «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», INTERBOOKS, Αζήλα, 

ζει. 253 

 

 

 
 

 

 

 

Πξνβιήκαηα νξηζκνύ ησλ Πξνηύπσλ Αμηνιόγεζεο: Ο θάζε άλζξσπνο έρεη ηε δηθή 

ηνπ δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα, γηα απηφλ αθξηβψο ην ιφγν νξίδεη ηηο έλλνηεο κε ηξφπν 

ηνλ νπνίν απηφο αληηιακβάλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αμηνινγεηήο κπνξεί λα νξίζεη 
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ηελ «θαιή απφδνζε» κε εληειψο  δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φηη θάπνηνο άιινο. Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άδηθεο αμηνινγήζεηο.  Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα ιπζεί απηφ ην 

πξφβιεκα είλαη λα αλαπηπρζνχλ νξηζκνί γηα θάζε έλλνηα θαη γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

θαζψο θαη λα εθπαηδεπηνχλ νη αμηνινγεηέο ηφζν ζηε ινγηθή φζν θαη ζηε ζπλεπή 

εθαξκνγή ησλ βαζκνινγηψλ νχησο ψζηε λα κεησζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα ιάζε. 

 

Γελίθεπζε Κξίζεο (Halo effect): Ο  Thorndike ραξαθηεξίδεηαη ην Halo effect ή 

«ζχλδξνκν ηνπ θσηνζηεθάλνπ» (ή απνηέιεζκα), σο κηα ηζρπξή ηάζε ησλ 

βαζκνινγεηψλ λα «δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ηνπ αηφκνπ γεληθά σο αξθεηά θαιή ή αξθεηά 

θαηψηεξε θαη λα ρξσκαηίζνπλ ηελ απφθαζε γηα ηηο  επηκέξνπο ηδηφηεηεο απφ απηφ ην 

γεληθφ αίζζεκα»
233

. Με απιά ιφγηα είλαη ε ηάζε απφ κέξνπο ηνπ αμηνινγεηή λα αθήζεη 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππνςεθίσλ λα επεξεάζεη ηε ζπλνιηθή ηνπ εθηίκεζε. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ππνςήθηνο ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηφο, αιιά δελ κπνξεί λα έρεη 

πνιιά απφ ηα άιια πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε, έρεη πςειφηεξε βαζκνινγία 

απφ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη. 

ηαλ ζπκβαίλεη ην ιάζνο ηεο γελίθεπζεο ν εξγαδφκελνο ιακβάλεη ζρεδφλ ίδηεο 

εθηηκήζεηο απφδνζεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο απφδνζεο θαη ε ηειηθή ζπζρέηηζε απηψλ είλαη 

αξθεηά πςειή. Οη εξεπλεηέο εδψ θαη θαηξφ έρνπλ ελεκεξψζεη φηη γηα λα απνθεπρζνχλ 

νη δηαθφξσλ εηδψλ πξνιήςεηο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηππνπνηεκέλεο εξσηήζεηο 

ζπλέληεπμεο θαζψο θαη ζαθή θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ
234

.  

 

Πξνζσπηθέο Πξνθαηαιήςεηο (Biases): Απνινγεζέληα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ε ειηθία, ην θχιιν, ε θπιή, ε εζληθφηεηα, νη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θα.  

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνιφγεζε. Τπάξρεη ε πεξίπησζε ν αμηνινγεηήο λα 

εθηηκήζεη ηνλ ππάιιειν κε κεγαιχηεξε βαζκνινγία επεηδή ηνλ ζπκπαζεί πεξηζζφηεξν, 

ή γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη εμαζθάιηζε εμνπζίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

Μειέηεο έδεημαλ φηη ππάξρεη επίζεο πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηηο γπλαίθεο φηαλ απηέο 

αζρνινχληαη κε κε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα
235

. Αθφκε, έρεη βξεζεί φηη νη άληξεο 

ιακβάλνπλ θαιχηεξεο αμηνινγήζεηο απφ ηηο γπλαίθεο αθφκα θαη φηαλ ν αμηνινγεηήο 

είλαη γπλαίθα θαη φηη νη πην ειηθησκέλνη ππάιιεινη θξίλνληαη σο ιηγφηεξν παξαγσγηθνί 

απφ φηη νη λεψηεξνη. Οη κάλαηδεξ δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκνχλ απηφ ην πξφβιεκα θαη ζα 

πξέπεη λα βξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο λα ην αληηκεησπίζνπλ. Μηα ιχζε ίζσο είλαη 
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ε χπαξμε δχν αμηνινγεηψλ, δειαδή ηνλ άκεζα ππεχζπλν θαη ηνλ άιιν λα γλσξίδεη 

ζαθψο ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο
236

. 

 

Κνηλά Υαξαθηεξηζηηθά/ Οκνηόηεηα (similar-to–me effect): Δχινγα θαλείο απφ ηνλ 

ηίηιν ηνπ ελ ιφγσ ζθάικαηνο κπνξεί λα ζπκπεξάλεη φηη νη αμηνινγεηέο φπσο θαη φινη νη 

άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο θξηηήξην γηα ηελ απφδνζε ησλ άιισλ θαη 

ηείλνπλ λα ζπκπαζνχλ ηα άηνκα εθείλα πνπ ηνπο κνηάδνπλ ή έρνπλ θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε απνηέιεζκα λα ηα αμηνινγνχλ ζεηηθά. 

 

Αμηνιόγεζε Βαζηζκέλε ζηελ Πξόζθαηε Απόδνζε
237

: Οη βαζκνινγίεο, ζπρλά, 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πξψηεο αληηδξάζεηο πνπ είρε ν εξγαδφκελνο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη. Αληίζηνηρα, κπνξεί λα επεξεάδνληαη, κνλνκεξψο θαη απφ ηηο 

πξφζθαηεο αληηδξάζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

 

Δληππσζηαζκόο: Πνιιέο θνξέο έρεη παξαηεξεζεί ην γεγνλφο ν αμηνινγεηήο «λα 

ππνθχπηεη θαη λα εληππσζηάδεηαη απφ ηνλ ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειν ν νπνίνο ρεηξίδεηαη 

πνιχ θαιά ή πνιχ άζρεκα ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε». πσο κπνξνχκε εχθνια λα 

ζπκπεξάλνπκε ην απνηέιεζκα είλαη λα βαζκνινγείηαη ν ππάιιεινο πην ζεηηθά ή πην 

αξλεηηθά απφ φηη πξαγκαηηθά αμίδεη
238

. 

 

πσο επηζεκαίλεη ν Υπηήξεο
239

 «ηα ζθάικαηα αμηνιόγεζεο δελ κπνξνύλ λα εμαιεηθζνύλ 

αιιά κπνξνύλ λα κεησζνύλ είηε ζηνλ ηύπν είηε ζηελ έληαζε, αλ γίλνπλ ελέξγεηεο γηα: 

 

 Δθπαίδεπζε ησλ αμηνινγεηώλ σο πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο αμηνιόγεζεο, ηηο 

κεζόδνπο, ηα θξηηήξηα θαη πξόηππα απόδνζεο,, ηε ζπρλόηεηα αμηνιόγεζεο, ηα 

ζθάικαηα-πνηα είλαη πσο λα απνθεύγνληαη 

 Τήξεζε αξρείνπ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ απόδνζεο. Σπλερήο θαηαγξαθή 

ζπκπεξηθνξώλ θαη επηδόζεσλ 

 (Δπαλα)θαζνξηζκόο θαη εθαξκνγή ζαθώλ θαη πνζνηηθώλ θξηηεξίσλ, όπνπ είλαη 

δπλαηόλ θαη πξνηύπσλ απόδνζεο (πνπ λα ζρεηίδνληαη όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν κε 

ηελ εξγαζία) 

 Δπηινγή θαη ρξήζε θαηάιιεισλ κεζόδσλ (αλάινγα κε ην ζθνπό ηεο αμηνιόγεζεο) 

θαη θιηκάθσλ βαζκνινγίαο 
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 Δπηβξάβεπζε ησλ πξντζηακέλσλ-αμηνινγεηώλ πνπ θάλνπλ αθξηβή, αληηθεηκεληθή 

θαη δίθαηε αμηνιόγεζε 

 

 

 

Δχινγα, κεηά ηελ παξάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηνπο πθηζηάκελνπο ππαιιήινπο, γελάηε ην 

εξψηεκα ηνπ πνηα είλαη ε πην θαηάιιειε κέζνδνο πνπ πξέπεη λα επηιέμσ γηα λα 

αμηνινγήζσ ηνπο ππαιιήινπο κνπ. Πνηα είλαη εθείλε ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο πνπ είλαη 

δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο ε θαηαιιειφηεξε νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηφζν ηα 

πξνβιήκαηα πνπ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο φζν 

θαη ηα πηζαλά ιάζε πνπ είλαη δπλαηφ λα ππνπέζεη ν αμηνινγεηήο. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε εηαηξεία American Cyanamid, κηα κεγάιε 

θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ρεκηθψλ πξντφλησλ ησλ ΖΠΑ, άιιαμε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηεμήγαγε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Σελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν, ε Merck, κηα επίζεο κεγάιε ακεξηθαληθή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, άιιαμε ην 

ζχζηεκα  αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο.  Καη νη δχν εηαηξείεο ήηαλ 

αξθεηά ηθαλνπνηεκέλεο κε ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαη επίζεο νη αιιαγέο 

απηέο είραλ ζεηηθή απνδνρή απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο. Σν ελδηαθέξνλ είλαη φηη ε 

θάζε κηα απφ ηηο εηαηξείεο απηέο, είρε πηνζεηήζεη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, πνπ ε άιιε είρε εγθαηαιείςεη. Ζ ινγνηερλία παξνπζηάδεηαη θνξεζκέλε 

αλαθνξηθά κε ζπκβνπιέο θαη αλεπίζεκα ζηνηρεία γηα ην πνηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο 

είλαη ε θαηαιιειφηεξε ζηελ θάζε πεξίπησζε, σζηφζν ε δεκηνπξγία ελφο πεηπρεκέλνπ 

πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο Τθηζηάκελνπ Πξνζσπηθνχ παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ έλα 

απξαγκαηνπνίεηνο ζηφρνο γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο
240

. 

Γεληθά, ελδεηθηηθά ρσξίο θαη ηα παξαθάησ πνπ ζα αλαθέξνπκε λα απνηεινχλ παλάθεηα, 

επηζεκαίλεηαη φηη νη αμηνινγήζεηο κε γξαθηθέο θιίκαθεο θαηάηαμεο, είλαη εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο γηα ππαιιήινπο γξαθείνπ, εξγάηεο παξαγσγήο θαη άιινπο εξγαδφκελνπο 

ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο είλαη εχθνια κεηξήζηκα. Άηνκα πνπ 

αζρνινχληαη κε δεκηνπξγηθέο θαη θαιιηηερληθέο εξγαζίεο θαη ησλ νπνίσλ εχινγα ην 

ηαιέλην θαη νη ηθαλφηεηεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο ζεκαζίαο, αμηνινγνχληαη θαιχηεξα 

κε ηε κέζνδν ηεο αθεγεκαηηθήο έθζεζεο. Σέινο ζηηο πσιήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη σο επί 

ην πιείζηνλ ε κέζνδνο MBO
241

. Δπεηδή θακία επηρείξεζε δελ είλαη ίδηα σο πξνο ηελ 

άιιε, ε θάζε κηα ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηε 
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θηινζνθία, ηελ εηαηξηθή ηεο θνπιηνχξα θαη ηελ πιεζψξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθείλε 

ζεσξεί ζεκαληηθά, νχησο ψζηε είηε κέζν κηαο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο, είηε κέζν ηνπ 

ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ λα επηιέμεη ηελ θαηαιιειφηεξε γηα εθείλε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: πλέληεπμε Αμηνιόγεζεο 
 

Δθφζνλ νη αμηνινγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ έρνπλ 

νινθιεξσζεί ην επφκελν βήκα είλαη ε αλαθνίλσζή ηνπο ζηνλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν. 

ην παξφλ ινηπφλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο. Αξρηθά ζα 

επηζεκάλνπκε ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζηφρνπο θαη ζα αλαιχζνπκε ηφζν ηηο 

θπξηφηεξεο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε φζν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηηπρεκέλεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο. Δπηπξφζζεηα ζα 

αλαθεξζνχκε ζην ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ν πξντζηάκελνο θαηά ηε ζπλέληεπμε θαη ζα 

δηαηππψζνπκε νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Σέινο ζα 

αλαιπζνχλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη. 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Αθφκα θαη αλ ε εμσηεξηθή επηθνηλσλία εμαθνινπζεί λα παξακέλεη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο εζηίαζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νινέλα  θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη 

νξαηή ε ζεκαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο νξγαλσηηθήο 

απφδνζεο
242

. Χο απνηέιεζκα απηνχ ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο αλαθνξηθά κε ηελ 

εζσηεξηθή επηθνηλσλία, νη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο νξζέο 

πεγέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

παξνρή επθαηξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο. Έλα απφ ηα θχξηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, είλαη ε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππαιιήισλ (performance appraisal interview) . 

Ζ ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπ επφπηε θαη ηνπ ππφ αμηνιφγεζε πθηζηάκελνπ ππαιιήινπ. Ζ ζπδήηεζε απηή 

έρεη σο ζέκα ηελ πξνεγνχκελε απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο θαη πσο απηή ε 

απφδνζε κπνξεί λα βειηησζεί ζην κέιινλ
243

. Ο ελ ιφγσ φξνο (performance appraisal 

interview) είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιάμ κε ηνπο όξνπο employee performance 

appraisal, job appraisal interview, employee review, and employee appraisal
244

. 

Ο φξνο «αμηνιφγεζε» (appraisal) δεδνκέλνπ φηη ζηελ αλζξψπηλε αληίιεςε σο επί ην 

πιείζηνλ είλαη ζπλπθαζκέλνο κε θάηη πηζαλφλ αξλεηηθφ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 

ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα πιήμνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε 

ππαιιήινπ. Αληηζέησο ν φξνο «ζπλέληεπμε» (interview) πεξηγξάθεη κηα επηθνηλσλία 

θαηά ηελ νπνία ν ζπλεληεπμηαδφκελνο πεξηνξίδεηαη (ζηελ πην απιντθή κνξθή ηεο 
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ζπλέληεπμεο) ζην λα αληαπνθξηζεί θαη λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ζέηνπλ. 

Αλαγλσξίδνληαο ηηο πηζαλέο πξνεθηάζεηο ησλ φξσλ απηψλ, κεξηθέο επηρεηξήζεηο 

πξνβαίλνπλ ζε αλαθνηλψζεηο ζηηο νπνίεο ππνγξακκίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηε δνκή ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο παξνπζηάδνληαο ηελ πεξηζζφηεξν σο 

κηα εθπαηδεπηηθή άζθεζε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή εμάιινπ δελ είλαη ηπραίν πνπ 

αληηθαζηζηνχλ ηνλ φξν «αμηνιφγεζε» (appraisal), κε εθείλνλ ηεο «αλαζθφπεζεο» 

(review) θαη ηνλ φξν ζπλέληεπμε (interview), κε εθείλνλ ηεο «ζχζθεςεο» (conference). 

Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε πξαθηηθή απηή δελ πηνζεηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαιφ ζα ήηαλ λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη έλλνηεο απηέο επεξεάδνπλ 

ηελ έθβαζε κηαο ζπλέληεπμεο
245

. 

 

4.2 ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αμηνινγήζεηο έρνπλ νινθιεξσζεί ην επφκελν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

βήκα είλαη ε αλαθνίλσζή ηνπο ζηνλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελν. Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην 

ρξφλν ή φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, επηβάιιεηαη ν θάζε πξντζηάκελνο λα ζπλαληάηαη κε 

ηνλ εθάζηνηε πθηζηάκελν μερσξηζηά νχησο ψζηε λα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο 

ηεο πξνζπάζεηα θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο πάλσ ζηνλ ηνκέα εξγαζίαο ηνπο. 

Ζ ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ θαηά θαλφλα ζα επηζπκνχζαλ λα  

απνθχγνπλ, γηα εληειψο πξνθαλψο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, ηφζν νη πθηζηάκελνη 

εξγαδφκελνη, φζν θαη νη πξντζηάκελνη
246

. Απφ ηε κηα κεξηά, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κηα 

ηέηνηα άξλεζε είλαη εχθνια αληηιεπηή αλ αλαινγηζηή θαλείο πσο ζε θαλέλαλ θπζηθά 

δελ αξέζεη λα θξίλεηαη θαη λα αμηνινγείηαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη πξντζηάκελνη 

απνθεχγνπλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ θξηηή πνπ πηζαλφλ λα ηνπο θέξεη ζε δχζθνιε 

ζέζε ή αθφκα θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπγθξνχζεηο θαη ερζξφηεηεο. 

H ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο κηα αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κε εμέρνπζα ζεκαζία θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο ζηελ νπνία ν αμηνινγεηήο 

ζα πξέπεη λα βνεζά ηνλ ππφ αμηνιφγεζε εξγαδφκελν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν 

πξντζηάκελνο πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνβνχκε ζηελ αλαθνξά ησλ ζηφρσλ ζηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο 

θαη αξρηθά ζα αλαθέξνπκε ηνπο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηελ επηρείξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηνπο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ηνλ εξγαδφκελν. 
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Ο Walker
247

 ηζρπξίδεηαη φηη νη ζηφρνη ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ππαιιήισλ κπνξεί λα είλαη θάπνηνη απφ ηνπο εμήο, φζνλ αθνξά ηελ επηρείξεζε: 

 

 Να ππνθηλήζεη θαη λα ελζαξξύλεη ηνλ εξγαδόκελν 

 Να γίλεη επίπιεμε 

 Να δνζεί έπαηλνο 

 Να δνζνύλ ζπκβνπιέο ή θαζνδήγεζε 

 Να γίλεη ζρεδηαζκόο ηνπ κειινληηθνύ έξγνπ 

 Να επηδησρζεί ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε θάπνην άιιν άηνκν 

 Να βειηησζνύλ ηα επίπεδα απόδνζεο 

 

Ζ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ δελ είλαη ηπραία θαζψο ην πνηφλ απφ ηνπο 

παξαπάλσ ή πνην ζπλδπαζκφ ζηφρσλ ζα επηδηψμεη ε θάζε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ζα 

απνθαζίζεη ε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ζαθψο νη ζηφρνη απηνί ζα είλαη 

ζχκθσλνη θαη ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ φιε νξγάλσζε θαη θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. 

ζνλ αθνξά ηψξα ηνλ πθηζηάκελν εξγαδφκελν νη ζηφρνη αλαθνξηθά κε ηε ζπλέληεπμε 

αμηνιφγεζεο κπνξεί λα είλαη θάπνηνη απφ ηνπο εμήο
248

: 

 

 Δπθαηξία γηα κηα εηιηθξηλή ζπδήηεζε κε ηνλ πξντζηάκελν 

 Δπθαηξία λα ζπδεηήζεη ηελ επίδνζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ 

(Job description) 

 Δπθαηξία λα ζπδεηεζνύλ πξνβιήκαηα θαη πηζαλέο ιύζεηο 

 Δπθαηξία λα κάζεη ν εξγαδόκελνο πώο ηα πάεη ζηελ εξγαζία ηνπ 

 Δπθαηξία λα παξνπζηάζεη ν εξγαδόκελνο ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία 

 Δπθαηξία λα κάζεη πεξηζζόηεξα ν εξγαδόκελνο γηα ην πώο ηα πάεη ην ηκήκα ηνπ 

 Δπθαηξία λα επαηλεζεί γηα ηελ θαιή επίδνζή ηνπ 

 Να αθνύζεη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή γηα ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ 

 Να θαζνξηζηεί ην πιάλν εξγαζίαο γηα ην επόκελν έηνο  

 Δπθαηξία λα ζπδεηεζνύλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία, νη επθαηξίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα 

 Να ζπδεηεζνύλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα ζπκθσλεζνύλ νη ελέξγεηεο πνπ ζα 

γίλνπλ 

 Να ζπδεηεζεί ε πηζαλή αλάγθε γηα αιιαγή αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο ή γηα παξαπέξα 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ζηελ εξγαζηαθή ζέζε πνπ θαηέρεη ν εξγαδόκελνο 
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 Δπθαηξία λα ζπδεηεζνύλ πηζαλέο βειηηώζεηο ζηνλ ηξόπν εξγαζίαο 

 Να κάζεη ν εξγαδόκελνο πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο ηνπ όζνλ αθνξά ηηο πξναγσγέο 

 

πσο εχινγα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο θαη απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνξά, ν 

εξγαδφκελνο είλαη εθείλνο πνπ ζα πξέπεη θαλνληθά λα ιακβάλεη ελεξγφ ξφιν ζηελ 

ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο. Δπεηδή γεληθά ε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο πξνθαιεί ζηξεο θαη 

άγρνο θαη επεηδή ην άγρνο  ηείλεη λα ππνλνκεχζεη ηα ηδηαίηεξα θξίζηκα κελχκαηα πνπ ζα 

δηεμαρζνχλ, ακθφηεξα ηα δχν κέξε ζα επσθειεζνχλ απφ ην λα ζρεδηάζνπλ πξηλ ηε 

ζπλέληεπμε ηνπο «ξφινπο» πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ
249

. 

 

4.3 ΣΤΠΟΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
O Maier επηζήκαλε ηξεηο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ επίδνζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε εξγαδνκέλνπ νη νπνίεο απνηεινχλ κέρξη θαη ζήκεξα 

ηηο πην αλαγλσξίζηκεο πεξηγξαθέο ηνπ ξφινπ ηνπ αμηνινγεηή
250

: 

 

Μίιεζε θαη Πείζε (tell and sell): φπσο εχινγα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο απφ ηνλ 

ηίηιν ηεο ελ ιφγσ πξνζέγγηζεο, ν αμηνινγεηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο αθνχ παξνπζηάζεη 

ζηνλ ππφ αμηνιφγεζε εξγαδφκελν είηε ηα ζεηηθά είηε ηα αξλεηηθά ηεο απφδνζεο ηνπ ζηε 

ζπλέρεηα επηδηψθεη λα ηνλ πείζεη λα δερηεί ηελ θξηηηθή απηή. Κάλνπκε ιφγν ινηπφλ γηα 

έλα αξθεηά επζχ θαη ζαθψο κνλφπιεπξν ηχπν ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο ν νπνίνο 

πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε ακπληηθφηεηα, δπζαξέζθεηα θαη απνγνήηεπζε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπ. Οξηζκέλα ζεκεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαη λα αμηνινγεζνχλ θαηάιιεια γηα φζνπο επηιέμνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ελ 

ιφγσ πξνζέγγηζε είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 ηελ νπζία ν επφπηεο έρεη ην ξφιν ηνπ «ξήηνξα», κε παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειν λα «αθνπζηεί ε θσλή ηνπ» αλαθνξηθά κε ηελ 

απφδνζή ηνπ 

 Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο ζπγθξνχζεσλ θαη δπζκελψλ θαηαζηάζεσλ 

δεδνκέλνπ φηη ν ππφ αμηνιφγεζε ππάιιεινο πηζαλφλ θαη λα κε δερηεί ηα φζα ηνπ 

θαηαινγίδεη ν επφπηεο 
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 Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο θξίλεηαη θαηάιιειε γηα λενεηζεξρφκελνπο ππαιιήινπο 

θαζψο θαη γηα ππαιιήινπο νη νπνίνη δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε δηάζεζε γηα 

ζπκκεηνρή ζηε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο  

 

Μίιεζε θαη Άθνπζε (tell and listen): κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο 

πξναλαθεξζείζαο πξνζέγγηζεο, ε ελ ιφγσ πηνζεηεί κηα πην ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζηε 

ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο. Ο αμηνινγεηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο αθνχ παξνπζηάζεη ζηνλ 

ππφ αμηνιφγεζε εξγαδφκελν είηε ηα ζεηηθά είηε ηα αξλεηηθά ηεο απφδνζεο ηνπ ζηε 

ζπλέρεηα παξέρεη ην βήκα ζηνλ ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειν λα ππεξαζπηζηεί ηηο δηθέο 

ηνπ ζέζεηο θαη αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηα φζα πξναλέθεξε ν επφπηεο. Ο βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ζα ππάξμεη ακθίδξνκε θαη επνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ εμαξηάηαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ επφπηε ν νπνίνο είηε ζα 

επηηξέςεη ζηνλ ππάιιειν λα αλαπηχμεη εθηελψο ηηο ζέζεηο ηνπ θαη λα αληηθξνχζεη θαη 

πηζαλφλ λα απνξξίςεη ηα φζα ηνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί είηε απιά ζα ηνπ επηηξαπεί έλα 

απιφ θαη ζχληνκν ζρφιην. 

 

Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ (problem solving): φπσο κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε απφ ηνλ 

ηίηιν ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ν πξντζηάκελνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππφ αμηνιφγεζε 

ππάιιειν πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ απφ θνηλνχ ην ηη πξνθάιεζε κηα ρακειή απφδνζε 

θαη κέζσ ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο λα επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Ο επφπηεο δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ βνεζνχ θαη ζπκβνχινπ πνπ 

βξίζθεηαη ζην πιεπξφ ηνπ ππαιιήινπ, ν νπνίνο έρεη πξνβεί ζε απηναμηνιφγεζε θαη έρεη 

ζέζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρεη.  Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αμηνιφγεζεο βνεζά 

ηε δέζκεπζε ζηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο 

θξίλεηαη δχζθνινο γηα ηνλ επφπηε. 

 

Δχινγα θαλείο κπνξεί λα δηεξσηεζεί γηα ην πνηα πξνζέγγηζε πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

θαλείο. Απηφ πνπ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη φηαλ κηιάκε γηα αλζξψπνπο θαη 

θαηά επέθηαζε γηα δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο δελ κπνξνχκε λα 

αθνινπζήζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. αθψο θαη ε πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ επφπηε πνπ ηελ εθαξκφδεη αιιά δελ παχεη λα ηζρχεη 

θαη απηφ πνπ αλαθέξακε θαη γηα ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο. Δμαξηάηαη 

ηφζν απφ ηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο, φζν θαη απφ ηνλ ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειν, ηελ 

θχζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ έρνπκε ζηα ρέξηα καο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο ίδηαο ηεο 
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επηρείξεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν έρεη παξαηεξεζεί ε πηνζέηεζε φρη απηνχζηαο 

κηαο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξνζεγγίζεηο αιιά ζηνηρεία απηψλ νχησο ψζηε λα 

κεησζνχλ νη αληηδξάζεηο απφ ηνπο ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπο. 

 

4.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη αμηνινγεηέο εθηειψληαο ην έξγν πνπ ηνπο  έρεη  αλαηεζεί 

ελζαξθψλνπλ δηαθφξνπο ξφινπο. Κάζε ξφινο θηλείηαη πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή θαη 

απζηεξά νξηδφκελε έλλνηα ηνπ αμηνινγεηή, σο ηνπ αηφκνπ εθείλνπ πνπ έρεη 

επηθνξηηζηεί κε ην ξφιν ηεο ελδειερήο εμέηαζεο θαη εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ή ηεο 

αμίαο θάπνηνπ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, θαη βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε αμηνιφγεζε 

σο εξγαιείν  κπνξεί λα παξέρεη νπζηαζηηθέο επηζεκάλζεηο πνπ απνζαθελίδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ αηηίνπ θαη αηηηαηνχ
251

.  

Οη ζπλεζέζηεξνη  ξφινη πνπ κπνξεί λα ελζαξθψζεη  έλαο αμηνινγεηήο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Ο  Cronbach
252

 ήηαλ έλαο απφ ηνπο  πξψηνπο πνπ πξνζέδσζε ζηνπο αμηνινγεηέο ην 

ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ζ εθπαίδεπζε μεθηλά φηαλ ν αμηνινγεηήο ζε πξψην ζηάδην, 

φπσο ζα έθαλε εμάιινπ  θαη ν θάζε εθπαηδεπηηθφο, ζπδεηήζεη κε ηνπο αμηνινγνχκελνπο 

ηνπ  πξνζπαζψληαο λα εθκαηεχζεη  ηηο δηάθνξεο απνξίεο  θαη πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ. ε δεχηεξν ζηάδην, ν εθπαηδεπηηθφο–αμηνινγεηήο, πξνβαίλεη ζηελ επίιπζε 

απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη  κέζσ ηεο δηαπξνζσπηθήο  επαθήο πνπ απνθηά  καδί 

ηνπο,  νδεγείηαη ζε ζπκπεξάζκαηα θαη  ζπληάζζεη  κηα αλαθνξά ε νπνία ζα επηζεκαίλεη 

ζηνλ νξγαληζκφ ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο.  Μέζν απηνχ ηνπ είδνπο 

επηθνηλσλίαο, νη αμηνινγεηέο ελζαξθψλνληαο ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζπαζνχλ 

λα αλαπηχμνπλ έλαλ θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο κε ηνπο αμηνινγνχκελνπο, λα ηνπο 

ελεκεξψζνπλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη ηε ρξεζηκφηεηα θαη ζπνπδαηφηεηα 

ηνπο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηέινο λα ηνπο παξαθηλήζνπλ  λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο
253

. 

Πνιινί αμηνινγεηέο  επίζεο  ιεηηνπξγνχλ σο ζύκβνπινη, ή «πξνγπκλαζηέο». 

Λακβάλνπλ έλαλ ελεξγφ ξφιν ζηελ νξζή θαη φζν ην δπλαηφ πην επνηθνδνκεηηθή ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ  ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, νχηνο 

ψζηε ν νξγαληζκφο λα πξνβεί ζε βειηησηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο Hendricks
254
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ζεσξεί φηη ν αμηνινγεηήο είηε ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ κάλαηδεξ είηε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ αξκφδην γηα ηε ράξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο νθείιεη λα:   

 

 Πξνζδηνξίζεη ηα θξηηήξηα εθείλα πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε  επηηπρή απόδνζε  

 Αλαγλσξίζεη  όηη ε βνήζεηα πνπ πξνέξρεηαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο κπνξεί 

λα είλαη απαξαίηεηε γηα  λα βειηησζεί ε απόδνζε  

 Αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά ηελ ηξέρνπζα απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 

 Να θαηαλνήζεη ηη κπνξεί λα θάλεη έλα ζύζηεκα αμηνιόγεζεο απνδνηηθό  

 Δμεηάζεη ηελ ύπαξμε βειηησηηθώλ πξνηάζεσλ 

 Δθαξκόζεη εθείλεο ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο αμηνινγνύκελνπο θαη 

είλαη απνδεθηέο  

 

Ο αμηνινγεηήο πνπ εθπαηδεχεη θαη ζπκβνπιεχεη ή «πξνγπκλάδεη» κπνξεί επίζεο λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη  σο «δηεξκελέαο». πσο εχινγα πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ελλνηνινγηθή 

ζεκαζία ηνπ φξνπ δηεξκελέαο, νη αμηνινγεηέο εθείλνη ιεηηνπξγνχλ κε ζηφρν λα 

απνζαθελίζνπλ ηηο δηάθνξεο ππνζέζεηο πνπ ελππάξρνπλ ζηα δηάθνξα νξγαλσηηθά 

πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νθείινπλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο
255

. ηελ πξάμε νη 

αμηνινγεηέο–δηεξκελείο παξαηεξνχλ θαη ιακβάλνπλ ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο πνπ λα πεξηθιείεη κηα πνηθηιία πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηνλ νξγαληζκφ. Γεδνκέλνπ φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ είλαη εχθνια 

θαηαλνεηέο απφ ην ζχλνιν ησλ αμηνινγνπκέλσλ, ν αμηνινγεηήο απνζαθελίδεη ηα 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ νχηνο ψζηε φινη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηηο 

δξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο πνπ κέρξη ηφηε δελ ήηαλ νξαηέο ζε εθείλνπο.  

Οη αμηνινγεηέο πνπ επσκίδνληαη κε  ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή νπζηαζηηθά απνηεινχλ  

ηνπο κεηαθξαζηέο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαηά ηελ  νπνία ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

δηαπξαγκαηεχνληαη ηφζν ηα δεηήκαηα αμηνιφγεζεο φζν θαη ηνπο δηαθφξνπο ξφινπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία νη αμηνινγεηέο είλαη εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα 

δψζνπλ θσλή ζε εθείλνπο πνπ πεξηζσξηνπνηνχληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη αλεπαξθψο
256

. 

Ο αμηνινγεηήο σο  θνηλσληθόο θξηηήο εμεηάδεη  ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ θαη  ηε 

δξάζε ηνπ, πεξηγξάθνληαο, αλαιχνληαο, θαη δηεξεπλψληαο ηηο θξπκκέλεο εκεξήζηεο 
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δηαηάμεηο, ηα θέληξα ηεο δχλακεο, θαη ηηο ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ηηο δνκέο ηνπ νξγαληζκνχ
257

. 

Δπίζεο ν αμηνινγεηήο, είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα ιάβεη θαη ην ξφιν ηνπ 

ελδπλακσηή
258

. Ζ αμηνιφγεζε ελδπλάκσζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεηηνπξγήζνπλ  ηα 

ζπζηήκαηα  αμηνιφγεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα ζπκβάιιεη ζην λα  ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο 

ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο πξαθηηθήο,  θαζψο θαη ηνπ θαζεκεξηλνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ηξφπνπ 

δηνίθεζήο ηνπο :  

 

i. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζε πην επίπεδν βξίζθεηαη ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ ηνπ  

ii. Θα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο γηα ην 

κέιινλ, κε  ξεηή έκθαζε ζηε βειηίσζε  

iii. Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νη αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο νχηνο ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο 

θαη ζηφρνπο ηνπο  

iv. Θα πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο λα θαζνξίζνπλ ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απαηηνχληαη νχηνο 

ψζηε λα επηηχρνπλ ηελ πξφνδν αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο  

 

πνην ξφιν θαη αλ ελζαξθψζεη ν αμηνινγεηήο έλα είλαη ην κφλν ζίγνπξν, πσο ην βαζηθφ 

ζηνηρείν ζε έλα πξφγξακκα αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ είλαη ν αμηνινγεηήο, νη θξίζεηο 

ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Οη αμηνινγεηέο είλαη βαζηθφ λα έρνπλ 

θαηαλνήζεη θαη λα έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ απνδερηνί ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ  θαζψο θαη ην πψο ζα πξέπεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ εχινγα πξνθχπηεη πσο πέξα απφ έλα νξζά θαηαζθεπαζκέλν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο, απαξαίηεην θαη βαζηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ αμηνινγεηή. 

Καλείο κπνξεί λα δηεξσηεζεί γηαηί άξαγε δίλεηαη ηφζε βάζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αμηνινγεηψλ θαη πνπ απηή ζα κπνξνχζε λα σθειήζεη. 
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Απηφ ην νπνίν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη κέζσ ηηο εθπαίδεπζεο είλαη 

εθηθηφ
259

: 

 

 Να ειαηησζεί ε πξνθαηάιεςε 

 Να ππνθηλεζεί ε ζπκκεηνρή νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

 Να ρξεζηκνπνηεζνχλ θνηλέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο απφ ηνλ ζχλνιν ησλ 

αμηνινγεηψλ ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε 

 Να θαηαλνεζεί ε αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππαιιήισλ  

 Σέινο, λα δηδαρζεί θαη αθνκνησζεί ε νξζή δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο. 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζηηο αμηνινγήζεηο θαιφ ζα ήηαλ λα 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνζνκνίσζε θαη ην παίμηκν ξφισλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ινηπφλ, επνηθνδνκεηηθφ ζα ήηαλ νη αμηνινγεηέο λα παξαθνινπζνχλ πξφηππεο 

ζπλεληεχμεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επαλαπιεξνθφξεζε πνπ ζα ιακβάλνπλ απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή.  

 

 

4.4.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΖ 

 
Ο βαζηθφο αμηνινγεηήο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ είλαη ν άκεζνο πξντζηάκελφο ηνπ, αθνχ 

απηφο έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ηεο δηνίθεζήο ηνπ
260

. Αθνχ ινηπφλ αλαθέξακε ηνπο 

ξφινπο πνπ κπνξεί λα ελζαξθψζεη έλαο αμηνινγεηήο ζην ζεκείν απηφ ρξήζηκν θξίλεηαη 

λα αλαθεξζνχλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν αμηνινγεηήο-

πξντζηάκελνο
261

, ν νπνίνο γηα λα κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη έλαλ επνηθνδνκεηηθφ δηάινγν 

κε ηνλ ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειε ζα πξέπεη θαη ν ίδηνο λα είλαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλνο θαη εθπαηδεπκέλνο: 

 

πγθεθξηκέλνο: ε νκηιία πνπ δηαδξακαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ αμηνινγεηή θαη ηνπ 

πθηζηάκελνπ ππαιιήινπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα. Θα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη ηερληθέο νξνινγίεο θαη κε ηνλ πην απιφ ηξφπν λα γίλνληαη θαηαλνεηά είηε 

ηα ζεηηθά είηε ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ππφ αμηνιφγεζε εξγαδνκέλνπ
262

. Πξνο ηελ 
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θαηεχζπλζε απηή ρξήζηκε είλαη θαη ε κέζνδνο ησλ θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ (Critical 

Incidents) πνπ ε  πξαγκαηνπνίεζή ηεο απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο εκεξνινγίνπ ζην νπνίν 

ν αμηνινγεηήο θαηαγξάθεη ηφζν ηα αξλεηηθά, φζν θαη ηα ζεηηθά πεξηζηαηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Έηζη ινηπφλ ν 

αμηνινγεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ζεηηθήο ή 

αξλεηηθήο απφδνζεο. Σέινο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο φηη ν αμηνινγεηήο 

ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ κφλν ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη φρη ζε 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπ πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζή 

ηνπ
263

.  

 

Δπίθαηξνο: ζηε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα πξφζθαηα γεγνλφηα 

θαη φρη γηα θαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζην καθξηλφ εξγαζηαθφ παξειζφλ. 

 

Δπνηθνδνκεηηθόο: εχθνια κπνξεί λα αλαινγηζηεί θαλείο φηη κηα αξλεηηθή 

επαλαπιεξνθφξεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηνξζσηηθή ελεκέξσζε 

επθνιφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα δίλνληάο ηεο κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή ε νπνία είλαη 

ε αθφινπζε
264

:  

 

i. Οξίζηε ην γεληθό πιαίζην. Μεηαδψζηε ζηνλ εξγαδφκελν ηφζν ην γεγνλφο 

φηη ελδηαθέξεζηε, φζν θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξεζηε 

ii. Αλαγλσξίζηε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Αλ ν εξγαδφκελνο έρεη 

εξγαζηεί ζθιεξά γηα λα αληαπνθξηζεί ζηα πξφηππα απφδνζεο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί, αλαγλσξίζηε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. Αλ πάιη ε ζπδήηεζε 

πεξηιακβάλεη αξλεηηθή επαλαπιεξνθφξεζε ηφηε ν αμηνινγεηήο είλαη 

εθείλνο ν νπνίνο πξψηνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ζε πξψηε θάζε ηελ 

αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο δηάθνξεο ιχζεηο θαη ηνπο 

ηξφπνπο εθείλνπο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε 

εξγαδνκέλνπ. 

iii. Αλαθέξεηε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζαο απαζρνιεί. Ο θάζε άλζξσπνο γηα λα 

θαηαιάβεη ην ηη θάλεη ιάζνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ιαζεκέλσλ πξαθηηθψλ πνπ έρεη ν ίδηνο πξαγκαηνπνηήζεη. 

Γηα ην ιφγν απηφ θαιφ ζα είλαη λα αλαθεξζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ζηηγκηφηππα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγαδνκέλνπ
265

.  
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Καηαλνεηόο: θαηά ηελ επαλαπιεξνθφξεζε ν πξντζηάκελνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαλνεί ην θαηά πφζν ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη γίλνληαη αληηιεπηά θαη απφ ηνλ 

αμηνιφγεζε ππάιιειν. ηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε κηα αιιειεπίδξαζε έρνπλ έλα θνηλφ 

ιεμηιφγην επηθνηλσλίαο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα αλαινγηζηνχλ ηε ζεκαζία ησλ φξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, δεκηνπξγνχλ κηα πην απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε ζπλέληεπμε 

κπνξεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα επηθεληξσζεί ηφζν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί, φζν θαη ζηε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε 

ππαιιήινπ
266

. 

Σέινο, ν αμηνινγεηήο αηζζάλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνια θαη ζπλάκα άβνια λα ελεκεξψζεη 

ηνλ εξγαδφκελν αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ
267

. Γελ είλαη ηπραίν 

άιισζηε πνπ ε αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ακθηιεγφκελε πηπρή ηεο ησλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ
268

.  

Θα κπνξνχζε λα γίλεη φκσο πην απνηειεζκαηηθή φηαλ
269

: 

 

 Αθνξά ακνηβαίεο ζπκθσλίεο πνπ έγηλαλ γηα ηνπο ζηόρνπο θαη ηα πξόηππα 

απόδνζεο 

 Δίλαη θαηά βάζε αληηθεηκεληθή θαη νη ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο παίδνπλ κηθξό 

ξόιν 

 Έρεη ζρέζε κε έθδειε θαη αλαγλσξίζηκε ζπκπεξηθνξά θαη αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά 

ηα νπνία γλσξίδεη ηόζν ν πξντζηάκελνο, όζν θαη ν ππό αμηνιόγεζε ππάιιεινο 

 Γίλεηαη ακέζσο κεηά από θάπνην πεξηζηαηηθό δίλνληαο έηζη ηελ επρέξεηα ζηνλ 

πθηζηάκελν λα αληηιεθζεί ηε ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνύ 

 Υπάξρεη ηζνξξνπία κεηαμύ αξλεηηθώλ θαη ζεηηθώλ κελπκάησλ 

 Αθνξά κόλν ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ πθηζηακέλνπ 

 Γελ πξνζβάιινπλ ηνλ εξγαδόκελν 

 

Απνδεθηόο από ηνλ Τθηζηάκελν: γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε αμηνιφγεζε απνδεθηή θαη 

απφ ηνλ απφ αμηνιφγεζε πθηζηάκελν εξγαδφκελν ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ κηα 

έγθπξε πεγή, δειαδή απφ έλαλ πξντζηάκελν ν νπνίνο γλσξίδεη θαιά ηελ δνπιεηά ηνπ, 

έρεη πξνεηνηκαζζεί ζσζηά θαη είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνο. αθψο θαη δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αμηνιφγεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ αμηνιφγεζεο 

απνδφζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ν θάζε εξγαδφκελνο είλαη κνλαδηθφο. Χζηφζν ε εθπαίδεπζε 
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βνεζά ηνπο πξντζηακέλνπο λα ειαηηψλνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο, λα πξνσζεί ηε αθξίβεηα 

θαη λα ππνθηλεί ηε ζπκκεηνρή ζην ζχζηεκα. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αλσηέξσλ αλαθνξηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο  θαζψο επίζεο θαη 

έλαο νδεγφο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ζσζηά ε εθπαίδεπζε. 

 

Πξηλ νινθιεξψζνπκε ηελ αλαθνξά καο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αμηνινγεηή 

νθείινπκε λα θάλνπκε κηα ηειεπηαία επηζήκαλζε. Αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο ζε 

φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη έλαο αμηνινγεηήο θαηά ηε 

ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο. Χζηφζν αλ θαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχκε δελ παξνπζηάδεηαη σο απηνχζην ραξαθηεξηζηηθφ, θξίλνπκε ζθφπηκν 

λα πξνζζέζνπκε έλα αθφκα: 

 

Καηαλόεζε θαη Υξήζε ηεο Με Λεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο: ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο, ην βιέκκα, ηηο 

θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο (ηδξψηαο, βήραο) κπνξεί λα απνηειέζεη θαιή πεγή 

πιεξνθνξηψλ γηα νξηζκέλεο φςεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ ππνςεθίνπ. Γεδνκέλνπ φηη 

είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί ε αμηνπηζηία ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαζψο ε θάζε πεξίπησζε είλαη κνλαδηθή, ν αμηνινγεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

σζηφζν λα εξκελεχζεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο
270

. 

Δπηπιένλ θξίλεηαη ζθφπηκν νξηζκέλεο θνξέο θαη ν ίδηνο ν αμηνινγεηήο λα είλαη ζε ζέζε 

λα ρξεζηκνπνηεί γηα ελ θαιχηεξε έθβαζε ηεο ζπλέληεπμεο ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. 

Θα κπνξνχζε ιφγνπ ράξε λα πξνζδψζεη απηνπεπνίζεζε ζηνλ αμηνινγνχκελν κε κε 

ιεθηηθέο λχμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ είηε θάπνηνπ ρακφγεινπ, είηε κε ην λα γλέςεη 

θαηαθαηηθά, είηε ηέινο κε δειψζεηο ηνπ ζηπι «ζε επραξηζηψ πνπ έζεζεο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππφςε κνπ» ή «απηφ ην νπνίν κφιηο επηζήκαλεο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ θαη θαιφ ζεκείν» Δπίζεο ν αμηνινγεηήο δελ ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη 

αξλεηηθά ζηελ πηζαλφηεηα πνπ ν αμηνινγνχκελνο ζέζεη επί ηάπεηνο ζέκαηα πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηα φζα ζπδεηνχληαη εθείλε ηε ζηηγκή θαζψο θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

δηαθπβεχζεη ηελ νκαιή έθβαζε ηεο ζπδήηεζεο. Οη αμηνινγεηέο ζα πξέπεη ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο θαηάιιειεο ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ νπζηαζηηθή θαη ακνηβαία θαηαλφεζε θαηά ηελ επηθνηλσλία
271

. 
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 Δλ θαηαθιείδη απηφ ην νπνίν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη πέξα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αμηνινγεηή πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ηφζν ε πξνζσπηθφηεηα, 

φζν θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ εθάζηνηε αμηνινγεηή δελ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί θαη 

ζαθψο ζε κεγάιν βαζκφ επεξεάδεη ηελ έθβαζε ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο. Απηφ ην 

νπνίν κφιηο επηζεκάλακε αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αμηνινγεηή αιιά ζαθψο θαη ηνπ αμηνινγνχκελνπ, είλαη εκθαλέο 

θαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα, ζην νπνίν θαίλεηαη πεξίηξαλα, πσο φζν απμάλεηαη ε 

εηνηκφηεηα ηνπ αμηνινγνχκελνπ ηφζν κεηψλεηαη ν βαζκφο εκπινθήο ηνπ πξντζηακέλνπ 

θαη ην αληίζηξνθν. 
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ΠΗΝΑΚΑ 4.1 

Δξσηεκαηνιόγην Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ γηα Δθπαίδεπζε ζηελ Αμηνιόγεζε  

ΠΖΓΖ: Jenks, J., (2005), ―The Personnel Management Sourcebook‖, κεηάθξαζε: 

Βεινπδάθεο Νηίλνο, Κξηηήξηνλ, ζει 199-200 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

115 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

116 

ΠΗΝΑΚΑ 4.2 

ρέδην εθπαίδεπζεο γηα αμηνινγήζεηο απόδνζεο  

ΠΖΓΖ: Jenks, J., (2005), ―The Personnel Management Sourcebook‖, κεηάθξαζε: 

Βεινπδάθεο Νηίλνο, Κξηηήξηνλ, ζει 201-202 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 4.1  

ρέζε κεηαμύ Αμηνινγεηή θαη Αμηνινγνύκελνπ  

ΠΖΓΖ: Παπαιεμαλδξή, Ν., Μπνπξαληάο, Γ., (2003), «Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ», 

Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζει. 368 
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4.5 ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 
Απφ φζα έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ηψξα, ν θαζέλαο κπνξεί λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο ε 

ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ δελ είλαη κηα 

εχθνιε ππφζεζε. Με ζηφρν ινηπφλ ηελ νινέλα θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο απηήο, παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα κηα ζεηξά νδεγηψλ, 

πνπ ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη ηνπο αμηνινγεηέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ ζσζηφηεξε 

δηαδηθαζία
272

: 

 

Πξνγξακκαηηζκόο: ν πθηζηάκελνο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπδήηεζεο πνπ ζα έρεη ζέκα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ. Ζ 

ζπλέληεπμε πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν θαη ηα δπν κέξε είλαη 

ειεχζεξα απφ δεηήκαηα πξνζσπηθά θαη νξγαλσηηθά. πλήζσο ιακβάλεη ρψξα ζην ηέινο 

ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Χζηφζν νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία αλαθνξηθά κε ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο 

ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο θαη πξνηείλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζεο ηνπ εθάζηνηε ππφ αμηνιφγεζε πθηζηάκελνπ ππαιιήινπ. Σα επηρεηξήκαηα πνπ 

πξνηάζζνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ηα αθφινπζα
273

: 

 

 Απνθεύγεηαη ε ζπκθόξεζε ηνπ λα ζπκπίπηνπλ όιεο νη αμηνινγήζεηο ησλ 

πθηζηάκελσλ ππαιιήισλ ζηελ ίδηα εκεξνκελία (ζην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνύ 

έηνπο) 

 Απνθεύγεηαη ε καδηθή αληηκεηώπηζε ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ γηα θάζε ππάιιειν 

ζεσξείηαη πξνζσπηθή ππόζεζε 

 Γηαζθαιίδεηαη ην αίζζεκα ηεο κνλαδηθόηεηαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ ζηελ ελ ιόγσ 

επηρείξεζε 

 Η εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ απνηειεί έλα ρξνληθό ζηαζκό πνπ 

έηζη θαη αιιηώο γηα θάζε άλζξσπν έρεη κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία 

 Τέινο ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο γηα ηελ εμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο, 

απνζπλδέεη ηελ εηήζηα αλαζεώξεζε ησλ απνδνρώλ από ηνλ άκεζν ζπζρεηηζκό κε 

ηε ζπλέληεπμε αμηνιόγεζεο 
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Ζ Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, έλα κήλα πεξίπνπ πξηλ απφ ηελ εκέξα ησλ 

γελεζιίσλ, παξάγεη απηφκαηα απφ πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηφζν ην 

έληππν αμηνιφγεζεο ηνπ εθάζηνηε ππαιιήινπ, φζν θαη έλα ζεκείσκα ππελζχκηζεο πξνο 

ηνλ αμηνινγεηή αλαθνξηθά κε ηελ επεξρφκελε πξνγξακκαηηζκέλε αμηνιφγεζε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ παξέρεη άθζνλνο ρξφλνο ζηνλ αμηνινγεηή λα ζπγθεληξψζεη ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ θξίζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ 

θαζψο θαη λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο ζα απνηειέζεη 

ελεξγφ κέξνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ππαιιήινπ ηνπ. 

 

πκθσλία ζην Πεξηερόκελν: πξηλ απφ ηε ζπλάληεζε ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ην ζέκα 

ηεο ζπλέληεπμεο κε ηνλ πθηζηάκελν θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κία ζπκθσλία 

αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο. 

Γεδνκέλνπ φηη κηιάκε δηαξθψο θαη εκπιεθφκαζηε θαζεκεξηλά ζε ζπλνκηιίεο, αιιά 

ζπαλίσο ζρεδηάδνπκε θαη πξνγξακκαηίδνπκε εθείλα ηα νπνία ζα εηπσζνχλ ζηε ζπλέρεηα, 

ε ζπκθσλία αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο ζπδήηεζεο-ζπλέληεπμεο είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο. Ο Hargie
274

, επηζεκαίλεη φηη «ε ζπλνκηιία. πθίζηαληαη κέζα ζε 

έλα θνηλσληθφ πιαίζην, ην νπνίν θαζνξίδεη ην ζθνπφ ηεο ζπλνκηιίαο θαη δηακνξθψλεη ηε 

δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο». Δπίζεο ν Levy θαη Williams
275

 ππνζηεξίδνπλ φηη 

πξνζδηνξίδνληαο ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζα ιάβεη ρψξα ε αμηνιφγεζε, 

νπζηαζηηθά ζπκβάιιεηο ηφζν ζηελ πξαγκαηηθή θαηαλφεζε, φζν θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε κηαο νξζήο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο.  

Γεληθά κηα ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο απφδνζεο ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ζην βαζκφ πνπ 

εμππεξεηεί θάπνην ζθνπφ (δειαδή, νδεγεί ζε κηα ζπλνκηιία  πνπ παξέρεη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ νη πξσηαγσληζηέο ηηο ζπλέληεπμεο ζεσξνχλ φηη, είλαη  ρξήζηκεο θαη 

έρνπλ αμία)
276

.  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί επίζεο λα θξηζεί απφ 

ηελ άπνςε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο, «φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα δηαδξαζηηθά 

θηάλνπλ  ζε έλα θνηλφ ζχλνιν πξνηχπσλ γηα ηηο εξκελείεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ». Σν ζεκέιην γηα ακνηβαία θαηαλφεζε, είλαη ε ζπκθσλία, κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλέληεπμε, γηα θνηλσληθή ζπλαίλεζε. Ζ επηθνηλσλία είλαη 

απνηειεζκαηηθή,  αλ σο απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο, δχν άηνκα απνθαζίδνπλ  φηη 

νη πιεξνθνξίεο  πνπ παξνπζηάζηεθαλ έρεη εξκελεπηεί ζσζηά
277

.  

Σέινο,  κηα ηέηνηα πξαθηηθή ζαθψο θαη παξέρεη ζηνλ πθηζηάκελν ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα ηε ζπλέληεπμε. 
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πκθσλία ζην ρεδηαζκό ηεο Γηαδηθαζίαο: πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε ν αμηνινγεηήο ζα 

πξέπεη λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ πθηζηάκελν γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηε 

ζπδήηεζε ηεο αμηνιφγεζεο. Αλ ιφγνπ ράξε μεθηλήζνπλ κε κία αλνηθηή ζπδήηεζε κε 

ζθνπφ λα επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο, ηφηε 

φιεο απηέο νη θάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο ζηνλ πθηζηάκελν. 

 

Καζνξηζκόο Σνπνζεζίαο θαη Υώξνπ: αλ είλαη εθηθηφ ε ζπλάληεζε ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπδέηεξν ρψξν ή ζην γξαθείν ηνπ πθηζηακέλνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα ππάξρνπλ δηαθνπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κε ηνλ 

αμηνινγνχκελν θαη ε ζπλέληεπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έλα ρψξν φπνπ δελ ζα 

ππάξρνπλ ζφξπβνη ή νπηηθνί ή αθνπζηηθνί πεξηζπαζκνί (ιφγνπ ράξε άιια άηνκα πνπ 

ζπδεηνχλ ή αθφκε θαη έλα ηειέθσλν ην νπνίν ρηππάεη δηαξθψο). Δπίζεο αλ ππάξρνπλ 

δπλαηά θψηα ή ην θψο ηνπ ειίνπ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν, ζα πξέπεη λα θξνληίδνπκε λα 

ηνπνζεηνχκε ηνλ ππνςήθην ζε θάπνηα ζέζε φπνπ ην θσο δελ πέθηεη θαηεπζείαλ ζηα 

κάηηα ηνπ. «Καλνληθά δελ πξέπεη λα βάδνπκε θπζηθά εκπόδηα κεηαμύ ζπλεληεπμηαζηή θαη 

ππνςεθίνπ, νύηε ε δηεπζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ λα είλαη ηέηνηα πνπ λα δεκηνπξγεί 

δηαθνξνπνίεζε status κεηαμύ ησλ δύν. Έλα γξαθείν πίζσ από ην νπνίν θάζεηαη ν 

ζπλεληεπμηαζηήο, ή κηα πνιπζξόλα κε πιάηε, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αίζζεζε 

αλσηεξόηεηαο ζέζεο από πιεπξάο ζπλεληεπμηαζηή, θάηη πνπ δελ είλαη επηζπκεηό ζε κηα 

δηαπξνζσπηθή ζρέζε όπσο είλαη ε ζπλέληεπμε αμηνιόγεζεο. Η ηδαληθή δηεπζέηεζε είλαη 

ζπλεληεπμηαζηήο θαη ππνςήθηνο λα θάζνληαη ππό γσλία ζε ηξαπέδη ζπκβνπιίνπ ή ζε 

ηξαπεδάθη ηνπ θαθέ. Με ηνλ ηξόπν απηό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα νπηηθή επαθή κεηαμύ 

ηνπο, ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα αληαιιάζνπλ ζπλερώο βιέκκαηα»
278

. 

 

Πεξηνξηζκόο Θεκάησλ πδήηεζεο: δεδνκέλνπ φηη ν αλζξψπηλνο λνπο δελ είλαη κηα 

ειεθηξνληθή κεραλή πνπ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη θαη θσδηθνπνηήζεη απεξηφξηζηεο 

πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ε πνζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα δερηεί, επεμεξγαζηεί θαη απνκλεκνλεχζεη θαηά ηε ζπλέληεπμε 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκάησλ ζε εθείλα πνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Κάηη ηέηνην ζαθψο θαη ζα βνεζνχζε 

ηφζν ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη ησλ δχν κεξψλ φζν θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεθκεξίσλ γηα ηελ πεξίπησζε
279

. 
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4.6 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 
Αλ κηα ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πθηζηακέλσλ δελ πξνγξακκαηηζηεί 

θαη εθηειεζηεί ζσζηά, ην πην πηζαλφ είλαη λα πξνθχςνπλ ερζξφηεηεο θαη παξαλνήζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

ζπλέληεπμε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ ππαιιήισλ αθνινπζεί κηα δνκή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη απνηειείηαη απφ ηξία επδηάθξηηα κέξε 
280

: 

 

Πξηλ από ηε πλέληεπμε Αμηνιόγεζεο: ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ε απνδνηηθή 

εθαξκνγή ηνλ ζπλεληεχμεσλ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Ζ Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ παξαδίδεη ζηνλ αμηνινγνχκελν ην 

έληππν «πξνεηνηκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε» θαη ηνπ νξίδεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη 

ψξα ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο. ην έληππν «πξνεηνηκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε», ν 

αμηνινγνχκελνο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ απφδνζή ηνπ, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ, ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε.  

 

Ο Dessler
281

 επηζεκαίλεη φηη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία πεξηέρεη δχν βαζηθά βήκαηα: 

 

 Αξρηθά, ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ πθηζηάκελν ππάιιειν έλα εβδνκαδηαίν 

ζεκείσκα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα θάλεη πξνζσπηθή αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπ. Θα πξέπεη λα κειεηήζεη ηελ πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο ηνπ, λα θαηαγξάςεη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη  θαη λα δηαηππψζεη εξσηήζεηο θαη ζρφιηα. 

 Ο αμηνινγεηήο ζα πξέπεη λα κειεηήζεη ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ 

ππφ αμηνιφγεζε πθηζηακέλνπ ππάιιεινπ, λα πξνβεί ζε ζπγθξίζεηο αλαθνξηθά 

κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ζε πξνεγνχκελε ζπλέληεπμε είραλ ηεζεί θαη ηέινο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επηζεψξεζε ησλ πξνεγνχκελσλ αμηνινγήζεσλ ηνπ ππαιιήινπ 

 

Δθφζνλ ην έληππν «πξνεηνηκαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε» έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ππφ 

αμηνιφγεζε ππάιιειν παξαδίδεηαη ζηνλ αμηνινγεηή ζπλήζσο ηελ πξνεγνχκελε εκέξα 

απφ ηελ αμηνιφγεζε. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη θαη έλα έληππν πνπ ζα βνεζήζεη ηνλ 

αμηνινγνχκελν ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ηε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο.  

Δπίζεο ηαπηφρξνλα παξαδίδεηαη θαη ζηνλ αμηνινγεηή ε «νδεγία εξγαζίαο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε»
282

 πξνθεηκέλνπ λα ηε κειεηήζεη πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο
283

.  
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ΠΗΝΑΚΑ 4.4 

Έληππν πξνεηνηκαζίαο ηνπ αμηνινγνπκέλνπ γηα ηε ζπλέληεπμε αμηνιόγεζεο  

ΠΖΓΖ: Καληάο, Α., (1998), «Οξγαλσηηθή- Βηνκεραληθή Φπρνινγία, Μέξνο 2, Δπηινγή 

θαη Αμηνιφγεζε Πξνζσπηθνχ, Διιεληθά Γξάκκαηα, ζει. 110, πξνζαξκνζκέλν απφ 

Walker, 1989 
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Καηά ηε Γηάξθεηα ηεο πλέληεπμεο Αμηνιόγεζεο: Σελ πξνθαζνξηζκέλε εκέξα θαη 

ψξα ινηπφλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ εξγαδνκέλνπ. Ο Αμηνινγεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζερηηθφο 

αλαθνξηθά κε ην πψο ζα ρεηξηζηεί ηελ ζπλέληεπμε απηή θαη θαιφ ζα είλαη λα 

αθνινπζήζεη κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ βεκάησλ
284

: 

 

i. Καιό ζα είλαη πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο λα πξνζθεξζεί ζηνπ 

ππό αμηνιόγεζε πθηζηάκελν ππάιιειν θάπνην αλαςπθηηθό ή θαθέο
285

 

ii. Φαηξεηήζηε ηνλ εξγαδόκελν πνιύ θηιηθά θαη εγθάξδηα
286

 

iii. Γηα αξρή, πξαγκαηνπνηείζηε κηα γεληθόηεξε ζπδήηεζε πνπ ζα κπνξνύζε λα 

πεξηιακβάλεη δεηήκαηα όπσο νη πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

ππαιιήινπ αιιά θαη εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σηόρνο 

ηεο ελ ιόγσ πξαθηηθήο είλαη ην λα αηζζαλζεί άλεηα ν ππό αμηνιόγεζε 

ππάιιεινο. Έλα άιιν πιάλν έλαξμεο ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιόγεζεο πνπ 

αθνινπζείηαη από άιινπο επόπηεο θαη θξίλεηαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί θαη 

ζηελ ελ ιόγσ δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη θαη ην αθόινπζν
287

: κε ζηόρν λα 

δνζεί πξσηνβνπιία ζηνλ πθηζηάκελν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο 

αμηνιόγεζεο είλαη θαιό λα αξρίζεη ε ζπδήηεζε κε εξσηήκαηα ηνπ ζηπι 

«Πώο λνκίδεηο όηη πεγαίλνπλ ηα πξάγκαηα ζηε δνπιεηά Τη πάεη θαιά θαη 

πνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ Πέζηε κνπ πσο λνκίδεηαη όηη θάλεηε ηε 

δνπιεηά ζαο θα». Οη γεληθέο απηέο εξσηήζεηο είλαη πηζαλό λα 

πξνθαιέζνπλ ην πξντζηάκελν λα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία λα κηιήζεη γηα ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ πξαγκαηηθόηεηα, λα πεη πξώηνο ηελ ηζηνξία ηνπ, νπόηε 

ζπρλά είλαη πην εύθνιν λα θξηηηθάξεη ηνλ εαπηό ηνπ παξά λα δερηεί θξηηηθή 

από ηνπο άιινπο. 

iv. Γεκηνπξγήζηε έλα θιίκα ακνηβαίαο εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηα δύν 

εκπιεθόκελα κέξε, κε ζηόρν λα επηθξαηήζεη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ε 

εηιηθξίλεηα.  

v. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία είλαη ην λα μεθηλήζεη ε ζπλέληεπμε 

ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία θαη ην ζθνπό ηεο αμηνιόγεζεο. Η ρξεζηκόηεηα ηεο 

ελ ιόγσ πξαθηηθήο πνιιαπιαζηάδεηαη όηαλ πξόθεηηαη γηα πθηζηάκελνπο 

ππαιιήινπο νη νπνίνη γηα πξώηε θνξά ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία 
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απηή. Πξνζπαζήζηε ινηπόλ λα εμεγήζηε ζηνλ ππό αμηνιόγεζε γηα πξώηε 

θνξά ππάιιειν όηη ε ζπδήηεζε απηή ζα είλαη ακνηβαία ρξήζηκε. 

vi. Ο αμηνινγεηήο ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηελ αμηνιόγεζε. Θα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη μεθάζαξα παξαδείγκαηα γηα ην ηη ζεσξείηαη 

επηηπρία θαη ηη απνηπρία, ηη έπξαμε ζσζηά θαη ηη όρη. Γεδνκέλνπ όηη σο επί 

ην πιείζηνλ νη αμηνινγνύκελνη λνκίδνπλ όηη έρνπλ απνδώζεη πεξηζζόηεξν 

από όηη ηζρύεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί 

ρεηξηζκνί ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνύλ ηα ζεκεία εθείλα ζηα 

νπνία ν εξγαδόκελνο ζα πξέπεη λα βειηησζεί. Σίγνπξα επρήο έξγν ζα 

ζεσξνύζε θαλείο, ην λα αλαγλσξίζεη ν ίδηνο ν εξγαδόκελνο ηηο αδπλακίεο 

ηνπ θαη ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία ρξήδνπλ βειηίσζεο.  

vii. Ο αμηνινγεηήο θαη ν αμηνινγνύκελνο ζα πξέπεη ηόζν λα παξέρνπλ όζν θαη 

λα ιακβάλνπλ αλαηξνθνδόηεζε. Σην κέρξη ηώξα ζεκείν ηεο ελ ιόγσ 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη θαηαδεηρζεί πεξίηξαλα ε ζπνπδαηόηεηα ηεο 

αλαηξνθνδόηεζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Με 

ηελ αλαηξνθνδόηεζε ειαηηώλεηαη ε άκπλα ηνπ ππαιιήινπ, γηαηί γίλνληαη 

πεξηζζόηεξν ζπγθεθξηκέλα θαη αληηιεπηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζίγνληαη
288

.   

viii. Δλ ζπλερεία ν αμηνινγεηήο δεηά από ην ππό αμηνιόγεζε ππάιιειν ηα 

ζρόιηα ηνπ αλαθνξηθά κε ηα όζα έρνπλ πξνεγεζεί. Σην ζεκείν απηό 

ππάξρνπλ αξθεηέο πηζαλόηεηεο, αλ ν πθηζηάκελνο έρεη έληνλεο αληηξξήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε, λα πξνθιεζεί έλα θιίκα ερζξόηεηαο θαη 

αληηπαξάζεζεο
289

. Ο αμηνινγεηήο ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα 

αληηκεησπίζεη όζν γίλεηαη θαιύηεξα έλα ηέηνην ελδερόκελν θαη θπξίσο λα 

έρεη ζηα ρέξηα ηνπ όια εθείλα ηα ζηνηρεία θαη απηά παξαδείγκαηα πνπ 

θξίλνληαη ρξήζηκα γηα λα κπνξέζεη λα κεηαπείζεη ηνλ αμηνινγνύκελν γηα 

ηηο όπνηεο ελζηάζεηο
290

. 

ix. Ο αμηνινγεηήο ζην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη έλα ζπκπέξαζκα 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πθηζηακέλνπ πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε 

x. Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππό αμηνιόγεζε πθηζηάκελν ππάιιειν ζα πξέπεη λα 

αλαθαιπθζνύλ νη θαηάιιειεο κέζνδνη πνπ ζα εμαιείςνπλ ηηο πηζαλέο 

αδπλακίεο. Θα πξέπεη ινηπόλ λα αλαπηπρζεί έλα ζρέδην βειηίσζεο. Σηελ 

αξρή ζα πξέπεη λα  δνζεί ζηνπο πθηζηακέλνπο ε πξσηνβνπιία λα 

αλαπηύμνπλ έλα ζρέδην πνπ θξίλνπλ εθείλνη όηη ηε θαηά ηε γλώκε ηνπο 

είλαη επαξθέο γηα ηε βειηίσζή ηνπο κε βάζε ηόζν ηελ πξνεγνπκέλε 
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ζπδήηεζε όζν θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί
291

. Δύινγα 

κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην 

βειηίσζεο ηνπ πθηζηακέλνπ γίλεη απνδερηό, ζαθώο θαη ε άκπλα πνπ 

πθηζηακέλνπ ζα ειαηησζεί 

xi. Τέινο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα θιίκαθα ζηόρσλ γηα ην επόκελν έηνο 

κε βάζε ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ ππαιιήινπ.  

 

Πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ππαιιήινπ ζα πξέπεη 

αξρηθά λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαζθφπεζε ηνπ ηη έρεη ζπδεηεζεί θαη ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί  θαη ζηελ ζπλέρεη λα ππάξμεη κηα δηαβεβαίσζε απφ κέξνπο ηνπ αμηνινγεηή 

αλαθνξηθά κε ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνζπκθσλεζέλησλ. 

Ο αμηνινγνχκελνο ζα πξέπεη λα απνρσξήζεη κε έλα αίζζεκα ελζνπζηαζκνχ γηα ηα φζα 

έρνπλ δηαθπβεπηεί θαη πξνο ζενχ δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ππφλνηα φηη ππήξρε ε ηάζε 

βηαζχλεο θαη ζχληνκεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δλ θαηαθιείδη ζα πξέπεη λα δεηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπ 

παξαηεξήζεηο ζην ρψξν πνπ ππάξρεη ζην εηδηθφ έληππν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα ππνγξαθεί ηφζν απφ ηνλ αμηνινγεηή, φζν θαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν.  

 

Μεηά ηε πλέληεπμε Αμηνιόγεζεο: ν αμηνινγεηήο, έρνληαο απνρσξήζεη ν ππφ 

αμηνιφγεζε ππάιιεινο, αθηεξψλεη ιίγν ρξφλν νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα 

αλαζθφπεζε ζηελ φιεο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνζπαζήζεη λα θαιχςεη ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζπιιέγνληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

ε νπνία ηα επεμεξγάδεηαη νχησο ψζηε λα ζπιιέμεη ηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο επηζπκεί. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηαδεηθλχνπλ
292

: 

 

 Τηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

 Τηο δπλαηόηεηεο ζηειέρσζεο ζέζεσλ επζύλεο ζηελ εηαηξεία 

 Τνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ από ηελ εξγαζία ηνπο 

 Τελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πνιηηηθήο ακνηβώλ θαη θηλήηξσλ
293
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη: 

 

 Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πξναγσγώλ 

 Γηα ηελ νξηδόληηα κεηαθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αλάπηπμε 

 Γηα πξνεηνηκαζίεο δηαδνρηθψλ θαηαζηάζεσλ (απνιχζεσλ ή θαζνξηζκφ 

πξφζζεησλ κεηαβιεηψλ ακνηβψλ) 

 

 

Σέινο, γηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα κηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαηά ηε 

ζπλέληεπμε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ, 

επηζεκαίλνπκε φηη ε επηθνηλσλία απηή δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε κηα κφλν 

ζπλάληεζε. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, ε 

επηθνηλσλία είλαη κηα ζπλερήο θαζεκεξηλή δηαδηθαζία. Οη Hewitt Associates 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία πνπ ζπλέιεμε κεηαμχ 1990 θαη 1992 απφ ην Boston 

Consulting Group, αλαθέξνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαηξνθνδφηεζε 

θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, είραλ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηηπρία  απφ εθείλεο 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ αλαηξνθνδφηεζε εηεζίσο ή εμακεληαίσο
294

. 

Δπεηδή, νη πξντζηάκελνη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ δηακέζνπ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, νη 

εξεπλεηέο έρνπλ αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη ηελ επηθνηλσλία αλαθνξηθά κε ηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ σο κηα δηαξθή επηθνηλσλία
295

. Δπηζεκαίλνπλ φηη ε 

ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή 

αλ είλαη κέξνο ελφο ζπλερνχο δηαιφγνπ αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο. 

 

ην Παξάξηεκα Β ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξαηίζεηαη έλαο 

ζπγθεληξσηηθφο ηξηζέιηδνο ζρεδηαζκφο κηαο επηηπρεκέλεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο. 

 

4.7 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
Κάλνληαο ιφγν γηα πξνβιήκαηα πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε ζπλέληεπμε 

αμηνιφγεζεο, ζεσξνχκε φηη εχινγα πξνθχπηνπλ, αλ θαη έρνπλ επηζεκαλζεί θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, λα είλαη ε δηαθσλία θαη ε ακπληηθφηεηα. Γεδνκέλνπ 

ηφζν φηη ν αμηνινγεηήο δελ παξαηεξεί θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ηνλ ππφ 

αμηνιφγεζε εξγαδφκελν, φζν θαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε θαη ηε 
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ζθαιεξφηεηα ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο, ινγηθά πξνθχπηεη φηη ζπλήζσο αμηνινγεηήο θαη 

αμηνινγνχκελνο δηαθσλνχλ είηε αλαθνξηθά κε ηνλ αλ βαζκνινγήζεθε ν 

αμηνινγνχκελνο αληηθεηκεληθά θαη ζσζηά είηε δηαθσλνχλ γηα ηηο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ 

ηελ επίδνζε απηή. Φπζηθφ επαθφινπζν ηεο δηαθσλίαο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί 

κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο είλαη θαη ε ηήξεζε ηεο ακπληηθήο 

ζηάζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ζ κφλε ιχζε πνπ κπνξεί λα πξνηαζεί ίζσο γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο είλαη ηφζν ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ αμηνινγεηψλ 

νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξνχλ έλα εκεξνιφγην ζπκβάλησλ θαη θαηά 

επέθηαζε λα παξνπζηάδνληαη θαηά ηε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο νινέλα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα αλαθνξηθά κε ηηο απνδφζεηο ηνπ ππφ αμηνιφγεζε 

ππαιιήινπ, φζν θαη νη δεκηνπξγίεο νινέλα θαη πην ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ θαη 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο κε ζηφρν λα κεηψλεηαη ε ππνθεηκεληθή θξίζε ησλ αμηνινγεηψλ.  

 

Δλ  θαηαθιείδη, φινη λνκίδσ ζπκθσλνχλ φηη είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα έλαλ άλζξσπν 

λα ιεηηνπξγήζεη ηαπηφρξνλα σο θξηηήο θαη σο ζχκβνπινο. Χζηφζν κέζν ηεο 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο απφ κέξνπο ησλ αμηνινγεηψλ απφ ηε κία 

θαη απφ ηελ άιιε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ κέξνπο ησλ αμηνινγνχκελσλ φηη ε 

ζπλέληεπμε ζα πξέπεη λα εηδσζεί ζαλ κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηφρν έρεη λα 

πξνζθέξεη θαη φρη λα βιάςεη, ζα κπνξνχζε λα κεηακνξθσζεί ε κέρξη πξφηηλνο «άβνιε» 

απηή ζπλέληεπμε ζε έλα εξγαιείν αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηφζν ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Νεόηεξεο Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 

 

ηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ πξνβήθακε ζε κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

αλαθνξηθά κε ηα εθάζηνηε δεηήκαηα πνπ εμεηάζακε. Υξεζηκνπνηήζακε εγρεηξίδηα 

ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη θιαζζηθά άξζξα κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε 

βαζηθψλ ελλνηψλ θαη παξακέηξσλ ηνπ δεηήκαηνο κε ην νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη ε ελ 

ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία. ην παξφλ θεθάιαην ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιένλ πξφζθαηε 

ρξνλνινγηθά αξζξνγξαθία ζα πεξηγξάςνπκε ηηο λέεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ. Μέζσ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο καο αλαζθφπεζεο ζα επηζεκάλνπκε ην ηη θαηλνχξγην πξνηείλεηαη 

αλαθνξηθά ηφζν κε ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ φζν θαη κε ηηο κεζφδνπο θαη 

ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ. Γηα θαζέλα ινηπφλ απφ ηα 

θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ, ζπγθεληξψζακε ηηο λεφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο κε 

ζηφρν λα επηζεκάλνπκε αλ θάηη έρεη δηαθνξνπνηεζεί θαζψο θαη πνηεο ηάζεηο επηθξαηνχλ 

ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξηθά κε ηελ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη κηα 

απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πνπ εμεηάζακε, δειαδή ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ.  

 

5.1 ΟΗ ΝΔΟΗ ΡΟΛΟΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ
296

 

 
ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνβήθακε ζε κηα εθηελή 

αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Δθφζνλ επηζεκάλακε φια εθείλα 

ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινχλ αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο, 

θξίλακε ζθφπηκν θαη απαξαίηεην φηη ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηνπο λένπο ξφινπο 

πνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ.  

Σν ηκήκα ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα παξακείλεη απνηειεζκαηηθφ 

θαη λα επηβηψζεη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζα  πξέπεη λα ζθεθηεί λα αλαιάβεη λένπο 

ξφινπο, κεξηθνχο απφ ηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα:   
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5.1.1 ΤΝΓΔΖ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΔΡΓΑΗΑΚΟ 

ΡΟΛΟ  

 

Ο πην ζεκαληηθφο λένο ξφινο πνπ πξέπεη ε ιεηηνπξγία ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ λα 

αλαιάβεη είλαη λα ζπλδέζεη ηνπο Αλζξψπηλνπο Πφξνπο κε ηελ εξγαζία. Σν ηκήκα ησλ 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηεξίδνπλ άκεζα ηνπο εξγαζηαθνχο ζηφρνπο. Οη Αλζξψπηλνη Πφξνη πξέπεη λα γίλνπλ 

έλαο αιεζηλφο ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα βνεζά λα αλαπηπρζνχλ λέεο 

πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηελ επηινγή, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ζηαδηνδξνκία, ηελ 

αληακνηβή θαη ην ζχζηεκα ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε νη νξγαληζκνί λα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθά ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο. Έηζη, θαζψο νη 

νξγαληζκνί θηλνχληαη πξνο πξνγξάκκαηα πιήξνπο πνηνηηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνο ηε 

ρξεζηκνπνίεζε νκάδσλ, νη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ  

θαηεπζχλνληαη πξνο φηη έρεη ζρέζε κε νκαδηθή – παξά αηνκηθή – δνπιεηά θαη αλάζεζε 

εξγαζηψλ. Γηα λα ζπλεηζθέξνπλ νη Αλζξψπηλνη Πφξνη σο έλαο ζπλεξγάηεο 

επηρεηξήζεσλ, πέληε αιιειέλδεηεο πξνθιήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ:   

Οξγάλσζε γηα πςειή απόδνζε (νη Αλζξώπηλνη Πόξνη σο δεκηνπξγνί θαη εθηειεζηέο 

ηδεώλ). Οη αλζξψπηλνη Πφξνη ζα πξέπεη λα αλαδηαξζξσζνχλ κε ηέηνην ηξφπν νχησο 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ ζπλερήο πςειή απφδνζε ζα έρεη 

απνηέιεζκα κφλν εάλ ηα λέα νξγαλσηηθά ζρήκαηα ζα πξνέιζνπλ απφ κηα δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ ε νπνία ιακβάλεη ππ‘ φςηλ ηεο ηελ θχζε ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληακνηβέο νη 

νπνίεο δίλνπλ ζηα άηνκα έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.     

Σσζηή αμηνπνίεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (νη Αλζξώπηλνη Πόξνη σο «επηηπρεκέλνη 

ππάιιεινη»). ηα λέα νξγαλσηηθά ζρήκαηα ηα άηνκα δελ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

αηνκηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αιιά  ζα θηλεζνχλ κέζσ κηαο ζεηξάο νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ θαηφπηλ θπζηθά  ζπλερφκελσλ θαη ζπληνληζκέλσλ θηλήζεσλ. Μεγάιν κέξνο 

ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη απφ κηα «εηθνληθή» νξγάλσζε, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπρλά απηά ζα επηθνηλσλνχλ κφλν ειεθηξνληθά γηα 

λα νινθιεξψζνπλ έλα έξγν. ε έλαλ ηέηνην νξγαληζκφ, ε ιεηηνπξγία ησλ Αλζξψπηλσλ 

Πφξσλ έρεη ην ζχλζεην έξγν λα ηνπνζεηήζεη ηα ζσζηά άηνκα κε ηα ζσζηά ηαιέληα ζηηο 

δηάθνξεο εξγαζηαθέο ζέζεηο θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψλεη ηα άηνκα απηά. Οη θαξηέξεο 

ρηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο «παξαθαηαζήθεο», γεκάηε κε εκπεηξίεο θαη ηθαλφηεηεο. 

Σα άηνκα δελ ζα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα πξναρζνχλ ζηελ ηεξαξρία αιιά γηα 
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λα δηεθδηθήζνπλ ηηο θαιχηεξεο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηνλ νξγαληζκφ. Απαηηείηαη 

έλα εληειψο θαηλνχξην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηφο ν εληνπηζκφο 

θαη ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηελ εηαηξία 

θαζψο επίζεο θαη ε απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ κεηαμχ 

ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, λέεο πξνζεγγίζεηο αληακνηβήο είλαη απαξαίηεηεο.    

Γηαρείξηζε ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ ζηνπο νξγαληζκνύο. Ζ αιιαγή ζηνπο 

εξγαζηαθνχο ρψξνπο, ζηηο ζηξαηεγηθέο, ζηα ζρήκαηα θαη ζηηο ηερλνινγίεο ζεκαίλεη φηη 

αιιάδεη θαη ε αλάγθε γηα ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ  γίλνληαη 

απαξραησκέλεο, αζήκαληεο, ή ιηγφηεξν ζρεηηθέο. Ζ λέα νξγάλσζε απαηηεί δηαθνξεηηθέο 

θαη ζπρλά πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ νκαδηθή ζπλχπαξμε 

θαη ηελ νξγαλσηηθή θαηαλφεζε
297

. Απηφ κπνξεί ελ κέξεη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη άιισλ πξνζεγγίζεσλ αλάπηπμεο 

Γηαρείξηζε ηεο κάζεζεο ζε έλαλ νξγαληζκό. ε έλαλ παξαδνζηαθφ νξγαληζκφ, ε γλψζε 

κηαο δξαζηεξηφηεηαο δηδάζθεηαη κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξείαο 

ή θιεξνλνκείηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Δληνχηνηο ε γλψζε ζήκεξα έρεη γίλεη αξθεηά ζεκαληηθφ πξνζφλ γηα λα κελ γίλεηαη 

αληηθείκελν ζσζηήο δηαρείξηζεο. ηηο κέξεο καο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν άηνκα 

εηζέξρνληαη ζηνπο νξγαληζκνχ θαη ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξψζνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ κε γξήγνξν ηξφπν. Οη εηαηξίεο ινηπφλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα ελζσκαηψζνπλ απηή ηελ γλψζε ζε δηαδηθαζίεο θαη έγγξαθα ηεο εηαηξίαο, λα 

θαηαλείκνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο ηξφπνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζε 

άκεζα πξνζβάζηκεο κνξθέο θαη ηέινο λα δηαδψζνπλ ηελ γλψζε θαη ηνπο ηξφπνπο 

πξφζβαζεο ζε απηή ζε φιε ηελ εηαηξία.   

 Οξηζκόο ελόο «ζπκβνιαίνπ» κε ηνπο εξγαδνκέλνπο. Κάλνληαο ιφγν γηα «ζπκβφιαην»  κε 

ηνπο εξγαδφκελνπο νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ 

εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδφκελνπ αλαθνξηθά κε ην ηη πεξηκέλεη λα δψζεη θαη λα ιάβεη ν 

έλαο απφ ηνλ άιιν ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο
298

. Χζηφζν κε ηελ πιεζψξα 

ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ε 

πξναλαθεξφκελε έλλνηα έρεη ιάβεη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο. ην παξειζφλ εξγνδφηεο 

θαη εξγαδφκελνο είραλ κηα ζρέζε δηαξθείαο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ αληαιιαγή εξγαζίαο 

θαη αληακνηβήο. ήκεξα, νη νξγαληζκνί κπαίλνπλ ζε κηα επνρή πην δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ζρέζεσλ. ηηο κέξεο καο νη εηαηξείεο πηνζεηψληαο ηέηνηνπ είδνπο «ζπκβφιαηα» 
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πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αθφινπζεο πξνθιήζεηο. H πξψηε πξφθιεζε 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο ηνπ πψο ζα απμεζεί ην αίζζεκα ελαζρφιεζεο ησλ πξνζσξηλψλ 

ππαιιήισλ. Οη ππάιιεινη νη νπνίνη ζα εξγαζηνχλ ζηελ εηαηξεία γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη, φηη αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ε παξακνλή 

ηνπο ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν θαη ε παξνρή εξγαζίαο ζα είλαη πεξηνξηζκέλε, απνιακβάλνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ησλ ππφινηπσλ κφληκσλ ππαιιήισλ νη νπνίνη αλακέλεηαη φηη ζα είλαη 

εθεί ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο
299

. πσο κπνξνχκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε 

κφλν φηαλ νη ππάιιεινη αηζζαλζνχλ ηε ζηγνπξηά απηή έζησ θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα απνδψζνπλ ην κέγηζην ζηελ εξγαζία ηνπο. Καηά 

δεχηεξνλ, ηα  «ζπκβφιαηα» απηά  ζέηνπλ κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε θαη γηα ηα βαζηθά 

ζηειέρε ηεο εηαηξίαο. Αλαινγηδφκελνη φηη φινη νη πθηζηάκελνη ππάιιεινη δελ 

θαηαλννχλ ηηο θαηεπζχλζεηο  θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηα ζηειέρε, δελ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε απαίηεζε λα ηα ελζηεξληζηνχλ θαη θαηά επέθηαζε λα ηα 

πηνζεηήζνπλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπο. Σα ζηειέρε  έρνπλ ηελ επζχλε λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ηφζν λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο εηαηξεία φζν θαη λα ηνπο ππνδείμνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηα κέζα γηα λα ηα 

πινπνηήζνπλ. 

5.1.2 ΔΝΑ ΡΟΛΟ Χ ΔΜΠΗΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

 

Αλ ε αμία ησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζηφρσλ, ε ζρέζε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κε ηελ αλψηεξε δηνίθεζε – θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε θάπνην απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε – είλαη κηα αλαγθαία απαίηεζε θαη 

κηα πεγή δχλακεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα θάλνπκε ιφγν γηα ηε ζηελή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο ζπκβνχινπ πνπ ραίξεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ δηεπζπληή ησλ 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη άηνκα 

άιισλ ηκεκάησλ κπνξνχλ θαη φλησο βνεζνχλ ζην λα ζπκβνπιεχνπλ  αλψηεξα ζηειέρε 

ζε πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ. Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ ζπζηάζεηο, 

ππνδείμεηο, επηζεκάλζεηο θαη ηξφπνη ζθέςεο πνπ πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηίεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ λα εθιακβάλνληαη απφ ηε δηεχζπλζε ζεηηθά θαη λα κελ γίλνληαη 

πεδίν ζπγθξνχζεσλ. Βέβαηα γηα λα κπνξέζεη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ απφδνζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ, απαηηείηαη ην άηνκν απηφ λα έρεη γλψζε φρη 

κφλν ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ αιιά επίζεο λα έρεη 
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ηελ ηθαλφηεηα ηζνξξφπεζεο κε επηδέμην ηξφπν κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηνίθεζεο 

θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

 

 

5.1.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟΤ ΠΡΟΑΡΜΟΣΖ 

 
ήκεξα, νη νξγαληζκνί δεηάλε απφ ηα ηκήκαηα ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πξσηνπνξηαθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ιχζεηο γηα ην πψο ζα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο έρνληαο πάληνηε βέβαηα γλψκνλα ηε ζπκκφξθσζε κε 

ην λφκν. ε έλα πεξηβάιινλ κεγάιεο αβεβαηφηεηαο θαη έληνλνπ αληαγσληζκνχ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο νη νξγαληζκνί λα εθαξκφζνπλ λέεο ηερλνινγίεο, δνκέο, πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπ πην ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ. Οη 

νξγαληζκνί πξνζβιέπνπλ ζην ηκήκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ γηα ηελ αλαδήηεζε εθείλσλ 

ησλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο  αιιαγέο απηέο θαη ζα δηαηεξήζνπλ ηελ 

επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνχο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο 

δηαρείξηζεο αιιαγψλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ επηηπρψο ηηο ζπλερείο αιιαγέο πνπ δελ ζα 

πάςνπλ λα είλαη κέξνο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

5.1.4 ΟΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ Χ ΠΖΓΖ ΤΝΔΥΧΝ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΧΝ 

 
Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζπλερή αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα  

δεκηνπξγψληαο αμία κε ηέηνην ηξφπν νχηνο ψζηε λα είλαη ζπάλην θαη δχζθνιν γηα ηνπο 

αληαγσληζηέο λα ηελ κηκεζνχλ
300

. Αλ θαη νη παξαδνζηαθέο πεγέο αληαγσληζηηθψλ  

πιενλεθηεκάησλ φπσο νη θπζηθνί πφξνη , ε ηερλνινγία, ε παξαγσγή θαη νχησ θαζεμήο 

δεκηνπξγνχλ αμία, ην επηρείξεκα πνπ βαζίδεηαη ζηνπο πφξνπο είλαη φηη απηέο νη πεγέο 

είλαη νινέλα θαη πην εχθνιν λα γίλνπλ αληηθείκελν  κίκεζεο εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε κηα 

ζχλζεηε θνηλσληθή δνκή φπσο είλαη έλα ζχζηεκα εξγαζίαο. Αλ παξαδερζνχκε ην 

πξναλαθεξζέλ, νη ζηξαηεγηθέο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ κπνξνχλ λα είλαη κηα ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθή πεγή ζπλερνχο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο
301

. Χο ζηξαηεγηθφ 

πιενλέθηεκα νξίδεηαη «ε ζεηξά απφ πεγέο θαη ηθαλφηεηεο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

αληαιιαγνχλ θαη λα γίλνπλ αληηθείκελν κίκεζεο, πνπ είλαη ζπάληεο θαη θαηάιιειεο  θαη 

πξνζθέξνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο».
302

 Αληίζεηα κε ηηο 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  ΝΔΟΣΔΡΔ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

137 

επελδχζεηο θεθαιαίνπ, ηελ νηθνλνκία, ή ηηο παηέληεο έλα ζσζηά δηακνξθσκέλν 

ζχζηεκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη έλα «αφξαην πιενλέθηεκα» πνπ δεκηνπξγεί αμία 

φηαλ βξίζθεηαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν ζην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ θαη 

εληζρχεη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Καλείο εχινγα κπνξεί λα δηεξσηεζεί γηαηί λα 

είλαη δχζθνιν λα κηκεζεί θαλείο ηηο ζηξαηεγηθέο αλζξσπίλσλ πφξσλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα 

επηρείξεζε. Γπν απφ ηνπο παξάγνληεο θιεηδηά είλαη νη αθφινπζνη:
303

 ζε πξψηε θάζε  

είλαη δχζθνιν λα αλαθαιπθζνχλ νη αθξηβείο κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ αλζξσπίλσλ πφξσλ δεκηνπξγεί αμία. Γηα 

λα κηκεζνχκε έλα ζχλζεην ζχζηεκα είλαη απαξαίηεην λα θαηαιάβνπκε πψο 

αιιειεπηδξνχλ ηα δηάθνξα εκπιεθφκελα ζηνηρεία. Υσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

ζπιιάβνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ην πψο ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

δελ κπνξνχκε θαη λα ην κηκεζνχκε. Έζησ θαη αλ κηα αληαγσληζηηθή επηρείξεζε ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα κηκεζεί έλα ζχζηεκα πξνζιάβεη έλα ή θαη πεξηζζφηεξα θνξπθαία 

ζηειέρε ηεο ππφ κίκεζε επηρείξεζεο θαη πάιη απνηπγράλεη αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε 

θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ βξίζθεηαη εμαπισκέλε αλάκεζα 

ζε πνιιά (θαη φρη κφλν κεξηθά) άηνκα ηεο επηρείξεζεο. Καηά δεχηεξνλ, ηα ζπζηήκαηα 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ εμαξηψληαη θαη απφ ηελ ζπλνιηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη απνηεινχληαη απφ πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε 

ην ρξφλν θαη δελ κπνξνχλ απιά λα αγνξαζηνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Έζησ θαη αλ 

ππνζέζνπκε φηη έλα ζχζηεκα κπνξεί έσο έλα ζεκείν λα γίλεη θαηαλνεηφ κηα ηέηνηα 

πξνζπάζεηα απνηξέπεηαη εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη νχησο ψζηε λα  

πξαγκαηνπνηεζεί. Σέινο, εχθνια γίλεηαη θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ζηνηρεία ελφο 

ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ιφγνπ ράξηλ ε εηαηξηθή θνπιηνχξα κπνξνχλ ηφζν λα 

θαηαλνεζνχλ φζν θαη λα κηκεζνχλ έσο έλα νξηζκέλν φξην.  

 

Δλ θαηαθιείδη, δηαθαίλεηαη πεξίηξαλα πσο ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη εθείλε 

πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ζηξαηεγηθνχο ξφινπο αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα θαη ζπλάκα 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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5.2 ΟΗ ΝΔΟΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΗ 

ΜΔΘΟΓΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζακε ηηο Μεζφδνπο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ. ηελ παξνχζα ελφηεηα αξρηθά ζα 

επηζεκάλνπκε θάπνηεο θξηηηθέο πνπ δηαηππψλνληαη αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηαλαγθαζηηθή δηαλνκή. Θα επηζεκάλνπκε ηνλ λέν 

ηξφπν ζθέςεηο θαζψο θαη ηη πξνηείλεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Δλ ζπλερεία ζα 

πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε δχν κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ αλ θαη ζαλ ζθέςε θαη 

εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ αλαθαιπθζεί πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά 

επηζεκαίλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

5.2.1 ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΟΡΦΔ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΜΔ ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ 

ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ζήκεξα, απνηεινχλ ίζσο ηα πην δηαδεδνκέλα 

θαη ζεκαληηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηνπο νξγαληζκνχο. Παξά 

ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο, έξεπλεο έρνπλ ηεθκεξηψζεη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ
304

. Ζ πην θνηλή ίζσο αδπλακία ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ πνπ παξαηεξείηαη είλαη νη δηάθνξεο κνξθέο κεξνιεςίαο ζηελ 

βαζκνιφγεζε θαζψο θαη ε ηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ βαζκνινγεηψλ λα παξέρνπλ 

επηεηθείο ή θνπζθσκέλεο αμηνινγήζεηο
305

. Δχινγα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη απηή 

ε ζπζηεκαηηθή πξνθαηάιεςε, αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ 

πςειψλ θαη ρακειψλ επηδφζεσλ, έρεη σο απνηέιεζκα αλαθξηβήο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηηο απνδφζεηο
306

. Χο απνηέιεζκα ινηπφλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, νη εξεπλεηέο, ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο, κε ζηφρν λα απμήζνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο, αλαδεηψληαο λέεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο
307

. Σν 

επίθεληξν ησλ εξεπλψλ απηψλ θαηέδεημε θπξίσο ηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο. 

Αλ θαη ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα ζηηο κεζφδνπο πνπ έρνπκε πξναλαθέξεη θαη έρνπλ ήδε 

αλαιπζεί εθηελψο, απηφ ην νπνίν επηζεκαίλνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη ζα πεξηκέλακε φηη 
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νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα ζα ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο ζπγθξηηηθέο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Παξαδφμσο θάηη ηέηνην δελ επζηαζή αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην 

γεγνλφο φηη νη εμεηαδφκελνη θαηέρνπλ κηα κάιινλ αξλεηηθή αληίιεςε ησλ κεζφδσλ 

απηψλ
308

. Πξνο ηελ αλαδήηεζε ινηπφλ ιχζεσλ θαη λέσλ πξνηάζεσλ αμηνιφγεζεο ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ππάξρεη κηα αλαβίσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

ππφ ηε κνξθή φκσο ησλ Σπζηεκάησλ Καηαλαγθαζηηθήο Γηαλνκήο, Forced Distribution 

Systems, FDS
309

. 

Σα FDS απνηεινχλ ζαθψο έλα ζχζηεκα κε αξθεηά θνηλά ζεκεία κε ηηο ζπγθξηηηθέο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ αιιά σζηφζν αλαπηχρζεθαλ ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο επηείθεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ εμεηαζηψλ ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ επηδφζεσλ. Σα FDS αλαγθάδνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο λα θάλνπλ 

δηαθξίζεηο ησλ πςειψλ θαη ρακειψλ επηδφζεσλ. Πεξηιακβάλνπλ γεληθά είηε ηε δηαινγή 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηδφζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

θαζνξηζκέλε θακπχιε θαηαλνκήο (δειαδή έλα ζχλνιν πνζνζηψλ πςειήο, κέζεο θαη 

ρακειήο απφδνζεο) είηε ηελ θαηάηαμή ηνπο κε βάζε ηεο ζρεηηθέο επηδφζεηο
310

. Παξά ηα 

πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν απηή, ε ρξήζε ησλ FDS ζηνπο 

νξγαληζκνχο έρεη πνιιαπιαζηαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα
311

. Έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη ηνπιάρηζηνλ ην 20% ησλ ακεξηθάληθσλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ 

FDS, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πνιιψλ ζαπκαζηψλ θαη πξννδεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ φπσο 

Heinz, Microsoft, American Express, Goldman Sachs
312

. 

 Αλαγθαζηηθή δηαλνκή σζηφζν ρσξίο θξηηηθή δελ πθίζηαηαη θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζπγγξαθείο φπσο ν Jeffrey Pfeffer θαη Malcolm Gladwell θαηαδίθαζαλ ηα FDS σο 

δπζιεηηνπξγηθά θαη επηθίλδπλα γηα ηελ θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο
313

. Οη επηθξηηέο ησλ 

FDS θέξλνπλ παξαδείγκαηα απφ νξγαληζκνχο φπσο ε Ford Motor Company ε νπνία 

είρε κηα δεκνζηνπνηεκέλε απνηπρεκέλε εκπεηξία κε FDS
314

. Ζ Δηαηξηθή θνπιηνχξα ηεο 

Ford απνδείρζεθε φηη δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα FDS. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη θαη ην γεγνλφο φηη πνιινί εξγαδφκελνη νη νπνίνη ιάκβαλαλ αξθεηά ρξφληα ζεηηθά 

ζρφιηα γηα ηελ απφδνζή ηνπο μαθληθά κε ηε ρξήζε ησλ FDS ζεσξήζεθαλ σο ππάιιεινη 

ρακειήο απφδνζεο. Γεθάδεο εξγαδφκελνη ζηε Ford κήλπζαλ ηελ εηαηξεία γηα ηα ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηα. 
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Έλα απφ ηα ελδηαθέξνληα ζεκεία ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ FDS αθνξά ην 

αληίθηππφ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κηαο επηρείξεζεο
315

 θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

Σπλέπεηεο από ηηο ρακειέο επηδόζεηο. Σν θχξην ζέκα ζηηο ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηα 

FDS είλαη ην ηη ζα γίλεη κε φζνπο αμηνινγνχληαη ρακειά ζηελ θιίκαθα. Ο Welch
316

, 

ππνζηεξίδεη φηη νη ρακειέο επηδφζεηο δελ ζα πξέπεη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ακνηβέο 

(δειαδή ε ρακειή απφδνζε λα ζπλεπάγεηαη θαη κείσζε ή επηπηψζεηο ζην κηζζφ) θαζψο 

θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ππάιιεινη νη νπνίνη λα αλήθνπλ θάησ απφ ην 10% 

ηεο βάζεο. Ο Levinson
317

 νκνίσο πξνηείλεη, φηη ρακειέο επηδφζεηο ζα ζπλεπάγεηαη θαη 

απφιπζε ή ζηελ θαιπηέξα ησλ πεξηπηψζεσλ ζα πξέπεη άκεζα λα ελεκεξσζνχλ νη 

ελδηαθεξφκελνη. Δπίζεο νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα επηθξνηνχλ ηηο απνθάζεηο ηεο 

αμηνιφγεζεο φηη δειαδή αλήθνπλ ζε εθείλε ηελ θαηεγνξία ππαιιήισλ ρακειήο 

απφδνζεο. Ο Axelrod
318

, αλαθέξεη φηη απφ ηηο ρηιηάδεο ησλ αλσηέξσλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ πνπ ξσηήζεθαλ ην «96% απφ απηνχο δήισζε φηη ζα ήηαλ επηπρείο εάλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο είραλ θηλεζεί πην επηζεηηθά κε ηηο ρακειέο επηδφζεηο». Οη Scullen, 

Bergey, Aiman-Smith,
319

 επηζεκαίλνπλ φηη εάλ ππάξρνπλ ππάιιεινη κε ρακειέο 

επηδφζεηο ζηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη νχησο ψζηε νη ππάιιεινη κε 

ηηο πςειέο επηδφζεηο λα πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη δίθαηε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ 

θαζψο θαη φηη κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα λα ζπλερίζνπλ ην έξγν πςειήο 

πνηφηεηαο θαη λα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε. Ο Organ
320

 επηζεκαίλεη φηη ην ζέκα ηνπ 

ζεκειηψδε ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ 

αληίιεςε πεξί δηθαηνζχλεο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη φηη θαη «ν πην αλίθαλνο θαη 

αδηφξζσηνο ζπλεξγάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αληηκεησπίδεηαη αμηνθξαηηθά».  

Δχινγα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ε αληηκεηψπηζε απφ κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

FDS ησλ ππαιιήισλ κε ρακειά πνζνζηά αμηνιφγεζεο απνηειεί έλα αγθάζη αλαθνξηθά 

κε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη άλζξσπνη 

ζα αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθά ην γεγνλφο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα ρακειά πνζνζηά αμηνιφγεζεο, σζηφζν κηα ιηγφηεξν απζηεξή, πην 

αλαπηπμηαθά πξνζαλαηνιηζκέλε κεηαρείξηζε απηψλ πνπ αμηνινγνχληαη κε ρακειέο 

επηδφζεηο πηζαλφλ λα είλαη πην ειθπζηηθή
321

. 

 

Γηαθνξνπνίεζε αληακνηβώλ. Ίζσο ην πην ζπρλά ππνζηεξηδφκελν πιενλέθηεκα ησλ FDS 

είλαη φηη ε κέζνδνο απηή βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε κηαο πςειήο απφδνζεο, 

εμαζθαιίδνληαο φηη νη αμηνινγεηέο θάλνπλ κηα θαιχηεξε δηάθξηζε κεηαμχ πςειψλ, 
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κέζσλ θαη ρακειψλ επηδφζεσλ. Ζ ινγηθή ησλ FDS πξνβιέπεη δηαθξίζεηο αλαθνξηθά κε 

απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο. Ο Welch
322

 ππνζηεξίδεη φηη νη θνξπθαίεο επηδφζεηο, 

φζνλ αθνξά ην κηζζφ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ην δηπιάζην ή ηξηπιάζην πνζφ απφ 

εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ακέζσο θαηψηεξε επίδνζε. ηνλ αληίπνδα βέβαηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ έξεπλα πνπ δηεμήρζε παξνπζίαζε φηη κεγάιεο δηαθνξέο, θπξίσο 

κεηαμχ αλζξψπσλ κε ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, ζεσξνχληαη σο 

άληζεο θαη άδηθεο
323

. Αθφκε επηζεκαίλεηαη φηη επηθξαηεί ε άπνςε φηη δηαθνξέο 

αλαθνξηθά κε ηηο πιηθέο αληακνηβέο κεηαμχ ππαιιήισλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλάινγεο 

ζέζεηο, έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαζία
324

. 

 

Σπρλόηεηα θαη Σπλνρή ηεο Αλαηξνθνδόηεζεο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ αληίιεςε «πεξί δηθαηνζχλεο» ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη θαη ε ζπρλφηεηα 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο
325

. Ο Welch
326

 επηζεκαίλεη φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ηα FDS ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ειθπζηηθφηεξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα είλαη 

θαη ην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ εηιηθξηλή αλαηξνθνδφηεζε πξνο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο ε νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζε ζηαζεξά θαη ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα νχησο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δπζάξεζηεο εθπιήμεηο θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

πλήζσο νη αμηνινγεηέο ππνρξενχληαη λα δψζνπλ ηελ επίζεκε αλαηξνθνδφηεζε κηα 

θνξά ην ρξφλν, ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζαξκνγέο ζηηο απνιαβέο. Δηδηθνί 

ζπληζηνχλ ηελ παξνρή ζπρλήο αλαηξνθνδφηεζεο, φπσο δχν θνξέο ην ρξφλν ή 

ηξηκεληαία. Έξεπλα πνπ πεξηιακβάλεη απαληήζεηο απφ ηηο 1000 κεγαιχηεξεο  εηαηξείεο 

ζηνλ Καλαδά δηαπίζησζε φηη 50, 27 θαη 14% ησλ κάλαηδεξ παξέρνπλ επίζεκε 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηξηκεληαίσο, εηεζίσο θαη θάζε δχν ρξφληα
327

. 

 

πσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα αλαθνξηθά κε ηα FDS θαη φπσο ήδε 

έρνπκε επηζεκάλεη ε επηρείξεζε είλαη εθείλε ε νπνία ζα πξέπεη λα δπγηάζεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ θαη αλάινγα κε ηνπο ππαιιήινπο 

πνπ ζα αμηνιφγεζε, ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο, ηελ θνπιηνχξα ηεο, ηνπο ζηφρνπο πνπ 

επηζπκεί λα επηηχρεη θαη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ εθείλε θξίλεη ζεκαληηθά, ζα 

επηιέμεη ην πνηα κέζνδνο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξε.  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5  ΝΔΟΣΔΡΔ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

142 

 

 

5.2.2 ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ «ΠΔΛΑΣΖ ΜΤΣΖΡΗΟ»
328

 

 
Ζ «κέζνδνο πειάηεο κπζηήξην» ελζσκαηψλεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο αμηνιφγεζεο, θαη παξαηίζεληαη αθνινχζσο:  

 

 Κάλνπκε ιφγν γηα ζπιιέθηεο δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα θάζε 

αμηνινγνχκελν-εξγαδφκελν, δεδνκέλνπ φηη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ αμηνινγεηή θαη ηνπ 

εξγαδνκέλνπ 

 Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη ζπλήζσο σο κηα απηνηειή κειέηε πεξίπησζεο θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

αμηνινγείηαη 

 Ο εξγαδφκελνο-αμηνινγνχκελνο αγλνεί φηη παξαηεξείηαη, παξφιν πνπ ζπλήζσο 

νη εξγαδφκελνη έρνπλ επίγλσζε φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζηελ επηρείξεζε πνπ εξγάδνληαη 

 

Χο επί ην πιείζηνλ θάλνπκε ιφγν γηα κηα κέζνδν ζηελ νπνία ν αμηνινγεηήο, 

«κεηακθηέδεηαη» ζε πειάηε κε ζηφρν, είηε αθνινπζψληαο κηα ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ-εξσηήζεσλ-πξαθηηθψλ είηε απιά παξαθνινπζψληαο ζηελά ην πψο ν 

αμηνινγνχκελνο ζπκπεξηθέξεηαη, αιιειεπηδξά θαη θηλείηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, λα θαηαγξάςεη ζπκπεξηθνξέο, ηάζεηο, πξαθηηθέο θαη 

ηειηθά λα αμηνινγήζεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ. Δχινγα απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη, φηη αλακέλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο «κεζφδνπ πειάηεο 

κπζηήξην», λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ «κνλαδηθά» απνηέιεζκα αλαθνξηθά κε 

ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Χζηφζν φπσο θαη θάζε κέζνδνο αμηνιφγεζεο έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε δέρεηαη θξηηηθέο 

ηφζν γηα ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί φζν θαη γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ παξέρεη. 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, νη εξγαδφκελνη αμηνινγνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

αληακνηβέο (νπνηαλδήπνηε κνξθή θαη αλ ιακβάλνπλ εθείλεο π.ρ. κηζζφο, bonus, prim 
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παξαγσγηθφηεηαο θα.) απφ ηελ επηρείξεζε, θαηαλέκνληαη δίθαηα ή θαηά αλαινγία πξνο 

ηελ εξγαζία πνπ παξείραλ
329

. Ο Thibaut θαη Walker
330

 φξηζαλ ηε «δηαδηθαζηηθή 

δηθαηνζχλε» σο ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ην δίθαην ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο 

κέζσ ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη απνθάζεηο
331

. Έλα δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ινηπφλ ηεο 

«κεζφδνπ πειάηεο κπζηήξην» πνπ κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη ην γεγνλφο όηη ε ζπλάληεζε κεηαμύ ηνπ 

αμηνινγεηή θαη ηνπ αμηνινγνύκελνπ είλαη κηθξήο δηάξθεηαο. Καηά ζπλέπεηα ινηπφλ, κηα 

ηφζν πεξηνξηζκέλε ρξνληθά αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηφζν ηνλ 

φγθν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, φζν θαη ην εχξνο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα 

ιεηθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Πξνθαλψο θαη 

ζην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα δελ είλαη δπλαηή ε ζπιινγή ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ζπλάκα, παξαβιέπνληαη θαη 

άιιεο πηπρέο πηζαλήο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ επηρείξεζε, αθήλνληαο ηνλ λα αηζζάλεηαη 

αδηθεκέλνο. Κάλνπκε ιφγν ινηπφλ γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο πνπ απφ ηε 

κηα πιεπξά κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο ακεξφιεπηε, αιιά απφ ηελ άιιε λα είλαη 

εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο πνπ κπνξεί λα παξέρνπλ ηηο ιηγφηεξν αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο. 

Αλακέλνπκε φηη νη εξγαδφκελνη ζα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αμηνινγεηή σο έλα άηνκν κε 

«ζηελή» αληίιεςε θαη ειιηπείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ ζηελ εξγαζία ηνπ. Οη εξγαδόκελνη ζπλεπώο ηείλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο σο αζέκηηα, δεδνκέλνπ όηη αληηπξνζσπεύνπλ έλα 

δπζαλάινγν ή κηθξό ηκήκα ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Ζ πξαθηηθή ινηπφλ 

απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, πνπ βαζίδνληαη ζε 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ έλαλ επφπηε ν νπνίνο έρεη επξχηεξεο γλψζεηο θαη κηα 

πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή έθζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, θαζψο ε «κέζνδνο πειάηεο κπζηήξην» κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αμηνινγεηή θαη αηφκσλ ππφ αμηνιφγεζε κπνξεί δπλεηηθά λα 

έρεη έιιεηςε ζπλνρήο απέλαληη ζηνπο αμηνινγνύκελνπο. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε φιε 

δηαδηθαζία νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ηα αθφινπζα: ν αμηνινγεηήο νθείιεη λα 

αθνινπζήζεη κηα θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία ελεξγεηψλ γηα θάζε αμηνιφγεζε αλεμαξηήηνπ 

ηνπ ηη ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ζηηο δηαθνξεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο εθάζηνηε 

αμηνινγνχκελνπο. Γεδνκέλνπ φηη ν αμηνινγεηήο εηζέξρεηαη ζε θάζε θαηάζηαζε-

αμηνιφγεζε κε ηελ ίδηα ζεηξά ελεξγεηψλ, θαίλεηαη ζαλ νη δηαδηθαζίεο λα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κε ηελ ίδηα ζπλέπεηα ζε φινπο ηνπο αμηνινγνχκελνπο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ 
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φηη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ είλαη κηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν αγλψζησλ, 

δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη παλνκνηφηππε γηα φινπο ηνπο ππφ αμηνιφγεζε εξγαδνκέλνπο. 

Οθείινπκε λα κελ παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο, φηη θαη νη εμσγελείο ζπλζήθεο αθφκα 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, αλακέλνπκε φηη φηαλ νη εξγαδφκελνη ζπγθξίλνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο κε ηε «κέζνδν πειάηεο κπζηήξην» κε παξφκνηεο εκπεηξίεο άιισλ 

εξγαδνκέλσλ, κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ δηαθνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εξκελεπζνχλ σο 

άδηθεο.  

Δπίζεο, έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληίιεςε πεξί δηθαηνζχλεο, 

είλαη ην γεγνλφο όηη ν ππάιιεινο αγλνεί όηη παξαθνινπζείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Οη εξγαδφκελνη ζπλήζσο γλσξίδνπλ φηη ν αμηνινγνχκελνο πνπ ππνδχεηαη 

ην ξφιν ηνπ πειάηε κπνξεί λα ηνλ «επηζθεθηεί» αλά πάζα ζηηγκή (δειαδή ν θάζε 

εξγαδφκελνο είλαη δπλεηηθά θνξέαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ) αιιά θαη πάιη δελ γλσξίδνπλ 

νχηε ην πφηε νχηε ην πνηνο αμηνινγνχκελνο παξνπζηάδεηαη σο πειάηεο. Αθφκε, 

απφξξνηα ηνπ πξνεγνχκελνπ είλαη θαη ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο θαη ειέγρνπ 

από ηελ κεξηά ησλ εξγαδνκέλσλ. Οπζηαζηηθά θάλνπκε ιφγν γηα κηα κε ειεγρφκελε 

θαηάζηαζε εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ αθνχ απφ ηε κηα κεξηά νη εξγνδφηεο ζπιιέγνπλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο, ελψ απφ 

ηελ άιιε νη εξγαδφκελνη αγλνψληαο φηη παξαηεξνχληαη είλαη ιηγφηεξν ζε ζέζε, γηα 

παξάδεηγκα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξφθιεζε ζεηηθψλ εληππψζεσλ. Οη Douthitt θαη 

Aiello
332

 επηζεκαίλνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αληηδξάζεηο θαη 

ακθηζβεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξί δηθαηνζχλεο θαη ακεξνιεςίαο αίζζεκα, ε 

αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ έλαλ επφπηε θαη φρη κέζσ ηεο «κεζφδνπ πειάηεο 

κπζηήξην». Ο αμηνινγεηήο-πειάηεο κπζηήξην, απνηειεί έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε-

παξάγνληα ηεο επηρείξεζεο κε θακία γλψζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ππεξεζηψλ, ελ 

αληηζέζεη απφ έλαλ επφπηε ν νπνίνο δηαζέηεη γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλακελφκελε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εμεηαδφκελνπ. ηελ άπνςε απηή φκσο θαη πάιη ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξμνπλ αληηδξάζεηο εθείλσλ πνπ  ππεξαζπίδνληαη ην γεγνλφο φηη ε «κέζνδνο πειάηεο 

κπζηήξην» ίζσο είλαη ζε ζέζε λα δηνξζψζεη νξηζκέλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

«κεζφδνπ αμηνιφγεζεο απφ επφπηε». 

Έλα ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ηεο ρξήζεο ηεο «κεζφδνπ 

πειάηεο κπζηήξην» σο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, είλαη ε ρξήζε ελφο εμσηεξηθνχ 

αμηνινγεηή ν νπνίνο πηζαλφλ λα είλαη πην αληηθεηκεληθφο θαη ακεξφιεπηνο απφ έλαλ 

εζσηεξηθφ θαη ν νπνίνο δελ έρεη θαλέλα πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ ή ζπκκεηνρή ζηελ 

ππφζεζε. 
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Δλ θαηαθιείδη, επεηδή ζεσξνχκε φηη ε «κέζνδνο πειάηεο κπζηήξην» επηηξέπεη ζηνπο 

εξγνδφηεο λα ζπγθεληξψζνπλ πιεζψξα πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο πνπ δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ δχζθνιν λα ζπιιερηνχλ, πεξαηηέξσ έξεπλα 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζα κπνξνχζε λα ξίμεη άπιεην θσο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ 

απηήο, ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηά ηεο θαη λα εμαιείςεη ην 

αίζζεκα πεξί αδηθίαο.      

 

 

5.2.3  «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 360 ΜΟΗΡΧΝ»
333

 

 

Ζ «αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ», ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ππαιιήισλ παξά γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ή κείσζε ησλ ακνηβψλ.  

 

Ζ ζπλήζεο δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: 

 

 Σν θάζε άηνκν μερσξηζηά  ζπκπιεξψλεη ηηο έξεπλεο αμηνιφγεζεο αλαθνξηθά κε 

ηνλ εθάζηνηε ππάιιειν (νη έξεπλεο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη σο επί ην 

πιείζηνλ απεπζείαο ζην δηαδίθηπν) 

 Απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζπληάζζνπλ ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο έξεπλεο ζε εμαηνκηθεπκέλεο εθζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην άηνκν πνπ αμηνινγείηαη ηελ εθάζηνηε θνξά. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εθζέζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ππφ αμηνιφγεζε 

ππάιιειν. 

  Ο ππάιιεινο πνπ αμηνινγείηαη κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ζπλαληεζεί κε ηνλ 

επφπηε ηνπ γηα λα αλαπηχμεη έλα ζρέδην βειηίσζεο. 

 

 Δχινγα κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο φηη νη πιεζψξα ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφ λα κεηαηξέςεη ηε κέζνδν 

«αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ» ζε κηα ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

είλαη δηαζέζηκα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

αμηνινγήζεηο «360 κνηξψλ» κέζν ηνπ δηαδηθηχνπ. χκθσλα θαη κε ηε ινγηθή ηεο ελ 

ιφγσ κεζφδνπ νη αμηνινγήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθά απφ ηνπο πειάηεο, ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο επφπηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. ηε ζπλέρεηα νη πιεξνθνξίεο 
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θαηαγξάθνληαη θαη θξππηνγξαθνχληαη. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ θσδηθνί πξφζβαζεο ζηα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα πνπ δηελεξγνχλ ηηο 

αμηνινγήζεηο, νχησο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην γεγνλφο φηη κφλν ηα εμνπζηνδνηεκέλα 

πξφζσπα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δηαδηθηπαθέο βάζεηο αμηνιφγεζεο.  

πσο θάζε κέζνδνο αμηνιφγεζεο έηζη θαη ε ζπγθεθξηκέλε παξνπζηάδεη ηφζν 

πιενλεθηήκαηα φζν θαη κεηνλεθηήκαηα Έλα πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη 

θαηνξζψλεη λα παξέρεη κηα αθξηβέζηεξε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ππαιιήισλ. Ζ 

πιεζψξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηεη κπνξεί λα παξέρεη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

ηφζν ζε πεξηερφκελν φζν θαη ζε αληηθεηκεληθφηαηα θαη νπζία αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ 

ππάιιειν, ηθαλή λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ. Απηφ ηζρχεη δεδνκέλνπ φηη ν 

ππάιιεινο φρη κφλν αμηνινγείηαη απφ ηνλ επφπηε ηνπ-ν νπνίνο κπνξεί λα κελ είλαη ζε 

ζέζε νχηε λα εμαθξηβψζεη ηελ απφδνζε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ ζε φιεο ηηο  θαζεκεξηλέο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ νχηε λα βεβαηψλεη αλά πάζα ζηηγκή ην θαηά 

πφζν ν ππάιιεινο ηνπ είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο εξγαδφκελνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

πξαθηηθή-αιιά απφ κηα πιεηάδα αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη επαγγεικαηηθά ή φρη κε 

εθείλσλ. ηαλ ν ππάιιεινο εθηηκάηαη θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο θαη απφ ηηο  εμσηεξηθέο 

πεγέο, παξέρεηαη  κηα επξχηεξε, γεληθή εηθφλα ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.  

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη «αμηνινγήζεηο 360 κνηξψλ» δελ έρνπλ σο ζηφρν λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο, αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή 

πιεξέζηεξσλ θαη αληηθεηκεληθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο  απηφλνκεο κεζφδνπο αλάπηπμεο. ηελ νπζία ηφζν νη 

εζσηεξηθέο φζν θαη νη εμσηεξηθέο πεγέο παξέρνπλ κηα ζεηξά πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά 

κε ηηο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θξίζηκσλ 

πεξηζηαηηθψλ ησλ ππφ αμηνιφγεζε αηφκσλ.  

ηνλ αληίπνδα, αξλεηηθέο πηπρέο ηεο κεζφδνπ απηήο ζρεηίδνληαη κε  ην γεγνλφο φηη γηα 

ηελ πξαγκάησζή ηεο απαηηείηαη έλα  ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

δηαδηθηπαθψλ βάζεσλ αμηνιφγεζεο θαη φπσο εχθνια κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο είλαη 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα δεδνκέλνπ φηη απηή ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο απαηηεί ηε ρξήζε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ θαζψο θαη ηε χπαξμε ελφο ξπζκηζηή πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπζχλεη κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ «αμηνιφγεζεο 360 κνηξψλ» έρεη ακθηζβεηεζεί 

εμαηηίαο ησλ πνιιψλ ζπκκεηερφλησλ. Πξέπεη θάζε επηρείξεζε πνπ ην εθαξκφδεη: 
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 Να ππνινγίδεη πξνζεθηηθά ην δπλεηηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Να εθπαηδεχεη φζνπο δίλνπλ θαη φζνπο ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε. 

 Να κε βαζίδεηαη κφλν ζηε κεζνδνινγία απηή γηα λα αμηνινγεί ηελ απφδνζε. 

 Να είλαη βέβαηε φηη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ν εξγαδφκελνο είλαη 

παξαγσγηθή, ακεξφιεπηε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε βειηίσζή ηνπ. 

 

Πξνθεηκέλνπ, ε κέζνδνο απηή λα βειηησζεί, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εθηζηνχλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ
334

. Θα πξέπεη λα 

έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην επίπεδν επηθνηλσλίαο πνπ λα επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο 

λα δεηνχλ απφ κφλνη ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο 

επφπηεο ηνπο νχησο ψζηε λα βειηηψλνληαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν. Γηα λα απνθνκηζηεί ην ζχλνιν ησλ  σθειεηψλ πνπ κηα ηέηνηα κέζνδνο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη θαζψο θαη γηα λα εμαιεηθζνχλ νη νπνηεζδήπνηε δπζκελείο πηπρέο 

ηεο εθαξκνγήο κηαο ηέηνηαο κεζφδνπ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

αηκφζθαηξα  εκπηζηνζχλεο, εηιηθξίλεηαο θαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλππαξμία 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνθαηάιεςεο
335

. Καλείο κπνξεί λα δηεξσηεζεί αλ έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη ή είλαη νπηνπηθφ. Ο Walker
336

 ηνλίδεη φηη γηα λα 

ππάξμεη ακνηβαία θαηαλφεζε είλαη απαξαίηεην λα πξνζεγγίδεηαη ν θαζέλαο ζαλ κηα 

κνλαδηθή χπαξμε. 

 ηε ινγηθή  ηεο κεζφδνπ «αμηνιφγεζεο 360 κνηξψλ» έγθεηηαη θαη ε αλσλπκία ηεο 

παξνρήο ησλ πιεξνθνξηώλ γεγνλφο πνπ δελ είλαη ηπραίν αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη 

έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη αμηνινγεηέο ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή 

ηείλνπλ λα αλαηξνθνδνηνχλ ηνπο παξαιήπηεο ηνπο κε πιεξνθνξίεο θαη αμηνινγήζεηο 

πςειφηεξεο απφ φηη ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελ αληηζέζεη κε αλψλπκνπο 

αμηνινγεηέο πνπ ηείλνπλ λα παξνπζηάδνληαη ηηκηφηεξνη θαη αθξηβέζηεξνη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπο
337

. Πξέπεη επίζεο λα δηαηππσζεί θαη ην γεγνλφο φηη  πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ φηαλ ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αμηνιφγεζε ηα νπνία 

κπνξεί λα έρνπλ θαηαζηξεπηηθή επίδξαζε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ. 

Έλαο άιινο ρξήζηκνο ηξφπνο γηα λα βειηησζεί ε εγθπξφηεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

ιακβάλεηαη κέζν ηεο κεζνδνινγίαο «αμηνιφγεζε 360κνηξψλ», είλαη θαη ε 

δηαπξνζσπηθή επαθή επόπηε θαη ππαιιήινπ κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
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πνπ ζα πξέπεη λα θέξλεη εηο πέξαο ν ππάιιεινο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζηε αξρή ηεο 

ρξνληάο επφπηεο θαη ππάιιεινο ζπκθσλνχλ ηφζν κε ην πψο φζν θαη κε ην πνηεο 

ηθαλφηεηεο θαη ζπλάκα αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ν ππάιιεινο. 

Γηαπξάηηεηαη ινηπφλ κηα δηκεξήο ζπκθσλία ζηε νπνία δεζκεχνληαη θαη νη δχν πιεπξέο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνία ζα αμηνινγεζνχλ φπσο έρεη πξνζπκθσλεζεί ζην ηέινο 

ηεο ρξνληάο. Δπίζεο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ζηε ζπκθσλία απηή 

πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Με απιά ιφγηα απηφ ζεκαίλεη 

φηη λαη κελ νη ππάιιεινη νθείινπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο λα αλαπηχμνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα θέξνπλ εηο πέξαο ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά θαη νη επφπηεο δεζκεχνληαη ζην λα 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ππάιιειν θαη λα ηνπ παξέρνπλ ηφζν ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη φζν θαη 

φινπο εθείλνπο ηνπο πφξνπο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηνη νχησο ψζηε λα νινθιεξψζεη ην 

έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη. Δπηπιένλ νη επφπηεο ζα πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ζπζηεκαηηθά 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δνκή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

πνπ θαηέρνπλ νη ππάιιεινη. Τηνζεηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ σο 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, νη 

επφπηεο ζα αμηνινγνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη ηαπηφρξνλα ζα επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη φπνηεο θαηαζηάζεηο πνπ δηαθνξεηηθά νξηνζεηνχληαη ζηε 

ζεσξία θαη εληειψο δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγνχλ ζηελ πξάμε. 

Οχησο ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχκε ζην έπαθξν ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο 

«αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ», ε φιε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα είλαη εζηηαζκέλε ζηε 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ. Μέζσ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξέρεη ε 

κεζνδνινγία «αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ», εζηηάδνπκε
338

: 

 

 ζηελ αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ ππαιιήισλ 

  ζην λα ηνπο βνεζήζνπκε λα ζέζνπλ ζηφρνπο 

 ζην λα εζηηάζνπλ ζε ηνκείο βειηίσζεο 

 ζε ηειεπηαία αλάιπζε λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο νχηνο ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζηε εξγαζία θαη λα απμήζνπλ ηελ επηθνηλσλία 

θαη ην δηάινγν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  
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Έλα άιινο ρξήζηκνο ηξφπνο γηα ηε βειηίσζε ηηο εγθπξφηεηαο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ 

ιακβάλεηαη κέζν ηεο κεζνδνινγίαο «αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ», κπνξεί λα είλαη θαη ε 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία θαη νη δύν πιεπξέο ακνηβαία  

δεζκεύνληαη νύηνο ώζηε λα επηηεπρζεί ε από θνηλνύ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζηφρν ηα δχν κέξε λα 

αλακηγλχνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ θαζψο θαη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο λα ιακβάλνπλ 

ρψξα. Μέζν ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ππάιιεινη θαη επφπηεο καζαίλνπλ καδί θαη 

ζπιινγηθά αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο
339

. 

πκπεξαζκαηηθά εζηηάδνληαο ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο κεζφδνπ απηήο 

επηζεκαίλνπκε: 

 

 αξρηθά ε αλαηξνθνδφηεζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν νχηνο 

ψζηε λα κε πξνθαιεί θφβν ζην εγψ ηνπ αηφκνπ πνπ ηε ιακβάλεη. Θα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο κπνξεί λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ 

αηφκνπ θαζψο θαη μεθάζαξνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ. Θα πξέπεη 

λα εκπεξηέρεη έλα ζρέδην αλαθνξηθά  κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηέινο  ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ θαη φζν ην δπλαηφ 

ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο απνδφζεηο ησλ ππφινηπσλ ππαιιήισλ. 

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη πάιη ην γεγνλφο φηη ε θχζε ηεο κεζφδνπ  απηήο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ αηνκηθά θαη μερσξηζηά γηα ηνλ 

θαζέλα απφ ηνπο ππαιιήινπο.  

 Καηά δεχηεξνλ, νθείινπκε λα ζηγνπξεπηνχκε φηη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ 

επσκηζηεί ην ξφιν ηνπ ειέγρνπ ηεο απφδνζεο θαη γεληθφηεξεο παξνπζίαο ησλ 

ππαιιήισλ  παξέρεηαη ηφζν θαζνδήγεζε γηα ην πψο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ 

φζν θαη εθπαίδεπζε θαη εθηελήο πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ν ξφινο πνπ εθηεινχλ
340

. Δπίζεο ζηα άηνκα 

απηά ζα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο χπαξμεο νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο πξνθαηάιεςεο θαηά ηελ εθηίκεζή ηνπο, αλ ελδερφκελνο ππάξρεη, κηα 

δηαδηθαζία ε νπνία ζαθψο θαη ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξνηνχ νη 

επφπηεο απηνί πξνβνχλ ζε πξαγκαηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνδείμεηο πξνο ηνλ 

εθάζηνηε ππάιιειν.  
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 Σξίηνλ, ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ «αμηνιφγεζεο 360
ν
 

κνηξψλ» γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ φηαλ κηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα θαη γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ππαιιήινπ αιιά θαη γηα ην αλ ζα πξέπεη λα 

δηαηεξήζεη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη, λα ιάβεη πξναγσγή ή ζπλαθείο δηαδηθαζίεο, 

κηα ηέηνηα ζπκβνπιή κε ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη πεξηζζφηεξν 

απφ ζαθήο. Δάλ, ελ ηνχηνηο, νη επφπηεο θαη ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, απνθαλζνχλ φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελ 

ιφγσ κεζνδνινγία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη φρη κφλν γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ππαιιήισλ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ππαιιήινπο ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα ηελ απφθαζε ηνπο απηή έηζη ψζηε λα κελ αηζζαλζνχλ 

νη ππάιιεινη πξνδνκέλνη. Καη πάιη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζνπλ 

θαη λα δψζνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη εμεγήζεηο ζηνπο ππαιιήινπο γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ λα πηνζεηήζνπλ κηα ηέηνηα πξαθηηθή. Γηαθσλίεο πνπ 

κπνξεί λα ππάξμνπλ ίζσο νδεγήζνπλ ζε πγηείο ζπγθξνχζεηο πξνο φθεινο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη πηζαλφλ ηεο αχμεζεο ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο. Πεξαηηέξσ, 

είλαη πηζαλφ λα ππάξμεη κηα αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ  θαη ε αλάπηπμε 

εθαξκφζηκσλ ιχζεσλ πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αλάπηπμή ηνπο. 

 Σέινο ζηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ππαιιήισλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνθίλεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ζχγθξηζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ επνπηψλ θαη ησλ απηφ- 

αμηνινγήζεσλ  κπνξεί λα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλάκεηο θαη 

αδπλακίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ αληηιεπηέο, θαζψο επίζεο κπνξεί λα 

ζπκβάιεη θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε. 

 

5.3 Ζ ΝΔΑ ΣΑΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην αζρνιεζνχκε κε ηε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο θαη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ πξαγκάησζή ηεο. ηελ ελ ιφγσ ελφηεηα ζα 

επηζεκάλνπκε κηα λέα ηάζε πνπ παξνπζηάδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκάησζε ηεο 

ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο. 
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Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηηο κέξεο καο γίλνληαη νξαηέο θαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο αμηνιφγεζεο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ. Πξνηάζεθε ινηπφλ ε 

ππνβάζκηζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπλεληεχμεσλ αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε  

εηζαγσγή δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ αλαθνξηθά κε 

ηελ απφδνζε ηνπο. Μεξηθέο πηζαλέο κνξθέο ηνπ λένπ απηνχ πξνηεηλφκελνπ ηξφπνπ 

αλαηξνθνδφηεζεο ησλ ππαιιήισλ ζα ιακβάλνπλ ρψξα είηε κέζσ πξνζσπηθήο 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail), είηε κέζσ επηπιήμεσλ θαη πξνεηδνπνηήζεσλ κε 

«έληππα πεηζαξρίαο»
341

. πσο εχθνια κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο, ε πηνζέηεζε κηαο 

ηέηνηαο πξαθηηθήο ζαθψο ζα έρεη νπαδνχο αιιά θαη πνιέκηνπο. 

Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη πσο ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππφ 

αμηνιφγεζε ππαιιήισλ γίλεηαη κάιινλ αξλεηηθή ζε έλα δηθηπαθφ πεξηβάιινλ θαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή πξφζσπν κε πξφζσπν 

κέζνδν. Ζ παξνρή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο κέζσ ηεο αιιεινγξαθίαο δελ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ππάξμεη κηα δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία ζηελ νπνία κπνξεί λα ζπδεηήζεηο 

ηα ζέκαηα πνπ ζε απαζρνινχλ θαη λα κεηαπεδήζεηο κε αθνξκή ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο 

θαη ζε άιιεο εξγαζηαθέο παξακέηξνπο. Σν ίδην αθξηβψο κήλπκα, φηαλ κεηαβηβάδεηαη 

κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, αληηιακβάλεηαη πνιχ πην αξλεηηθά ζε ζχγθξηζε κε 

ηε κεηάδνζή ηνπ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν (ιφγνπ ράξε, πξνθνξηθά)
342

. Δπίζεο ε 

παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ζπλήζσο 

αλαπνηειεζκαηηθή αλαθνξηθά κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ θνηλψλ αληηιήςεσλ ζε 

πνιχπιεπξα ακθηιεγφκελα, δχζθνιά λα νξηζηνχλ θαη ίζσο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα 

ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε απφπεηξα επίιπζεο δηαθνξψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα θιηκάθσζε ηεο δηαθσλίαο παξά ζε επίιπζε 

ηεο ζχγθξνπζεο θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα πξνθιεζεί αλεπαλφξζσηε δεκηά ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
343

. ε αληίζεζε, δεδνκέλνπ φηη ν αμηνινγεηήο γηα ηε κεηαθνξά 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηνλ αμηνιφγεζε ππάιιειν εκπιέθεηαη ζε κηα δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επίιπζεο ησλ φπνησλ δηαθνξψλ θαη φρη 

ηηο δηαηψληζεο ηνπο πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο κειινληηθέο ηνπο ζρέζεηο. Σα 

πξναλαθεξζέληα επηρεηξήκαηα ελδπλακψλνπλ ηελ άπνςε φηη ε πξφζσπν κε πξφζσπν 

επηθνηλσλία, αλαθνξηθά κε ηελ ζπλέληεπμε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ, ζα νδεγήζεη ζε κηα απνηειεζκαηηθφηεξε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ
344

. 
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ίγνπξα ε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο κε δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ απφδνζε ηνπο απνηειεί κηα ηάζε 

ηεο δηαδηθηπαθήο θνηλσλίαο πνπ ηείλνπκε λα βηψλνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

κέξεο καο. Οη επηρεηξήζεηο αλαινγηδφκελεο ην ηη πξαγκαηηθά επηζπκνχλ λα επηηχρνπλ 

κέζν ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο θαη θξίλνληαο θαη ηνπο δχν ηξφπνπο πνπ είλαη 

δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζα επηιέμνπλ εθείλε πνπ ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξε γηα ηε 

θηινζνθία θαη θνπιηνχξα πνπ πξεζβεχνπλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: πκπεξάζκαηα 
 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα παξαζέζνπκε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη δπλαηφ λα εμάγνπκε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε θαζψο θαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

6.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 2νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζα πξέπεη 

λα αλαηξέμεη ζηελ ηζηνξηθή ηεο εμέιημε. Ζ εμέιημε απηή ζπκβαδίδεη κε ηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα πιαίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη κε ηηο 

γεληθφηεξεο εμειίμεηο ζηε ζεσξία θαη πξαθηηθή ηνπ κάλαηδκελη. Οπζηαζηηθά, κεηά Β‘ 

Παγθφζκην πφιεκν πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ Σκήκα Πξνζσπηθνχ.  

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο θαη κε γλψκνλα ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ελαξκνλίδεη κηα πιεζψξα 

αξκνδηνηήησλ. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηινγή, ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηηο ακνηβέο θαη παξνρέο γηα επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, γηα ηε δηαηήξεζε ησλ αλνηρηψλ γξακκψλ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο δηνίθεζε θαη ησλ ππαιιήισλ θαη ηέινο γηα ηε δηαξθή 

νξγαλσζηαθή θαη δηνηθεηηθή αλάπηπμε.  

ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνληαη νη 

επηρεηξήζεηο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζπληεινχληαη δηάθνξεο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ 

θαη νξγαλσζηαθφ ηεο πεξηβάιινλ. Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ δξαζηηθά θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

εθάζηνηε λέα ηάμε πξαγκάησλ απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα. 

 

6.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 3νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 
ην ελ ιφγσ θεθάιαην δηαπξαγκαηεπηήθακε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. πνηα νξνινγία θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο (ιφγνπ ράξε «αλαζθφπεζε απφδνζεο» είηε «εηήζηα 

αλαζθφπεζε»), νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε απφδνζε είλαη εθείλε πνπ απνηειεί 
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ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ δχν αθξνγσληαίσλ ιίζσλ δειαδή ηνπ αηφκνπ-ππφ 

αμηνιφγεζε ππαιιήινπ θαη ηεο εξγαζίαο-αληηθεηκέλνπ πάλσ ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ν 

ππάιιεινο. 

Παξαηεξνχκε φηη νη ρξήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαιχπηνπλ έλα εθηελέο 

θάζκα νχησο ψζηε λα θαηαλνεζεί πιεξέζηεξα ε ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

νπζηαζηηθά λα ηνληζηεί ε αλαγθαηφηεηα ζαθήλεηαο θαη αθξίβεηαο φισλ ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ πνπ ηελ απνηεινχλ. Μηα επηζήκαλζε αλαθνξηθά κε κία απφ ηηο ρξήζεηο ηεο 

αμηνιφγεζεο απφδνζεο, εθείλεο ηεο ζχλδεζεο ηεο ακνηβήο κε ηελ απφδνζε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, έγθεηηαη ζην φηη δηαθξίλεηαη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ αμηνιφγεζεο θαη 

πιηθψλ επηβξαβεχζεσλ. ίγνπξν πάλησο είλαη, φηη ζε θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ακνηβψλ πνπ εθηφο απφ ηηο βαζηθέο λνκνζεηεκέλεο 

ρξεκαηηθέο απνιαβέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη παθέηα παξνρψλ πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ε ππνθεηκεληθφηεηα ή αληηθεηκεληθφηεηα ζηνηρείσλ θαη παξαγφλησλ, δπζρεξαίλνπλ ην 

έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ππαιιήινπ. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ ινηπφλ νη φπνηεο δπζθνιίεο 

θξίλνληαη αλαγθαία ζπζηαηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ν πξνζδηνξηζκφο πξνηχπσλ βάζε ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη ε 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νξζή ζρεδίαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε ζα 

πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο επξχηεξεο αμίεο ηεο επηρείξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Έλα 

ηειεπηαίν ζεκείν πνπ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο 

απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη φηη εθείλεο βαξαίλνπλ ηζφπνζα θαη ηηο δχν άθξεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, δειαδή ηνλ ππάιιειν θαη ην σο πξνο αμηνιφγεζε έξγν. 

Αληηζέησο, νη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ παξαηέζεθαλ ζην ελ 

ιφγσ θεθάιαην αθνξνχλ κφλν ην άθξν ηνπ ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπ θαη 

δηαρσξίζηεθαλ κε βάζε ηα πξναπαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

ππαιιήινπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ σο πξνο ηελ εξγαζία 

ηνπ. 

ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηα πξναπαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γίλεηαη 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο επηξξνήο ηνπ ξφινπ ηνπ αμηνινγεηή σο πξνο ην απνηέιεζκα, 

νχησο ψζηε λα ειαηησζεί ε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ είλαη δπλαηφ εθείλνο λα ηνπο 

πξνζδψζεη. Χζηφζν φκσο θάηη ηέηνην δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζχλνιν ησλ κεζφδσλ 
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πνπ απνηεινχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία κε απνηέιεζκα ην ζηνηρείν ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηα λα εκθαλίδεηαη έληνλα. 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά παξέρνπλ κεγαιχηεξν έδαθνο δξάζεο 

ζηνλ αμηνινγεηή κεγεζχλνληαο θαη ηνλ αμηνινγηθφ ηνπ ξφιν ηνπ. Οη πεξηζζφηεξεο 

παξνπζηάδνπλ ηηο επηζπκεηέο απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηθνξέο πάλσ ζηηο 

νπνίεο αμηνινγείηαη ν ππάιιεινο σο πξνο ην βαζκφ πνπ ηηο θαηέρεη ή ηηο θαηαθηά θαηά 

ηε δηάξθεηα παξαγσγήο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Οη ελ ιφγσ κέζνδνη, ζπγθιίλνπλ κε ηηο 

πξνεγνχκελεο σο πξνο ην φηη αμηνινγνχληαη κε πνζνηηθά κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζπκπεξηθνξέο, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο κε βάζε ηε 

ζπκπεξηθνξά πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πνζνηηθά κεηξήζηκεο νξίδνληάο 

ηεο σο ηηο επηζπκεηέο γηα θάζε ππάιιειν κε απνηέιεζκα λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ηειηθά ν ππφ αμηνιφγεζε ππάιιεινο ηηο θαηέρεη ή φρη.  

Οη κέζνδνη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα αληηζέησο αμηνινγνχλ ην άιιν άθξν ηνπ δηπφινπ 

ηεο αμηνιφγεζεο δειαδή ην παξαγφκελν έξγν. ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

αλαθεξφκαζηε ζε θαζαξά πνζνηηθέο κεζφδνπο πνπ ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ φζν είλαη 

δπλαηφ ην ξφιν ηνπ αμηνινγεηή.  

Αλαθεξφκελνη ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ζην ζχλνιν ηνπο παξαηεξήζακε φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγνχλ ζην κέγηζην βαζκφ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά 

θαη φρη κεκνλσκέλα. 

Δπηπξφζζεηα, παξαηεξψληαο ηελ ελφηεηα πνπ αλαθεξζήθακε ζηε ζπκκεηνρή ζηελ 

αμηνιφγεζε επηζεκαίλνπκε φηη ε απηναμηνιφγεζε ηείλεη λα ιεηηνπξγεί 

αληηθεηκεληθφηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο 

ζηηο νπνίεο ν αμηνινγεηήο θαηέρεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ελεξγφ ξφιν δειαδή είηε σο 

επηβιέπσλ, είηε σο ζπλάδειθνο, είηε ηέινο σο πειάηεο. πλδπαζκφο ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ ζα ιέγακε φηη απνηειεί ε αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ πνπ ηαπηφρξνλα 

εκπεξηθιείεη αμηνινγήζεηο πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ εζσηεξηθέο, φζν θαη απφ 

εμσηεξηθέο πεγέο. 

Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε επίζεο φηη κε ην θεθάιαην ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

θαηαιήμακε ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

απνηειεζκαηηθήο αμηνιφγεζεο, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία βέβαηα πξνέθπςαλ σο 

πξναπαηηνχκελα ζε θάζε παξνπζίαζε κηαο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά δελ είλαη άιια απφ ηελ εγθπξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα θαζψο θαη ηε ζπλάθεηα κε ηε ζέζε.  
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Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, θάζε κηα είλαη εθείλε ε νπνία κε 

βάζε ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο, ηε θηινζνθία, ηελ εηαηξηθή ηεο θνπιηνχξα θαη ηελ 

πιεζψξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθείλε θξίλεη θαη αξηζκεί ζεκαληηθά ζα πξέπεη είηε κέζν 

κηαο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο, είηε κέζν ηνπ ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ λα επηιέμεη ηελ 

θαηαιιειφηεξε γηα εθείλε. 

Οινθιεξψλνληαο ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ παξαηήξεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ 

παξαβηάδνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκάησζε κηαο 

αμηνιφγεζεο πξνθχπηνπλ δπζιεηηνπξγίεο. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ξφινο ηνπ 

αμηνινγεηή αληί λα ειαηησζεί απμεζεί, ηαπηφρξνλα πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ.  

Δλ θαηαθιείδη απηφ ην νπνίν νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη ζαθέζηαηα είλαη 

πνιχ δχζθνια επηηεχμηκνο ν ζηφρνο ηεο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

εθφζνλ βαζηθφ ηεο ζπζηαηηθφ είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

αμηνινγεηή θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

6.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 4νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 
Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο, ην επφκελν ζηάδην είλαη ε αλαθνίλσζή ηεο 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Έλα νξζά ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο απφδνζεο 

ησλ ππαιιήισλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο. 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο αιιά θαη ν 

ξφινο πνπ ζα θιεζεί λα ελζαξθψζεη ν αμηνινγεηήο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ επηζπκνχληαη λα επηηεπρζνχλ κέζσ κηαο ζπλέληεπμεο 

αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, ν ξφινο πνπ ελζαξθψλεη ν θάζε αμηνινγεηήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πηνζεηεί (ιφγνπ ράξε λα είλαη θαηαλνεηφο θαη 

ζπγθεθξηκέλνο), είλαη δπλαηφλ λα σζνχλ ηελ δηαδηθαζία ζε κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηδεαηψλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλέληεπμε 

αμηνιφγεζεο, νη ηζχλνληεο θαινχληαη λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ηφζν 

πξηλ, φζν θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλέληεπμεο αμηνιφγεζεο. Ζ 

ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα εηδσζεί σο κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 
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ζηφρν έρεη λα ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη άξα ν 

ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο θξίλεηαη απαξαίηεηνο. 

Σα φπνηα πξνβιήκαηα πνπ είλαη θπζηθφ λα παξαηεξνχληαη ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη αθνξνχλ θπξίσο ηε κε ηαχηηζε ησλ απφςεσλ ηνπ «θξηηή» θαη ηνπ πθηζηακέλνπ 

είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζνχλ εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα θαη θαηαγεγξακκέλα ζπκβάληα ηεο εξγαζίαο 

ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαη ζηφρν έρνπλ φρη ηελ επίπιεμε θαη θξηηηθή ηνπ αιιά ηελ 

αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθάιεζαλ, ηε ιχζε ηνπο θαη θαηά επέθηαζε ηελ 

απνθπγή ηνπο ζην κέιινλ.  

Δλ θαηαθιείδη ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε φηη ε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο εθφζνλ 

είλαη ζσζηά νξγαλσκέλε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη αληηκεησπίδεηαη ζαλ κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  απνηειεί έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζχγθιηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

 

6.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 5νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

6.4.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΡΟΛΟΤ 

ΣΖ ΓΑΠ 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ εμειίμεσλ ηνπ παγθφζκηνπ γίγλεζζαη, φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο λέεο αλάγθεο πξνβάιινπλ επηηαθηηθέο γηα ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πσο είλαη θπζηθφ ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα παξακείλεη 

αλεπεξέαζηε απφ ηηο εμειίμεηο απηέο. Καιείηαη ινηπφλ λα δηαζθαιίζεη φηη νη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνπλ άκεζα ηνπο εξγαζηαθνχο ζηφρνπο. Ζ ελ 

ιφγσ πξαθηηθή είλαη δπλαηφ λα εληζρπζεί κέζν ηεο θαηάιιειεο νξγάλσζεο, ηεο ζσζηήο 

αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ελζσκάησζε έγθαηξεο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο γλψζεο ζε 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ θαη ηέινο ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο κέζσ ηεο κχεζήο ηνπο ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. Ζ Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη εθείλε πνπ ζα πξέπεη λα ζθπξειαηήζεη κηα ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο κε ηε δηνίθεζε νχησο ψζηε κέζν ηεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

δχν κεξψλ λα σθειεζεί ζην κέγηζην ε επηρείξεζε. Οη λέεο ηάζεηο είλαη επηηαθηηθέο θαη 

θαινχλ εθείλνπο πνπ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθνί, λα ηηο 
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αθνινπζήζνπλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ην ηκήκα ησλ Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαιείηαη  

εθαξκφζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο λέεο ηερλνινγίεο, δνκέο, θαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα 

ηεο εμαζθαιίδνπλ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο εξγαδνκέλνπο. Δλ θαηαθιείδη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ίζσο ξφινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ελφο δηαηεξήζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεί αμία γηα ηελ εηαηξεία θαη 

ηαπηφρξνλα ζα απνηξέπεη ηελ απνκίκεζή ηνπ απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

 

6.4.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΑ FDS 

 
πσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη νη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηξήζνπλ ηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ζπζηήκαηα θαη κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο. κσο ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο, νδήγεζαλ ηνπο ηζχλνληεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλαδήηεζεο λέσλ 

πξαθηηθψλ. Καηάιεμαλ ινηπφλ ζηελ επηινγή ζπγθξηηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ππφ ηε 

κνξθή φκσο ησλ πζηεκάησλ Καηαλαγθαζηηθήο Γηαλνκήο, Forced Distribution 

Systems, FDS. 

πσο θάζε ηη θαηλνχξγην έηζη θαη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ απηψλ ζπζηεκάησλ πνπ γίλεηαη 

νινέλα θαη πην ζπρλή, ζπλαληά επηθξηηέο θαη ππνζηεξηθηέο ηφζν ζηα ρακειφηεξα φζν 

θαη ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα θπξηφηεξα ζέκαηα δηαθσλίαο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ απνηεινχλ ηα θξηηήξηα 

ηνπνζέηεζεο ησλ ππαιιήισλ πνπ θξίλνληαη ζε ρακειά θιηκάθηα απφδνζεο θαη ε 

κεηέπεηηα αληηκεηψπηζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ παξακνλή ηνπο ή φρη ζηελ εηαηξεία. Δλψ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ θαη αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθή απφθιηζε ζηελ απφδνζή ηνπο.  

Κξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε πσο θαη ε λέα απηή ηάζε αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ παξνπζηάδεη ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη 

κεηνλεθηήκαηα. Καη πάιη ε επηρείξεζε είλαη εθείλε πνπ ζα επηιέμεη θαη ζα απνθαζίζεη 

αλ ε λέα απηή αμηνινγηθή ηάζε θξίλεηαη θαηαιιειφηεξε ή φρη. 
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6.4.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ «ΜΔΘΟΓΟ ΠΔΛΑΣΖ 

ΜΤΣΖΡΗΟ» 

 

Αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν αμηνιφγεζεο «πειάηεο-κπζηήξην», νθείινπκε λα 

επηζεκάλνπκε φηη, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο φηη ππφθεηληαη ζε 

αμηνιφγεζε, ε κηθξή δηάξθεηά ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ε ελδερφκελε έιιεηςε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ππνβάζξνπ απφ ηε κεξηά ηνπ αμηνινγεηή γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη νη κε θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπ, θαζηζηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο ακθηβφινπ αμηνπηζηίαο θαη ακεξνιεςίαο, ελψ 

επίζεο κειεηεηέο θξίλνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αλ θαη δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα επηρείξεζε, θινλίδεη 

ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο πνπ νη ππφ αμηνιφγεζε ππάιιειε αηζζάλνληαη. 

 

6.4.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ «ΜΔΘΟΓΟ 360 

ΜΟΗΡΧΝ» 

 

Ζ «αμηνιφγεζε 360 κνηξψλ», πνπ απνηειεί κηα ζπκπιεξσκαηηθή κέζνδν αμηνιφγεζεο 

θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δελ έρεη ζηφρν λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο κεζφδνπο, ζηφρν έρεη λα ζπκβάιιεη κέζν ηηο πιεζψξαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ζηελ αληηθεηκεληθφηεξε θαη νξζφηεξε αμηνιφγεζε ησλ 

ππαιιήισλ. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο πξνζθέξεη αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα, κηαο θαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπκκεηέρεη έλα κεγάινο αξηζκφο πξνζψπσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηνλ αμηνινγνχκελν θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ, θξίλνληαο ηνλ ηφζν 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φζν θαη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο κε θάπνηα άιιε κέζνδν αμηνιφγεζεο είλαη 

δπλαηφ λα νδεγήζνπλ ζηελ ζπγθνκηδή νπζηαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα βνεζήζνπλ 

ηελ επηρείξεζε ζην λα επηιέμεη ην θαηάιιειν πξφγξακκα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

ππφ αμηνιφγεζε ππαιιήινπ. 

Δλ θαηαθιείδη, ε αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ «αμηνιφγεζεο 360 κνηξψλ», θαλεξψλεη φηη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο φπσο ην πςειφ θφζηνο θαη ν ζεκαληηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη 

αληηζηαζκίδνληαη απφ ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ ε ζσζηή ρξήζε ηεο πξνζθέξεη ζηελ 

επηρείξεζε πνπ ηελ εθαξκφδεη. Θα κπνξνχζε σζηφζν, εθφζνλ μεπεξαζηνχλ ηα 

πξναλαθεξζέληα κεηνλεθηήκαηα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή θαη νπζηαζηηθή 
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ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, λα 

απνηειέζεη κηα απφ ηηο ηδαληθφηεξεο θαη πην πξφζθνξεο κεζφδνπο.  

 

6.4.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ E-MAIL ΣΖ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Ζ λέα ηάζε πνπ έρεη ιάβεη ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ρψξν ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

δηεμάγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, δεκηνπξγήζεθε ίζσο σο 

απνηέιεζκα ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο έμαξζεο ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ηε θηινζνθία ηεο ελ ιφγσ 

κεζφδνπ, ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε ζπλέληεπμε αμηνιφγεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν νπνίνο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ε νπνία κπνξεί 

λα πάξεη ηε κνξθή πξνζσπηθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail) ή εληχπσλ πεηζαξρίαο. Ζ 

πξναλαθεξζείζα εμέιημε έρεη δερζεί πνηθίιεο θξηηηθέο θαζψο παξεκπνδίδεη ηελ 

ακεζφηεηα ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ηνπ αμηνινγεηή θαη ησλ αμηνινγνπκέλσλ, θαζψο θαη φισλ ησλ 

σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα επνηθνδνκεηηθή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία. 

Δληνχηνηο, ην θαηά πφζν ζηνλ ηνκέα απηφ ε επηρείξεζε ζα αθνινπζήζεη ηηο πξνζηαγέο 

ηεο ηερλνινγίαο ε ζα κείλεη πηζηή ζηελ παξαδνζηαθή δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλέληεπμεο 

αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη απφ ζηνπο ζηφρνπο πνπ εθείλε επηδηψθεη λα πεηχρεη κέζσ ηεο 

ζπλέληεπμεο απηήο, θαζψο θαη απφ ηελ επξχηεξε θηινζνθία θαη θνπιηνχξα πνπ ηε 

δηέπνπλ. 

 

 

 
Οθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Γηα ην ζθνπφ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ε 

πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ αλεχξεζε εθείλεο ηεο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο πνπ είλαη δπλαηφ 

λα είλαη απνδεθηή ηφζν απφ ηνλ αμηνινγεηή φζν θαη απφ ηνλ αμηνινγνχκελν θαη ζπλάκα 

κε ηε ρξήζε ηεο λα επηηπγράλνληαη θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή εμάιινπ είλαη δπλαηφ λα βνεζήζεη θαη ε πξαγκάησζε 

πεξηπησζηνινγηθψλ θαη ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ ζε ζρέζε κε ην ηη πξαγκαηνπνηείηαη  ζε 
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κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Θα 

είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ κέζσ εξεπλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ζα έξζνπλ ζην 

θσο ηεο δεκνζηφηεηαο λα εληνπίζνπκε πνηεο είλαη νη πην δεκνθηιείο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο ζηηο κέξεο καο, θαζψο θαη αλ παξαηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο ζηνπο 

δηάθνξνπο θιάδνπο απαζρφιεζεο αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζή ηνπο. Δλ θαηαθιείδη κηα 

έξεπλα ε νπνία ζα είλαη δπλαηφ λα πξνζδψζεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο νκνηφηεηεο ή 

ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη ηεο Διιάδνο θξίλεηαη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
 

Έληππν Αμηνιόγεζεο κε ηε ρξήζε ηεο Μεζόδνπ ηεο Γηαγξακκαηηθήο 

Κιίκαθαο 

 
ΠΖΓΖ: Υπηήξεο, Λ., (2001), «Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ», INTERBOOKS, Αζήλα, 

ζει. 236-238 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 
 

Τπόδεηγκα Δληύπνπ Αμηνιόγεζεο Απόδνζεο 

 
ΠΖΓΖ: Jenks, J., (2005), ―The Personnel Management Sourcebook‖, κεηάθξαζε: 

Βεινπδάθεο Νηίλνο, Κξηηήξηνλ, ζει 178-180 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
 

Αλαθνξά Αμηνιόγεζεο πλέληεπμεο 

 
ΠΖΓΖ: Jenks, J., (2005), ―The Personnel Management Sourcebook‖, κεηάθξαζε: 

Βεινπδάθεο Νηίλνο, Κξηηήξηνλ, ζει 185 
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