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Περύληψη 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κηαο εηαηξίαο κε βάζε ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, φπσο απηά νξίδνληαη 

απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ(Δ.Ο.Π.Π.ΔΠ.). Ζ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεξίρζεθε ζηα 

επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα έηζη ψζηε νη δεμηφηεηεο λα είλαη εμαξρήο νξηζκέλεο θαη νη 

εξγαδφκελνη λα αμηνινγνχληαη κε εληαία θξηηήξηα. ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλεο φιεο νη δεμηφηεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

γίλεηαη ε αλάθηεζε, ε εηζαγσγή, ε δηαγξαθή θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπο. Σν ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη πηνζεηεί ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα ζεσξείηαη 

αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα εκπνξηθά ζπζηήκαηα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηαρείξηζε δεμηνηήησλ, Δπαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, Asp.Net, Sql Server 

2012. 
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Abstract 

This project is about the development of a skill management system for a company‟s 

employees based on the occupational profiles as they are defined by the National 

Organization of Qualifications Certification and Career Guidance. The development of the 

system is based on the occupational profiles, on the premise that the skills would be defined 

from the beginning and the employees would be assessed based on common criteria. All the 

skills are stored in the system's database and the application can call, enter, delete, or modify 

them. The system uses modern technologies and supports competitive features. 

 

Keywords: Skills management, Occupational profiles, Asp.Net, Sql Server 2012. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ειςαγωγό 

1.1 Ειςαγωγό 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ 

πςειφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο πςεινχ επηπέδνπ γλψζεσλ, ε 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζεσξνχληαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ αηφκνπ ζε φιεο ηηο πηπρέο απηήο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο: επαγγεικαηηθή έληαμε, 

αληαγσληζηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, ελεξγνπνίεζε ηνπ πνιίηε, αιιά θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ηα εθπαηδεπηηθά θαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

επηβάιιεηαη λα πξνζαξκνζηνχλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα, 

πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλδεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο κε ηηο αλάγθεο κηαο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αγνξάο εξγαζίαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. (Τζηακπνύξε Γ, 2010)  

Οη επηρεηξήζεηο ζήκεξα ρξεηάδνληαη εξγαδφκελνπο πνπ λα έρνπλ πςειά επίπεδα δεμηνηήησλ 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλαγσλίδνληαη ηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο, λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη λα έρνπλ πςειά επίπεδα απφδνζεο. Ζ έλλνηα ηεο δεμηφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη 

φρη κφλν ζηελ εθπαίδεπζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ δηα βίνπ κάζεζε 

θπξίσο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ζηελ Διιάδα αλαπηχζζεηαη κε αικαηψδε βήκαηα θαη εμειίζζεηαη ζε εθπαηδεπηηθφ 

θιάδν κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζε ζηειέρε, ππνδνκέο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη θπξίσο 

εθπαηδεπηέο. (Βεξγίδεο Γ, 2003). 

χκθσλα κε ην  HR-XML Μνληέιν Κνηλνπξαμίαο Γεμηνηήησλ (http://ns.hr-xml.org/2_0/HR-

XML-2_0/CPO/Competencies.pdf), κηα δεμηφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο «Μηα ζπγθεθξηκέλε, 

αλαγλσξίζηκε, θαζνξηζκέλε, θαη κεηξήζηκε γλψζε, δεμηφηεηα, ηθαλφηεηα θαη/ή άιιν 

ζπζρεηηζκέλν κε αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθφ (π.ρ. ζηάζε, ζπκπεξηθνξά, θπζηθή ηθαλφηεηα) ην 

νπνίν έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα θαηέρεη θαη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ή ζεκαληηθφ γηα ηελ 

επίδνζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ». (Πεγή: 

HR-XML.org). 

 

http://ns.hr-xml.org/2_0/HR-XML-2_0/CPO/Competencies.pdf
http://ns.hr-xml.org/2_0/HR-XML-2_0/CPO/Competencies.pdf
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ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηεξεπλάηαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ κέζσλ 

γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ησλ αλαγθψλ ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο. 

Με ηνλ φξν «δεμηφηεηα» σο ηε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ «competency» ηζνδχλακνπ ηνπ φξνπ 

«ηθαλφηεηα». 

 H ηθαλφηεηα απνηειεί κία ηππνπνηεκέλε απαίηεζε, πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα εθηειεί 

ππεχζπλα θαη απηφλνκα θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε εξγαζία/έξγν ή ιεηηνπξγία. Ζ 

ηθαλφηεηα βαζίδεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

(πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο απηψλ ζηελ πξάμε θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν ηεο 

ηθαλφηεηαο.(http://el.wikipedia.org/wiki/Ηθαλφηεηα) 

 Ζ έλλνηα ηθαλφηεηα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε έλα πξφζσπν λα αζθεί απνηειεζκαηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ή ιεηηνπξγήκαηνο, θαηά ηξφπν 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ή ππεξβαίλεη ηα αλακελφκελα πξφηππα ηνπ επαγγέικαηνο ή 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Richey et al., 2001. IBSTPI, 2007) 

 Με ηνλ φξν ηθαλφηεηα πεξηγξάθεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ 

θαη ηερλνγλσζίαο, ψζηε έλα άηνκν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη 

απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ, αιιά θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε κεηαβαιιφκελα 

εξγαζηαθά πεξηβάιινληα (ΦΔΚ) 

Ζ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο δεμηνηήησλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ψζηε λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαξθνχο αλαλέσζεο γλψζεο θαη εμέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ ελφο 

νξγαληζκνχ. Με ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, παξέρνληαη πην αμηνθξαηηθά θξηηήξηα 

ζηε δηαδηθαζία ησλ πξναγσγψλ, νη εξγαδφκελνη ελζαξξχλνληαη ψζηε λα θζάζνπλ ην κέγηζην 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, αθνινπζψληαο κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα ζχκθσλα πάληα κε ηα 

ηαιέληα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Δπίζεο,  ζπζηεκαηνπνηείηαη ε αλαγλψξηζε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζνδεγεί θαη λα εθπαηδεχεη ηνπο αλζξψπνπο πψο λα 

απνθηήζνπλ λέεο ηθαλφηεηεο, παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο επηδφζεηο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπο (Θενδνζόπνπινο Ι.– Αλαζηαζίνπ Θ., 2010). 
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Δπίζεο, έλα ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη δηαρείξηζε δεμηνηήησλ δίλεη ηελ επθαηξία ζε 

νξγαληζκνχο λα κεηξήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη λα αλαγλσξίζνπλ πεξηνρέο 

βειηίσζεο βαζηδφκελεο ζηηο ζπγθεληξσηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο. Σα ζηειέρε αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζνξίδνπλ αλ ν κέζνο 

φξνο, ην βάξνο ή ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα θαζνξίζνπλ ηελ έιιεηςε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δεμηνηερλίαο. Σέινο, ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

βξεζεί ν «ηδαληθφηεξνο» εξγαδφκελνο κε βάζε ζπγθεθξηκέλν πξνθίι θαη ζπγθεθξηκέλεο 

δεμηφηεηεο.( Kαζηήο N. – Πνπιπκελάθνπ A., 2005)  

 

Σν 2008, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξνέηξεςε ηα θξάηε κέιε λα θαζνξίζνπλ εζληθά 

πιαίζηα πξνζφλησλ 
1
. ηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο  ζχληαμεο ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ πξνζφλησλ 

ήηαλ λα θαηαζηνχλ πην δηαθαλείο ηφζν νη ηζνηηκίεο φζν θαη νη δηαθνξέο ησλ πξνζφλησλ ψζηε 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, επηρεηξήζεηο θαη θπξίσο νη εξγαδφκελνη λα επηθαινχληαη ηα 

αλαγλσξηζκέλα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ε πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηεο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θάζε δηαδηθαζίαο απφθηεζεο 

πξνζφλησλ ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ζα ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 2010) 

 

Σα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ζηα επίπεδα ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ.  (∆εµνχιαο, 

2010)  Δπνκέλσο, ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεμηνηήησλ κε βάζε ηα 

επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε γηα χπαξμε εληαίσλ πιαηζίσλ 

πξνζφλησλ,  ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο νδεγίεο.   

 

 

1.2 Το αντικεύμενο τησ Διπλωματικόσ Εργαςύασ 

Σν αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κηα εηαηξίαο πνπ βαζίδνληαη ζηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα. 

                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EL:PDF 

http://www.opengov.gr/ypepth/
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ην ζχζηεκα, αθνινπζήζεθε ρξεζηνθεληξηθή ζρεδίαζε, δειαδή ζρεδίαζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

εθηελείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ο ζρεδηαζκφο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλεληεχμεσλ θαη εξσηήζεσλ γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ηηο θαιχπηεη. 

(Γεκεηξηάδεο, η-Σζηάηζνο) 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγήζεθε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχνληαη 

φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθε έλαο πίλαθαο πνπ εηζάγνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη έλαο πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο γλψζεηο-δεμηφηεηεο. 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε εηζαγσγή, ε επεμεξγαζία θαη ε δηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηζηνίρεζεο ησλ γλψζεσλ αλά θαηεγνξία 

βαζηθήο, εηδηθήο ή δεμηφηεηαο/ηθαλφηεηαο θαη αλά ηκήκα θαη πθίζηαηαη ηξφπνο πνπ 

αληηζηνηρεί ηηο γλψζεηο απηέο κε ηνπο αληίζηνηρνπο εξγαδφκελνπο. 

Σέινο, ε αλαδήηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε θάπνηα επηιεγκέλα πξνζφληα θαζψο θαη ε 

ελεκέξσζε απηψλ πνπ δε δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα, είλαη νη πην ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

1.3 Δομό Διπλωματικόσ Εργαςύασ 

Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε 6 θεθάιαηα. ην 2ν  Κεθάιαην γίλεηαη κία επηζθφπεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ θαη παξνπζηάδνληαη παξφκνηα ζπζηήκαηα θαη ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ απηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζην 3ν Κεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Αλαθέξνληαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ  ππνζπζηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ρξήζηεο 

ηνπ θαζψο θαη νη ξφινη ηνπ θαζελφο. Οη ηερλνινγίεο πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηαγξάθνληαη ζην 4ν  Κεθάιαην, φπνπ αλαιχεηαη θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ. ην 5ν  

Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή δηεπηθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλά ρξήζηε,  κε βάζε 

θάπνην ζελάξην ρξήζεο.  ηε ζπλέρεηα, ζην 6ν Κεθάιαην παξαηίζεληαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη νη κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ. 

Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Επαγγελματικϊ Περιγρϊμματα 

 

2.1.1 Οριςμού των επαγγελματικών περιγραμμϊτων 

 

H Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ ζεζκνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα 

καο κε ηνλ Νφκν 3369 /2005 πνπ αθνξά ζηε πζηεκαηνπνίεζε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 

πγθεθξηκέλα, σο Επαγγεικαηηθό Πεξίγξακκα νξίδεηαη «ην ζύλνιν ηωλ βαζηθώλ θαη 

επηκέξνπο επαγγεικαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ελόο 

επαγγέικαηνο ή κηαο εηδηθόηεηαο θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αληαπόθξηζε ζηηο ιεηηνπξγίεο απηέο».  

χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ ηξία είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πεξηγξάκκαηνο ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ:  

α) Σν πεξηερφκελν ηνπ επαγγέικαηνο  

β) Σα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ, θαη  

γ) Οη ηξφπνη απφθηεζεο ησλ πξνζφλησλ απηψλ. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
2
 θαη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

χλδεζεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο κε ηελ Απαζρφιεζε 

(ΔΔΔΚΑ) (Ν.3191/2003) , ν θχξηνο ζθνπφο ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

πεξηγξακκάησλ είλαη ε πηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κάζεζεο φπσο απηά 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ θαηάξηηζεο. 

 

                                                           
2
 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) [110998/ 08.05.06 (ΦΔΚ 566Β‟)], Νφκνο 3369/2005 & ΚΤΑ 

113708/30.12.05. 
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2.1.2 Σημαςύα των Επαγγελματικών Περιγραμμϊτων 

 

Σν επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα απνηειεί ηνλ θχξην ηξφπν ζχλδεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηεο δηαζθάιηζεο φηη ηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζα έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπ 

θφζκνπ ηεο εξγαζίαο. (Γεκνχιαο Κ. 2007) 

ε απηή ηε βάζε νη θχξηνη άμνλεο φπνπ ε αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο ελφο 

επαγγέικαηνο/εηδηθφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο είλαη νη εμήο:  

1. Αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

επάγγεικα.  

2. Ρχζκηζε ηεο αμίαο πνπ έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ κάζεζεο γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη ηελ απαζρφιεζε ζε απηφ.  

3. Γηακφξθσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο.  

4. Γηαζθάιηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, αξρηθήο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ 

αλαθέξνληαη, είηε άκεζα είηε έκκεζα ζηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνηηθή θαη θνηλσληθά απνδεθηή άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επαγγέικαηνο.  

Σα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα εηζάγνπλ έηζη ηελ έλλνηα ησλ γλσζηαθψλ παξακέηξσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ελφο επαγγέικαηνο, δηακνξθψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ην πξνθίι ηνπ επαγγέικαηνο. πγθεθξηκέλα εηζάγεηαη έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα 

επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Οη επαγγεικαηηθέο πξνδηαγξαθέο βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, φπνπ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, θαη πξνρσξψληαο παξαπέξα, 

θαη ησλ αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη έλα άηνκν ζηελ 

εξγαζία ηνπ, ψζηε λα απνδίδεη επαγγεικαηηθά. Με ιίγα ιφγηα αλαθέξεηαη ζηελ 

νινθιεξσκέλε άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ. (Σζηάκε Μ., 2010) 
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2.1.3 Ανϊπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμϊτων 

 Γηθαίσκα αλάπηπμεο Δπαγγεικαηηθνχ Πεξηγξάκκαηνο έρνπλ ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο απαξαίηεηα εθπξνζσπνχληαη νη ηξηηνβάζκηεο αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο 

εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ πνπ ζπλππνγξάθνπλ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε 

Δξγαζίαο θαη ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ην πξνηεηλφκελν επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα. Δάλ ην 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα δελ εθπξνζσπείηαη ζε ηξηηνβάζκην επίπεδν, ζην ζρήκα ηεο σο άλσ 

ζπλεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θνξέαο εθπξνζψπεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ή / 

θαη εηδηθφηεηαο ή / θαη ηνπ θιάδνπ.  

 ηελ δηαδηθαζία απηή είλαη επηηειηθφο ξφινο ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Πξνζόληωλ 

θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ(Δ.Ο.Π.Π.ΔΠ.) δεδνκέλνπ φηη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δ.Ο.Π.Π.ΔΠ. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη ηνπ Δ.Ο.Π.Π.ΔΠ., ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ), ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ηηο πεξηγξαθέο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη: 

 ηίηινο θαη νξηζκφο θάζε επαγγέικαηνο,  ε αλάιπζε ηνπ επαγγέικαηνο ζε 

επαγγεικαηηθέο ιεηηνπξγίεο, δειαδή ε απνηχπσζε θαη θαηαγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ 

απνηεινχλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο θαη ζπληζηνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ, φπσο απφ θνηλνχ νξίδνληαη απφ εξγνδφηεο θαη εξγαδνκέλνπο,  

 απαξαίηεηεο Γλψζεηο, Γεμηφηεηεο θαη Ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ν 

εξγαδφκελνο ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο θαη 

 ραξηνγξάθεζε πξνηεηλφκελσλ δηαδξνκψλ απφθηεζεο ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ θαζψο θαη ελδεηθηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

Απφ ην Δ.Ο.Π.Π.ΔΠ. έρνπλ  πηζηνπνηεζεί κέρξη ην 2012 202 επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα, 

ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.ΔΠ. (http://www.eoppep.gr)
3
, πνπ 

επειέγεζαλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο κε γλψκνλα 

ηηο  εζληθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

                                                           
3
 Τελευταία επίςκεψθ 07/01/13 
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Αθνξνχλ δε, ζε επαγγέικαηα κε πςειή δήηεζε απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, επαγγέικαηα γηα ηα 

νπνία παξαηεξείηαη αχμεζε ζηνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδένληαη, επαγγέικαηα κε πξννπηηθή αλνίγκαηνο πξνο λέεο εηδηθφηεηεο, επαγγέικαηα φπνπ 

παξνπζηάδεηαη έιιεηςε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα νξηζκέλεο εηδηθφηεηεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο.  

Τα Επαγγελματικά περιγράμματα αποτελοφν μια ολοκλθρωμζνθ περιγραφι ενόσ επαγγζλματοσ και 

περιγράφονται από τουσ ακόλουκουσ άξονεσ: 

1. τίτλοσ -  οριςμόσ του επαγγζλματοσ ι/και τθσ ειδικότθτασ: 

2. ιςτορικι αναδρομι και εξζλιξι του 

3. ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 

4. ανάλυςθ του επαγγζλματοσ ι/και τθσ ειδικότθτασ ςε προδιαγραφζσ 

5. απαραίτθτεσ Γνϊςεισ, Δεξιότθτεσ, Ικανότθτεσ για τθν άςκθςι του 

6. προτεινόμενεσ διαδρομζσ για τθν απόκτθςθ των απαιτοφμενων επαγγελματικϊν προςόντων 

7. ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγθςθσ των γνϊςεων, δεξιοτιτων, ικανοτιτων 

Κάζε επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα παξνπζηάδεη ηηο θχξηεο εξγαζίεο (αληηθείκελν) ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ηελ αλάιπζή ηνπ ζε 33 Γλσζηηθά Πεδία (Απαηηνχκελεο Γλψζεηο) θαη 35 

Ηθαλφηεηεο-Γεμηφηεηεο, ε βαξχηεηα ησλ νπνίσλ βαζκνινγείηαη (ζε θιίκαθα κε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ην 100). Όζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία (βαξχηεηα) ελφο Γλσζηηθνχ Πεδίνπ, ηφζν 

ζεκαληηθφηεξν είλαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα-απαζρφιεζε. Καηά αλαινγία, φζν 

πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία (βαξχηεηα) κηαο Ηθαλφηεηαο, ηφζν ζεκαληηθφηεξε είλαη απηή 

ε ηθαλφηεηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα-απαζρφιεζε. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη λένη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ 

επαγγεικάησλ θαη λα επηιέμνπλ εθείλα ηα νπνία ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε ηηο ζπνπδέο, ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ θάζε επαγγέικαηνο αμηνπνηήζεθαλ νη 

αθφινπζεο κέζνδνη ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ: 
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- Η βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γξαθείνπ, γηα ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην επάγγεικα 

βηβιηνγξαθίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν (θιαδηθέο κειέηεο θαη επαγγεικαηηθέο 

κνλνγξαθίεο), ηε ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπλ νη επαγγεικαηηθέο θαη 

επηζηεκνληθέο ελψζεηο ηνπ επαγγέικαηνο. 

- Οη ζπλεληεύμεηο κε θαηόρνπο ζέζεωλ εξγαζίαο ζην επάγγεικα βάζεη νδεγνχ ζπλέληεπμεο 

κε πξνεπηιεγκέλνπο άμνλεο πνπ ζπλέηαμε ε επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο έλσζεο ησλ θνξέσλ.  

- Δλαιιαθηηθά ηεο κεζφδνπ ηεο ζπλέληεπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη κέζνδνο ζπκπιήξσζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ εξωηεκαηνινγίνπ κε θαηόρνπο ζέζεωλ εξγαζίαο ζην επάγγεικα. 

- Δηαδηθαζίεο αλαζθόπεζεο θαη αλάδξαζεο κε ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

2.1.4 Οφϋλη για την ανϊπτυξη επαγγελματικών περιγραμμϊτων 

Τα πιςτοποιθμζνα επαγγελματικά περιγράμματα: 

 αφοροφν επαγγζλματα με υψθλι ηιτθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ 

 εντάςςονται ςτθν εκνικι βάςθ δεδομζνων πιςτοποιθμζνων επαγγελματικϊν 

περιγραμμάτων 

 οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ προγραμμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ τα 

οποία ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ 

 προάγουν τθν αναβάκμιςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 

 ςυντελοφν ςτθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων από τθν αγορά εργαςίασ 

 ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ διά βίου μάκθςθσ 

 ενιςχφουν εν γζνει τθν αξιοπιςτία τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ 
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 2.1.5 Στόχοι 

Ζ πηζηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ ζηνρεχεη: 

 ζηε δεκηνπξγία ελφο Δζληθνχ Καηαιφγνπ Πηζηνπνηεκέλσλ Δπαγγεικαηηθψλ 

Πεξηγξακκάησλ 

 ζηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηα αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα 

 ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο 

 ζηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ εθξνψλ ησλ δχν ζπζηεκάησλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

 ζηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ  απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ  

πξνζφλησλ 

 ζηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηε ζηελφηεξε 

ζχλδεζή ηεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

 ζηελ απνδνρή απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ 

απνθηψληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηα βίνπ θαηάξηηζεο, δεδνκέλνπ φηη νη 

ζπληειεζηέο ηεο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ γηα 

θάζε επάγγεικα ή/θαη εηδηθφηεηα. 

 ζηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ 

 ζηελ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

 ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζην ζχζηεκα ηεο δηα βίνπ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 ζηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

ρψξαο θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ αλέξγσλ θαη ησλ επάισησλ 

θνηλσληθά νκάδσλ ζηελ απαζρφιεζε 
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2.2 Κατϊλογοσ παρόμοιων Συςτημϊτων  

Στο πλαίςιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ, διεξιχκθ ζρευνα εμπορικϊν ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ δεξιοτιτων, με ςκοπό να αντλιςουμε πλθροφορίεσ για τον τρόπο που 

διενεργοφν τθ διαχείριςθ των δεξιοτιτων. Τα ςυςτιματα αυτά παρουςιάηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα, ενϊ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ υπάρχουν και ςτισ αντίςτοιχεσ 

ιςτοςελίδεσ. 

Σύζηεκα 

Δηαρείξηζεο 

Δεμηνηήηωλ 

Εηαηξεία Ηιεθηξνληθή 

Σειίδα 

Σύληνκε Πεξηγξαθή 

COMPETE  SingularLogic http://www.singula

rlogic.eu/index.php

?Itemid=336&id=3

85&option=com_c

ontent&task=view 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ζεκαζηνινγηθφο 

εκπινπηηζκφο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο δεμηνηήησλ κε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ (semantic 

web technologies) θαη νληνινγηψλ. 

COCAL COCAL http://cocal.dat.de

mokritos.gr/el/ 

 

Σν έξγν COCAL (“Competency based content 

acquisition and learning”) ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαγθψλ αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε κηαο 

νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε ζπλδπαζκέλε δηαρείξηζε 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ καζεζηαθψλ πφξσλ 

eFront eFront http://efrontlearnin

g.net/  

 

Σν eFront Enterprise πεξηιακβάλεη δηαρείξηζε 

δεμηνηήησλ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

ηειεθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Exelsys HCM Γηάδξαζηο https://sites.google.

com/a/diadrasis.co

m.cy/diadrasis-

symbouleutikes-

yperesies/yperesies

/exelsys-hcm 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ 

Κεθαιαίνπ Exelsys, βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία Cloud 

θαη απηνκαηνπνηεί ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, κε 

δπλαηφηεηα απηφ-εμππεξέηεζεο, βνεζψληαο παξάιιεια 

ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ. 

http://www.singularlogic.eu/index.php?Itemid=336&id=385&option=com_content&task=view
http://www.singularlogic.eu/index.php?Itemid=336&id=385&option=com_content&task=view
http://www.singularlogic.eu/index.php?Itemid=336&id=385&option=com_content&task=view
http://www.singularlogic.eu/index.php?Itemid=336&id=385&option=com_content&task=view
http://www.singularlogic.eu/index.php?Itemid=336&id=385&option=com_content&task=view
http://cocal.dat.demokritos.gr/el/
http://cocal.dat.demokritos.gr/el/
http://efrontlearning.net/
http://efrontlearning.net/
https://sites.google.com/a/diadrasis.com.cy/diadrasis-symbouleutikes-yperesies/yperesies/exelsys-hcm
https://sites.google.com/a/diadrasis.com.cy/diadrasis-symbouleutikes-yperesies/yperesies/exelsys-hcm
https://sites.google.com/a/diadrasis.com.cy/diadrasis-symbouleutikes-yperesies/yperesies/exelsys-hcm
https://sites.google.com/a/diadrasis.com.cy/diadrasis-symbouleutikes-yperesies/yperesies/exelsys-hcm
https://sites.google.com/a/diadrasis.com.cy/diadrasis-symbouleutikes-yperesies/yperesies/exelsys-hcm
https://sites.google.com/a/diadrasis.com.cy/diadrasis-symbouleutikes-yperesies/yperesies/exelsys-hcm


18 

 

 

Γηαρείξηζε 

Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗ

ΑΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ. 

http://psp-

solutions.gr/Public

Pages/HRMS.aspx 

 

Σν εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ HRMS εθηείλεηαη απφ ηνλ 

έγθπξν εληνπηζκφ, ηελ εηο βάζνο αλάιπζε θαη ηε ζαθή 

θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθψλ ή επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο Οξγαληζκνχ, κε ζηφρν 

ηε δηαζθάιηζε ηεο γλσζηηθήο επάξθεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο Οξγαληζκνχ. 

SkillSolutions Syntact 

Solutions 

www.syntactsoluti

ons.com  

 

Σν SkillSolutions είλαη έλα web-based εξγαιείν πνπ 

παξαθνινπζεί ηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ 

θαηάξηηζε, ηελ εκπεηξία, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ην 

ελδηαθέξνλ.  

HRmeta  Human Factor http://www.human

factor.gr/el/product

ofhumanfactor/hrm

era.html 

 

Σν HRmeta , είλαη έλα ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο γηα ην 

ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. 

Πίνακασ 2.1 Συςτιματα Διαχείριςθσ Δεξιοτιτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psp-solutions.gr/PublicPages/HRMS.aspx
http://psp-solutions.gr/PublicPages/HRMS.aspx
http://psp-solutions.gr/PublicPages/HRMS.aspx
http://www.syntactsolutions.com/
http://www.syntactsolutions.com/
http://www.humanfactor.gr/el/productofhumanfactor/hrmera.html
http://www.humanfactor.gr/el/productofhumanfactor/hrmera.html
http://www.humanfactor.gr/el/productofhumanfactor/hrmera.html
http://www.humanfactor.gr/el/productofhumanfactor/hrmera.html
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2.3 Σύγκριςη μεταξύ των ςυςτημϊτων 

 

COMPETE 

Αντικείμενο του ζργου COMPETE ("Σθμαςιολογικό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δεξιοτιτων και 

Ολοκλιρωςι του ςε Περιβάλλον Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Πόρων") είναι θ 

πραγματοποίθςθ ζρευνασ ςτον χϊρο τθσ μοντελοποίθςθσ και διαχείριςθσ δεξιοτιτων 

(competence management), οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ ςτθν εξζλιξθ των επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων εταιρειϊν, ειδικότερα όςων εξειδικεφονται ςτισ ταχφτατα εξελιςςόμενεσ 

καινοτόμεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, κακϊσ και ο ςθμαςιολογικόσ 

εμπλουτιςμόσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ δεξιοτιτων με χριςθ τεχνολογιϊν ςθμαςιολογικοφ 

ιςτοφ (semantic web technologies) και οντολογιϊν (ontologies). 

Τα αποτελζςματα του ζργου αφοροφν: 

 ςτο ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ ςυςτιματοσ-πυρινα διαχείριςθσ δεξιοτιτων, 

 ςτο ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ οντολογίασ θ οποία μοντελοποιεί τθ περιοχι γνϊςθσ 

τθσ διαχείριςθσ δεξιοτιτων, 

 ςτθ ςθμαςιολογικι επζκταςθ και εμπλουτιςμό του ανεπτυγμζνου ςυςτιματοσ 

πυρινα διαχείριςθσ δεξιοτιτων, 

 ολοκλιρωςθ του ςθμαςιολογικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ δεξιοτιτων με το 

υφιςτάμενο εμπορικό προϊόν / πλατφόρμα διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων «HRMS» 

τθσ Singular χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ ιςτιακϊν υπθρεςιϊν (web services 

technologies), και 

 ςτθ επιςτθμονικι διάχυςθ και εμπορικι εκμετάλλευςθ των αποτελεςμάτων του 

προτεινόμενου ζργου. 
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COCAL 

Το ζργο COCAL (“Competency based content acquisition and learning”) ςτοχεφει ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων του τραπεηικοφ 

τομζα, μζςα από τθν ανάπτυξθ, τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ μιασ ολιςτικισ 

προςζγγιςθσ για τθ ςυνδυαςμζνθ διαχείριςθ των δεξιοτιτων και των μακθςιακϊν πόρων.  

Συνολικά, το ζργο ςτοχεφει ςε: 

 βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ μοντελοποίθςθσ των δεξιοτιτων ςτον τραπεηικό τομζα, 

με καλφτερθ ευκυγράμμιςθ των απαιτιςεων των επιχειριςεων και των δεξιοτιτων 

 δθμιουργία ενόσ πλαιςίου δεξιοτιτων που να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του 

τομζα 

 ευκυγράμμιςθ των εργαςιακϊν ρόλων με τουσ ανκρϊπουσ και τισ διαδικαςίεσ 

κατάρτιςισ τουσ 

 προϊκθςθ καινοτόμων μεκόδων για τθ δθμιουργία περιεχομζνου, που να 

ςυνδζεται με και να κατευκφνεται από τθ διαχείριςθ δεξιοτιτων και παιδαγωγικζσ 

προςεγγίςεισ 

 προϊκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ του ανοικτοφ περιεχομζνου από κατανεμθμζνεσ πθγζσ 

ςτθ βάςθ των δεξιοτιτων 

 ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθ με τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ. Τα αποτελζςματα τθσ 

αξιολόγθςθσ των επιδόςεων κα χρθςιμεφςουν ωσ δείκτεσ τθσ ποιότθτασ τθσ 

μάκθςθσ περιεχομζνου. 

eFront  

Το eFront ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να επιτρζπει τθν δθμιουργία δικτυακϊν κοινοτιτων 

μάκθςθσ με ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για ςυνεργαςία και αλλθλεπίδραςθ. Το ςφςτθμα 

χρθςιμοποιεί μια διεπαφι χριςτθ ςτθριγμζνθ ςε εικονίδια. Η πλατφόρμα προςφζρει ζνα 

πλικοσ από χαρακτθριςτικά, όπωσ εργαλεία για τθν δθμιουργία περιεχομζνου και 
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δθμιουργία αξιολογιςεων, ζνα εργαλείο διαχείριςθσ παραδοτζων, ζνα πλικοσ από 

ςτατιςτικά ςτοιχεία, εςωτερικό ςφςτθμα επικοινωνίασ, φόρουμ, ςυνομιλία, δθμοςκοπιςεισ 

και άλλα.  

Πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο απφ ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εθπαηδεπηηθά 

δηαδηθαζία ζε έλα εηαηξηθφ πεξηβάιινλ: 

 Διαχείριςθ οργανογράμματοσ 

 Διαχείριςθ δεξιοτιτων 

 Διαχείριςθ κζςεων εργαςίασ 

 Διαχείριςθ αξιολογιςεων για κενά δεξιοτιτων (skill-gap analysis) 

 Αναλυτικι αναφορά για τθν γνωςιακι κατάςταςθ του χριςτθ 

(http://el.wikipedia.org/wiki/EFront) 

Exelsys HCM 

Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Κεφαλαίου Exelsys, βαςίηεται ςτθν 

τεχνολογία Cloud και αυτοματοποιεί τθ διαχείριςθ των εργαηομζνων, με δυνατότθτα αυτό-

εξυπθρζτθςθσ, βοθκϊντασ παράλλθλα ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ του οργανιςμοφ 

ςτο προςωπικό του. 

 Κφρια Οφζλθ: 

     Ενςωματϊνει όλεσ τισ λειτουργικζσ περιοχζσ τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ 

     Βοθκά ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ 

     Αυξάνει τθν ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ςε όλα τα ενδιαφερόμενα 

μζρθ - Εργαηομζνουσ, Διεφκυνςθ, Κυβερνθτικά τμιματα κ.α. 

     Βοθκά τθ Διεφκυνςθ ΑΔ να βελτιϊςει τισ διεργαςίεσ που τθν αφοροφν 

     Παρζχει πρόςβαςθ ςτουσ εργαηομζνουσ ςτισ πλθροφορίεσ που τουσ αφοροφν 

http://el.wikipedia.org/wiki/EFront


22 

 

     Αποτελεί ζνα εξαιρετικό ςφςτθμα υποςτιριξθσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

     Παρζχει αξιοπιςτία και αςφάλεια ςε ζνα προθγμζνο περιβάλλον   

     Περιζχει Business Analytics module 

 

Διαχείριςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ(HRMS) 

Το ςφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο για τον 

κακοριςμοφ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, μζςω του 

εντοπιςμοφ τθσ γνϊςθσ, τθσ εξειδίκευςθσ και των δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθ 

λειτουργία τθσ ςφγχρονθσ επιχείρθςθσ. Στόχοσ του αποτελεί θ ειςαγωγι των εταιριϊν ςτθν 

παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του τρίπτυχου δεξιότθτεσ/κατάρτιςθ/επιμορφϊςεων 

εργαηομζνων, ςτον Οργανωτικό Σχεδιαςμό των Επιχειριςεων και ςτθ Διαχείριςθ 

Ανκρϊπινων Πόρων. 

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ και χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ είναι οι εξισ: 

 Καταγραφι των Δεξιοτιτων των κζςεων εργαςίασ ενόσ Οργανιςμοφ. Για κάκε 

κζςθ εργαςίασ ςε ζναν Οργανιςμό, υπάρχει ζνα ςφνολο δεξιοτιτων που απαιτοφνται 

για τθν ορκι ςτελζχωςι τθσ. Οι δεξιότθτεσ αυτζσ είναι δυνατόν να ηθτοφνται ςε 

διάφορα επίπεδα επάρκειασ. Επιπλζον οι δεξιότθτεσ είναι δυνατόν να οργανωκοφν ςε 

πρωτογενζσ επίπεδο ωσ ρόλοι κζςεων εργαςίασ που ςυγκεντρϊνουν ζνα ςφνολο 

δεξιοτιτων ςε ςυγκεκριμζνο κακοριςμζνο επίπεδο επάρκειασ. Κατά ςυνζπεια θ 

ομαδοποίθςθ αυτι ουςιαςτικά βοθκάει τθν ευκολότερθ διαχείριςθ, τόςο του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, όςο και των κζςεων εργαςίασ, ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

ρόλοι επαναλαμβάνονται ςε περιςςότερεσ από μία κζςθ εργαςίασ.  

 Δόμθςθ και διαχείριςθ του προφίλ δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

Οργανιςμοφ. Ακολουκϊντασ τθν καταγραφι των δεξιοτιτων ενόσ Οργανιςμοφ 

προκφπτει για τουσ εργαηομζνουσ, ανάλογα με τθν κζςθ εργαςίασ τουσ ι τθν εταιρικι 

διεργαςία τθν οποία πρζπει να φζρουν εισ πζρασ, θ ανάγκθ για επάρκεια ςε 
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ςυγκεκριμζνο ςφνολο δεξιοτιτων. Το HRMS παρζχει λειτουργίεσ για τθ δόμθςθ ενόσ 

εξατομικευμζνου προφίλ δεξιοτιτων για κάκε εργαηόμενο. Μάλιςτα, το προφίλ αυτό 

ςυνδζει τισ προςωπικζσ δεξιότθτεσ του εργαηομζνου με το επίπεδο επάρκειασ του ςε 

αυτζσ (κεωρϊντασ ωσ 1 τθ χαμθλότερθ και ωσ 5 τθν υψθλότερθ επάρκεια) ενϊ 

επιπλζον τθρεί πλιρεσ ιςτορικό των επιτευγμάτων και τθσ προόδου του. Το προφίλ 

δεξιοτιτων ενόσ εργαηόμενου αποτελεί τθν αποτφπωςθ των δυνατοτιτων του βάςει 

των πλζον αντικειμενικϊν κριτθρίων. Η ςφγκριςθ του προφίλ του εργαηόμενου με το 

προφίλ τθσ κζςθσ εργαςίασ ςτθν οποία απαςχολείται, είναι δυνατόν να μασ 

επιςθμάνει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τθν επάρκεια του εργαηομζνου ςτθν 

κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ εργαςίασ. Το προφίλ του εργαηομζνου 

είναι δυνατόν να ςυγκρικεί και με υποψιφιεσ κζςεισ εργαςίασ του οργανιςμοφ, ϊςτε 

να διαπιςτωκεί ο βακμόσ επάρκειασ του εργαηομζνου.  

 Διάγνωςθ αναγκϊν για εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ. Η χαρτογράφθςθ τθσ επάρκειασ 

των δεξιοτιτων των εργαηομζνων αποτελεί το κλειδί για τθν διάγνωςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ ενόσ Οργανιςμοφ ςε 

ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα. Δεδομζνθσ μία εταιρικισ διαδικαςίασ θ οποία 

εκφράηεται ωσ ζνα ςφνολο δεξιοτιτων κακοριςμζνθσ επάρκειασ το HRMS  μπορεί να 

εντοπίςει τουσ εργαηόμενουσ με τθ χαμθλότερθ ι τθν υψθλότερθ επάρκεια δθλαδι το 

μεγαλφτερο ι μικρότερο αντίςτοιχα γνωςτικό κενό. Αντίςτροφα, ςτο εφροσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ενόσ Οργανιςμοφ, το HRMS μπορεί να διαγνϊςει τα γνωςτικά 

αντικείμενα ςτα οποία παρουςιάηεται χαμθλότερθ ι υψθλότερθ επάρκεια. 

 Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Η διάγνωςθ των εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν ενόσ Οργανιςμοφ υποςτθρίηει το ςχεδιαςμό ουςιαςτικϊν και 

αποτελεςματικϊν εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν. Το HRMS  ςτοχεφοντασ ςτθν κάλυψθ 

των αναγκϊν που απορρζουν από τθ διαδικαςία τθσ διάγνωςθσ, παρζχει λειτουργίεσ 

οι οποίεσ κακορίηουν με ςαφινεια ζνα διδακτικό ςτόχο, δεδομζνου τθσ επάρκειασ των 

δεξιοτιτων ενόσ ςυνόλου εργαηομζνων ι λειτουργίεσ που προτείνουν το ςφνολο των 

ςυμμετεχόντων ςε μία εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα δεδομζνου ενόσ διδακτικοφ 

ςτόχου.  
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 Καταγραφι αποτελεςμάτων τθσ εκπαίδευςθσ – ενθμζρωςθ του προφίλ 

δεξιοτιτων των εργαηομζνων. Ο κφκλοσ υπθρεςιϊν του HRMS ολοκλθρϊνεται με τθν 

πλιρωςθ των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. Το HRMS  παρζχει τθ λειτουργικότθτα 

για τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ που 

περιλαμβάνονται ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και μάλιςτα για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι αξιολογικθκαν με επιτυχία ενθμερϊνει με αυτόματο τρόπο 

το προφίλ των δεξιοτιτων τουσ. 

  

SkillSolutions 

Το SkillSolutions είναι ζνα web-based εργαλείο που παρακολουκεί τισ δεξιότθτεσ των 

εργαηομζνων, τθν κατάρτιςθ, τθν εμπειρία, τθ διακεςιμότθτα και το ενδιαφζρον. Αυτό 

βοθκά τουσ οργανιςμοφσ να ςυνδζςουν τουσ υπαλλιλουσ τουσ με τισ ανάγκεσ των πελατϊν. 

Επίςθσ παρζχει μια ενιαία βάςθ δεδομζνων για ολόκλθρο τον οργανιςμό και δίνει 

δυνατότθτα δθμιουργίασ ομάδων των εργαηομζνων ανάλογα τθν εμπειρία τουσ ι τισ 

δεξιότθτζσ τουσ. Αυτό δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ  να ανιχνεφςει γριγορα και να βρει 

τουσ απαραίτθτουσ εργαηομζνουσ που μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ των 

πελατϊν.  

HRmeta  

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, HRmeta , είναι ζνα πλιρεσ ςφςτθμα 

πλθροφόρθςθσ για το τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Το HRmeta είναι ζνα πρόγραμμα που 

αναπτφχκθκε ςε (ASP) web εφαρμογι και με εςτιαςμό ςτο φιλικό περιβάλλον εργαςίασ.  

Τα πιο ςθμαντικά ςυςτατικά του ςυςτιματοσ είναι:  

 Περιγραφζσ κζςεων εργαςίασ. 

 Εκπαίδευςθ (ςχεδιαςμόσ, προχπολογιςμόσ, καταγραφι). 

 Αξιολόγθςθ τθσ Απόδοςθσ. 

 Οργανωτικι δομι. 
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 Αμοιβζσ & Παροχζσ. 

 Μοντζλα Δεξιοτιτων - Ικανοτιτων. 

 Επίπεδα κζςεων. 

 Πλάνα καριζρασ και διαδοχισ. 

 Καταγραφι Προςωπικϊν ςτοιχείων και δεδομζνων. 

 

Το HRmeta ςφςτθμα παρζχει επίςθσ ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να διαχειρίηονται 

κζματα του προςωπικοφ που είναι απαραίτθτα για τθ διαχείριςθ του Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, όπωσ: 

 Βάρδιεσ. 

 Πεικαρχικά ιςτορικά δεδομζνα, παράπονα και αιτιματα. 

 Εργαςιακι εμπειρία (βιογραφικό). 

 Συμβάςεισ εργαηομζνων. 

 Ειδικζσ ικανότθτεσ, εξειδικεφςεισ και άδειεσ. 

 

Τζλοσ, επιτρζπει τθν άμεςθ διαςφνδεςι του με άλλεσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ. 
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Συμπεράςματα 

Η μελζτθ των παραπάνω ςυςτθμάτων διαχείριςθσ δεξιοτιτων ανζδειξε κάποια 

χαρακτθριςτικά που εντάςςονται ς’ ζνα πλαίςιο ςφγκριςθσ μεταξφ τουσ. 

Συγκεκριμζνα, τα περιςςότερα ςυςτιματα ζδιναν τθ δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ των 

δεξιοτιτων και εφρεςθσ των εργαηομζνων που τα διζκεταν. Επίςθσ, μόνο δφο ςυςτιματα 

είχαν ωσ χαρακτθριςτικό τθν αυτοματοποιθμζνθ ενθμζρωςθ των δεξιοτιτων ενϊ τρία ιταν 

αυτά που ςυνδζονταν και με δυνατότθτα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ.  

Το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ιταν το «Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» το 

οποίο εκτόσ από τα παραπάνω επζτρεπε και κατθγοριοποίθςθ ανά δεξιότθτα αλλά και ανά 

επίπεδο επάρκειασ.  

Το ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί, κα περιλαμβάνει όλα αυτά τα βαςικά χαρακτθριςτικά 

διαχείριςθσ δεξιοτιτων ϊςτε να αποτελεί μια ολοκλθρωμζνθ και αποτελεςματικι πρόταςθ. 

Η ανάλυςθ δεξιοτιτων με βάςθ τα επαγγελματικά περιγράμματα δεν εντοπίςτθκε ςε 

κανζνα παρόμοιο ςφςτθμα. Αυτιν τθν ζλλειψθ, φιλοδοξεί να αναπλθρϊςει το ςφςτθμα που 

ςχεδιάςτθκε και αποτελεί το αντικείμενο τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ. 
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Κεφϊλαιο 3 

Λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του Διαδικτυακού Συςτόματοσ Διαχεύριςησ 

δεξιοτότων 

3.1 Χρόςτεσ του ςυςτόματοσ και οι ρόλοι τουσ 

Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ ηε δηθαηνδνζία ηεο πξνζζήθεο ησλ ζηνηρείσλ λέσλ 

ππαιιήισλ θαη λέσλ ηκεκάησλ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθεη ν δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ 

πνπ είλαη θαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζζήθε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα δπλαηφηεηεο εμέιημεο κε βάζε ηα ήδε 

ππάξρνληα πξνζφληα ηνπο. Ζ ηξίηε θαηεγνξία ρξεζηψλ είλαη νη ππάιιεινη νη νπνίνη έρνπλ 

πξφζβαζε ζε πεξηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο φπσο ε εκθάληζε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ πξνθίι θαη 

ησλ πξνζφλησλ ηνπο. 

3.2 Ανϊλυςη Εργαςιών  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηξία 

ππνζπζηήκαηα ρξεζηψλ, (ηνπ δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο, ηνπ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

ππαιιήινπ), πνπ δηαρσξίδνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζχζηεκα εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία 

ηνπο (φλνκα ρξήζηε, θσδηθφο πξφζβαζεο).  

3.2.1 Υποςύςτημα διαχειριςτό ςυςτόματοσ 

Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν ρξήζηεο είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πξνβνιή ζηνηρείωλ εξγαδνκέλωλ 

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη πξφζβαζε ζηε ιίζηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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Δηζαγωγή λένπ εξγαδόκελνπ  

Ο δηαρεηξηζηήο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ελφο λένπ ππαιιήινπ. Ζ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ειέγρεηαη απφ ην ζχζηεκα ε νξζφηεηά ηνπο. 

Δπεμεξγαζία εξγαδνκέλνπ 

Μέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ πέξα ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζήο ηνπ , ηνλ νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη κφλν ν ίδηνο 

γηα ιφγνπο ζεβαζκνχ πξνζσπηθνχ απνξξήηνπ. 

Γηαγξαθή εξγαδόκελνπ 

Με ηελ επηινγή απηή, εθφζνλ γίλεη ε επηβεβαίσζε δηαγξαθήο ζηελ αληίζηνηρε νζφλε,  

δηαγξάθεηαη ν ππάιιεινο πνπ επηιέγεηαη. 

Πξνβνιή Τκεκάηωλ 

Ο δηαρεηξηζηήο έρεη πξφζβαζε θαη ζηε ιίζηα ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξίαο/ νξγαληζκνχ. 

Δηζαγωγή λένπ ηκήκαηνο 

Μέζσ ηεο επηινγήο απηήο, γίλεηαη δπλαηή ε δεκηνπξγία λένπ ηκήκαηνο. 

Δπεμεξγαζία ηκήκαηνο 

Σν φλνκα ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα αιιαρζεί κε απηήλ ηε δηαδηθαζία. 

Γηαγξαθή ηκήκαηνο 

Σέινο ε δηαγξαθή ηνπ ηκήκαηνο είλαη επηηξεπηή κφλν απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη έπεηηα απφ ηελ 

επηβεβαίσζε δηαγξαθήο ζηελ αληίζηνηρε νζφλε. 
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3.2.2 Υποςύςτημα διευθυντό προςωπικού 

Ο δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε πξνζφλησλ φπσο απηή 

πξνθαζνξίδεηαη κέζα απφ ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ(ελφηεηα 2.1).  

Πξνβνιή πξνζόληωλ 

Ο δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ έρεη πξφζβαζε ζηε ιίζηα φισλ ησλ πξνζφλησλ πνπ ρσξίδνληαη κε 

βάζε ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ηηο βαζηθέο γλψζεηο, ηηο εηδηθέο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο/δεμηφηεηεο. 

Γεκηνπξγία λένπ πξνζόληνο 

Μέζσ απηήο ηε ιεηηνπξγίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο λένπ πξνζφληνο θαη επηινγήο 

ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη. 

Δπεμεξγαζία πξνζόληνο 

Με ηελ επηινγή απηή γίλεηαη εθηθηή ε επεμεξγαζία ηνπ νλφκαηνο ή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 

πξνζφληνο. 

Γηαγξαθή πξνζόληνο 

Ζ δηαγξαθή πξνζφληνο είλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ν δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ 

δηαγξάθεη ην αληίζηνηρν πξνζφλ απφ ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. Απαηηείηαη ε επηβεβαίσζε 

ηεο δηαγξαθήο ζηελ αληίζηνηρε νζφλε. 

Πξνβνιή πξνζόληωλ αλά ηκήκα 

Με ηελ επηινγή απηή παξέρνληαη επηιεγκέλα ηα πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θάζε ηκήκα 

ηεο εηαηξίαο/νξγαληζκνχ αλά θαηεγνξία.  

Αληηζηνίρεζε πξνζόληωλ αλά ηκήκα 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ή λα αθπξψζεη φηη έρεη ήδε επηιέμεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνζεθεχζεη ηηο φπνηεο αιιαγέο. 
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Πξνβνιήο πξνζόληωλ αλά εξγαδόκελν 

Ο δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ είλαη ν κφλνο πνπ έρεη πξφζβαζε ζηε ιίζηα ησλ πξνζφλησλ φισλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φισλ ησλ ηκεκάησλ. 

Δλεκέξωζε πξνζόληωλ αλά εξγαδόκελν 

Μέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ησλ 

πξνζφλησλ πνπ δηαζέηεη. εκεηψλεηαη φηη εκθαλίδνληαη κφλν ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη 

γηα ην ηκήκα πνπ αλήθεη ν θάζε εξγαδφκελνο. 

Δύξεζε ππαιιήιωλ αλαιόγωλ ηωλ πξνζόληωλ 

Ζ δηαδηθαζία απηή εκθαλίδεη ηελ ιίζηα κε ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα επηιεγκέλα 

πξνζφληα ηνπ ηκήκαηνο. 

Δκθάληζε πξνθίι επηιεγκέλνπ εξγαδόκελνπ 

Ζ επηινγή απηή δίλεη δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξγαδφκελνπ πνπ αλήθεη 

ζηελ παξαπάλσ ιίζηα. 

Δλεκέξωζε ππαιιήιωλ 

Με ηελ επηινγή απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο ελεκεξσηηθνχ θεηκέλνπ ζε φζνπο απφ 

ηνπο εξγαδφκελνπο αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ ιίζηα εχξεζεο ππαιιήισλ. 

Δλεκέξωζε βειηίωζεο πξνζόληωλ 

Μέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ν Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ηα επηζπκεηά πξνζφληα ή ζην απαξαίηεην επίπεδν. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη επηιέγνληαο ην ηκήκα θαη ηα πξνζφληα πνπ είλαη πξνο βειηίσζε θαζψο θαη 

πξναηξεηηθά έλα ζρφιην γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη ν έιεγρνο θαηάθηεζεο  ησλ ζηφρσλ. 
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3.3.3 Υποςύςτημα εργαζομϋνου 

Πξνβνιή ζηνηρείωλ 

Ο εξγαδφκελνο έρεη πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί απφ ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπεμεξγαζία ζηνηρείωλ 

Ο χριςτθσ μπορεί να επεξεργαςτεί μόνο τα ςτοιχεία όπωσ το τθλζφωνο ι τθν θλεκτρονικι του 

διεφκυνςθ. Τα υπόλοιπα ςτοιχεία μποροφν να αλλαχκοφν μόνο από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ για 

λόγουσ αζθάιεηαο. 

Πξνβνιή πξνζόληωλ 

Με ηελ επηινγή απηή, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο φισλ ησλ πξνζφλησλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί απφ ηνλ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζφλησλ απηψλ δελ είλαη δπλαηή γηα ιφγνπο ειέγρνπ αλαιεζεηψλ.  

Πξνβνιή ελεκεξώζεωλ 

ηελ ιεηηνπξγία απηή εκθαλίδνληαη φιεο νη ηπρφλ ελεκεξψζεηο απφ ηνλ δηεπζπληή 

πξνζσπηθνχ.  

Δπεμεξγαζία ελεκεξώζεωλ 

Ο ρξήζηεο εθφζνλ αθνινπζήζεη ηελ απαηηνχκελε δηαδηθαζία κπνξεί λα ελεκεξψζεη ην 

ζχζηεκα γηα ηελ απφθηεζε ησλ πξνζφλησλ απηψλ. Δπίζεο, εθ‟ φζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα 

δηαγξάςεη ηα ελεκεξσηηθά κελχκαηα ηνπ δηεπζπληή πξνζσπηθνχ. Σέινο ε ελεκέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε γίλεηαη απηφκαηα. 
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3.3 Μη λειτουργικϋσ απαιτόςεισ 

 

Οη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην 

ινγηζκηθφ ηα νπνία δελ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο απφ απηφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαζνξίδνπλ ηδηψκαηα εκθάληζεο (αηζζεηηθή, επηθνηλσλία κε ην ρξήζηε), 

επηδφζεσλ (αμηνπηζηία, ρξφλνο εθηέιεζεο, ρξήζε πφξσλ), πινπνίεζεο, θ.η.ι. ηα νπνία γεληθά 

ραξαθηεξίδνπλ ην ινγηζκηθφ, ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη ιεηηνπξγίεο πνπ απηφ 

επηηειεί. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Απφδνζε: Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απνδνηηθέο θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Ο ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

είλαη κηθξφο ψζηε νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη λα κελ είλαη ρξνλνβφξεο θαη λα εμππεξεηείηαη ν 

ρξήζηεο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν. 

Δπρξεζηία: Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη εχρξεζην θαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε ψζηε λα κελ 

ρξεηάδεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ.  

Αμηνπηζηία: Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ κε ην λα εκθαλίδεη ζπρλά ζθάικαηα. Σέινο, ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη φια ηα 

αξρεία ηνπ ρσξίο λα ππάξρνπλ απψιεηεο  ζηα δεδνκέλα ηνπ. 

Δπεθηαζηκφηεηα: Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα θαιχςεη αλάγθεο πνπ 

κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζην κέιινλ. Ζ απαίηεζε απηή είλαη ζεκαληηθή αθνχ θάζε πξφγξακκα 

ζα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλν, επέιηθην θαη λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαβάζκηζήο ηνπ.  

Αληαγσληζηηθφηεηα: Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, 

αιιά ζπλάκα ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη θάπνηεο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ην θάλνπλ 

αληαγσληζηηθφ, ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ήδε έρνπλ αλαπηπρζεί . 

Αζθάιεηα: Ζ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε  δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ  ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ απηνλφεηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηέο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηελ  θαηαρψξεζε θσδηθψλ ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ. 



33 

 

Κεφϊλαιο 4 

Σχεδύαςη Συςτόματοσ 

 

4.1 Αρχιτεκτονικό Συςτόματοσ 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαιχεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Σν ζχζηεκα ζρεδηάζηεθε κέζσ ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ vb.net πνπ είλαη ε πνην 

δηαδεδνκέλε ζηελ ζρεδίαζε web εθαξκνγψλ θαζψο θαη κέζσ άιισλ ηερλνινγηψλ φπσο ε 

html, css θαη javascript  πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα (βι. ελφηεηα 4.3).  

Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξάθνληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ sql 

server 2012.  Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δίλεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε βάζε 

ζρεδηαζκέλε ζε sql server θαη έηζη ε ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ φπσο ε εηζαγσγή ε 

ελεκέξσζε θαη ε δηαγξαθή  είλαη εθηθηή. 

4.2 Σχεδύαςη Βϊςησ Δεδομϋνων 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ε ζρεδίαζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ φπσο απηή 

δεκηνπξγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Sql Server(2012).  

 

Πίλαθαο Users 

ηνλ πίλαθα Users απνζεθεχνληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία, δειαδή ην φλνκα θαη ν θσδηθφο 

πξφζβαζεο ηνπ θάζε ρξήζηε , ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ  θ.α. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν θσδηθφο 

πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε εηζάγεηαη θξππηνγξαθεκέλνο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. πγθεθξηκέλα ν 

πίλαθαο Users έρεη ηα εμήο πεδία 

a) UserId, ν κνλαδηθφο αξηζκφο (id) ηνπ ρξήζηε 

b) UserName , ην φλνκα ρξήζηε  

c) Password, ν θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε 

d) FullName, ην πιήξεο νλνκαηεπψλπκν ηνπ ρξήζηε 

e) DepartId, ην Id ηνπ ηκήκαηνο πνπ αλήθνπλ, φπσο απηφο έρεη απνζεθεπηεί ζηνλ πίλαθα 

Departments (βι. παξαθάησ) 
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f) DateHired, ε εκεξνκελία πξφζιεςεο ηνπ εξγαδφκελνπ 

g) Email, ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε 

h) Tel, ην ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε 

 

Πίλαθαο Departments 

ηνλ πίλαθα Departments βξίζθνληαη φια ηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ε εηαηξία. 

πγθεθξηκέλα, ν πίλαθαο απνηειείηαη απφ  

a) DepartId, ην κνλαδηθφ id ηνπ ηκήκαηνο 

b) Department, ην φλνκα ηνπ ηκήκαηνο 

 

Πίλαθαο Skills 

ηνλ πίλαθα απηφ είλαη απνζεθεπκέλεο φιεο νη γλψζεηο/δεμηφηεηεο. Αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη 

ηα παξαθάησ 

a) SkilId, ην κνλαδηθφ Id ηνπ πξνζφληνο 

b) Skills, ε νλνκαζία ηνπ πξνζφληνο 

c) Category, ε θαηεγνξία(Βαζηθέο Γλψζεηο/ Δηδηθέο Γλψζεηο, Ηθαλφηεηεο/Γεμηφηεηεο) 

ζηελ νπνία αλήθεη.  

 

Πίλαθαο DepartmentSkills 

Απνηειείηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ id ηνπ πίλαθα Skills κε ην Id ηνπ ηκήκαηνο(Πίλαθαο 

Departments) πνπ αλήθνπλ. πγθεθξηκέλα, 

a) DepartId, ην κνλαδηθφ Id ηνπ πίλαθα Departments 

b) SkilId, ην κνλαδηθφ Id ηνπ πίλαθα Skills 

 

εκεηψλεηαη φηη απηφο ν ζπλδπαζκφο είλαη κνλαδηθφο, δειαδή δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα 

ην ίδην ηκήκα ην ίδην πξνζφλ. 
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Πίλαθαο UserSkills 

ηνλ πίλαθα απηφ απνζεθεχνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ην επίπεδν πνπ ηα θαηέρεη. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη πεξηγξαθή απφθηεζεο ηνπ πξνζφληνο. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

είλαη ηα εμήο: 

a) UserId, ην id ηνπ ρξήζηε 

b) SkilId, ην Id ηνπ πίλαθα Skills 

c) Level, ην επίπεδν γλψζεο(Βαζηθή, Πνιχ θαιή, Σέιεηα γλψζε) 

d) Description, πεξηγξαθή, ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε 

 

Σνλίδεηαη πσο θαη ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ν ζπλδπαζκφο ηνπ ρξήζηε κε ην αληίζηνηρν 

πξνζφλ είλαη κνλαδηθφ αθνχ ν θάζε ρξήζηεο δελ γίλεηαη λα έρεη παξαπάλσ απφ κία θνξά ην 

πξνζφλ.  

Πίλαθαο UserWantedSkills 

Σα πξνζφληα ηνπ ρξήζηε πνπ είλαη πξνο βειηίσζε κε ην αληίζηνηρν επίπεδν θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηξφπνπ απφθηεζεο ηνπο βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα απηφ. Αλαιπηηθά απνηειείηαη 

απφ 

a) UserId, ην id ηνπ ρξήζηε 

b) SkilId, ην Id ηνπ πίλαθα Skills 

c) Level, ην επίπεδν γλψζεο 

d) Description, πεξηγξαθή, ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηε γλψζε 

Πίλαθαο Announcements 

Σέινο φιεο νη αλαθνηλψζεηο πνπ ζηέιλνληαη ζηνλ ρξήζηε απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ πξνζσπηθνχ 

κέζσ ηεο εχξεζεο πξνζφλησλ απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα Announcements. Έρεη ηα  εμήο 

πεδία : 

a) AnnounId, ην Id ηεο αλαθνίλσζεο 

b) UserId, ην id ηνπ ρξήζηε 

c) Description, πεξηγξαθή, ζρφιηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαθνίλσζε 
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4.3 Τεχνολογύεσ  Υλοπούηςησ 

ην ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Σν ζεκαληηθφηεξν ξφιν έπαημε ε ρξήζε ηνπ ASP.NET Framework , 

πξφγξακκα πνπ ελδείθλπηαη γηα δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. 

ASP.NET MVC Framework 

Σν MVC(Model View Controller) είλαη έλα πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ.  

Σν κνληέιν MVC παξέρεη επίζεο πιήξε έιεγρν HTML, CSS, θαη JavaScript.  

 

 

Σν κνληέιν MVC απνηειείηαη απφ ηξία 

ηκήκαηα. 

Σν ηκήκα “Model”  ηεο εθαξκνγήο πνπ 

ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο  

Σν ηκήκα “View”  ηεο εκθάληζεο/ 

απεηθφληζεο ησλ δεδνκέλσλ(View)  

Σν ηκήκα “Contoller”  πνπ ρεηξίδεηαη  ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ρξήζηε. ην ηκήκα 

“Contoller” γίλεηαη ν έιεγρνο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο ζην 

“View” θαη κεηαθέξνληαη ζην “Model”. 

  

VB.NET 

VB.NET, είλαη ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζρεδίαζε ησλ 

θνξκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εληνιψλ πνπ εθηεινχληαη πίζσ απφ απηφ. Ζ vb.net είλαη κηα 

αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα, ζηελ νπνία ηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ Αλάπηπμεο(Integrated Development Environment-IDE). 

Εικόνα 4.1 Μοντζλο MVC 
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Με ην IDE, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ζρεδηάζεη ηελ δηεπηθάλεηα, λα γξάςεη ηνλ θψδηθα, 

λα εθηειέζεη θαη λα δηνξζψζεη ην πξφγξακκα ζε αξθεηφ ζχληνκν ρξφλν. (Παπαπαληειήο 

Παληειήο, Δηζαγσγή ζηνλ δηθηπαθφ πξνγξακκαηηζκφ κε ηελ Visual Basic.NET) 

Microsoft SQL Server 

O SQL Server είλαη κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία αλαπηχζζεηαη απφ ηε Microsoft. 

Ζ θχξηα κνλάδα απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ 

κηα ζπιινγή πηλάθσλ θαη θψδηθα.  

JavaScript 

Ζ JavaScript είλαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε νπνία έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηελ παξαγσγή δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ εθηέιεζε θψδηθα ζηελ πιεπξά ηνπ 

πειάηε (client-side) ζε ηζηνζειίδεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα Javascript θαη ε παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ 

πεξηερνκέλνπ HTML δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζην δηαθνκηζηή, αιιά ζην πξφγξακκα 

πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ, ελψ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε ζηαηηθέο ζειίδεο HTML.  

 

HTML 

Ζ HTML (αθξσλχκην ηνπ αγγιηθνχ HyperText Markup Language) είλαη ε θχξηα γιψζζα 

ζήκαλζεο γηα ηηο ηζηνζειίδεο, θαη ηα ζηνηρεία ηεο είλαη ηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ησλ 

ηζηνζειίδσλ. 

Ο ζθνπφο ελφο web browser είλαη λα δηαβάδεη ηα έγγξαθα HTML θαη ηα ζπλζέηεη ζε ζειίδεο 

πνπ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη. Ο browser δελ εκθαλίδεη ηηο εηηθέηεο HTML, αιιά ηηο 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα εξκελεχζεη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 

Σα ζηνηρεία ηεο HTML ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θηίζνπλ φινπο ηνπο ηζηφηνπνπο. Ζ HTML 

επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε εηθφλσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηε ζειίδα, θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκθαλίζεη δηαδξαζηηθέο θφξκεο. Παξέρεη ηηο κεζφδνπο δεκηνπξγίαο 

δνκεκέλσλ εγγξάθσλ θαζνξίδνληαο δνκηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ην θείκελν, φπσο 

θεθαιίδεο, παξαγξάθνπο, ιίζηεο, ζπλδέζκνπο, παξαζέζεηο θαη άιια.  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/Web_browser
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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CSS 

Ζ CSS (Cascading Style Sheets-αιιεινπρία θχιισλ ζηπι) είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο ελφο εγγξάθνπ πνπ γξάθηεθε ζηηο γιψζζεο 

HTML θαη XHTML, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο εκθάληζεο κηαο ηζηνζειίδαο θαη γεληθφηεξα 

ελφο ηζηνηφπνπ. Ζ CSS είλαη κηα γιψζζα ππνινγηζηή πξννξηζκέλε λα αλαπηχζζεη 

ζηπιηζηηθά κηα ηζηνζειίδα δειαδή λα δηακνξθψλεη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ρξψκαηα, 

ζηνίρηζε θαη δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ html. Γηα κηα φκνξθε θαη 

θαινζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ε ρξήζε ηεο CSS θξίλεηαη σο απαξαίηεηε. 

 

Κεφϊλαιο 5 

Παρουςύαςη του Συςτόματοσ 

 

5.1 Παρουςύαςη τησ Γραφικόσ Διεπιφϊνειασ του Συςτόματοσ ανϊ Χρόςτη 

και με βϊςη κϊποιο ςενϊριο χρόςησ 

 

Ζ εθαξκνγή δηαζέηεη 3 επίπεδα ρξεζηψλ. Σν πξψην επίπεδν είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Administrator) πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ ηκεκάησλ. Σν δεχηεξν επίπεδν είλαη ν δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ (HR 

manager) ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεμηνηήησλ αλά 

θαηεγνξία, αλά ηκήκα θαη αλά ππάιιειν θαη ζηε ζπλέρεηα είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα 

αλαδεηήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ηα επηζπκεηά πξνζφληα θαη πνπ κπνξεί λα ηνπο 

ελεκεξψζεη γηα ηπρφλ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν 

επίπεδν είλαη ν εξγαδφκελνο, (User) ν νπνίνο ειέγρεη ηηο ηπρφλ ελεκεξψζεηο γηα λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ή ηηο βειηηψζεηο πνπ ηνπ έρεη πξνηείλεη ν δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ. 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/HTML
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=XHTML&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
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1ν ελάξην 

Αξρηθή ζειίδα ζπζηήκαηνο. 

Ζ αξρηθή ζειίδα είλαη ίδηα θαη γηα ηα 3 επίπεδα ρξεζηψλ θαη απνηειείηαη απφ έλα θείκελν 

πεξηγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Εηθόλα 5.1: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

2ν ελάξην 

Δίζνδνο ζην ζχζηεκα 

Ζ είζνδνο ζην ζχζηεκα είλαη ίδηα θαη γηα ηα 3 επίπεδα. Ο ρξήζηεο αθνχ επηιέμεη «Δίζνδνο» 

ζηελ αξρηθή ζειίδα, πξέπεη λα εηζάγεη ην Όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ Κσδηθφ πξφζβαζεο πνπ 

έρνπλ δνζεί απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 

 

Εηθόλα 5.2: Δίζνδνο ζην ζχζηεκα
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ε πεξίπησζε πνπ δνζεί ιάζνο Όλνκα ρξήζηε ή Κσδηθφο πξφζβαζεο, εκθαλίδεηαη ε 

παξαθάησ νζφλε ζθάικαηνο 

 

Εηθόλα 5.3: Αλεπηηπρήο είζνδνο ζην ζχζηεκα 

 

3ν ελάξην 

Αιιαγή Κσδηθνχ πξφζβαζεο 

Μεηά ηελ επηηπρή είζνδν ζην ζχζηεκα ν ρξήζηεο ζε φπνην επίπεδν θαη αλ αλήθεη κπνξεί λα 

αιιάμεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ επηιέγνληαο «Αιιαγή Κσδηθνχ πξφζβαζεο». 

 Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ ηζρχνληα θσδηθφ θαη 

δχν θνξέο ηνλ λέν θαη επηιέγεη «Αιιαγή Κσδηθνχ Πξφζβαζεο». εκεηψλεηαη φηη ν λένο 

Κσδηθφο Πξφζβαζεο πξέπεη λα είλαη έσο θαη 6 ραξαθηήξεο. 
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Εηθόλα 5.4: Αιιαγή θσδηθνχ πξφζβαζεο 

 

4ν ελάξην  

Έμνδνο απφ ην ζχζηεκα 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη «Έμνδνο» αλ ζέιεη λα απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα 

 

Εηθόλα 5.5: Έμνδνο απφ ην ζχζηεκα 
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Επίπεδν Δηαρεηξηζηή 

1ν ελάξην  

Δπηηπρήο είζνδν ζην ζχζηεκα  

Ο δηαρεηξηζηήο εθφζνλ εηζάγεη ηα ζσζηά ζηνηρεία έρεη πξφζβαζε ζηα κελνχ «Δξγαδφκελνη» 

θαη «Σκήκαηα» 

 

Εηθόλα 5.6: Αξρηθή ζειίδα δηαρεηξηζηή 

2ν ελάξην 

Δκθάληζε Λίζηαο Δξγαδνκέλσλ 

Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην κελνχ «Δξγαδφκελνη» θαη εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ ήδε πξνζηεζεί ζην ζχζηεκα. 

 

Εηθόλα 5.7: Λίζηα εξγαδνκέλσλ 
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3ν ελάξην 

Δηζαγσγή Νένπ Δξγαδνκέλνπ 

Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη «Πξνζζήθε Νένπ» πνπ εκθαλίδεηαη ζην κελνχ Δξγαδφκελνη πάλσ 

απφ ηελ ιίζηα. πκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία, πνπ είλαη φια απαξαίηεηα θαη ζηελ ζπλέρεηα 

επηιέγεη «Γεκηνπξγία». 

 

Εηθόλα 5.7: Πξνζζήθε λένπ Δξγαδνκέλνπ 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ εηζαρζεί  ζσζηά ή δελ δνζεί θαζφινπ θάπνην απφ ηα πεδία, 

εκθαλίδεηαη αληίζηνηρν κήλπκα ιάζνπο. 
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4ν ελάξην 

Δπεμεξγαζία Δξγαδνκέλνπ 

Ο δηαρεηξηζηήο ζηε ιίζηα κε ηνπο εξγαδφκελνπο επηιέγεη «Δπεμεξγαζία» φπνπ αλνίγεη ε 

θφξκα «Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ Δξγαδνκέλνπ» κε ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία ηνπ 

επηιεγκέλνπ εξγαδνκέλνπ. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί φια ηα ζηνηρεία εθηφο απφ 

ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ κπνξεί λα αιιαρηεί κφλν απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εξγαδφκελν γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Σέινο, έρνληαο θάλεη ηηο αιιαγέο επηιέγεη «Απνζήθεπζε».  

 

Εηθόλα 5.8: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ εξγαδνκέλνπ 
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5ν ελάξην 

Γηαγξαθή Δξγαδνκέλνπ 

Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δηαγξάςεη έλαλ εξγαδφκελν επηιέγνληαο «Γηαγξαθή» ζηελ ιίζηα 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα επηιέμεη «ΟΚ» ή «Αθχξσζε» αλ δελ επηζπκεί ηειηθά ηε 

δηαγξαθή ηνπ. 

 

Εηθόλα 5.9: Οζφλε επηβεβαίσζεο δηαγξαθήο εξγαδνκέλνπ 

 

6ν ελάξην 

Δκθάληζε Λίζηαο Σκεκάησλ 

Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη ην κελνχ «Σκήκαηα» 

 

Εηθόλα 5.10: Λίζηα ηκεκάησλ 
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7ν ελάξην 

Γεκηνπξγία λένπ ηκήκαηνο 

Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη «Γεκηνπξγία Νένπ» πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε ιίζηα ησλ 

ηκεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ζηε θφξκα «Γεκηνπξγία Νένπ Σκήκαηνο» εηζάγεη ην φλνκα ηνπ 

ηκήκαηνο θαη επηιέγεη «Γεκηνπξγία». 

 

Εηθόλα 5.11: Γεκηνπξγία λένπ ηκήκαηνο 

8ν ελάξην  

Δπεμεξγαζία Σκήκαηνο 

Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη «Δπεμεξγαζία» ζην αληίζηνηρν ηκήκα πνπ ζέιεη λα επεμεξγαζηεί απφ 

ηε Λίζηα Σκεκάησλ. ηε ζπλέρεηα,  εθφζνλ θάλεη ηελ αιιαγή επηιέγεη «Απνζήθεπζε» ή 

εθφζνλ δελ θάλεη θάπνηα αιιαγή επηιέγεη «Πίζσ ζηε Λίζηα». 

 

Εηθόλα 5.12: Δπεμεξγαζία ηκήκαην 



47 

 

9ν ελάξην 

Γηαγξαθή Σκήκαηνο 

Ο δηαρεηξηζηήο επηιέγεη «Γηαγξαθή» ζην αληίζηνηρν ηκήκα πνπ ζέιεη λα δηαγξάςεη απφ ηε 

Λίζηα Σκεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη «ΟΚ» ή « Αθχξσζε» αλ δελ επηζπκεί ηειηθά ηε 

δηαγξαθή ηνπ. 

 

Εηθόλα 5.12: Οζφλε επηβεβαίσζεο δηαγξαθήο ηκήκαηνο 

 

Επίπεδν Δηεπζπληή πξνζωπηθνύ 

1ν ελάξην 

Δπηηπρήο είζνδνο ζην ζχζηεκα 

Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ εθφζνλ εηζάγεη ζσζηά ηα ζηνηρεία εηζφδνπ έρεη πξφζβαζε ζηα 

κελνχ «Γηαρείξηζε Πξνζφλησλ», «Πξνζφληα Αλά Σκήκα», «Πξνζφληα αλά Τπάιιειν», 

«Δχξεζε Τπαιιήισλ» θαη «Δλεκέξσζε Τπαιιήισλ». 

 

Εηθόλα 5.13: Μελνχ Γηεπζπληή Πξνζσπηθνχ 
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2ν ελάξην 

Δκθάληζε Λίζηαο Πξνζφλησλ 

Σα πξνζφληα ζχκθσλα κε ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα ρσξίδνληαη ζε βαζηθέο 

επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. Οη 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο επεηδή δελ είλαη ηφζν κεηξήζηκεο έρνπλ πξνζηεζεί καδί ζε κία 

επηινγή. Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ επηιέγεη ην κελνχ «Γηαρείξηζε Πξνζφλησλ» φπνπ 

εκθαλίδνληαη φια ηα πξνζφληα αλά θαηεγνξία. 

 

Εηθόλα 5.14: Λίζηα πξνζφλησλ 

3ν ελάξην 

Γεκηνπξγία Νένπ Πξνζφληνο 

Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ επηιέγεη «Γεκηνπξγία» πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε ιίζηα κε ηα 

Πξνζφληα ζην κελνχ «Γηαρείξηζε Πξνζφλησλ». ηε ζπλέρεηα, εηζάγεη ην πξνζφλ θαη επηιέγεη 

θαηεγνξία εθφζνλ ζέιεη λα απνζεθεπηεί ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ επηιεγκέλε θαη ηέινο 

επηιέγεη «Γεκηνπξγία». 
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Εηθόλα 5.15: Γεκηνπξγία λένπ πξνζφληνο 

4ν ελάξην 

Δπεμεξγαζία Πξνζφληνο 

Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ επηιέγεη «Δπεμεξγαζία» ζε έλα απφ ηα Πξνζφληα πνπ βξίζθνληαη 

ζηε ιίζηα κε ηα Πξνζφληα. ηε ζπλέρεηα, αιιάδεη ην φλνκα ηνπ πξνζφληνο ή ηελ θαηεγνξία 

θαη επηιέγεη «Απνζήθεπζε». 

 

Δηθφλα 5.16: Δπεμεξγαζία πξνζφληνο 
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5ν ελάξην 

χλδεζε Πξνζφλησλ κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα 

Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ επηιέγεη ην κελνχ «Πξνζφληα Αλά Σκήκα». ηε ζπλέρεηα, 

επηιέγεη ην ηκήκα θαη εκθαλίδνληαη επηιεγκέλα ηα πξνζφληα αλά θαηεγνξία πνπ έρνπλ 

απνζεθεπηεί ζην επηιεγκέλν ηκήκα. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε 

θάπνηνπ πξνζφληνο θιηθάξεη ή μεθιηθάξεη αληίζηνηρα ην επηζπκεηφ πξνζφλ θαη επηιέγεη 

«Απνζήθεπζε». 

 

Εηθόλα 5.17: Δπηινγή πξνζφλησλ αλά ηκήκα 
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6ν ελάξην 

Δλεκέξσζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ ελεκέξσζε ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ρξεηάδεηαη κφλν κία θνξά θαηά ηελ είζνδν 

ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ εηαηξία.  

Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ επηιέγεη ην κελνχ «Πξνζφληα Αλά Τπάιιειν». ηε ζπλέρεηα, 

επηιέγεη ηνλ εξγαδφκελν πνπ επηζπκεί λα γίλεη ε ελεκέξσζε θαη εκθαλίδνληαη απηφκαηα ηα 

ήδε απνζεθεπκέλα πξνζφληα. Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ θιηθάξεη ή μεθιηθάξεη ηα πξνζφληα 

πνπ δηαζέηεη ή δε δηαζέηεη αληίζηνηρα ν εξγαδφκελνο θαη ζηε ζπλέρεηα εθφζνλ ηα δηαζέηεη 

επηιέγεη ην επίπεδν γλψζεο πνπ ρσξίδεηαη ζε Βαζηθή, Πνιχ Καιή θαη Σέιεηα Γλψζε. Δπίζεο, 

κπνξεί λα πξνζζέζεη θαη ζρφιηα γηα ην θάζε πξνζφλ , φπσο γηα παξάδεηγκα ηη πηπρίν έρεη. 

Σέινο, εθφζνλ θάλεη ηηο φπνηεο αιιαγέο επηιέγεη «Απνζήθεπζε». 

 

Εηθόλα 5.18: Δπηινγή πξνζφλησλ αλά εξγαδφκελν 
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7ν ελάξην 

Δχξεζε Τπαιιήισλ αλάινγα ηα επηζπκεηά πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ επηιέγεη ην κελνχ «Δχξεζε Τπαιιήισλ». ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη 

ην ηκήκα θαη θιηθάξεη ή μεθιηθάξεη ηα πξνζφληα θαη ην επίπεδν απηψλ θαη ηέινο επηιέγεη 

«Δχξεζε» γηα λα βξεη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ηα δηαζέηνπλ. 

 

Εηθόλα 5.19: Δπηινγή πξνζφλησλ πξνο εχξεζε 

Δθφζνλ επηιέμεη «Δχξεζε», εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο φπνπ αλαιχεη ην ζχλνιν ησλ 

πξνζφλησλ πνπ επηιέρηεθαλ αλά θαηεγνξία θαη εκθαλίδεηαη ε ιίζηα κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

πνπ ηα δηαζέηνπλ. εκεηψλεηαη φηη ε ηαμηλφκεζε ζηε ιίζηα ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη κε βάζε 

ην πιήζνο ησλ πξνζφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε ην επίπεδν πνπ ην δηαζέηνπλ. 



53 

 

 

Δηθφλα 5.20: Λίζηα εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηα επηιεγκέλα πξνο εχξεζε πξνζφληα. 

 

8ν ελάξην 

Δκθάληζε Πξνθίι εξγαδνκέλσλ πξνο αλαδήηεζε 

Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ» ζην κελνχ «Δχξεζε Τπαιιήισλ» εθφζνλ επηιέμεη ηα πξνζφληα 

πξνο αλαδήηεζε κπνξεί λα επηιέμεη «Δκθάληζε Πξνθίι» ζηνλ αληίζηνηρν εξγαδφκελν θαη λα 

δεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ. Αθνχ εμεηάζεη ην πξνθίι, επηιέγεη «Πίζσ ζηελ Δχξεζε» γηα 

λα ζπλερίζεη. 
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Δηθφλα 5.21: Πξνθίι εξγαδνκέλνπ 

 

9ν ελάξην 

Δλεκέξσζε ππαιιήισλ πνπ δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα γηα ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ελφο ζεκηλαξίνπ ή κεηαθίλεζεο ζε κηα λέα ζέζε εξγαζίαο ζην ηκήκα πνπ 

αλήθνπλ. 

 

Ο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ ζην κελνχ «Δχξεζε Τπαιιήισλ» εθφζνλ επηιέμεη ηα πξνζφληα 

πξνο αλαδήηεζε, κπνξεί λα επηιέμεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο νπνίνπο ζα ελεκεξψζεη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ιφγνπ ράξε ελφο ζεκηλαξίνπ πνπ νξγαλψλεη ε εηαηξία ή θάπνηνο άιινο 

θνξέαο. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο λέαο ζέζεο 

εξγαζίαο πνπ ελδερνκέλσο ζα ηνπο δψζεη πηζαλφηεηα εμέιημεο. Σέινο, κέζσ απηήο ηεο 

επηινγήο ν Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ ζπκπιεξψλεη ην «Κείκελν Δλεκέξσζεο» θαη επηιέγεη 

«Δλεκέξσζε». 
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Εηθόλα 5.22: Λίζηα εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηα επηιεγκέλα πξνο εχξεζε πξνζφληα. 

 

Δθφζνλ επηιέμεη «Δλεκέξσζε» εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα 

 

Εηθόλα 5.23: Μήλπκα επηβεβαίσζεο απνζηνιήο ελεκέξσζεο 
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10ν ελάξην 

Δλεκέξσζε Δξγαδνκέλσλ πξνο βειηίσζε πξνζφλησλ 

Ο Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ γλσξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα βειηίσζε πξνζφλησλ θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ. Γηα λα ελεκεξψζεη θαη ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηα επηζπκεηά πξνζφληα ή ζην απαξαίηεην επίπεδν επηιέγεη ην κελνχ «Δλεκέξσζε 

Τπαιιήισλ». ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη ην ηκήκα θαη ηα πξνζφληα πνπ είλαη πξνο βειηίσζε. 

Σέινο, ζπκπιεξψλεη πξναηξεηηθά έλα ζρφιην γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα γίλεη ν έιεγρνο 

θαηάθηεζεο ή εθπιήξσζεο ησλ ζηφρσλ θαη επηιέγεη «Δλεκέξσζε». 

 

Εηθόλα 5.24: Δπηινγή πξνζφλησλ πξνο βειηίσζε θαη ηξφπνο απφθηεζεο απηψλ 
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Επίπεδν Εξγαδνκέλνπ 

1ν ελάξην 

Δπηηπρήο Δίζνδνο ζην ζχζηεκα 

Ο εξγαδφκελνο εθφζνλ εηζάγεη ζσζηά ηα ζηνηρεία εηζφδνπ έρεη πξφζβαζε ζηα κελνχ 

«Πξνθίι» , «Πξνζφληα», «Δλεκεξψζεηο». 

 

2ν ελάξην 

Δπεμεξγαζία Πξνθίι 

Ο Δξγαδφκελνο επηιέγεη ην κελνχ «Πξνθίι».  Ο εξγαδφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάμεη 

κφλν ην ηειέθσλν ή ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζή ηνπ. Σα ππφινηπα ζηνηρεία κπνξεί λα ηα 

επεμεξγαζηεί κφλν ν δηαρεηξηζηήο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Σέινο, κεηά απφ ηηο φπνηεο αιιαγέο, 

επηιέγεη «Απνζήθεπζε» θαη γίλεηαη απηφκαηα ε ελεκέξσζε ηνπ πξνθίι. 

 

Εηθόλα 5.25: Πξνθίι εξγαδνκέλνπ 
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3ν ελάξην 

Δκθάληζε Πξνζφλησλ 

Ο εξγαδφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηα πξνζφληα πνπ δηαζέηεη, δελ κπνξεί φκσο λα ηα 

επεμεξγαζηεί.  

 

Εηθόλα 5.26: Πξνζφληα εξγαδνκέλνπ 
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4ν  ελάξην 

Δκθάληζε Λίζηα Δλεκεξψζεσλ 

Ζ ιίζηα ελεκεξψζεσλ ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ δηεπζπληή Πξνζσπηθνχ ν νπνίνο έρεη 

πξνεγνπκέλσο επηιέμεη ηηο αληίζηνηρεο βειηηψζεηο πνπ πηζαλψο ρξεηάδνληαη. εκεηψλεηαη 

πσο αλ ν εξγαδφκελνο δηαζέηεη ην πξνζφλ ζην επίπεδν πνπ απαηηείηαη δελ ιακβάλεη θάπνηα 

ελεκέξσζε. 

 

Εηθόλα 5.27: Λίζηα ελεκεξψζεσλ 

 

5ν ελάξην 

Δλεκέξσζε Απφθηεζεο Γλψζεσλ 

Όηαλ ν εξγαδφκελνο έρεη πεξάζεη απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

πξνζφληνο επηιέγεη ην κελνχ «Δλεκεξψζεηο» θαη ζηε Λίζηα Δλεκεξψζεσλ επηιέγεη ην 

πξνζφλ θαη επηιέγεη «Απνθηήζεθαλ». Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη απηφκαηα ε ελεκέξσζε ζην 

κελνχ «Πξνζφληα». 
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6ν ελάξην 

Δπηπιένλ Δλεκεξψζεηο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξγαδφκελνο θαιχπηεη θάπνηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ 

πξνεγνπκέλσο ν Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ έρεη επηιέμεη πξνο αλαδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνο ελεκέξσζε, γηα παξάδεηγκα κηαο λέαο ζέζεο εξγαζίαο, ελεκεξψλεηαη ζηηο Πξφζζεηεο 

Δλεκεξψζεηο ηνπ κελνχ «Δλεκεξψζεηο».  

 

Εηθόλα 5.28: Λίζηα πξφζζεησλ ελεκεξψζεσλ 

 

Σέινο, o εξγαδφκελνο εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα  δηαγξάςεη απηή ηελ πξφζζεηε 

ελεκέξσζε. 

 

Εηθόλα 5.29: Οζφλε επηβεβαίσζεο δηαγξαθήο ηεο ελεκέξσζεο 
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Κεφϊλαιο 6 

Αξιολόγηςη και Μελλοντικϋσ Επεκτϊςεισ 

6.1 Αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεμηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθε, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο δηαθξηηηθήο παξαθνινχζεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν «ζθέθηνκαη δπλαηά», ζην νπνίν νη ρξήζηεο παξάιιεια 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα θαη αλαθέξνπλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή δηνξζψζεηο  πάλσ ζε απηφ. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία έμη ππαιιήισλ ηεο 

εηαηξίαο «Δηδεζενθσληθή Διιάο» ζε δηάξθεηα ρξήζεο 2 εκεξψλ. 

6.1.1 Αξιολόγηςη τησ ευχρηςτύασ του ςυςτόματοσ 

Ζ Δπρξεζηία ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ν βαζκφο επθνιίαο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο.  Αξθεηά 

θξηηήξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επρξεζηίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

ινγηζκηθνχ 

- Δπθνιία κάζεζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

- Δπθνιία ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

- Δπθνιία απνκλεκφλεπζεο ψζηε λα θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε έπεηηα απφ κηα καθξηά 

πεξίνδν κε-ρξήζεο ηνπ 

- Οξζφηεηα θαη έιιεηςε ζθαικάησλ 

- Ηθαλνπνίεζε ρξήζηε 

Ο έιεγρνο επρξεζηίαο είλαη ν πην ζεκαληηθφο, αθνχ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

6.1.2.1 Περιγραφό τησ μεθόδου 

Μηα ελαιιαθηηθή εξγαζηεξηαθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο κε ζπκκεηνρή πξαγκαηηθψλ ρξεζηψλ 

είλαη ε εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ νκηινχλησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Ζ κέζνδνο 

απηή είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα. Ο αξηζκφο ησλ ππνθεηκέλσλ 

πνπ πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα πεηξάκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηξία έσο ηέζζεξα. 
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ε απηήλ ηελ ηερληθή δίλεηαη έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ παξέρεη ζηνλ ρξήζηε. 

Οη ρξήζηεο, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν απηφ, θαινχληαη λα εθθξάζνπλ κεγαιφθσλα ηηο 

ζθέςεηο, ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ελψ αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα. Οη 

ζθέςεηο απηέο θαηαγξάθνληαη ψζηε λα αλαιπζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ρξήζηε, νη νπνίεο πξέπεη επίζεο λα θαηαγξαθνχλ. Μέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ, νη ρξήζηεο 

αθήλνπλ ηνλ εθηηκεηή λα αληηιεθζεί ην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πξνο 

εμέηαζε ζχζηεκα. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε κέζνδνο δεδνκέλνπ φηη είλαη εθηθηή ε άκεζε 

πνηνηηθνχ ραξαθηήξα αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο, ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 

γλσζηηθνχ κνληέινπ ηνπ ρξήζηε θαη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο γηα λα εθθξάζεη 

κηα ηδέα ή ιεηηνπξγία ε νπνία ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζην ζρεδηαζκφ (Jorgensen, 1990).  

Ζ κέζνδνο απαηηεί ζρεηηθά ιίγνπο πφξνπο, έρεη δε απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε 

ζπγθξίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε άιιεο ηερληθέο (Jeffries 1991, Savage 1996). 

Ζ δηαδηθαζία εθηέιεζεο πεηξακάησλ νκηινχλησλ ππνθεηκέλσλ είλαη ε εμήο: 

1. Οξίδνπκε ζηνπο ρξήζηεο ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ θαη ηνπο δεηάκε λα 

εθθξάζνπλ κεγαιφθσλα ηηο ζθέςεηο ηνπο ελψ εθηεινχλ ηελ εξγαζία πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 

2. Οη ζθέςεηο ησλ ρξεζηψλ θαηαγξάθνληαη ζπγρξφλσο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο. 

3. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο ηνπ πιηθνχ. 

Πιενλεθηήκαηα 

Ο αμηνινγεηήο, κε βάζε ην ερνγξαθεκέλν πιηθφ, κπνξεί λα ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

λνεηηθφ κνληέιν ηνπ ρξήζηε. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε αθνινπζία ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε είλαη 

δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλακελφκελε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ίζσο ην ζχζηεκα δελ είλαη 

αξθεηά ζαθέο. Δπίζεο γίλεηαη θαηαγξαθή ηεο νξνινγίαο πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί, ψζηε 

λα ειεγρζεί αλ απηή είλαη ζε αληηζηνηρία κε απηή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηα εγρεηξίδηα θαη 

ζηε δηεπηθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μεηνλεθηήκαηα 

Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ είλαη πνιχ θπζηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο λα 

ζθεθηνχλ κεγαινθψλσο θαη είλαη πηζαλφλ λα δηαηαξάζζεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν γηα πεπεηξακέλνπο ρξήζηεο λα 
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εθθξάζνπλ φιεο ηηο ζθέςεηο ηνπο αθνχ έρνπλ απηνκαηνπνηήζεη πνιιέο ελέξγεηεο ηνπο ηηο 

νπνίεο εθηεινχλ αζπλείδεηα ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο πεξηγξάςνπλ. 

6.1.2.2 Μϋθοδοι καταγραφόσ ενεργειών υποκειμϋνων 

 

ηελ ππνελφηεηα απηή ζα δνχκε πην γεληθά ηε ρξήζε ηερληθψλ θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ελφο πεηξάκαηνο επρξεζηίαο. Οη ηερληθέο πνπ αλαθέξνληαη εδψ πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πεηξακαηηθέο ηερληθέο, φπσο ηνπ πξσηφθνιινπ 

νκηινχλησλ ππνθεηκέλσλ. 

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Οη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελνη ηξφπνη είλαη: 

 εκεηψζεηο αμηνινγεηή: Ζ ιηγφηεξε δαπαλεξή κέζνδνο πνπ επηηξέπεη επίζεο ζηνλ 

αμηνινγεηή λα θαηαγξάςεη κε ειεχζεξν ηξφπν δηάθνξα ζπκβάληα θαη αμηνπεξίεξγα 

γεγνλφηα ελψ ιακβάλνπλ ρψξα. Βεβαίσο δελ επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή πνζνηηθψλ 

κεγεζψλ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ αμηνινγεηή. 

 Ζρνγξάθεζε ππνθεηκέλσλ: Ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε πξσηφθνιια ηεο θαηεγνξίαο 

“νκηινχλησλ ππνθεηκέλσλ”, ιηγφηεξν ρξήζηκε ζε άιιεο κνξθήο αμηνιφγεζε. 

 Βηληενζθφπεζε ππνθεηκέλσλ: Οη πιεξνθνξία είλαη πεξηζζφηεξεο ζηε πεξίπησζε 

απηή, φκσο δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο ην γεγνλφο φηη ε απφζηαζε ηεο 

θάκεξαο απφ ην ππνθείκελν πξέπεη λα παξακέλεη κεγάιε γηα λα ζπιιακβάλνπκε ηελ 

θίλεζε ηνπ ρξήζηε, θάηη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηεο ιεπηνκέξεηαο φπσο 

εθθξάζεηο πξνζψπνπ θιπ. Πνπ θαηαγξάθνληαη κφλν κε θνληηλφηεξε ιήςε. Δπίζεο ε 

εηθφλα ηνπ βίληεν πξέπεη λα ζπγρξνλίδεηαη κε εηθφλα απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ην απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ρξήζηε. 

 Καηαγξαθή ζπκβάλησλ ζηνλ ππνινγηζηή (computer logging): Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί 

λα πάξεη ηε κνξθή θαηαγξαθήο ζε επίπεδν πιεθηξνιφγεζεο (εξγαιεία φπσο ην 

Invisible Key Loggers® πνπ θαηά γξάθεη φια ηα γεγνλφηα απφ ηηο ζπζθεπέο εηζφδνπ 

ηνπ ρξήζηε). Δπίζεο ππάξρνπλ κεηαηξνπείο ζάξσζεο (scan converters) πνπ παξάγνπλ 

ζε κνξθή βίληεν ηελ θαηάζηαζε ηεο νζφλεο. Έλαο απιφο ηξφπνο λα γίλεη θάηη ηέηνην 

είλαη κε ρξήζε ινγηζκηθνχ γεληθνχ ζθνπνχ φπσο ην ScreenCam® ηεο Lotus πνπ 

επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ζην ίδην stream ήρνπ θαη εηθφλαο, ή κε ρξήζε πην 
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εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπγρξνληζηνχλ κε εμσηεξηθέο πεγέο 

βίληεν. Σα κέζα απηά παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο ιεθηηθνχ επηπέδνπ, ελψ δηαθεχγνπλ 

ηεο θαηαγξαθήο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ επεμεξγαζία πςειφηεξνπ λνεηηθνχ 

επηπέδνπ. Σέινο ην πιηθφ πνπ κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί απφ ηηο κεζφδνπο απηέο κπνξεί 

λα είλαη κεγάινπ φγθνπ, νπφηε θαη ε αλάιπζε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα επίπνλε δηαδηθαζία. 

 Καηαγξαθή ζπκβάλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο (user logging): Ζ κέζνδνο απηή αθνξά ηελ 

θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ θαη ζπκβάλησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, ζπλήζσο 

θαηά ηελ δηάξθεηα παξαηεηακέλεο πεηξακαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Αβνχξεο, 2000). 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ήηαλ ε δηαθξηηηθή 

παξαθνινχζεζε. πγθεθξηκέλα, δεηήζεθε απφ ηνπο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

ζχζηεκα ρσξίο λα έρνπλ παιηφηεξε εκπεηξία ζε απηφ θαη ρσξίο θακία επίδεημε ή δηεπθξίληζε 

ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

εληχπσζε. Εεηήζεθε απφ ηνπο ρξήζηεο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα ρξήζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα ρσξίο πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν. Παξάιιεια, δεηήζεθε απφ ηνπο 

ρξήζηεο, φπσο απαηηείηαη θαη απφ ην πξσηφθνιιν «ζθέθηνκαη δπλαηά» λα εθθξάδνπλ 

πξνθνξηθά θαη ζπλερψο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο, θαζφιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

ηε δηαδηθαζία απηή ζπκκεηείρε θαη έλαο παξαηεξεηήο ν νπνίνο παξαθνινπζνχζε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα θαη παξέκελε νπδέηεξνο ρσξίο λα επεξεάδεη 

ηνπο ρξήζηεο ζηηο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχζαλ. Αληί απηνχ ζεκείσλε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο 

εξσηήζεηο ηνπο θαη ηνπο πξνέηξεπε θαη ν ίδηνο λα εθθξαζηνχλ κε δηθέο ηνπ εξσηήζεηο, φπσο 

«γηαηί επέιεμεο ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή», «ηη ζε δπζθνιεχεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα» 

θηι.  

6.1.2 Χρόςτεσ 

χκθσλα κε ηνλ Jacob Nielsen, αξθνχλ πέληε άλζξσπνη γηα λα εληνπίζνπλ ην 80% ησλ 

πξνβιεκάησλ επρξεζηίαο ζε κηα εθαξκνγή. Οη ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο δεμηνηήησλ ήηαλ έμη εξγαδφκελνη ηεο Δηδεζενθσληθήο Διιάο. Ζ αμηνιφγεζε 

έιαβε ρψξα κε ξεαιηζηηθά ζελάξηα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρψξν εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηαθψλ σξψλ, γηα ζπλνιηθά δχν κέξεο. Οη ρξήζηεο αλήθαλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 
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Έλαο Γηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο, έλαο Γηεπζπληήο πξνζσπηθνχ θαη  ηέζζεξεηο ππάιιεινη 

πνπ αλήθαλ ζηα ηκήκαηα ηνπ ηερληθνχ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Ζ παξαθνινχζεζε έγηλε ζε φζν 

ην δπλαηφλ πην ξεαιηζηηθφ ζελάξην ζπλζεθψλ εξγαζίαο ψζηε λα παξέρνπλ πην αθξηβή 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

6.1.3 Σενϊρια χρόςησ 

Εεηήζεθε απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεμηνηήησλ λα αθνινπζήζνπλ 

πξνθαζνξηζκέλα ζελάξηα ρξήζεο. Σα ζελάξηα απνηεινχληαλ απφ ξεαιηζηηθέο εληνιέο 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ εξγαζία. Σα ζελάξηα δεηνχζαλ απφ ηνπο ρξήζηεο λα εθηειέζνπλ έλαλ 

αξηζκφ ελεξγεηψλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθαλ. 

Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζελαξίσλ ρξήζεο απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο: 

- «Δηζάγεηε ζην ζχζηεκα ηξεηο λένπο ππαιιήινπο κε ηα ζηνηρεία ηνπο.» 

- «Δπεμεξγαζηείηε ηα ηκήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηαηξία.» 

- «Γηαγξάςηε δχν ππαιιήινπο απφ ηελ εηαηξία.» 

Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζελαξίσλ ρξήζεο ηνπ Γηεπζπληή Πξνζσπηθνχ: 

- «Δηζάγεηε δχν δεμηφηεηεο πνπ λα αλήθνπλ ζηηο Δηδηθέο γλψζεηο.» 

- «πλδέζηε δχν Βαζηθέο γλψζεηο ζην ηκήκα ησλ Σερληθψλ θαη δχν 

Ηθαλφηεηεο/Γεμηφηεηεο ζην ηκήκα ηνπ Μάξθεηηλγθ.» 

- «Δπηιέμηε έλα ππάιιειν απφ ην ηκήκα ησλ ηερληθψλ θαη πξνζζέζηε 2 Βαζηθέο 

γλψζεηο ζε επίπεδν „Πνιχ Καιή Γλψζε‟.» 

- «Αλαδεηήζηε ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζην ηκήκα ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ 

δηαζέηνπλ φιεο ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζε επίπεδν „Σέιεηα Γλψζε‟.» 

- «Δλεκεξψζηε φινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζην ηκήκα ησλ ηερληθψλ φηη 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία απφ ηηο Δηδηθέο γλψζεηο ζε επίπεδν „Βαζηθή Γλψζε‟.» 

Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζελαξίσλ ρξήζεο ησλ εξγαδνκέλσλ: 

- «Αλαδεηήζηε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ζαο θαη επεμεξγαζηείηε ην email ζαο.» 
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- «Αλαδεηήζηε ηα πξνζφληα ζαο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί απφ ηνλ Γηεπζπληή 

Πξνζσπηθνχ. » 

- «Αλαθαιχςηε αλ ππάξρνπλ ηπρφλ πξνζφληα πξνο βειηίσζε πνπ έρνπλ πξνηαζεί απφ 

ηνλ Γηεπζπληή Πξνζσπηθνχ. ηε ζπλέρεηα, ελεκεξψζηε γηα ηελ θαηνρή ησλ 

αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ πνπ βειηηψζαηε. » 

- «Δλεκεξσζείηε γηα ηπρφλ ελεκεξψζεηο πνπ έρνπλ ζηαιεί απφ ηνλ Γηεπζπληή 

Πξνζσπηθνχ θαη δηαγξάςηε ηεο αλ δελ ζαο ελδηαθέξνπλ. » 

6.1.4 Αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ  

χκθσλα κε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ αμηνινγεηή  ν νπνίνο αλέιαβε ηελ θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ησλ 

ρξεζηψλ δελ παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζελαξίσλ πνπ 

ηνπο δφζεθαλ πξνο εθηέιεζε.  

πγθεθξηκέλα, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ρξεηάζηεθε θακία βνήζεηα ζε θαλέλα απφ 

ηα ζελάξηα ρξήζεο πνπ ηνπ δφζεθαλ. Δπίζεο ζρνιηάζηεθε ζεηηθά ε ειάρηζηε παξέκβαζή ηνπ 

ζην ζχζηεκα. 

Ο Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ ζρνιίαζε πνιχ εχρξεζην ην φηη ηα πξνζφληα ππάξρνπλ ήδε ζην 

ζχζηεκα αλά θαηεγνξία θαη αλά ηκήκα. Σν γεγνλφο απηφ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο 

ελεκέξσζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ραξαθηεξίζηεθε σο «Δμνηθνλφκεζε 

πνιχηηκνπ ρξφλνπ». Σέινο, ν ηξφπνο εχξεζεο ππαιιήισλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα επηζπκεηά 

πξνζφληα ζεσξήζεθε ε πην ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο ηνπο 

έδηλε ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Σέινο νη εξγαδφκελνη πνπ ρεηξίζηεθαλ ην ζχζηεκα ην πεξηέγξαςαλ πνιχ απιφ θαη γξήγνξν 

σο πξνο ηελ πεξηήγεζε ελψ παξάιιεια ζρνιίαζαλ πνιχ ρξήζηκε ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζήο 

ηνπο γηα ηπρφλ δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο ή ηελ χπαξμε ηπρφλ ελεκεξψζεσλ 

κε βάζε ηα ήδε ππάξρνληα πξνζφληα πνπ δηέζεηαλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ραξαθηεξίζηεθε ζην ζχλνιφ ηεο εχρξεζηε 

θαη απαξαίηεηε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζφλησλ θαζψο ππάξρεη κεηξήζηκε θαη 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαηαγξαθήο ηνπο.   
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6.2 Επιςκόπηςη του ςυςτόματοσ και Επεκτϊςεισ του  

Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ αναπτφχκθκε ζνα ςφςτθμα που διαχειρίηεται τισ δεξιότθτεσ των 

εργαηομζνων μιασ εταιρείασ. Το ςφςτθμα δθμιουργικθκε χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ 

ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ και ςυνδυάηει χαρακτθριςτικά που κατζχουν τα πιο διαδεδομζνα παρόμοια 

ςυςτιματα. Τα ςθμαντικότερα από αυτά είναι θ καταχϊρθςθ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων και 

ν εληνπηζκφο απηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα επηζπκεηά πξνζφληα. ην δηαδίθηπν ππάξρεη πιήζνο 

παξφκνησλ ζπζηεκάησλ πνπ νη ιεηηνπξγίεο ηνπο κε ην MSP είλαη θνηλέο. Ζ πξσηνηππία ηνπ 

MSP έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη γίλεηαη ρξήζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πεξηγξακκάησλ φπνπ ηα 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ην θάζε ηνκέα είλαη ήδε πξνθαζνξηζκέλα.  

ην εξγαιείν Management Skill Project  δχλαληαη λα επεθηαζνχλ θάπνηεο ππάξρνπζεο 

ιεηηνπξγίεο ψζηε λα απνηειεί έλα πην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Μηα κειινληηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη ζχλδεζε ηνπ κε έλα e-learning ζχζηεκα ψζηε λα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα παξαθνινπζήζνπλ online ηα αληηθείκελα κάζεζεο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ απφθηεζεο ησλ επηπιέσλ 

πξνζφλησλ λα γίλεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη 

πφξνη γηα ηελ εηαηξεία αιιά ππάξρνπλ νθέιε θαη γηα ηνλ εξγαδφκελν αθνχ ε εθπαίδεπζε 

εμαηνκηθεχεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο. 

Μηα αθφκε ιεηηνπξγία είλαη ε δπλαηφηεηα ζε κηα πην ζχλζεηε αλαδήηεζε, βάζεη θξηηεξίσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπνπδέο ή  ζηα ηππηθά πξνζφληα, φπσο π.ρ πξνυπεξεζία ή ζεκηλάξηα πνπ 

έρεη παξαθνινπζήζεη έλαο εξγαδφκελνο. 

Ζ κειέηε θαη ε αλάπηπμε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα θαζηζηνχζε ην ζχζηεκα πην 

νινθιεξσκέλν. 
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