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ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ 

Νιϊκω τθν ανάγκθ να ευχαριςτιςω κερμά τον κ. Ιωάννθ Γιαννατςι για τθν 

πολφτιμθ βοικειά του και τισ ςυμβουλζσ που μου παρείχε ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςυγγραφισ τθσ μελζτθσ αυτισ. Θ ςυμβολι του ςτθν προςπάκειά για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ μου ιταν ςθμαντικι, αφοφ με τθν πείρα 

και τισ γνϊςεισ του με κακοδιγθςε ςωςτά, προκειμζνου να φζρω ςε πζρασ τθ 

μελζτθ αυτι με τον καλφτερο δυνατό τρόπο.  

 Επίςθσ κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ υπεφκυνουσ ςε κζματα ανκρϊπινου 

δυναμικοφ των επιχειριςεων που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο, χωρίσ τθν 

βοικεια  των οποίων δεν κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί θ παροφςα ζρευνα. 

Τζλοσ κα ικελα να ευχαριςτιςω μζςα από τθν καρδιά μου τουσ γονείσ μου για 

τθ ςυμπαράςταςι τουσ, αλλά και όλουσ εκείνουσ που ςυνζβαλαν με τθν 

παρότρυνςι τουσ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ προςπάκειάσ μου.  
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ΡΕΙΛΘΨΘ 

Ο ςφγχρονοσ επιχειρθματικόσ κόςμοσ χαρακτθρίηεται από ραγδαίεσ αλλαγζσ και 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Πλο και περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςυνειδθτοποιοφν πωσ το 

ανκρϊπινο δυναμικό τουσ είναι ίςωσ ο πολυτιμότεροσ πόροσ που διακζτουν. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ των πρακτικϊν τθσ Διοίκθςθσ 

Ανκρϊπινων Ρόρων ςε κζματα όπωσ θ προςζλκυςθ και επιλογι ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, τισ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ και τα ςυςτιματα αμοιβϊν που 

εφαρμόηονται  ςε επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου. 

Στα τζςςερα πρϊτα κεφάλαια τθσ εργαςίασ γίνεται θ κεωρθτικι μελζτθ του 

κζματοσ μζςω ελλθνικισ και ξενόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ. Στο πζμπτο κεφάλαιο 

γίνεται περιγραφι και ανάλυςθ τθσ ζρευνασ που διεξιχκθ για τθν απεικόνιςθ τθσ 

παροφςασ κατάςταςθσ ςε επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου που δραςτθριοποιοφνται 

ςτον ελλθνικό χϊρο. Θ ςυλλογι των ςτοιχείων ζγινε μζςω τθσ χριςθσ 

ερωτθματολογίου, το οποίο ςυμπλθρϊκθκε από τουσ υπεφκυνουσ ςε κζματα 

ανκρϊπινου δυναμικοφ των μεγαλφτερων επιχειριςεων του κλάδου. Τζλοσ ςτο 

ζκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν 

από τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, οι επιχειριςεισ, ςε παγκόςμιο επίπεδο, βρίςκονται 

αντιμζτωπεσ με μία ςειρά πολφ ςφνκετων ηθτθμάτων. Θ παγκοςμιοποίθςθ, οι 

δθμογραφικζσ μετατοπίςεισ, θ οικονομικι αςτάκεια και οι τρζχουςεσ 

ανταγωνιςτικζσ πιζςεισ δθμιουργοφν ζνα ςφνολο αλλαγϊν, προκλιςεων και 

ευκαιριϊν. Στα πλαίςια αυτϊν των αλλαγϊν, οι επιχειριςεισ προςπακοφν να 

πετφχουν τουσ ςτόχουσ τθσ κερδοφορίασ και τθσ ανάπτυξθσ με τθν εφαρμογι νζων 

επιχειρθςιακϊν ςτρατθγικϊν, με τον αναςχεδιαςμό των οργανωςιακϊν τουσ δομϊν 

και με τον επαναπροςδιοριςμό των ςχζςεϊν τουσ με τουσ εργαηομζνουσ. Οι 

άνκρωποι κεωροφνται πλζον το ςθμαντικότερο κεφάλαιο μιασ επιχείρθςθσ και 

αντιμετωπίηονται περιςςότερο ωσ ευκαιρία για κζρδοσ και επιτυχία παρά ωσ κόςτοσ 

προσ αποφυγιν.  

Το ευμετάβλθτο επιχειρθςιακό περιβάλλον απαιτεί από το τμιμα τθσ 

επιχείρθςθσ που είναι επιφορτιςμζνο με τθ Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων να 

αςκιςει ζνα ςτρατθγικό και τακτικό ρόλο, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ και προκλιςεισ των αλλαγϊν. Μζςα από τισ λειτουργίεσ τθσ 

(προγραμματιςμόσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, προςζλκυςθ και επιλογι υποψιφιων 

εργαηόμενων, εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ του προςωπικοφ, ςυςτιματα αμοιβϊν), θ 

Διοίκθςθ Ανκρωπίνων Ρόρων προςπακεί να ςτελεχϊςει τθν επιχείρθςθ με το πιο 

ικανό και αποτελεςματικό εργατικό δυναμικό. Θ ςτελζχωςθ, με το πλζον κατάλλθλο 

προςωπικό, αποτελεί ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ κάκε επιχείρθςθσ και 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιβίωςι τθσ. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ των πρακτικϊν τθσ Διοίκθςθσ 

Ανκρϊπινων Ρόρων ςε κζματα όπωσ θ προςζλκυςθ και επιλογι υποψθφίων, θ 

εκπαίδευςθ προςωπικοφ και τα ςυςτιματα αμοιβϊν που εφαρμόηονται ςε 

επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου, που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικι αγορά. 

Στο Αϋ Μζροσ τθσ εργαςίασ (Κεφάλαια 1,2,3,4) γίνεται θ κεωρθτικι μελζτθ του 

κζματοσ μζςω ελλθνικισ και ξενόγλωςςθσ βιβλιογραφίασ. Στο πρϊτο κεφάλαιο 

γίνεται παράκεςθ των ςθμαντικότερων οριςμϊν τθσ ζννοιασ «Διοίκθςθ 
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Ανκρϊπινων Ρόρων», αναλφεται θ ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ και περιγράφονται οι 

ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ του τμιματοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Στο δεφτερο 

κεφάλαιο χτίηεται το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ προςζλκυςθσ και επιλογισ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αρχικά διατυπϊνονται οι ςκοποί και θ ςθμαςία τθσ 

διαδικαςίασ προςζλκυςθσ, ενϊ περιγράφονται οι ςθμαντικότερεσ μζκοδοι 

εςωτερικισ και εξωτερικισ προςζλκυςθσ. Στθ ςυνζχεια γίνεται αναφορά των 

ςτόχων και τθσ ςθμαςίασ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και αναλφονται οι 

αποτελεςματικότερεσ μζκοδοι επιλογισ.  

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυςθ των ςτόχων και τθσ ςθμαςίασ 

τθσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, ενϊ περιγράφονται τα ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ (εντοπιςμόσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, ςχεδιαςμόσ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων, επιλογι μεκόδων εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ, εφαρμογι και 

αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ). Τζλοσ ςτο τζταρτο κεφάλαιο αναφζρονται οι ςτόχοι 

και θ χρθςιμότθτα των ςυςτθμάτων αμοιβϊν, αναλφονται οι παράγοντεσ 

κακοριςμοφ του επιπζδου των αμοιβϊν, περιγράφονται τα είδθ των ςυςτθμάτων 

αμοιβϊν (ςτακερϊν και μεταβλθτϊν), ενϊ παρουςιάηονται οι πρόςκετεσ παροχζσ 

και οι ομαδικζσ αμοιβζσ που δίνονται ςτουσ εργαηόμενουσ από τισ επιχειριςεισ. 

Στο Βϋ Μζροσ τθσ εργαςίασ (Κεφάλαια 5,6) αναλφεται θ πρακτικι διάςταςθ του 

ηθτιματοσ. Συγκεκριμζνα, πραγματοποιείται ζρευνα αναφορικά με τισ πρακτικζσ 

τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων (προςζλκυςθ και επιλογι, εκπαίδευςθ και 

ςυςτιματα αμοιβϊν) ςε επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου, ζτςι ϊςτε να διερευνθκεί 

το κατά πόςο εφαρμόηονται ςτθν πράξθ οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ ςτθ ςθμερινι 

ελλθνικι πραγματικότθτα. Στο πζμπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι ςτόχοι και τα 

περιεχόμενα τθσ ζρευνασ, θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ, ενϊ παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα αυτισ ανά ερϊτθςθ. Τζλοσ ςτο ζκτο και τελευταίο κεφάλαιο τθσ 

εργαςίασ γίνεται παρουςίαςθ των ςυμπεραςμάτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΡΟΩΝ 

 

1.1. ΟΙΣΜΟΣ 

Τα τελευταία χρόνια ολοζνα και περιςςότερεσ γίνονται οι ςυηθτιςεισ γφρω από 

τθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων (Δ.Α.Ρ.). Ζνασ από τουσ κφριουσ λόγουσ είναι ότι θ 

εργαςία ςτουσ οργανιςμοφσ τα τελευταία 15 χρόνια ζχει αλλάξει κατά ζνα πολφ 

μεγάλο βακμό, με τζτοιο τρόπο ϊςτε ζννοιεσ όπωσ οι ικανότθτεσ, θ καριζρα και θ 

απαςχόλθςθ ζχουν πάρει ζνα διαφορετικό πλζον νόθμα (Beardwell and Holden, 

1997). Γι’ αυτό και θ διοίκθςθ του ανκρϊπινου παράγοντα αποτελεί ζναν από τουσ 

πρωταγωνιςτζσ ςτο πεδίο τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

Ρριν ορίςουμε όμωσ τθν ζννοια τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων, κα ιταν 

χριςιμο να δοφμε τι ςθμαίνει «ανκρϊπινο κεφάλαιο». Κατά τουσ Hitt, Ireland και 

Hoskisson το «ανκρϊπινο κεφάλαιο» αναφζρεται ςτθ γνϊςθ και τισ ικανότθτεσ 

ολόκλθρου του ανκρϊπινου δυναμικοφ μιασ επιχείρθςθσ. Απ’ αυτι τθν άποψθ, οι 

υπάλλθλοι μποροφν να ειδωκοφν ωσ κεφαλαιουχικόσ πόροσ που χρειάηεται 

επζνδυςθ (Hitt, Ireland and Hoskisson, 1999). Επίςθσ, το ανκρϊπινο κεφάλαιο 

μπορεί να οριςτεί ωσ θ γνϊςθ, οι ικανότθτεσ και οι επιδεξιότθτεσ των ατόμων που 

ζχουν κάποια οικονομικι αξία ς’ ζναν οργανιςμό (Sherman, Bohlander and Snell, 

1998). Οι ίδιοι ςυγγραφείσ υποςτθρίηουν πωσ ο όροσ «ανκρϊπινοι πόροι» 

υποδθλϊνει ότι οι άνκρωποι ζχουν δυνατότθτεσ που οδθγοφν τθν οργανωτικι 

απόδοςθ. «Ανκρϊπινοι πόροι» ονομάηονται οι άνκρωποι που εργάηονται ςε μία 

επιχείρθςθ προκειμζνου να φζρουν εισ πζρασ οριςμζνεσ εργαςίεσ, ζργα και 

λειτουργίεσ, με αντάλλαγμα μιςκοφσ, πλθρωμζσ και άλλα βραβεία (DeNisi and 

Griffin, 2001). 

Αφοφ ορίςαμε τθν ζννοια του ανκρϊπινου κεφαλαίου και εκείνθ των 

ανκρϊπινων πόρων, ασ εξετάςουμε τι ςθμαίνει ο όροσ «Διοίκθςθ Ανκρϊπινων 

Ρόρων». Ζχει αναφερκεί ότι θ Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων, που κα 

χρθςιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο «Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ», 
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αποτελείται από εκείνεσ τισ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχεδιαςτεί για να 

ςυντονίηουν τουσ ανκρϊπουσ ενόσ οργανιςμοφ (Byars and Rue, 1991). Οι 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνουν τισ αποφάςεισ που πρζπει κανείσ να πάρει 

ωσ προσ τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ, τον 

ςυντονιςμό ςτο ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων εργαςίασ, αλλά και δραςτθριότθτεσ 

όπωσ θ επιλογι, θ εκπαίδευςθ και θ ανάπτυξθ, θ ςυμβουλι, θ υποκίνθςθ και θ 

αναγνϊριςθ των εργαηομζνων (Βουλγαρίδου, 2003). Οι Cascio και Awad ορίηουν τθ 

Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων ωσ τθν προςζλκυςθ, επιλογι, διατιρθςθ, ανάπτυξθ 

και χρθςιμοποίθςθ των ανκρϊπινων πόρων με ςκοπό τθν επίτευξθ ατομικϊν και 

οργανωτικϊν ςτόχων (Cascio and Awad, 1981). Κάποιοι ςυγγραφείσ υποςτθρίηουν 

ότι θ Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων δεν κα πρζπει πια να κεωρείται ωσ ζνασ κλάδοσ 

που αςχολείται μόνο με τουσ ανκρϊπουσ, αλλά θ πρόκλθςθ των ανκρϊπινων 

πόρων πρζπει να διαςφαλίςει ότι όλεσ οι δραςτθριότθτεσ εςτιάηονται ςτισ 

επιχειρθματικζσ ανάγκεσ. Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να ταιριάηουν μεταξφ 

τουσ ςαν ζνα ςφςτθμα και κα πρζπει να ευκυγραμμίηονται με τισ ςτρατθγικζσ των 

ανκρϊπινων πόρων, οι οποίεσ με τθ ςειρά τουσ, κα πρζπει να ευκυγραμμίηονται με 

εκείνεσ τθσ επιχείρθςθσ (Wilkinson, Redman, Snape and Marchington, 1998). 

Οι DeNisi και Griffin ορίηουν τθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ωσ το 

κατανοθτό ςφνολο από διοικθτικζσ δραςτθριότθτεσ και ζργα που ςχετίηονται με τθν 

ανάπτυξθ και τθ διατιρθςθ ενόσ καταρτιςμζνου εργατικοφ δυναμικοφ με τρόπουσ 

που ςυνειςφζρουν ςτθν οργανωτικι αποτελεςματικότθτα (DeNisi and Griffin, 2001). 

Τζλοσ ζνασ άλλοσ οριςμόσ που ζχει διατυπωκεί είναι ο εξισ: «ωσ Διοίκθςθ 

Ανκρϊπινων Ρόρων νοείται ζνα ςφνολο ενεργειϊν, ςτρατθγικϊν και λειτουργικϊν, 

που πρζπει να γίνουν για να μπορεί θ επιχείρθςθ να αποκτιςει, διατθριςει κι 

αξιοποιιςει ικανοφσ εργαηομζνουσ που κα εκτελοφν επιτυχϊσ και με παραγωγικό 

τρόπο το ζργο τουσ» (Χυτιρθσ, 2001). 
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1.2. ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΣΘΜΑΣΙΑ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΡΟΩΝ 

Σε ζνα ιδιαίτερο ανταγωνιςτικό περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργοφν οι 

επιχειριςεισ ςιμερα, οι πιζςεισ που αντιμετωπίηουν είναι τζτοιεσ, ϊςτε να 

απαιτείται ριηικι ανακεϊρθςθ των παραδοςιακϊν τρόπων διοίκθςισ τουσ. Οι 

πιζςεισ αυτζσ αφοροφν τθν παγκοςμιοποίθςθ του ανταγωνιςμοφ και των 

πολυεκνικϊν ςυμμαχιϊν που αναπτφςςονται, τθ ςταδιακά μειοφμενθ 

καταναλωτικι ηιτθςθ, τθ διαφοροποίθςθ των αγορϊν εργαςίασ και τισ πολιτικζσ 

ανακατατάξεισ που απαιτοφν αλλαγι επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ (Σακκά και 

Χαϊδοφ, 2009). Οι Hamel και Prahalad υποςτθρίηουν ότι για να μπορζςει μια 

επιχείρθςθ να διαφοροποιθκεί από τισ άλλεσ, κα πρζπει τα ςτελζχθ τθσ να 

εκπαιδεφονται ςτο «πϊσ να ςκζφτονται κάτι» και όχι ςτο «πϊσ να εκτελοφν κάτι» 

(Hamel and Prahalad, 1996). Αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να ανακεωροφν τισ 

απόψεισ τουσ και να ςκζπτονται διαφορετικά και με προοπτικι το μζλλον όςον 

αφορά τον ανταγωνιςμό, τθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι και τον τρόπο οργάνωςθσ. 

Στθ νζα αυτι πραγματικότθτα, που διαμορφϊνεται, το ανκρϊπινο δυναμικό 

μιασ επιχείρθςθσ αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία. Σφμφωνα με τον Κανελλόπουλο, μια 

επιχείρθςθ πρζπει να λειτουργιςει «με και διαμζςου ανκρϊπων», ενϊ ο βακμόσ 

κατά τον οποίο είναι ικανόσ να πετφχει τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ τθσ εξαρτάται 

από το πόςο αποτελεςματικά εργάηεται το τμιμα προςωπικοφ (Κανελλόπουλοσ, 

2002). Οι άνκρωποι είναι εκείνοι που κα προβλζψουν, κα εκτιμιςουν, κα 

οργανϊςουν και κα υλοποιιςουν τθ νζα ςτρατθγικι, κατευκυνόμενοι από μια 

ςυγκεκριμζνθ φιλοςοφία. Ζτςι θ ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων 

Ρόρων αναφζρεται ςτθν ςυςτθματικι ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ ενεργειϊν που 

αφοροφν τθν διοίκθςθ των εργαηόμενων μιασ επιχείρθςθσ, με ςκοπό τθν επίτευξθ 

των ςτρατθγικϊν ςκοπϊν και ςτόχων αυτισ (Χριςτοποφλου, 2011). Τα βαςικότερα 

κζματα τα οποία περιλαμβάνει θ ςφγχρονθ ςτρατθγικι Διοίκθςθ Ανκρϊπινων 

Ρόρων αφοροφν κζματα όπωσ τθν ευελιξία των όρων εργαςίασ, τθν ποιότθτα, τθν 

αφοςίωςθ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ και τθ ςυνεχι μάκθςθ.                                       
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1.3. ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Το τμιμα ανκρϊπινου δυναμικοφ μιασ επιχείρθςθσ ζχει να επιτελζςει μια ςειρά 

αλλθλοεξαρτϊμενων λειτουργιϊν, απαραίτθτων για τθν βιωςιμότθτα τθσ ςε ζνα 

ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Πλα τα διευκυντικά ςτελζχθ με ευκφνεσ Διοίκθςθσ 

Ανκρωπίνων Ρόρων πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ νομικζσ, πολιτικζσ, οικονομικζσ, 

κοινωνικζσ, πολιτιςτικζσ και τεχνολογικζσ δυνάμεισ όταν εκτελοφν δραςτθριότθτεσ 

Δ.Α.Ρ (Ραναγιάρθσ, 2008). Οι βαςικότερεσ λειτουργίεσ του τμιματοσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ είναι οι ακόλουκεσ: 

1. Ανάλυςθ και Ρεριγραφι Θζςθσ Εργαςίασ 

Το τμιμα ανκρϊπινου δυναμικοφ ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθν αναλυτικι περιγραφι 

των κζςεων εργαςίασ για διάφορα τμιματα τθσ επιχείρθςθσ, των κακθκόντων και 

τον αναμενόμενο τρόπο εκπλιρωςισ τουσ, των ςυνκθκϊν εργαςίασ, των 

απαιτιςεων κάκε κζςεωσ ςε εξειδίκευςθ, τθν προχπθρεςία, τισ δεξιότθτεσ και τα 

προςωπικά χαρακτθριςτικά του κατόχου, ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ ςυνειςφορά 

κάκε εργαηόμενου ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ.  

2. Ρρογραμματιςμόσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Βαςικι αρμοδιότθτα του τμιματοσ είναι θ πρόβλεψθ των μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ 

επιχείρθςθσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και ο προγραμματιςμόσ του τρόπου με τον 

οποίο κα καλυφκοφν, θ καταγραφι των ειδικοτιτων και των γνϊςεων του 

προςωπικοφ όλων των τμθμάτων, θ διερεφνθςθ τθσ κινθτικότθτασ του προςωπικοφ 

και θ γνϊςθ τθσ νομοκεςίασ και των όρων τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ. 

3. Ρροςζλκυςθ και Επιλογι Ρροςωπικοφ 

Για να προςελκφςει  τουσ υποψθφίουσ για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων κζςεων 

εργαςίασ, γίνεται προϊκθςθ των διαδικαςιϊν ενθμζρωςισ τουσ, ϊςτε να 

ενδιαφερκοφν και να πειςκοφν να υποβάλουν αίτθςθ οι πλζον κατάλλθλοι. Αφοφ 

προςελκφςουν τουσ υποψιφιουσ, γίνεται θ επιλογι μζςω δοκιμαςιϊν ι τεχνικϊν, 

ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν οι πλζον κατάλλθλοι για τθν ςτελζχωςθ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
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4. Εκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ 

Κφριεσ αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ είναι θ διάγνωςθ και εκτίμθςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε ςυνδυαςμό πάντα με τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ, ο 

κακοριςμόσ των ςτόχων τθσ εκπαίδευςθσ και θ επιλογι  ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν 

μεκόδων, ζτςι ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα προϊκθςθσ ςε ζνα εργαηόμενο, μζςω 

τθσ απόδοςισ του, ςε υψθλότερθ ιεραρχικά κζςθ.  

5. Αξιολόγθςθ Εργαηόμενων 

Σε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ γραμμισ, το τμιμα προςωπικοφ κακορίηει τα κριτιρια 

απόδοςθσ, ζτςι ϊςτε θ αξιολόγθςθ ενόσ εργαηόμενου να γίνεται ςφμφωνα με τουσ 

ςτόχουσ που του ζχουν ανατεκεί. Εφόςον υπάρχει ςφνδεςθ των αμοιβϊν με τθν 

παραγωγικότθτα, κακορίηει τθν δυνατότθτα προαγωγισ ι αφξθςθσ των απολαβϊν 

ενόσ εργαηόμενου. 

6. Αμοιβζσ 

Διενεργεί ζρευνα αγοράσ για τα επίπεδα μιςκϊν, κακορίηει και διαπραγματεφεται 

τα κλιμάκια αμοιβϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ διοίκθςθσ, ενϊ ςυνεργάηεται με 

τουσ υπεφκυνουσ λογιςτθρίου και τουσ οικονομικοφσ ςυμβοφλουσ για τθν ειςιγθςθ 

προγραμμάτων, που αφοροφν επιπλζον παροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ 

βραβεία (bonus), αμοιβι κατ’ αποκοπι (με το κομμάτι), ςυμμετοχι ςτα κζρδθ κ.α. 

7. Υγιεινι και Αςφάλεια Εργαηόμενων 

Διεξάγει περιοδικι ενθμζρωςθ των εργαηόμενων για τουσ κινδφνουσ που 

διατρζχουν και τουσ τρόπουσ προςταςίασ τουσ, ενϊ οργανϊνει προγράμματα 

εκπαίδευςθσ για τθν προςταςία τουσ από ατυχιματα ςτο χϊρο εργαςίασ. Διερευνά 

τθν ςυμπεριφορά του προςωπικοφ και προςπακεί να ερμθνεφςει πικανι 

δυςαρζςκεια, ϊςτε να ειςθγθκεί τα κατάλλθλα προγράμματα βελτίωςθσ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ ςτον εργαςιακό χϊρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΡΟΣΕΛΚΥΣΘ ΚΑΙ ΕΡΙΛΟΓΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

2.1. ΡΟΣΕΛΚΥΣΘ: ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΘΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Θ λειτουργία τθσ προςζλκυςθσ προςωπικοφ ορίηεται ωσ «θ διαδικαςία 

εντοπιςμοφ και πρόςκλθςθσ κατάλλθλων ατόμων (τόςο μζςα από τθν επιχείρθςθ 

όςο και κυρίωσ απ’ ζξω) για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων» (Χυτιρθσ, 2001). Θ 

διαδικαςία αυτι, όςο και να φαίνεται απλι, ςτθν πραγματικότθτα είναι 

πολυςφνκετθ και περιλαμβάνει ζναν αρικμό βθμάτων και αποφάςεων που πρζπει 

να λθφκοφν, ζτςι ϊςτε θ επιχείρθςθ να μπορζςει ςτο τζλοσ να επιλζξει το πλζον 

κατάλλθλο άτομο, το οποίο κα ςτελεχϊςει μια ςωςτά ςχεδιαςμζνθ κζςθ. Στισ 

μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ, το τμιμα ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι υπεφκυνο 

για τθ διαδικαςία προςζλκυςθσ προςωπικοφ. Σε μικρζσ επιχειριςεισ, θ προςζλκυςθ 

είναι πικανό να διαχειρίηεται από διάφορουσ διευκυντζσ. Πςον αφορά τουσ 

υπεφκυνουσ προςζλκυςθσ, αξίηει να τονιςτεί ότι μποροφν να επθρεάςουν τθν 

απόφαςθ του υποψθφίου για αποδοχι ι απόρριψθ τθσ κζςθσ εργαςίασ 

(Ραναγιάρθσ, 2008). 

Θ προςζλκυςθ είναι μια πολφ δαπανθρι διαδικαςία για τθν επιχείρθςθ, κακϊσ  

περιλαμβάνονται ς’ αυτιν τα ζξοδα διαφιμιςθσ, οι μετακινιςεισ του προςωπικοφ 

και του υποψθφίου, οι αμοιβζσ των ςυμβοφλων πρόςλθψθσ (εφόςον 

χρθςιμοποιθκοφν), το κόςτοσ ειςαγωγισ και το κόςτοσ μιασ λάκοσ επιλογισ (Σακκά 

και Χαϊδοφ, 2009). Θ διαδικαςία αυτι, όπωσ είναι φυςικό, διαφζρει ςε μεγάλο 

βακμό από μια επιχείρθςθ ςε άλλθ, ανάλογα το μζγεκοσ τθσ κακεμίασ, τον κλάδο 

μζςα ςτον οποίο δραςτθριοποιείται, τθν αγορά εργαςίασ, το ανταγωνιςτικό 

περιβάλλον, ακόμθ και τον τρόπο με τον οποίο αςκείται θ διοίκθςθ. 

Θ διαδικαςία τθσ προςζλκυςθσ κεωρείται ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

βιωςιμότθτα και ανταγωνιςτικότθτα μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ προετοιμάηεται μζςω 

αυτισ θ είςοδοσ του ςυντελεςτι εργαςία ςτουσ κλάδουσ τθσ επιχείρθςθσ. Ρζραν 

του προαναφερκζντοσ κφριου ςκοποφ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, με τθν προςζλκυςθ 
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επιδιϊκεται  ο κακοριςμόσ των ςθμερινϊν και μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ ςε 

ςυνδυαςμό με τον προγραμματιςμό ανκρϊπινων πόρων και τθν ανάλυςθ εργαςίασ 

(job description). Επιπλζον ςκοποί τθσ διαδικαςίασ είναι ο αυξανόμενοσ αρικμόσ 

ικανϊν υποψθφίων με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ και ο υψθλόσ δείκτθσ 

επιτυχίασ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ, μειϊνοντασ τουσ προφανϊσ ακατάλλθλουσ 

υποψθφίουσ (Χυτιρθσ, 2001). Επιπρόςκετεσ επιδιϊξεισ είναι θ μείωςθ τθσ 

πικανότθτασ ςφντομθσ εκελοφςιασ αποχϊρθςθσ των επιλεγμζνων ςτελεχϊν και θ 

βραχυπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ αφξθςθ τθσ επιχειρθματικισ και ατομικισ 

αποτελεςματικότθτασ. Τζλοσ ενιςχφεται θ εικόνα τθσ επιχείρθςθσ, ϊςτε ακόμα και 

οι απορριφκζντεσ υποψιφιοι να ςχθματίςουν κετικι ιδζα για τθν επιχείρθςθ και τα 

προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ τθσ (Schuler and Huber, 1993).  

Θ προζλκυςθ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτουσ κλάδουσ μιασ επιχείρθςθσ, γι’ αυτό 

άλλωςτε τθν κφρια ευκφνθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ ζχει το τμιμα ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. Με τθν διαδικαςία τθσ προςζλκυςθσ παρζχεται  ςτθν επιχείρθςθ 

πλθκϊρα καταρτιςμζνων υποψθφίων για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων. Επιπλζον 

θ επιτυχία τθσ επιλογισ προςωπικοφ εξαρτάται άμεςα από τον αρικμό των 

καταρτιςμζνων υποψθφίων που ζχει αποκτιςει θ επιχείρθςθ ςτο ςτάδιο αυτισ. 

Τζλοσ αξίηει να ςθμειωκεί ότι με τθν κατάλλθλθ προςζλκυςθ, αυξάνεται θ 

οργανωτικι αποτελεςματικότθτα και διαςφαλίηεται το κφροσ τθσ επιχείρθςθσ 

(Ahmad and Schroeder, 2002). 

 

2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ 

Θ προςζλκυςθ των εργαηόμενων ςε μια επιχείρθςθ μπορεί να γίνει είτε από το 

εςωτερικό τθσ (εςωτερικι πθγι προςζλκυςθσ), είτε από το εξωτερικό τθσ 

(εξωτερικι πθγι προςζλκυςθσ). Θ προϊκθςθ εργαηομζνων από το εςωτερικό 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ από αρκετζσ επιχειριςεισ ωσ ανταμοιβι τθσ καλισ 

απόδοςθσ ςτθν εργαςία. Ωςτόςο, θ διαιϊνιςθ των παλιϊν τρόπων λειτουργίασ είναι 

το κφριο μειονζκτθμά τθσ, εφόςον ακολουκείται αποκλειςτικά μόνθ τθσ. Αντίκετα θ 

εξωτερικι προςζλκυςθ ενδείκνυται κυρίωσ για τθν πρόςλθψθ εργαηομζνων με 
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διαφορετικό υπόβακρο και νζεσ καινοτόμεσ ιδζεσ, ϊςτε θ επιχείρθςθ να αποκτιςει 

ικανότθτεσ που δε διακζτει το προςωπικό τθσ (Χατηθδιμα, 2008). Μειονεκτιματα 

τθσ ςτρατολόγθςθσ εργαηόμενων από το εξωτερικό τθσ επιχείρθςθσ είναι χρόνοσ 

προςαρμογισ που χρειάηονται οι νζοι εργαηόμενοι και ο αρνθτικόσ αντίκτυποσ 

ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ εργαηόμενουσ, λόγω τθσ μθ προϊκθςθσ αυτϊν ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ (Ραπαλεξανδρι και Μπουραντάσ, 2002). 

Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν ςυνδυαςμό εςωτερικϊν και 

εξωτερικϊν μεκόδων προςζλκυςθσ. Θ προςζλκυςθ από το εςωτερικό είναι 

περιςςότερο κατάλλθλθ για τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε 

περιβάλλον που αλλάηει με αργοφσ ρυκμοφσ. Αντίκετα περιςςότερθ ζμφαςθ ςτισ 

εξωτερικζσ πθγζσ προςζλκυςθσ, με παράλλθλθ ανάπτυξθ των εςωτερικϊν πθγϊν, 

πρζπει να δοκεί από επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςε περιβάλλον που 

μεταβάλλεται ταχζωσ και ςε ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ, π.χ. πολυεκνικζσ, 

τράπεηεσ (Mathis  and Jackson, 1994). Ο Ρίνακασ 1 ςυνοψίηει τισ ςθμαντικότερεσ 

μεκόδουσ εςωτερικισ και εξωτερικισ προςζλκυςθσ: 

Ρίνακασ 1. Μζκοδοι Εςωτερικισ και Εξωτερικισ Ρροςζλκυςθσ 

 

 Μζκοδοι Εςωτερικισ προςζλκυςθσ                Μζκοδοι Εξωτερικισ Ρροςζλκυςθσ 

      • Ρροαγωγζσ                                                         • Γραφεία Ευρζςεωσ Εργαςίασ 

      • Μετακζςεισ                                                        • Εταιρίεσ Ενοικίαςθσ Εργαηόμενων 

      • Εναλλαγι Θζςεων Εργαςίασ                           • Ανταγωνίςτριεσ Εταιρίεσ 

      • Επαναπροςλιψεισ                                            • Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 

      • Βάςεισ Δεδομζνων                                            • Αγγελίεσ ςτα Μ.Μ.Ε. 

      • Συςτάςεισ                                                            • Επαγγελματικοί Σφνδεςμοι 

      • Ρρϊθν Εργαηόμενοι                                          • Internet 

                                                         • Ρρακτικι Άςκθςθ 
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2.2.1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ 

1. Ρροαγωγζσ 

Ρρόκειται για μία από τισ ςυνθκζςτερεσ μεκόδουσ κάλυψθσ των κενϊν κζςεων 

εργαςίασ ςε μια επιχείρθςθ. Βαςίηεται ςτθν πρόςλθψθ ατόμων που ενδεχομζνωσ 

να διακζτουν περιςςότερα προςόντα από τα απαιτοφμενα και να επιδζχονται 

περαιτζρω εκπαίδευςθ για πιο υπεφκυνεσ κζςεισ. Βαςικά πλεονεκτιματα τθσ 

μεκόδου αυτισ είναι θ ενκάρρυνςθ του θκικοφ των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ 

και θ μεγάλθ εξοικονόμθςθ χρόνου και κόςτουσ ςε ςχζςθ με τισ μεκόδουσ 

εξωτερικισ προςζλκυςθσ (Cherrington, 1995). Αρνθτικά τθσ μεκόδου αυτισ είναι θ 

πικανι δυςκολία εφρεςθσ ικανϊν ςτελεχϊν εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και θ απουςία 

αμερόλθπτων αντικειμενικϊν κριτθρίων κατά τθν τελικι αξιολόγθςθ. 

2. Μετακζςεισ 

Ρρόκειται για τθν δεφτερθ κατά ςειρά μζκοδο εςωτερικισ προςζλκυςθσ. Μ’ αυτιν 

τθ μζκοδο  προωκοφνται τα ςτελζχθ που διακζτουν ευρεία άποψθ και όραμα για τθ 

μελλοντικι πορεία τθσ επιχείρθςθσ. Βαςικά κριτιρια μετάκεςθσ αποτελοφν θ 

αρχαιότθτα και οι ικανότθτεσ ενόσ εργαηόμενου (Ραναγιάρθσ, 2008). 

3. Εναλλαγι Θζςεων Εργαςίασ 

Θ εναλλαγι κζςεων εργαςίασ τισ περιςςότερεσ φορζσ είναι προςωρινι όταν θ 

μετάκεςθ είναι μόνιμθ. Κφρια εφαρμογι τθσ μεκόδου αυτισ αποτελεί θ 

εκπαίδευςθ ςτελεχϊν όλων των διοικθτικϊν επιπζδων και περιςςότερο των 

κατϊτερων και μεςαίων. Μειονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι το υψθλό κόςτοσ 

μετακίνθςθσ των ςτελεχϊν. 

4. Επαναπροςλιψεισ 

Οι επαναπροςλιψεισ αποτελοφν αρκετά ςυμφζρουςα μζκοδο εςωτερικισ 

προςζλκυςθσ απ’ άποψθ κόςτουσ για τισ επιχειριςεισ, κακϊσ μπορεί να 

πραγματοποιθκοφν και μζςω τθλεφϊνου (Schuler and Huber, 1993). Τα πρϊθν 

ςτελζχθ που κα επαναπροςλθφκοφν ζχουν αποκτιςει οικειότθτα με τθν φιλοςοφία 

και τθν κουλτοφρα τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ είναι γνωςτι θ απόδοςθ που καταβάλουν. 

Πμωσ εγκυμονεί ο κίνδυνοσ τθσ αμφίβολθσ δζςμευςθσ και αφοςίωςθσ τουσ ςτθν 
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επιχείρθςθ, όπωσ επίςθσ και θ εναλλακτικι απαςχόλθςι τουσ ςε ανταγωνίςτρια 

επιχείρθςθ, κακϊσ θ μζκοδοσ αυτι προτιμάται κυρίωσ από τισ επιχειριςεισ 

εποχιακϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν. 

5. Βάςεισ Δεδομζνων 

Ρρόκειται για μια θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων, που δθμιουργεί θ επιχείρθςθ για 

κάκε εργαηόμενο τθσ, καταγράφοντασ τα προςόντα, τισ δεξιότθτεσ, τα 

χαρακτθριςτικά, τισ αδυναμίεσ και τουσ περιοριςμοφσ τουσ (Χυτιρθσ, 2001). Ζτςι 

όταν δθμιουργθκεί μία κενι κζςθ εργαςίασ αναηθτοφνται ςτθ βάςθ δεδομζνων οι 

εργαηόμενοι που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ κενισ κζςθσ εργαςίασ και 

επιλζγεται ο καταλλθλότεροσ εξ αυτϊν. 

6. Συςτάςεισ 

Στθν προςπάκεια αναηιτθςθσ εργαςίασ, πολλά άτομα προςεγγίηουν οικεία ς’ 

αυτοφσ πρόςωπα προκειμζνου να τουσ βοθκιςουν ςτθν διαδικαςία εξεφρεςθσ 

εργαςίασ. Γνωρίηοντασ τθν φπαρξθ κενισ κζςθσ, οι υπάρχοντεσ εργαηόμενοι 

διαπιςτϊνουν αν ταιριάηει το άτομο με τθν κενι αυτι κζςθ και προτείνουν το 

άτομο ςτθν επιχείρθςθ. Ρλεονζκτθμα τθσ μεκόδου αυτισ είναι ότι υπάλλθλοι κα 

προτείνουν άτομα που κεωροφν κατάλλθλα για τθ κζςθ και  δε κα διακινδυνζψουν 

να προτείνουν κάποιο μθ κατάλλθλο, λόγω τθσ ευκφνθσ που επωμίηονται και οι 

ίδιοι. Αντίκετα πικανι είναι θ φπαρξθ ςυγκροφςεων και δυςάρεςτων καταςτάςεων 

εξαιτίασ αδιαφάνειασ ςτθν μζκοδο αυτι (Cherrington, 1995). 

7. Ρρϊθν Εργαηόμενοι 

Οι πρϊθν εργαηόμενοι κεωροφνται εςωτερικι πθγι προςζλκυςθσ με τθν ζννοια ότι 

ζχουν δεςμοφσ με τθν επιχείρθςθ. Ρλεονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ είναι το 

χαμθλό κόςτοσ και ότι θ απόδοςι των πρϊθν εργαηόμενων είναι γνωςτι (Χυτιρθσ, 

2001). Θ πικανι όμωσ εκδικθτικότθτα των επαναπροςλθφκζντων εργαηομζνων, θ 

παραβίαςθ των εμπορικϊν μυςτικϊν και θ δυςαρζςκεια από εργαηομζνουσ που 

ζχουν παραμείνει ςτθν επιχείρθςθ, αποτελοφν τα κφρια μειονεκτιματα τθσ 

μεκόδου αυτισ (Mathis  and Jackson, 1994). 
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2.2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ 

1. Γραφεία Ευρζςεωσ Εργαςίασ 

Στόχοσ τθσ μεκόδου αυτισ είναι θ ικανοποίθςθ τόςο των υποψιφιων όςο και των 

επιχειριςεων, διαδραματίηοντασ το ρόλο του «ενδιάμεςου», φζρνοντασ ςε επαφι 

τθν επιχείρθςθ με τον υποψιφιο, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν εξυπθρζτθςθ των 

ςυμφερόντων και των δφο πλευρϊν (Harris, 1996).  Τα γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ 

μπορεί να είναι δθμόςια ι ιδιωτικά. Τα δθμόςια γραφεία προςφζρουν δωρεάν τισ 

υπθρεςίεσ τουσ ςτισ επιχειριςεισ και τουσ υποψιφιουσ. Τα ιδιωτικά γραφεία 

χρθςιμοποιοφν πολφ ανεπτυγμζνεσ μεκόδουσ για τθν αναηιτθςθ εξειδικευμζνων 

ςτελεχϊν (κυρίωσ υψθλόβακμων), προςπακϊντασ να επιτφχουν τθ ςφηευξθ των 

αναγκϊν και των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν επιχείρθςθσ και ςτελζχουσ 

(Ραπαλξανδρι και Μπουραντάσ, 2002). 

2. Εταιρίεσ ενοικίαςθσ Εργαηόμενων 

Οι εταιρίεσ αυτζσ ουςιαςτικά «νοικιάηουν» τουσ εργαηόμενοφσ τουσ ς’ άλλεσ 

επιχειριςεισ και παίρνουν κάποια αμοιβι για κάκε εργαηόμενο.  Χειρίηεται όλα τα 

κζματα που αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ που «νοικιάηουν», όπωσ εκείνα τθσ 

πρόςλθψθσ, τθσ μιςκοδοςίασ, τθσ αςφάλειασ και γενικά όλα τα κζματα τθσ 

Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Θ μζκοδοσ  αυτι προςζλκυςθσ είναι ιδιαίτερα 

δθμοφιλισ ςε μικρζσ επιχειριςεισ, που αδυνατοφν για οικονομικοφσ λόγουσ να 

αναπτφξουν ζνα τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων που κα επιβλζπει όλεσ αυτζσ 

τισ διαδικαςίεσ (Χυτιρθσ, 2001). 

3. Ανταγωνίςτριεσ Εταιρίεσ 

Σε αρκετζσ επιχειριςεισ ςυχνι είναι θ προςζλκυςθ υποψιφιων από ανταγωνίςτριεσ 

εταιρίεσ για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ 

προςεγγίηουν εργαηόμενουσ που είναι γνωςτό ςτθν αγορά εργαςίασ ότι είναι 

αποδοτικοί και ιδιαίτερα ικανοί και τουσ προςφζρουν ελκυςτικζσ αμοιβζσ και 

ευκαιρίεσ ανζλιξθσ ςε υψθλότερεσ ιεραρχικά κζςεισ (Schuler and Huber, 1993). 
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4. Εκπαιδευτικά Ιδρφματα 

Τα περιςςότερα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. διακζτουν υπθρεςίεσ που προςπακοφν να 

βοθκιςουν τουσ αποφοίτουσ τουσ να βρουν απαςχόλθςθ. Οι επιχειριςεισ τείνουν 

να εςτιάηουν ςε ςχολζσ με φιμθ, με αποτζλεςμα θ ςυνζντευξθ εντόσ του 

πανεπιςτθμίου να αποτελεί ίςωσ τθν ςθμαντικότερθ πθγι προςζλκυςθσ για το 

ςτάδιο ειςαγωγισ ςε επαγγελματικζσ και επιχειρθςιακζσ κζςεισ εργαςίασ 

(Ραπαλεξανδρι και Μπουραντάσ, 2002). 

5. Αγγελίεσ ςτα Μ.Μ.Ε. 

Αν και οι αγγελίεσ ζχουν υψθλότερο κόςτοσ και παράγουν λιγότερο επικυμθτοφσ 

υποψιφιουσ ζναντι των άμεςων αιτιςεων και ςυςτάςεων, χρθςιμοποιοφνται από 

πολλζσ επιχειριςεισ εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ κάλυψθσ των κενϊν κζςεων εργαςίασ 

μόνο από αιτιςεισ και ςυςτάςεισ. Για να ζχουν τθν αποτελεςματικότθτα που 

επικυμοφν οι επιχειριςεισ, κα πρζπει οι αγγελίεσ να είναι να είναι ςαφείσ και 

ξεκάκαρεσ ωσ προσ ςε ποιουσ απευκφνονται, να εμπεριζχουν τισ προδιαγραφζσ τθσ 

κζςθσ και να αναφζρουν ρθτά τθν θμερομθνία λιξθσ αποςτολισ των αιτιςεων. 

Anthony, Perrewe and Kacmar, 1999). 

6. Επαγγελματικοί Σφνδεςμοι 

Οι επαγγελματικοί ςφνδεςμοι αποτελοφν ςθμαντικι πθγι υποψθφίων κυρίωσ 

τεχνικϊν επαγγελμάτων. Μερικά ςωματεία, προςφζρουν υπθρεςίεσ ευρζςεωσ 

απαςχόλθςθσ και μποροφν να παρζχουν υποψθφίουσ, ιδιαίτερα για τισ 

βραχυχρόνιεσ ανάγκεσ των επιχειριςεων (Ραναγιάρθσ, 2008). Οι εργοδότεσ 

ζρχονται ςε επαφι με το ςυγκεκριμζνο ςφνδεςμο ι ςωματείο, ϊςτε να 

πλθροφορθκοφν για τθ διακεςιμότθτα των υποψθφίων και για τισ απαιτιςεισ που 

κζτουν ςτουσ εργοδότεσ. 

7. Διαδίκτυο 

Τα τελευταία χρόνια θ χριςθ του διαδικτφου (internet) από πολλζσ επιχειριςεισ, 

για προςζλκυςθ υποψιφιων εργαηόμενων, αυξάνεται ςυνεχϊσ. Αποτελεί ζναν από 

τουσ ευκολότερουσ και ανζξοδουσ τρόπουσ για τθν παραλαβι αιτιςεων από τισ 

επιχειριςεισ, δίνοντασ τθν δυνατότθτα ς’ αυτζσ ςυνεργαςίασ με τουσ μεγαλφτερουσ 

ιςτότοπουσ εφρεςθσ εργαςίασ. Μειονζκτθμα τθσ χριςθσ του διαδικτφου ωσ μζςου 
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προςζλκυςθσ αποτελεί θ λιψθ ςχετικά πολλϊν ακατάλλθλων αιτιςεων οι οποίεσ 

πρζπει να εξεταςτοφν, αυξάνοντασ ζτςι τον χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ για 

τισ επιχειριςεισ (Beardwell, Holden and Claydon, 2003). 

8. Ρρακτικι Άςκθςθ 

Ρολλζσ επιχειριςεισ προςλαμβάνουν φοιτθτζσ για πρακτικι άςκθςθ κατά τθ 

διάρκεια του καλοκαιριοφ ι με ςφμβαςθ μερικισ απαςχόλθςθσ κατά τθ διάρκεια 

του ζτουσ. Θ μζκοδοσ αυτι δίνει τθν δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να εκτελζςουν 

κάποιεσ δοκιμζσ όςον αφορά τθν απαςχόλθςθ, για να κακορίςουν τθν πικανι 

πρόςλθψθ ςυγκεκριμζνων ανκρϊπων με πλιρθ απαςχόλθςθ και να προςελκφςουν 

τουσ καλφτερουσ υποψθφίουσ ςε κλάδουσ που παρατθρείται ζλλειψθ 

εξειδικευμζνου προςωπικοφ. Σθμαντικά μειονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ  είναι το 

υψθλό κόςτοσ, θ απαίτθςθ αρκετοφ χρόνου για επίβλεψθ των αςκοφμενων, ενϊ τα 

αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ δεν είναι πάντοτε κετικά (Ivancevich, 2003). 

 

2.3. ΕΡΙΛΟΓΘ: ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΘΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Σφμφωνα με τον Κανελλόπουλο, 
 

επιλογι προςωπικοφ είναι θ διαδικαςία, βάςει 

τθσ οποίασ μια επιχείρθςθ αποφαςίηει να προςλάβει κάποια άτομα, τα οποία ζχουν 

τα απαραίτθτα προςόντα να εκτελζςουν κάποια ςυγκεκριμζνθ εργαςία επιτυχϊσ 

(Κανελλόπουλοσ, 2002). Ρρόκειται για μια αρκετά ςφνκετθ διαδικαςία μζτρθςθσ,  

αξιολόγθςθσ και λιψθσ αποφάςεων,  κατά τθν οποία πρζπει να χρθςιμοποιοφνται 

όςο το δυνατόν πιο ζγκυρεσ, αξιόπιςτεσ και ακριβείσ μζκοδοι που να ςυγκρίνουν 

πλθροφορίεσ και να εξαςφαλίηουν τθν ορκι επιλογι. 

Θ διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ ζχει κφριο ςτόχο τθν αναγνϊριςθ των 

κατάλλθλων ατόμων, μζςα από ζνα πλικοσ υποψθφίων, που κα αποτελζςουν 

καλφτερουσ εργαηόμενουσ απ’ αυτοφσ που απορρίφκθκαν (Δαςκαλάκθ, 2009). Θ 

επιλογι αυτι είναι αρκετά ςθμαντικι, κακϊσ τα άτομα αυτά επθρεάηουν άμεςα τθν 

εφαρμογι τθσ εταιρικισ ςτρατθγικισ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ επθρεάηει τα 

κακικοντα τθσ κζςθσ. Πλα αυτά όμωσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ςτρατθγικι είναι 
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ξεκάκαρθ, κατανοθτι και αρκετά ρεαλιςτικι, ϊςτε να υπάρχουν άνκρωποι που να 

είναι ςε κζςθ να τθν υλοποιιςουν (Ξζνοσ, 2003). Τα πλεονεκτιματα μιασ 

επιτυχθμζνθσ επιλογισ είναι πολλαπλά για τθν επιχείρθςθ, κακϊσ ο κατάλλθλοσ 

υποψιφιοσ είναι περιςςότεροσ παραγωγικόσ απ’ όςουσ απορρίφκθκαν, μακαίνει 

ευκολότερα, χρειάηεται λιγότερθ εκπαίδευςθ και επίβλεψθ, ενϊ ζχει και 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ να παραμείνει ςτθν κζςθ (Σκουλάσ και Οικονομάκθ, 

1998). 

Το ζργο τθσ επιλογισ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθ λειτουργικότθτα τθσ 

επιχείρθςθσ, γι’ αυτό και πρζπει να εκτελείται από ειδικευμζνα ςτελζχθ και πάντα 

με πολλι προςοχι, κακϊσ είναι πολφ εφκολο να οδθγιςει ςε εςφαλμζνα και 

επιηιμια για τθν επιχείρθςθ ςυμπεράςματα (Ραναγιάρθσ, 2008). Κατά τθ διενζργεια 

αυτισ, τα ςτελζχθ κα πρζπει να προςζχουν τθν καλι εικόνα τθσ επιχείρθςθσ (που 

πρζπει να διατθρθκεί και να βελτιωκεί) και τθν αποφυγι παράτυπων ενεργειϊν ι 

ακατάλλθλων ςυμπεριφορϊν, που μποροφν να οδθγιςουν τθν επιχείρθςθ ςε 

νομικζσ περιπζτειεσ. (Χυτιρθσ, 2001). Θ επιλογι δε γίνεται όμωσ μόνο από τουσ 

μάνατηερ των επιχειριςεων, αλλά και από τουσ ίδιουσ τουσ υποψθφίουσ που 

αναηθτοφν δουλειά. Οι υποψιφιοι ςτθ διάρκεια αναηιτθςθσ εργαςίασ (ακόμθ και 

κάτω από το βάροσ τθσ μακρόχρονθσ ανεργίασ) επιλζγουν ςυγκεκριμζνεσ 

επιχειριςεισ, με κριτιρια όπωσ είναι το όνομα, το μζγεκοσ ι το αντικείμενο 

εργαςιϊν (Δαςκαλάκθ, 2009). 

 

2.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΙΛΟΓΘΣ 

Θ απόφαςθ για το ποιεσ μεκόδουσ κα χρθςιμοποιιςει θ επιχείρθςθ για να 

επιλζξει τα πλζον κατάλλθλα άτομα, αποτελεί ίςωσ το δυςκολότερο ςθμείο ςτθν 

όλθ διαδικαςία. Τα κριτιρια που λαμβάνουν υπόψθ οι επιχειριςεισ για τθν επιλογι 

μιασ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου είναι θ εγκυρότθτα, θ αξιοπιςτία, το κόςτοσ κακϊσ 

επίςθσ και τον χρόνο εφαρμογισ τθσ κάκε μεκόδου. Οι μζκοδοι επιλογισ 

προςωπικοφ είναι ςχεδιαςμζνεσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα 

αξιολόγθςθσ ςτον υπεφκυνο τθσ εκάςτοτε μεκόδου, των ικανοτιτων των 
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υποψθφίων ςφμφωνα με οριςμζνεσ ιδιότθτεσ (Smith and Robertson, 1993). Οι 

ςθμαντικότερεσ εξ αυτϊν που χρειάηεται οι υποψιφιοι να διακζτουν είναι 

ειλικρίνεια, ςυνζπεια, γενικζσ ικανότθτεσ και γνϊςεισ, δυνατότθτα βελτίωςθσ, 

εμπειρία, προςαρμοςτικότθτα και πολλά άλλα (Σκουλάσ και Οικονομάκθ, 1998). 

Ζνα άλλο κριτιριο που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ, κατά τθν επιλογι μεκόδου 

είναι οι αντιδράςεισ των υποψθφίων, δθλαδι πρζπει να επιλζγονται μζκοδοι που 

κεωροφνται δίκαιεσ από τουσ υποψθφίουσ για τθν αποφυγι διακρίςεων. Αυτό ζχει 

ωσ αποτζλεςμα οι υποψιφιοι να επθρεάηονται είτε κετικά είτε αρνθτικά από τισ 

μεκόδουσ που επιλζγουν οι εταιρείεσ και ζτςι να αυξάνεται ι να μειϊνεται 

αντίςτοιχα θ προςζλκυςθ των υποψθφίων (Jackson and Schuler, 2003). Στον Ρίνακα 

2 αναφζρονται οι δθμοφιλζςτερεσ μζκοδοι επιλογισ που χρθςιμοποιοφνται είτε 

από το τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, είτε από ςυμβοφλουσ 

επιχειριςεων οι οποίοι αναλαμβάνουν τθν διαδικαςία επιλογισ. 

Ρίνακασ 2.  Μζκοδοι Επιλογισ 

 

     1. Αίτθςθ (Application form) 

     2. Βιογραφικό Σθμείωμα 

     3. Συνζντευξθ 

     4. Εξετάςεισ (Tests) 

5. Ζλεγχοσ του Ραρελκόντοσ του Υποψιφιου 

     6. Ιατρικζσ Εξετάςεισ 

 

1. Αίτθςθ (Application form) 

Θ ζντυπθ αίτθςθ αποτελεί μια μορφι ςυλλογισ πλθροφοριϊν για το παρελκόν και 

τθν παροφςα κατάςταςθ του υποψιφιου εργαηόμενου. Εμπεριζχει ερωτιςεισ που 

καλφπτουν τισ βαςικζσ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ εργαςίασ όπωσ θλικία, ςπουδζσ, 

προχπθρεςία, ςυςτάςεισ κ.α. Οι ζντυπεσ αιτιςεισ αποτελοφν ζνα πολφ χριςιμο 

εργαλείο, ςυνδυαςμζνο βζβαια, με άλλεσ μεκόδουσ επιλογισ επειδι ακριβϊσ 
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δίνουν τθν δυνατότθτα να ςυλλεχκοφν ςτοιχεία, που δεν μποροφν να ςυλλεχκοφν 

με άλλουσ τρόπουσ (Jackson & Schuler ,2003). Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ 

προτιμοφν τθν αίτθςθ ζναντι οποιαςδιποτε άλλθσ μεκόδου επιλογισ, διότι 

αποτελεί τθν πιο αντικειμενικι πθγι άντλθςθσ πλθροφοριϊν, ςυμβάλλοντασ ζτςι 

ςτθν ίςθ μεταχείριςθ των υποψθφίων (Χυτιρθσ, 2001). 

2. Βιογραφικό Σθμείωμα 

Επιπρόςκετα με τθν αίτθςθ ι ωσ υποκατάςτατο αυτισ είναι το βιογραφικό 

ςθμείωμα, το οποίο ςυντάςςεται από τον υποψιφιο εργαηόμενο με ςκοπό να 

παρουςιάςει ςτον εργοδότθ πλθροφορίεσ ςχετικά με το παρελκόν του ( Schuler and 

Huber, 1993). Θ ςωςτι ςυγγραφι του είναι πολφ ςθμαντικι, κακϊσ αποτελεί μία 

πρϊτθ εντφπωςθ του υποψθφίου απζναντι ςε κάποιο πικανό μελλοντικό εργοδότθ. 

Το βιογραφικό ςθμείωμα παρζχει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τον υποψιφιο όπωσ 

προςωπικά ςτοιχεία και ανϊτατεσ ςπουδζσ, υποτροφίεσ-διακρίςεισ-βραβεία, 

επαγγελματικι εμπειρία, ςεμινάρια-επιμόρφωςθ, δθμοςιεφςεισ άρκρων, γνϊςεισ 

πλθροφορικισ, γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν, ενδιαφζροντα και ςτρατιωτικζσ 

υποχρεϊςεισ του υποψθφίου κακϊσ επίςθσ και ςυςτάςεισ από προθγοφμενουσ 

εργοδότεσ του (Δαςκαλάκθ, 2009). 

3. Συνζντευξθ 

Θ ςυνζντευξθ είναι μια από τισ δθμοφιλζςτερεσ μεκόδουσ επιλογισ προςωπικοφ 

αλλά και θ πιο διαδεδομζνθ (Κάντασ, 1998). Είναι ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

διαδικαςίασ πρόςλθψθσ κακϊσ και ζνα κομμάτι που ο περιςςότεροσ κόςμοσ κεωρεί 

το πιο κρίςιμο, δφςκολο αλλά και αγχωτικό (Βιταντηάκθσ και Descoin, 1993). Ο 

βαςικόσ ςκοπόσ τθσ διαδικαςίασ αυτισ είναι θ  αρχικι εξζταςθ των υποψθφίων και 

θ  απόρριψθ εκείνων που προφανϊσ δεν ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

κζςθσ εργαςίασ. Με τθν ςυνζντευξθ μεγιςτοποιείται θ αποτελεςματικότθτα των 

διαδικαςιϊν επιλογισ, ενϊ παράλλθλα παρζχεται θ δυνατότθτα πλθροφόρθςθσ του 

υποψθφίου για μια άλλθ κενι κζςθ εργαςίασ, που πικανόν να μθν γνϊριηε ότι 

υπιρχε (Ραναγιάρθσ, 2008). 
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4. Εξετάςεισ (Tests) 

Τα τεςτ επιλογισ είναι ουςιαςτικά μια προςπάκεια για να επιτευχκεί μείωςθ τθσ 

υποκειμενικότθτασ ςτθ λιψθ αποφάςεων επιλογισ προςωπικοφ. Υπάρχουν πολλζσ 

κατθγορίεσ τεςτ επιλογισ όπωσ γνϊςεων, νοθμοςφνθσ, προςωπικότθτασ, 

ειλικρίνειασ ι ανίχνευςθσ τθσ αλικειασ, γραφολογίασ, ενδιαφερόντων, φυςικισ 

κατάςταςθσ κ.α. (Ραναγιάρθσ, 2008). Το πλεονζκτθμα αυτϊν όλων των τεςτ είναι 

ότι παρζχουν αντικειμενικι μζτρθςθ των ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν, αλλά κα 

πρζπει να επιλζγονται με προςοχι.  

5. Ζλεγχοσ του Ραρελκόντοσ του Υποψθφίου 

Το επόμενο βιμα ςτθ διαδικαςία τθσ επιλογισ προςωπικοφ είναι ο ζλεγχοσ των 

ςυςτάςεων που αναφζρει ο υποψιφιοσ ςτθν αίτθςθ και ςτο βιογραφικό του 

ςθμείωμα κακϊσ και ο ζλεγχοσ του παρελκόντοσ του. Ο ζλεγχοσ των ςυςτάςεων 

πραγματοποιείται ςυνικωσ από τον ίδιο τον εργοδότθ, όπου επικοινωνεί με τθν 

προθγοφμενθ επιχείρθςθ που άνθκε ο υποψιφιοσ, επιβεβαιϊνοντασ ζτςι τθν 

αξιοπιςτία των ςτοιχείων που ανζφερε (Δαςκαλάκθ, 2009). Θ απροκυμία των 

επιχειριςεων να δϊςουν πλθροφορίεσ για τουσ υποψιφιουσ (εξαιτίασ πικανϊν 

μθνφςεων) αποτελεί το ςθμαντικότερο πρόβλθμα ςτθν όλθ διαδικαςία. 

6. Ιατρικζσ Εξετάςεισ 

Το τελευταίο ςτάδιο προτοφ παρκεί θ τελικι απόφαςθ επιλογισ του υποψθφίου 

είναι θ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων. Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ ιατρικισ εξζταςθσ 

είναι να κακορίςει αν ο υποψιφιοσ είναι ικανόσ φυςικά να εκτελζςει τθν εργαςία. 

Οι ιατρικζσ εξετάςεισ ςυνικωσ δεν ζχουν ιδιαίτερθ ιςχφ, κακϊσ διαφζρουν ανάλογα 

το νοςοκομείο ι τον γιατρό που τισ διενεργεί. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ οι εξετάςεισ 

αυτζσ δίνουν ζμφαςθ ςυνικωσ ςτθ βραχυχρόνια και όχι ςτθ μακροχρόνια 

κατάςταςθ τθσ υγείασ του εργαηόμενου, με αποτζλεςμα να μθν ςχετίηονται πάντα 

με τθν εργαςία (Ραναγιάρθσ, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

 

3.1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΘΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970, ο Hamblin υποςτιριηε πωσ θ εκπαίδευςθ 

είναι μία αλλθλουχία εμπειριϊν, που ωσ ςκοπό ζχουν, τθν τροποποίθςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ για τθν επίτευξθ κάποιου ςτόχου. Θ δραςτθριότθτα τθσ 

εκπαίδευςθσ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ των ικανοτιτων των 

εργαηομζνων, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ εργαςίασ (Hamblin, 1974).  

Θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν 

λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ θ επιβίωςι τθσ εξαρτάται από τθν ικανότθτα 

να «μακαίνει» γρθγορότερα από τισ ανταγωνίςτριεσ επιχειριςεισ. Θ ςυςτθματικι 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, ςτθν 

ανάπτυξθ των ικανοτιτων του, ενϊ επίςθσ βελτιϊνει τθν ατομικι απόδοςθ των 

εργαηομζνων και ςυνειςφζρει ςτθν ςυνολικι ανάπτυξθ του οργανιςμοφ. Το κόςτοσ 

τθσ εκπαίδευςθσ δεν πρζπει να κεωρείται από τθν επιχείρθςθ ςαν επιπλζον ζξοδο, 

αλλά ςαν επζνδυςθ θ οποία κα ωφελιςει τθν επιχείρθςθ, εφόςον όμωσ αυτι 

ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Θ ευελιξία και θ προςαρμοςτικότθτα γίνονται βίωμα και τρόποσ λειτουργίασ ςε 

επιχειριςεισ που παρζχουν ςωςτι εκπαίδευςθ (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009). 

Οι ςτόχοι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςε μια επιχείρθςθ είναι πολλαπλοί. 

Με τθν εκπαίδευςθ των εργαηόμενων επιτυγχάνεται θ ανάπτυξθ των 

επαγγελματικϊν τουσ δεξιοτιτων, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν απόδοςι τουσ ςτθν 

εργαςία. Επίςθσ με τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων αυτϊν, δίνεται θ δυνατότθτα 

ςτουσ εργαηόμενουσ ανάλθψθσ νζων κακθκόντων, που εξυπθρετοφν τθν 

ικανοποίθςθ των μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ. Επιπρόςκετα μειϊνεται ο 

χρόνοσ μάκθςθσ και προςαρμογισ κατά τθν ανάλθψθ νζασ κζςθσ, μετάκεςθσ ι 

προαγωγισ (Κανελλόπουλοσ, 2002).  
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Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται φανερι θ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν 

λειτουργία και επιβίωςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε άκρωσ ανταγωνιςτικά περιβάλλοντα. 

Τα ςθμαντικότερα οφζλθ που αποκομίηει μια επιχείρθςθ από τθν εκπαίδευςθ των 

εργαηόμενϊν τθσ, είναι τα ακόλουκα (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009): 

1. Αφξθςθ Ραραγωγικότθτασ 

Θ εκπαίδευςθ βελτιϊνει τθν προςωπικι, ομαδικι και επιχειρθςιακι απόδοςθ ςε 

όρουσ παραγόμενθσ ποςότθτασ, ποιότθτασ ταχφτθτασ και ςυνολικισ 

παραγωγικότθτασ. 

2.  Ανφψωςθ θκικοφ 

Θ παροχι εκπαίδευςθσ από τθν επιχείρθςθ μπορεί να ικανοποιιςει τισ ανϊτερεσ 

ανάγκεσ ανάπτυξθσ και αυτό-ολοκλιρωςθσ του προςωπικοφ, όπωσ αυτζσ 

εμφανίηονται ςτθν πυραμίδα ιεραρχικισ των αναγκϊν κατά τον Maslow. 

3. Μειωμζνθ Επίβλεψθ 

Ο εργαηόμενοσ που ζχει εκπαιδευτεί μπορεί να εκτελζςει τα κακικοντα του με 

μειωμζνθ επίβλεψθ, γεγονόσ που είναι κετικό τόςο για τον εργαηόμενο όςο και για 

τθν επιχείρθςθ, εξαιτίασ τθσ δυνατότθτασ ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν από τον 

εργαηόμενο και τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ του κόςτουσ επίβλεψθσ για τθν επιχείρθςθ. 

4. Μείωςθ Ατυχθμάτων 

Με τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ μπορεί να υπάρξει ςθμαντικι μείωςθ των εργατικϊν 

ατυχθμάτων, αν αναπτφςςονται μζςω αυτισ ικανότθτεσ που αφοροφν τθν δουλειά 

και τθν ςωςτι ςυντιρθςθ και γίνεται περιοδικι ενθμζρωςθ των μζτρων αςφαλείασ. 

5. Αφξθςθ τθσ Αφοςίωςθσ των Εργαηόμενων 

Με τθν ςωςτι εκπαίδευςθ μια επιχείρθςθ μπορεί να αυξιςει τθν αφοςίωςθ και τθν 

υποκίνθςθ των εργαηόμενϊν  τθσ, ενκαρρφνοντασ τουσ να ταυτιςτοφν με τθν 

αποςτολι και τουσ ςτόχουσ τθσ. 
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3.2. ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Θ εκπαίδευςθ των εργαηόμενων είναι πολφ ςθμαντικι λειτουργία για τθν 

επιχείρθςθ. Για το λόγο αυτό θ οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει να γίνεται με 

τθν ςυμμετοχι ανϊτερων ςτελεχϊν, κατάλλθλα εξειδικευμζνων, ζτςι ϊςτε τα 

προγράμματα εκπαίδευςθσ που εφαρμόηονται να ανταποκρίνονται ςε υπάρχουςεσ 

πραγματικζσ ανάγκεσ και όχι ςε υποκετικζσ. Συνεπϊσ, θ οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ 

αυτισ κα πρζπει να ακολουκεί κάποια ςυγκεκριμζνα βιματα ϊςτε να 

ανταποκρικεί, να καλφψει, ςωςτά τισ ανάγκεσ και τα κενά των εργαηομζνων τθσ 

επιχείρθςθσ. Στο Σχιμα 1 παρουςιάηονται τα ςτάδια που πρζπει να ακολουκθκοφν 

για μια ςωςτι εκπαιδευτικι διαδικαςία (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009): 

Σχιμα 1. Στάδια Εκπαιδευτικισ Διαδικαςίασ 
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3.2.1. ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Το πρϊτο ςθμαντικό βιμα ςτθ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ μιασ επιχείρθςθσ αποτελεί θ αναγνϊριςθ των απαραίτθτων 

ικανοτιτων που χρειάηεται να διακζτουν τα άτομα ενόσ οργανιςμοφ, ςε ςυνδυαςμό 

με τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι και τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ. Για να είναι 

αποτελεςματικι θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να διακρίνεται όχι μόνο το ποιεσ είναι οι 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των ατόμων και των ομάδων, αλλά και το πϊσ οι ανάγκεσ 

αυτζσ ςχετίηονται με τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ (Βουλγαρίδου, 2003). 

Οι υπεφκυνοι τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων μιασ επιχείρθςθσ κα πρζπει να 

προβαίνουν ςυχνά ςε κακοριςμό των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. Θ ςυςτθματικι 

εκτίμθςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν είναι χρονοβόρα και πολυδάπανθ. Οι 

επιχειριςεισ προκειμζνου να διαπιςτϊςουν τισ ανάγκεσ αυτζσ βαςίηονται κυρίωσ 

ςτα προβλιματα που ανακφπτουν και ςτα αιτιματα των ανϊτερων ςτελεχϊν. Στθν 

Ελλάδα, οι μζκοδοι για τον εντοπιςμό των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν περιλαμβάνουν 

κυρίωσ τα αιτιματα των άμεςων προϊςταμζνων, ενϊ ακολουκοφν τα ςτοιχεία που 

προκφπτουν από τθν αξιολόγθςθ των αποδόςεων και τθν ανάλυςθ των 

επιχειρθςιακϊν ςχεδίων (Ραπαλεξανδρι, Χαλικιάσ και Ραναγιωτοποφλου, 2001). 

Για να προςδιοριςτοφν ςωςτά και με ακρίβεια οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μιασ 

επιχείρθςθσ, κα πρζπει να λάβουν χϊρα τρία είδθ αναλφςεων: 

1) Ανάλυςθ ςε επίπεδο επιχείρθςθσ. 

2) Ανάλυςθ κακικοντοσ. 

3) Ανάλυςθ ατόμου - εργαηομζνου. 

Σε πρϊτο επίπεδο ζχουμε τθν ανάλυςθ του επιχείρθςθσ, όπου ςφμφωνα με τον 

Χυτιρθ ορίηεται ωσ «θ εξζταςθ του περιβάλλοντοσ, των ςτρατθγικϊν και των πόρων 

ενόσ οργανιςμοφ για να αποφαςιςτεί ποφ κα πρζπει να δοκεί θ ζμφαςθ τθσ 

εκπαίδευςθσ» (Χυτιρθσ, 2001). Ο ίδιοσ ςυγγραφζασ υποςτθρίηει ότι ς’ αυτό το 

επίπεδο αναλφονται οι παράγοντεσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, τα μελλοντικά 

επιχειρθματικά ςχζδια τθσ επιχείρθςθσ και οι δείκτεσ τθσ απόδοςθσ των 

εργαηόμενων που απαςχολοφνται ςιμερα ςτθν επιχείρθςθ (Χυτιρθσ, 2001). 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

24 
 

Στο δεφτερο επίπεδο αναλφονται τα κακικοντα του εργαηόμενου, δθλαδι τι 

ακριβϊσ κα πρζπει να κάνει ο κάτοχοσ κάκε κζςθσ εργαςίασ, ποια είναι τα 

κακικοντά του και ποιεσ δεξιότθτεσ απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ. Αφοφ γίνει περιγραφι των κακθκόντων του κατόχου 

τθσ κζςθσ εργαςίασ, γίνεται μία λίςτα με τα βιματα που ακολουκεί ο κάκε 

εργαηόμενοσ για να ολοκλθρϊςει το κάκε ζργο που του ζχει ανατεκεί. Αφοφ 

κατανοθκεί πλιρωσ θ δουλειά του και θ απόδοςθ που χρειάηεται από τον 

εργαηόμενο, τότε μπορεί να προςδιοριςτεί πλιρωσ τι δεξιότθτεσ χρειάηονται να 

υπάρχουν από τον κάτοχο αυτισ τθσ κζςθσ εργαςίασ (Βουλγαρίδου, 2003). 

Αφοφ γίνουν οι δφο προθγοφμενεσ αναλφςεισ, περνάμε ςτο επόμενο επίπεδο 

ανάλυςθσ, το οποίο ζχει να κάνει με τθν ανάλυςθ του εργαηόμενου, δθλαδι 

ςχετίηεται άμεςα με τθν απόφαςθ από τουσ αρμόδιουσ ςχετικά με το ποια άτομα 

χρειάηονται εκπαίδευςθ. Θ ανάλυςθ εργαηομζνων είναι εξαιρετικά χριςιμθ, αφοφ 

βοθκά τουσ αρμόδιουσ να προςδιορίςουν με ακρίβεια τα άτομα που πραγματικά 

ζχουν ανάγκθ να εκπαιδευτοφν αλλά και να διαπιςτϊςουν ςε ποια ςθμεία κα 

πρζπει να δοκεί ζμφαςθ, ανάλογα με τα άτομα που πρόκειται να εκπαιδευτοφν 

(Κανελλόπουλοσ, 2002). 

 

3.2.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

Αφοφ πραγματοποιθκεί θ εκτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, θ επιχείρθςθ 

είναι πλζον ζτοιμθ να ςχεδιάςει το εκπαιδευτικό τθσ πρόγραμμα. Οι ειδικοί ζχουν 

διατυπϊςει τθν άποψθ ότι ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κα 

πρζπει να εςτιάηει τουλάχιςτον ςτα τζςςερα παρακάτω κζματα (Sherman, 

Bohlander and Snell, 1998): 

1)  Στουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ. 

2)  Στθν ετοιμότθτα και ςτθν υποκίνθςθ των εκπαιδευομζνων. 

3)  Στθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ μάκθςθσ. 

4) Στα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτϊν. 
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Αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι παραπάνω παράγοντεσ κα πρζπει να ςχεδιαςτεί το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εφόςον αποφαςιςτεί πρϊτα ποιοσ κα παρζχει τθν 

εκπαίδευςθ. Σφμφωνα με τουσ Jackson και Schuler, το ρόλο του εκπαιδευτι μπορεί 

να παίξουν πρόςωπα όπωσ ο προϊςτάμενοσ, ζνασ ςυνάδελφοσ που ζχει θγετικά 

κακικοντα, ζνασ ειδικόσ που εργάηεται είτε εντόσ είτε εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι ζνασ 

υπάλλθλοσ τθσ επιχείρθςθσ. Το άτομο που κα επιλεχκεί να εκπαιδεφςει εξαρτάται 

από το ποφ κα λαμβάνει χϊρα θ εκπαίδευςθ και από το ποιεσ δεξιότθτεσ κα 

διδαχκοφν. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί ότι πολλά γραμμικά ςτελζχθ, 

περνοφν πάνω από το μιςό του ωραρίου εργαςίασ τουσ εκπαιδεφοντασ νζουσ 

εργαηόμενουσ (Jackson and Schuler, 2003). 

 

3.2.3. ΕΡΙΛΟΓΘ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

Το επόμενο ςτάδιο ςτθν πορεία κατάρτιςθσ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

αναφζρεται κυρίωσ ςτισ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ που κα επιςτρατευτοφν για τθν 

υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Ρολλζσ είναι οι μζκοδοι που αναφζρουν οι 

διάφοροι ςυγγραφείσ που αςχολοφνται με τθ Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

από τουσ παλαιότερουσ μζχρι τουσ πλζον ςφγχρονουσ. Μία πρϊτθ διάκριςθ που 

μπορεί να γίνει ανάμεςα ςτισ μεκόδουσ αυτζσ είναι μεταξφ αυτϊν που 

εφαρμόηονται ςτο χϊρο εργαςίασ (on the job training) και των μεκόδων που 

χρθςιμοποιοφνται εκτόσ του χϊρου εργαςίασ (off the job training). 

Οι βαςικότερεσ μζκοδοι εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ που χρθςιμοποιοφνται 

από τισ επιχειριςεισ ςιμερα είναι εξισ: 

1. Εκπαίδευςθ με μακθτεία 

Θ μζκοδοσ αυτι ςυνδυάηει τθν εκπαίδευςθ ςτο κεωρθτικό αλλά και ςτο πρακτικό 

μζροσ τθσ δουλειάσ των εκπαιδευόμενων. Θ κεωρία ςυνικωσ διδάςκεται ςε χϊρουσ 

εκτόσ δουλειάσ, ενϊ θ πρακτικι εφαρμογι λαμβάνει χϊρα ςτθ κζςθ εργαςίασ. 
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2. Εκπαίδευςθ μζςω προςωπικισ κακοδιγθςθσ (Coaching) 

Θ εκπαίδευςθ μζςω κακοδιγθςθσ είναι μια τεχνικι όπου ο νζοσ εργαηόμενοσ 

εκπαιδεφεται ςτθ κζςθ εργαςίασ του από ζναν παλιότερο κάτοχο αυτισ. Στόχοσ τθσ 

κακοδιγθςθσ είναι θ ανάπτυξθ προςωπικϊν ικανοτιτων, γνϊςεων και 

ςυμπεριφορϊν. Ο εκπαιδευτισ δίνει το παράδειγμα του τι πρζπει να γίνεται και 

ςυμβουλεφει τουσ εκπαιδευόμενουσ, μετατρζποντασ ζτςι τθν εργαςία ςε φορζα 

ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ (Stone, 1998). 

3. Κακοδιγθςθ/Κθδεμονία (Mentoring) 

Θ εκπαίδευςθ μζςω «μζντορα» είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ειδικά επιλεγμζνα 

και εκπαιδευμζνα άτομα παρζχουν κακοδιγθςθ και ςυμβουλζσ που κα βοθκιςουν 

ςτθν ανάπτυξθ τθσ καριζρασ των «προςτατευόμενων» τουσ (Σακκά και Χαϊδοφ, 

2009). Σφμφωνα μ’ αυτιν τθ μζκοδο ζνασ ζμπειροσ ςυνικωσ υπάλλθλοσ τθσ 

επιχείρθςθσ αναλαμβάνει υπό τθν προςταςία του ζνα νζο ςτζλεχοσ. Ζτςι, 

δθμιουργείται ζνασ ςτενόσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τουσ, αφοφ ο μζντορασ κατά κάποιο 

τρόπο προςτατεφει και «ζχει υπό τθν κθδεμονία του» το νζο εργαηόμενο 

(Βουλγαρίδου, 2003). 

4. Εναλλαγι κζςεων εργαςίασ (Job rotation)  

Με τθ μζκοδο αυτι οι εκπαιδευόμενοι αλλάηουν περιοδικά κζςθ εργαςίασ και 

μεταφζρονται από τθ μία ςτθν άλλθ. Θ εναςχόλθςι τουσ ςε διαφορετικζσ κζςεισ 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διεφρυνςθ των  γνϊςεων τουσ για τθν εργαςία μζςα ςτθν 

επιχείρθςθ. Θ μζκοδοσ αυτι είναι πολυδάπανθ και ενδζχεται να αποτφχει, εάν οι 

υπεφκυνοι δεν είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνοι (Beardwell and Holden, 1997). 

5. Σεμινάρια 

Ραραδοςιακι μζκοδοσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ μζςω διαλζξεων ςε αίκουςεσ 

διδαςκαλίασ. Τα ςεμινάρια ζχουν ςυμμετοχικό χαρακτιρα και απευκφνονται ςε 

μικρότερο αρικμό ςυμμετεχόντων. Μ’ αυτιν τθ μζκοδο ο εκπαιδευτισ μπορεί να 

ςυηθτάει με τουσ εκπαιδευόμενουσ, να ρωτάει τθν άποψι τουσ και να γίνεται 

διάλογοσ μεταξφ τουσ. Στοχεφουν ςτθ μετάδοςθ γνϊςεων, ςτθν ανάπτυξθ 

ικανοτιτων και ςτθ διαμόρφωςθ ςτάςεων και ζχουν διάρκεια από λίγεσ ϊρεσ ζωσ 

αρκετζσ μζρεσ (DeNisi and Griffin, 2001). 
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6. Εκπαιδευτικά προγράμματα MBA 

Μία μζκοδοσ που εφαρμόηεται κυρίωσ ςτο εξωτερικό και τα τελευταία χρόνια και 

ςτθν Ελλάδα. Ρολλά πανεπιςτιμια οργανϊνουν προγράμματα Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων που απευκφνονται ςε ςτελζχθ. Οι επιχειριςεισ ςτζλνουν ςυνικωσ τα 

ανϊτερα ςτελζχθ ςε τζτοιου είδουσ προγράμματα για περιςςότερθ εξειδίκευςθ, 

αναλαμβάνοντασ τισ περιςςότερεσ φορζσ το κόςτοσ αυτϊν. 

7. Δραςτθριότθτεσ με άλλουσ ςυνάδελφουσ 

Σφμφωνα με αυτιν τθ μζκοδο οι εκπαιδευόμενοι χωρίηονται ςε λίγεσ ομάδεσ, όπου 

θ κάκε μία αντιπροςωπεφει και μία επιχείρθςθ. Τα μζλθ κάκε ομάδοσ παίηουν 

ςυγκεκριμζνουσ ρόλουσ, οι οποίοι ςχετίηονται με μία ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ 

μζςα ςτθν υποκετικι αυτι επιχείρθςθ. Με τθν υπόδυςθ κάποιου ρόλου, τα άτομα 

μακαίνουν να αντιμετωπίηουν καταςτάςεισ και να μπαίνουν ςτθ κζςθ του άλλου 

(Jackson and Schuler, 2003). 

8. Εξιδανικευμζνεσ εταιρίεσ 

Μια μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται ςπανιότερα από τισ επιχειριςεισ, λόγω του 

υψθλοφ κόςτουσ, ςε περιπτϊςεισ κεμάτων που χρειάηονται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, 

όπου δεν μποροφν να προςφερκοφν από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ. 

9. Μελζτθ περιπτϊςεων (Case studies) 

Θ μελζτθ περιπτϊςεων αφορά τθν περιγραφι ενόσ γεγονότοσ που αναλφεται από 

τουσ εκπαιδευόμενουσ, προκειμζνου να διαγνϊςουν τισ αιτίεσ του προβλιματοσ και 

να ανακαλφψουν πϊσ να το λφςουν. Θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε 

μακιματα για ςτελζχθ ι ςυντονιςτζσ ομάδων εργαςίασ, με ςκοπό τθν κατανόθςθ 

του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ και τθν ανταλλαγι ιδεϊν και ιδίων εμπειριϊν 

(Σακκά και Χαϊδοφ, 2009). 

10. Αποςτολι ςε κζντρα εκπαίδευςθσ 

Μζκοδοσ εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ όπου οι εκπαιδευόμενοι ζρχονται ςε επαφι 

με καινοφριεσ τεχνολογίεσ και αποκτοφν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. Μειονζκτθμα τθσ 

μεκόδου αυτισ είναι το υψθλό κόςτοσ εκπαίδευςθσ. 
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3.2.4 ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Κατά τθν εφαρμογι ενόσ ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κα 

πρζπει να παρακολουκείται  θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, θ ακρίβεια ςτθν 

προςζλευςθ των εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων, θ ςωςτι διανομι του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ, θ φροντίδα για τθν καλι λειτουργία των χϊρων τθσ 

εκπαίδευςθσ κ.α. Επίςθσ για τθ ςωςτι εφαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ απαιτείται θ 

παρακολοφκθςθ ςυνεχϊσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί κατά πόςον ζχουν επιλεγεί οι κατάλλθλοι εκπαιδευτζσ και οι 

κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ μζκοδοι για τθν ολοκλιρωςθ των προκακοριςμζνων 

εκπαιδευτικϊν ςτόχων. Για τθν καλφτερθ εφαρμογι των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα τθσ κάκε μεκόδου από τουσ υπεφκυνουσ οργάνωςθσ τθσ 

εκπαιδευτικισ  διαδικαςίασ (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009). 

 

3.2.5. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ 

Κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να κεωρθκεί ολοκλθρωμζνο, κα πρζπει να 

αξιολογείται για να εκτιμθκοφν τα αποτελζςματά του, κακϊσ μία ςωςτι διαδικαςία 

μάκθςθσ κα πρζπει να είναι αμφίδρομθ και όχι μονόδρομθ. Θ Ραπαλεξανδρι ορίηει 

τθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ «τθν ςυςτθματικι ςυλλογι και εκτίμθςθ 

ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που αφοροφν τθν επίτευξθ των προκακοριςμζνων 

ςτόχων του κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ» (Ραπαλεξανδρι, 1997).  

Ραρά το γεγονόσ ότι πολλοί αναγνωρίηουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ 

και τθσ ανάπτυξθσ του προςωπικοφ, μικρι είναι θ προςπάκεια που γίνεται για 

ςυςτθματικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Ωςτόςο μία ςωςτι 

εκπαιδευτικι προςπάκεια κα πρζπει να μετριζται ςε επίπεδο αποτελεςμάτων. Θ 

αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, κα πρζπει να πραγματοποιείται ςε τζςςερα επίπεδα 

(Βουλγαρίδου, 2003): 
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1.  Αντιδράςεισ 

Ο πιο κοινόσ τρόποσ αξιολόγθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ είναι θ εκτίμθςθ 

των αντιδράςεων των ςυμμετεχόντων. Οι ικανοποιθμζνοι και χαροφμενοι 

εκπαιδευόμενοι είναι πιο πικανό να εφαρμόςουν όςα ζμακαν ςτθν κακθμερινι 

τουσ πρακτικι.  

2.  Μάκθςθ 

 Ρζρα του τι πιςτεφουν οι ςυμμετζχοντεσ για όςα αποκόμιςαν από τθν εκπαίδευςθ, 

κα πρζπει να διαπιςτωκεί και τι πραγματικά ζμακαν και εάν όντωσ ζχουν 

περιςςότερεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ από πριν. 

3.  Συμπεριφορά 

 Μερικζσ φορζσ, ακόμα και αν οι υπεφκυνοι κεωροφν ότι θ εκπαίδευςθ πζτυχε, 

μπορεί θ ςυμπεριφορά των εργαηομζνων που εκπαιδεφτθκαν να παραμείνει θ ίδια 

κατά τθ διάρκεια τθσ δουλειάσ τουσ. Θ απόκτθςθ γνϊςεων ζχει μικρι αξία εάν δεν 

μεταφερκεί ςτον εργαςιακό χϊρο. 

4.  Αποτελζςματα 

Είναι προφανζσ ότι ο ςκοπόσ που γίνεται κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι για 

υπάρξουν ςτο τζλοσ τα επικυμθτά αποτελζςματα. Ζτςι, λοιπόν, για να αξιολογθκεί 

θ εκπαίδευςθ μποροφν να εξεταςτοφν τα αποτελζςματα που υπιρξαν ςτθν 

επιχείρθςθ, π.χ. παραγωγικότθτα, κζρδθ, πωλιςεισ κ.α. 

Αναμφίβολα, κάποια είδθ εκπαίδευςθσ δεν είναι εφκολο να αξιολογθκοφν με 

ακρίβεια, επειδι οι αλλαγζσ που εντοπίηονται ςτθ ςυμπεριφορά κα μποροφςαν να 

ζχουν κι άλλεσ αιτίεσ, άςχετεσ με τθν εκπαίδευςθ. Για να μπορζςει να αξιολογθκεί θ 

επιτυχία ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, βάςει των παραπάνω κριτθρίων, κα 

πρζπει να απαντϊνται τα παρακάτω ερωτιματα ςχετικά με το εάν (Cascio, 1989): 

 

1)  Υπιρξαν αλλαγζσ. 

2)  Οι αλλαγζσ οφείλονται ςτθν εκπαίδευςθ. 

3)  Οι αλλαγζσ ςυνδζονται κετικά με τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. 

4)  Θα υπάρξουν παρόμοιεσ αλλαγζσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

4.1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΘΣΙΜΟΤΘΤΑ 

Θ αμοιβι τθσ εργαςίασ αποτελεί τθν κφρια πθγι ειςοδιματοσ για τουσ 

εργαηόμενουσ, ενϊ παράλλθλα παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ επιχείρθςθσ. Από τθν πλευρά των εργαηομζνων, οι πολιτικζσ που ςχετίηονται με 

μιςκοφσ και επιδόματα ζχουν μεγάλο αντίκτυπο ςτο ςυνολικό τουσ ειςόδθμα και 

ςτθν ποιότθτα ηωισ τουσ. Ο μιςκόσ εξάλλου ςυνδζεται με τθν επιτυχία και το κφροσ 

που αποκτά ο εργαηόμενοσ και για το λόγο αυτό οι μιςκοί αποτελοφν κυρίαρχο 

κριτιριο κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ επιχείρθςθσ από τον εργαηόμενο. Από τθν 

πλευρά τθσ επιχείρθςθσ, οι αμοιβζσ αποτελοφν ιςχυρό όπλο για να προωκθκοφν οι 

ςκοποί και οι ςτρατθγικζσ τθσ. Οι αμοιβζσ μποροφν να επθρεάςουν τθ 

ςυμπεριφορά και τθν αποδοτικότθτα των εργαηομζνων, ενιςχφοντασ τουσ το 

κίνθτρο να εναρμονίςουν τισ ενζργειεσ τουσ με τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ 

(Αδαμοποφλου, 2006). 

Κατά τον ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ αμοιβϊν, θ επιχείρθςθ πρζπει να 

λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ που ςυνδζονται με τα διαφορετικά 

είδθ αμοιβϊν, κακϊσ και με τουσ ςτόχουσ που κζλει να επιτφχει. Θ αμοιβι τθσ 

εργαςίασ αποτελεί κίνθτρο για τθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων, κακϊσ 

και μζςο προςζλκυςθσ και διατιρθςθσ εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ. Επίςθσ, θ 

αμοιβι αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και  

εξοικονόμθςθσ κόςτουσ, ενϊ ταυτόχρονα βοθκά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ 

επιχείρθςθσ (Κανελλόπουλοσ, 2002). 

Απ’ όλα τα παραπάνω, μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ ότι θ αμοιβι αποτελεί το 

κυριότερο μζςο υποκίνθςθσ για ζναν εργαηόμενο, ενϊ παράλλθλα χρθςιμεφει και 

ςε άλλουσ τομείσ όπωσ (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009): 
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1) Ωσ μζςο προςζλκυςθσ και διατιρθςθσ εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ. 

2) Βοθκάει ςτθ υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. 

3) Συμβάλει ςτθν εξοικονόμθςθ του κόςτουσ εργαςίασ. 

4) Βοθκάει ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. 

5) Συμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ. 

6) Επθρεάηει άμεςα τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ. 

Στο Σχιμα 2 που ακολουκεί παρουςιάηονται ςχθματικά οι ςτόχοι και θ 

χρθςιμότθτα των ςυςτθμάτων αμοιβϊν (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009): 

Σχιμα 2. Στόχοι και Χρθςιμότθτα των Συςτθμάτων Αμοιβϊν 
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4.2. ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΙΣΜΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Για τον κακοριςμό του φψουσ των αμοιβϊν ενόσ εργαηόμενου ι ομάδασ 

εργαηομζνων λαμβάνονται υπόψθ παράγοντεσ που ςχετίηονται τόςο με τθν ίδια τθν 

επιχείρθςθ όςο και με το εξωτερικό τθσ περιβάλλον. Στον Ρίνακα 3 παρουςιάηονται 

οι ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που κακορίηουν τα επίπεδα αμοιβϊν: 

 

                   Ρίνακασ 3. Ραράγοντεσ Κακοριςμοφ Επιπζδου Αμοιβϊν 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Αμοιβζσ ανταγωνιςτριϊν επιχειριςεων 

Τα επίπεδα μιςκϊν ςε μια επιχείρθςθ επθρεάηονται άμεςα από τα αντίςτοιχα που 

προςφζρουν ανταγωνίςτριεσ επιχειριςεισ για παρόμοιεσ κζςεισ εργαςίασ ι 

ειδικότθτεσ. Για να μπορζςει μια επιχείρθςθ να προςελκφςει τουσ κατάλλθλουσ 

υποψιφιουσ και να ζχει τθν ικανότθτα να τουσ πλθρϊνει, κα πρζπει επίπεδα 

μιςκϊν που δίνει να μθν υπερβαίνουν τα αντίςτοιχα των ανταγωνιςτριϊν 

επιχειριςεων (Κανελλόπουλοσ, 2002). 

2. Γενικόσ Δείκτθσ Ρλθκωριςμοφ 

Ο Γενικόσ Δείκτθσ Ρλθκωριςμοφ ςχετίηεται άμεςα με τθν απόδοςθ ενόσ 

εργαηόμενου. Τα ςωματεία των εργαηόμενων λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τον δείκτθ 

αυτό ωσ προσ τισ απαιτιςεισ τουσ για τα επίπεδα μιςκϊν, με αποτζλεςμα θ 

απόδοςθ των εργαηόμενων να επθρεάηεται άμεςα από αυτόν. Ζτςι οι επιχειριςεισ 

 

1. Αμοιβζσ ανταγωνιςτριϊν επιχειριςεων 

2. Γενικόσ Δείκτθσ Ρλθκωριςμοφ 

3. Στόχοι τθσ επιχείρθςθσ 

4. Κφκλοσ ηωισ τθσ επιχείρθςθσ 

5. Απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ 

6. Επίπεδα μιςκϊν ςτθν αγορά 
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επιδιϊκουν τθν παροχι μιςκϊν που καλφπτουν τον Γενικό Δείκτθ Ρλθκωριςμοφ τθσ 

χϊρασ και κατά ςυνζπεια τθσ δαπάνεσ διαβίωςθσ για ζνα εργαηόμενο. 

3. Στόχοι τθσ επιχείρθςθσ 

Θ ςυμμετοχι και ςυμβολι των εργαηόμενων είναι απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ των 

ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ όπωσ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, επζκταςθ διεκνϊσ τθσ 

επιχείρθςθσ, ανταγωνιςτικότθτα κ.α. Θ ςυμμετοχι των εργαηόμενων μπορεί να 

εντατικοποιθκεί με ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα αμοιβϊν, αυξάνοντασ ζτςι τθν 

προςπάκειά τουσ για επίτευξθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ (Σακκά και Χαϊδοφ, 

2009). 

4. Κφκλοσ ηωισ τθσ επιχείρθςθσ 

Θ επιχείρθςθ ανάλογα ςτθν φάςθ που βρίςκεται (ειςαγωγισ, ανάπτυξθσ, 

ωρίμανςθσ), ζχει διαφορετικοφσ λόγουσ να δϊςει αμοιβζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν 

επίτευξθ των ςτόχων τθσ κάκε φάςθσ. 

5. Απαιτιςεισ κζςθσ εργαςίασ 

Ππωσ είναι φυςικό, κάκε κζςθ εργαςίασ ζχει διαφορετικό βακμό δυςκολίασ και 

υπευκυνότθτασ, απαιτϊντασ  τισ αντίςτοιχεσ γνϊςεισ και τεχνικζσ δεξιότθτεσ. Πλα 

αυτά λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ για τον προςδιοριςμό των αμοιβϊν που 

παρζχονται ςτον κάτοχο κάκε κζςθσ εργαςίασ. 

 6. Επίπεδα μιςκϊν ςτθν αγορά 

Το φψοσ τθσ αμοιβισ που πρζπει να καταβλθκεί ς’ ζναν εργαηόμενο επθρεάηεται 

άμεςα από τα επίπεδα μιςκϊν που επικρατοφν ςτθν αγορά. Τα επίπεδα μιςκϊν 

διαμορφϊνονται από τισ δυνάμεισ που κακορίηουν τθν ηιτθςθ και προςφορά 

εργατικοφ δυναμικοφ. Για παράδειγμα αν υπάρχει υψθλι ανεργία ςε μια περιοχι, 

τα  επίπεδα αμοιβϊν είναι χαμθλά (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009). 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι καμία από τισ επιχειριςεισ δεν λαμβάνει 

ταυτόχρονα όλουσ τουσ παραπάνω παράγοντεσ για τον κακοριςμό των αμοιβϊν, 

κακϊσ κα δθμιουργοφνταν προβλιματα ςτον υπολογιςμό αυτϊν. Ζτςι ανάλογα τισ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ, δίνεται βαρφτθτα και ςτουσ αντίςτοιχουσ παράγοντεσ.  
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4.3. ΕΙΔΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Οι αμοιβζσ των εργαηόμενων διακρίνονται ςτισ οικονομικζσ και ςτισ μθ 

οικονομικζσ. Οι οικονομικζσ αμοιβζσ αποτελοφνται από τρεισ κατθγορίεσ 

(Αδαμοποφλου, 2006): 

1. Τισ άμεςεσ ι ςτακερζσ αμοιβζσ που λαμβάνει ο εργαηόμενοσ για τθν εργαςία που 

προςφζρει για ςυγκεκριμζνο χρόνο. 

2. Τισ μεταβλθτζσ αμοιβζσ ι κίνθτρα, οι οποίεσ ςυνδζονται με τθν απόδοςθ του 

εργαηομζνου. 

3. Τισ οικονομικζσ παροχζσ που προςφζρονται ςτουσ εργαηόμενουσ είτε λόγω 

νομοκεςίασ (π.χ. επίδομα αδείασ, επίδομα γάμου κ.α.) είτε με πρωτοβουλία τθσ 

επιχείρθςθσ (ςίτιςθ, αυτοκίνθτο, κινθτό τθλζφωνο κ.α.) 

Οι μθ οικονομικζσ αμοιβζσ ςυνίςτανται ςε εργαςιακοφσ παράγοντεσ που 

αφοροφν το περιεχόμενο τθσ εργαςίασ και το περιβάλλον τθσ. Στο Σχιμα 3 

παρουςιάηονται τα είδθ των ςυςτθμάτων αμοιβϊν (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009): 

 

 

Σχιμα 3. Είδθ Συςτθμάτων Αμοιβϊν 
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4.3.1 ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Κάκε επιχείρθςθ εφαρμόηει ζνα από τα παραπάνω ςυςτιματα αμοιβϊν 

ανάλογα με τουσ ςκοποφσ που κζλει να επιτφχει. Σε ότι αφορά τισ ςτακερζσ 

αμοιβζσ, οι οποίεσ  αποτελοφν το μεγαλφτερο μζροσ των αμοιβϊν, μζχρι τϊρα 

ζχουν αναπτυχκεί τρία βαςικά είδθ, χωρίσ να ςθμαίνει ότι ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν δε 

μπορεί να καταλιξει ςτθ δθμιουργία άλλων υβριδικϊν ςυςτθμάτων. Τα βαςικά είδθ 

ςυςτθμάτων ςτακερϊν αμοιβϊν που ζχουν αναπτυχκεί είναι τα εξισ 

(Αδαμοποφλου, 2006): 

1. Σφςτθμα αμοιβϊν με βάςθ τα τυπικά χαρακτθριςτικά του εργαηόμενου. 

2. Σφςτθμα αμοιβϊν με βάςθ τθν αξία τθσ κζςθσ. 

3. Σφςτθμα αμοιβϊν με βάςθ τισ ικανότθτεσ του εργαηόμενου. 

1. Σφςτθμα αμοιβϊν με βάςθ τα τυπικά χαρακτθριςτικά του εργαηόμενου 

Ρρόκειται για ζνα παραδοςιακό ςφςτθμα αμοιβϊν το οποίο εφαρμόηεται ςε όλουσ 

τουσ οργανιςμοφσ και τισ επιχειριςεισ του δθμόςιου τομζα ςτθν Ελλάδα. Σφμφωνα 

με αυτό το ςφςτθμα, θ αμοιβι του κάκε εργαηόμενου προςδιορίηεται από το 

επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ και τα χρόνια τθσ προχπθρεςίασ του. Αρχικά, ο μιςκόσ του 

εργαηομζνου εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευςθσ του και ςτθ ςυνζχεια 

εξελίςςεται, αλλάηοντασ μιςκολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τθν προχπθρεςία του. 

Ρλεονζκτθμα του ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ αμοιβϊν αποτελεί θ 

αντικειμενικότθτα που διζπει τθν εξζλιξθ των αμοιβϊν ενόσ εργαηόμενου. Αντίκετα 

βαςικά μειονεκτιματα αυτοφ του ςυςτιματοσ αποτελοφν: Πρώτον ότι δεν ςυνδζει 

τθν αμοιβι με τθν δυςκολία και τθν ςπουδαιότθτα τθσ εργαςίασ με αποτζλεςμα 

εργαηόμενοι με το ίδιο επίπεδο ςπουδϊν και τα ίδια χρόνια προχπθρεςίασ να 

παίρνουν τισ ίδιεσ αμοιβζσ, ενϊ μπορεί να κάνουν εντελϊσ διαφορετικι από άποψθ 

ευκφνθσ και δυςκολίασ εργαςία. Δεύτερον ότι δε ςυνδζει τθν εξζλιξθ των αμοιβϊν 

των εργαηόμενων με τθν απόδοςθ τουσ, με αποτζλεςμα όλοι οι εργαηόμενοι τθσ 

ίδιασ κατθγορίασ εκπαίδευςθσ, να ακολουκοφν διαχρονικά τθν ίδια μιςκολογικι 

εξζλιξθ ανεξαρτιτωσ απόδοςθσ (Αδαμοποφλου, 2006). 
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2. Σφςτθμα αμοιβϊν με βάςθ τθν αξία τθσ κζςθσ 

Αποτελεί το πλζον διαδεδομζνο ςφςτθμα αμοιβϊν ςτθν πράξθ. Θ φιλοςοφία του 

ςυςτιματοσ αυτοφ ςτθρίηεται ςτον προςδιοριςμό τθσ αμοιβισ ενόσ εργαηόμενου 

βάςει τθσ κζςθσ που κατζχει. Χαρακτθριςτικό αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι ότι 

ςυνδζει τθν μιςκολογικι εξζλιξθ του εργαηόμενου με τθν επίδοςθ του 

(Κανελλόπουλοσ, 2002). 

3. Σφςτθμα αμοιβϊν με βάςθ τισ ικανότθτεσ του εργαηόμενου 

Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα ςτακερϊν αμοιβϊν που ζχει αναπτυχκεί τα τελευταία 

χρόνια. Θ λογικι αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι ότι οι ςτακερζσ αμοιβζσ του κάκε 

εργαηόμενου προςδιορίηονται από τα ουςιαςτικά του προςόντα, δθλαδι από τισ 

γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ που εφαρμόηει ςτθν εργαςία του. Το ςφςτθμα αυτό 

αναπτφχκθκε για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ για ευζλικτθ εργαςία και δθμιουργεί 

ευκαιρίεσ για ιεραρχικι εξζλιξθ και ςυνεχι μάκθςθ. Εφαρμόηεται περιςςότερο ςε 

επιχειριςεισ ι ομάδεσ εργαηομζνων όπου θ γνϊςθ και θ ςυνεχισ ανάπτυξθ αυτισ 

αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα αποτελεςματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ 

(Αδαμοποφλου, 2006). 

 

4.3.2. ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΘΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Θ παροχι των μεταβλθτϊν αμοιβϊν ςε μια επιχείρθςθ ςτθρίηεται ςυνικωσ ςτθν 

απόδοςθ των εργαηόμενων. Σκοπόσ του ςυςτιματοσ αυτοφ με βάςθ τθν απόδοςθ 

είναι θ εξαςφάλιςθ υψθλϊν αμοιβϊν ςε εργαηόμενουσ που ζχουν αντίςτοιχα 

υψθλζσ αποδόςεισ (Χυτιρθσ, 2001). Επίςθσ το ςφςτθμα αυτό παρζχει ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ για τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

ανάλογα τισ ανάγκεσ τισ επιχείρθςθσ. Τα δθμοφιλζςτερα προγράμματα ατομικισ 

αμοιβισ βάςει απόδοςθσ είναι τα εξισ (Αδαμοποφλου, 2006): 

1. Αμοιβι με το κομμάτι                     3. Ρρομικεια 

2. Μπόνουσ                                           4. Επιδόματα Αξίασ 
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1. Αμοιβι με το κομμάτι 

Ρρόκειται για μία απλι μζκοδο που επιτρζπει ςτον εργαηόμενο να εργάηεται με 

απόδοςθ ανάλογθ του ειςοδιματοσ που επικυμεί να ζχει. Σφμφωνα με αυτό τον 

τρόπο πλθρωμισ, κάκε εργαηόμενοσ ζχει ζνα ελάχιςτο εγγυθμζνο ποςό αμοιβισ, το 

οποίο προςαυξάνεται ανάλογα τθν επίδοςθ του ςε ςυγκεκριμζνο χρόνο εργαςίασ. 

Μειονεκτιματα τθσ μεκόδου αυτισ αποτελοφν ο κίνδυνοσ τθσ υποβάκμιςθσ τθσ 

ποιότθτασ των προϊόντων (κακϊσ ο εργαηόμενοσ ενδιαφζρεται να παράγει 

ποςότθτα, αδιαφορϊντασ για τθν ποιότθτα) και οι διακυμάνςεισ ςτο ρυκμό 

παραγωγισ τθσ επιχείρθςθσ (Σακκά και Χαϊδοφ, 2009).    

2. Μπόνουσ 

Τα μπόνουσ αποτελοφν μία από τισ δθμοφιλζςτερεσ μεκόδουσ πλθρωμισ. 

Ρρόκειται για μια εφάπαξ αμοιβι που δίνεται για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Σε 

οριςμζνεσ επιχειριςεισ τα μπόνουσ μοιράηονται όταν ζχουν επιτευχκεί οι ςτόχοι, 

ενϊ ςε άλλεσ ςυνδζεται με τθ ςυνολικι απόδοςθ του κάκε εργαηόμενου. 

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ για ςτελζχθ των υψθλϊν βακμίδων, από τα οποία κρίνεται 

θ επιτυχία ολόκλθρθσ τθσ επιχείρθςθσ, με αποτζλεςμα όταν θ απόδοςθ τθσ 

επιχείρθςθσ είναι χαμθλι, τα προγράμματα μπόνουσ αναγκαςτικά ελαττϊνονται και 

αντιςτρόφωσ ςε περιόδουσ ευθμερίασ (Αδαμοποφλου, 2006).  

3. Ρρομικεια 

Το ςφςτθμα προμθκειϊν ςυνδζεται άμεςα με τθν αμοιβι βάςει απόδοςθσ. Θ 

βαςικι λογικι του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι οι εργαηόμενοι-πωλθτζσ να λαμβάνουν 

ζνα ποςοςτό επί τθσ αξίασ των πωλιςεων. Θ μζκοδοσ αυτι αποτελεί ζνα 

αποτελεςματικό οικονομικό κίνθτρο για τον εργαηόμενο, με ςυνζπεια να απαιτείται 

αυςτθρόσ ζλεγχοσ από τθν διοίκθςθ για αποφυγι ςυγκροφςεων μεταξφ των 

εργαηόμενων λόγω ανταγωνιςμοφ (Κανελλόπουλοσ, 2002). 

4. Επιδόματα Αξίασ 

Το επίδομα αξίασ είναι θ ετιςια προςαφξθςθ που ςυνδζεται με τθν απόδοςθ του 

εργαηόμενου κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου χρόνου. Για παράδειγμα, ζνασ 

υπάλλθλοσ με υψθλι απόδοςθ κα λάβει μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτον μιςκό του από 

ζναν με μζτρια απόδοςθ. Το ςφςτθμα αυτό αμοιβϊν βαςίηονται αποκλειςτικά ςτθν 
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υποκειμενικι εκτίμθςθ των επιχειριςεων, με αποτζλεςμα τυχόν λάκθ ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ, να οδθγιςουν ςε αδικία ςτθν διανομι του επιδόματοσ. 

Σθμαντικό μειονζκτθμα του ςυςτιματοσ είναι ότι οι εργαηόμενοι δεν αμείβονται 

άμεςα για τθν καλι τουσ απόδοςθ, κακϊσ οι αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ τουσ 

αποδίδονται ετθςίωσ (Αδαμοποφλου,2006). 

 

4.4.ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΑΟΧΕΣ 

Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ προκειμζνου να ενιςχφςουν τθν προςιλωςθ των 

εργαηόμενων ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που τουσ ζχουν ανατεκεί, προςφζρουν ς’ 

αυτοφσ κάποιεσ παροχζσ επιπλζον τθσ χρθματικισ αμοιβισ. Θ επιλογι ενόσ 

εργαηόμενου να πάρει κάποια επιπλζον παροχι γίνεται είτε από τα ανϊτερα 

ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ, είτε από τον προϊςτάμενο ενόσ τμιματοσ, είτε κατόπιν 

ομαδικισ ψθφοφορίασ που πραγματοποιείται μζςα ςτθν επιχείρθςθ. Με αυτό τον 

τρόπο αναγνωρίηεται θ προςπάκεια ανάπτυξθσ καινοτόμων ι δθμιουργικϊν ιδεϊν, 

κακϊσ επίςθσ και θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ ενόσ 

εργαηόμενου, αποτελϊντασ παράδειγμα και για τουσ υπόλοιπουσ υπαλλιλουσ. 

Υπάρχουν πολλά είδθ πρόςκετων παροχϊν, με ςυνθκζςτερα τα εξισ: 

 Ραροχι εταιρικϊν αυτοκινιτων και κάλυψθ του κόςτουσ των καυςίμων. 

 Οικονομικζσ εξυπθρετιςεισ (δάνεια με χαμθλά επιτόκια). 

 Ραροχι εκπτϊςεων ςε προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ. 

 Δωροεπιταγζσ για τθν αγορά προϊόντων από τθν επιχείρθςθ. 

 Χοριγθςθ κινθτϊν τθλεφϊνων για κάλυψθ των εξόδων επικοινωνίασ. 

 Επιςτθμονικζσ-Εκπαιδευτικζσ παροχζσ (εκπαιδευτικι άδεια, κάλυψθ του 

κόςτουσ μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςε ανϊτερα ςτελζχθ κ.α.). 

 Γεφματα με μειωμζνθ τιμι ςε εςτιατόριο που βρίςκεται ςτο χϊρο εργαςίασ. 

 Οικογενειακζσ εξυπθρετιςεισ (παιδικόσ ςτακμόσ, παιδικζσ γιορτζσ). 

Θ επιχείρθςθ πριν αποφαςίςει να δϊςει κάποια πρόςκετθ παροχι, κα πρζπει 

να ζχει εξετάςει ποιεσ από τισ ανωτζρω παροχζσ κα είναι χριςιμεσ και ουςιαςτικζσ 
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για τουσ εργαηόμενοφσ τθσ, υποκινϊντασ τουσ  να εργαςτοφν αποδοτικότερα (Σακκά 

και Χαϊδοφ, 2009). Ακόμθ, οι υπάλλθλοι κατά τθν πρόςλθψι τουσ κα πρζπει να 

ενθμερϊνονται για το είδοσ των πρόςκετων παροχϊν και το κόςτοσ αυτϊν που 

πικανόν να τουσ επιβαρφνει. 

 

4.5. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

Ρζραν των ατομικϊν αποδοχϊν που βαςίηονται ςτθν απόδοςθ ξεχωριςτά κάκε 

εργαηόμενου, υπάρχουν και ςυςτιματα που ςυνδζουν τισ αμοιβζσ με τθν απόδοςθ 

μιασ ομάδοσ ι ολόκλθρθσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ ομαδικι αμοιβι ενδείκνυται ςε 

περιπτϊςεισ όπου θ εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων μπορεί να γίνει μόνο ςε ομόδικο 

επίπεδο και όχι για τον κάκε εργαηόμενο ξεχωριςτά. Τα ατομικά και ομαδικά 

κίνθτρα δεν είναι αμοιβαίωσ αποκλειόμενα, αλλά μποροφν να ςυνδυαςτοφν και να 

ςυνδζςουν τθν αμοιβι με τθν απόδοςθ με τον καλφτερο επικυμθτό τρόπο για τθν 

επιχείρθςθ. Οι ςθμαντικότερεσ ομαδικζσ αμοιβζσ παρουςιάηονται παρακάτω 

(Αδαμοποφλου, 2006): 

1. Συμμετοχι ςτα κζρδθ 

Θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ είναι ζνα ςφςτθμα 

κινιτρων, ςτο οποίο οι εργαηόμενοι μοιράηονται τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ. Θ 

επιχείρθςθ κζτει ζνα ςτόχο βαςιςμζνο ςτθν επίτευξθ κζρδουσ και εφόςον 

επιτευχκεί, προχωρά ςτθ διανομι ενόσ ποςοςτοφ των κερδϊν. 

2. Διανομι μετοχϊν 

Το ςφςτθμα αυτό αμοιβϊν παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ εργαηόμενουσ να 

ςυμμετάςχουν ςτθν ιδιοκτθςία τθσ εταιρίασ, διανζμοντασ τουσ μετοχζσ. Μια 

επιχείρθςθ μπορεί να διανείμει δωρεάν τισ μετοχζσ θ ςε χαμθλότερθ τιμι (Mathis 

and Jackson, 1994). Τα προγράμματα διάκεςθσ μετοχϊν είναι πολφ δθμοφιλι 

κακϊσ ενιςχφεται θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων, αυξάνοντασ τθν αφοςίωςι τουσ 

ςτθν επιχείρθςθ, ενϊ παράλλθλα αποφεφγεται θ φορολογία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΡΟΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ 

 

5.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ 

Στον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου, εξαιτίασ του μεγάλου αρικμοφ 

επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται  και τθσ μεγάλθσ ποικιλίασ προϊόντων που 

παράγονται ς’ αυτόν, επικρατεί ςκλθρόσ ανταγωνιςμόσ υψθλοφ επιπζδου. 

Απαραίτθτθ λοιπόν προχπόκεςθ για τθν βιωςιμότθτα μιασ επιχείρθςθσ ς αυτόν τον 

κλάδο είναι θ ςωςτι οργάνωςθ και λειτουργία του τμιματοσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. Οι πρακτικζσ που εφαρμόηει θ Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων, τόςο για 

τθν προςζλκυςθ και επιλογι υποψιφιων εργαηόμενων, όςο και τισ μεκόδουσ 

εκπαίδευςθσ αυτϊν και τα ςυςτιματα αμοιβϊν, κακιςτοφν ικανι μια επιχείρθςθ να 

ανταπεξζλκει ςτον ςκλθρό ανταγωνιςμό που επικρατεί ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο. 

Στόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ των πρακτικϊν αυτϊν που 

εφαρμόηουν επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα ςτον κλάδο του 

λιανικοφ εμπορίου. 

Για τον ςκοπό αυτό θ ζρευνα χωρίςτθκε ςε 3 κεματικζσ ενότθτεσ ανάλογα με 

τθν λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων που πρζπει να εξεταςτεί: 

 Στθν πρϊτθ ενότθτα μελετϊνται οι πρακτικζσ που εφαρμόηει το τμιμα 

ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν προςζλκυςθ και επιλογι υποψιφιων εργαηόμενων. 

Διερευνϊνται ποιοι είναι αρμόδιοι γι’ αυτιν τθν διαδικαςία, οι κατθγορίεσ 

προςωπικοφ που παρουςιάηουν δυςκολίεσ προςζλκυςθσ κακϊσ και οι μζκοδοι 

διευκόλυνςθσ αυτισ, το ποςοςτό εςωτερικισ και εξωτερικισ προςζλκυςθσ για τθν 

κάλυψθ κενϊν κζςεων, οι χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι εςωτερικισ και εξωτερικισ 

προςζλκυςθσ για τθν κάλυψθ αυτϊν των κζςεων και οι μζκοδοι επιλογισ για τθν 

πρόςλθψθ των εργαηόμενων. Χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ ενότθτασ είναι ότι θ ζρευνα 

γίνεται για δφο κατθγορίεσ προςωπικοφ, τα «διοικθτικά ςτελζχθ» και το «λοιπό 

προςωπικό». Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν τα ςτελζχθ τα οποία είτε βρίςκονται 
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ςτθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ και διαμορφϊνουν τουσ γενικοφσ ςτόχουσ ι 

κατευκφνςεισ τθσ επιχείρθςθσ (πρόεδροσ, γενικοί διευκυντζσ), είτε για υπεφκυνουσ 

καταςτθμάτων  που αποτελοφν τθν πρϊτθ βακμίδα εποπτείασ και το ςυνδετικό 

κρίκο μεταξφ τθσ διεφκυνςθσ και του προςωπικοφ τθσ πρϊτθσ γραμμισ για τθν 

υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. Στθν δεφτερθ κατθγορία εργαηόμενων που 

αναφζρεται ωσ «λοιπό προςωπικό», ανικει όλο το υπόλοιπο ανκρϊπινο δυναμικό 

(προςωπικό καταςτθμάτων, τεχνικό προςωπικό), το οποίο ζχει μια επιχείρθςθ 

λιανικοφ εμπορίου και δεν αςκεί διοικητικά καθήκοντα. Με άλλα λόγια, πρόκειται 

για το αμιγϊσ «εκτελεςτικό» κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ το οποίο καλείται να 

πραγματϊςει επιτυχϊσ τουσ ςτόχουσ και τισ κατευκφνςεισ που λαμβάνει από τουσ 

προϊςταμζνουσ.  

Στθν  δεφτερθ κεματικι ενότθτα μελετϊνται οι πρακτικζσ που εφαρμόηει θ 

Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Ρόρων για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ. 

Συγκεκριμζνα διερευνϊνται ποιοι είναι υπεφκυνοι για τον προγραμματιςμό, 

ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, θ ςθμαςία τθσ 

εκπαίδευςθσ των εργαηόμενων για τθν ίδια τθν επιχείρθςθ, οι ςτόχοι ενόσ 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και οι ικανότθτεσ των εργαηόμενων που επιδιϊκονται 

να βελτιωκοφν μζςα απ’ αυτό, οι χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι εκπαίδευςθσ τόςο 

«πάνω ςτθν εργαςία» όςο και «εκτόσ τθσ εργαςίασ» και θ πικανότθτα ςφνδεςθσ 

των προγραμμάτων αυτϊν με τθν αφξθςθ τθσ ατομικισ και οργανωτικισ απόδοςθσ. 

Στθν τρίτθ και τελευταία κεματικι ενότθτα μελετϊνται οι πρακτικζσ τθσ 

Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων ςε ςχζςθ με τα ςυςτιματα αμοιβϊν που 

εφαρμόηονται ςτισ επιχειριςεισ του λιανικοφ εμπορίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

διερευνάται το είδοσ των αμοιβϊν που εφαρμόηει θ επιχείρθςθ, θ ςυχνότθτα 

ανακεϊρθςθσ του μιςκοφ ενόσ εργαηόμενου και οι παράγοντεσ κακοριςμοφ των 

επιπζδων αυτϊν, τα κριτιρια αφξθςθσ του μιςκοφ ενόσ εργαηόμενου, θ αναλογία 

ςτακερϊν και μεταβλθτϊν αμοιβϊν ςτθν επιχείρθςθ, τα ςυςτατικά ςτοιχεία του 

ςυςτιματοσ μεταβλθτϊν αμοιβϊν, οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ χορθγοφνται 

πρόςκετεσ παροχζσ, θ πικανότθτα χοριγθςθσ μθ χρθματικϊν ανταμοιβϊν ςτουσ 

εργαηόμενουσ και το είδοσ αυτϊν, θ ςυχνότθτα απόδοςθσ πρόςκετων παροχϊν 
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ςτουσ εργαηόμενουσ, οι χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι για τθν επιλογι πρόςκετων 

παροχϊν και τζλοσ τα οφζλθ που αποκομίηει θ επιχείρθςθ από τα ςυςτιματα 

αμοιβϊν και αναγνϊριςθσ που εφαρμόηει ςτουσ εργαηόμενοφσ τθσ. 

 

5.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ 

Για τθ διεξαγωγι τθσ παροφςασ ζρευνασ καταρτίςτθκε ζνα ερωτθματολόγιο 

αποτελοφμενο από 30 ερωτιματα (βλ. Ραράρτθμα). Στθν αρχι του 

ερωτθματολογίου υπιρχε μια ςυνοδευτικι επιςτολι, με τα προςωπικά ςτοιχεία του 

μελετθτι, εξθγϊντασ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ γίνεται θ ζρευνα. Τα πρϊτα τρία 

ερωτιματα αφοροφςαν κάποια γενικά ςτοιχεία για τθν επιχείρθςθ, 8 ερωτιματα 

αφοροφςαν τθν ενότθτα τθσ προςζλκυςθσ και επιλογισ εργαηόμενων, 7 ερωτιματα 

τθν ενότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και τα υπόλοιπα 12 αφοροφςαν τα ςυςτιματα 

αμοιβϊν. Το ερωτθματολόγιο ςτάλκθκε ςε υπεφκυνουσ ι ςτελζχθ του τμιματοσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε 56 επιχειριςεισ του λιανικοφ εμπορίου (7 επιχειριςεισ 

με είδθ ςπιτιοφ, 9 επιχειριςεισ θλεκτρονικϊν ειδϊν/τεχνολογίασ, 4 επιχειριςεισ 

καλλυντικϊν, 9 επιχειριςεισ τροφίμων, 3 επιχειριςεισ παιχνιδιϊν, 24 επιχειριςεισ 

με είδθ ζνδυςθσ/υπόδθςθσ). Ρλιρωσ και ορκϊσ απαντθμζνα επεςτράφθςαν 16 

ερωτθματολόγια. Δθλαδι, το ποςοςτό επιςτροφισ και ανταπόκριςθσ από τθ μεριά 

των επιχειριςεων ανιλκε ςτο 28,6%. Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει το ποςοςτό 

επιςτροφισ ανά κλάδο εμπορικισ δραςτθριότθτασ: 

Ρίνακασ 4. Ροςοςτό επιςτροφισ ανά κλάδο εμπορικισ δραςτθριότθτασ 

 
Κλάδοσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ 

 
Αρικμόσ επιχειριςεων 

που επζςτρεψαν το ερ/γιο 

 
Ροςοςτό επιςτροφισ 

ανά κλάδο 

Είδθ ζνδυςθσ/υπόδθςθσ 5 20,8% 

Θλεκτρονικά είδθ/Τεχνολογίασ 1 11,1% 

Τρόφιμα 5 55,6% 

Είδθ Σπιτιοφ 1 14,3% 

Καλλυντικά 3 75% 

Ραιχνίδια 1 33,3% 
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 Από τισ υπόλοιπεσ 40 επιχειριςεισ που δεν ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα, οι 5 

ιςχυρίςτθκαν ότι τα ςτοιχεία για τισ πρακτικζσ τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων 

είναι εμπιςτευτικά και δεν ιταν δυνατό να δθμοςιοποιθκοφν, ενϊ 10 διλωςαν ότι 

εξαιτίασ του φόρτου εργαςίασ δεν ιταν εφικτι θ ςυμμετοχι τουσ. Οι υπόλοιπεσ 

επιχειριςεισ επικυμοφςαν να τουσ αποςταλεί το ερωτθματολόγιο αλλά δεν το 

ζςτειλαν ςυμπλθρωμζνο πίςω.  

Θ επαφι με τισ επιχειριςεισ ζγινε αρχικά τθλεφωνικϊσ – και ςυγκεκριμζνα ςτα 

τμιματα ανκρωπίνων πόρων – και ςτθ ςυνζχεια, εςτάλθςαν τα ερωτθματολόγια ςε 

θλεκτρονικι μορφι (e-mail). Επίςθσ ςε 2 από τισ επιχειριςεισ ο υπεφκυνοσ  ςε 

κζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ επικυμοφςε προςωπικι ςυνάντθςθ, οπότε 

ορίςτθκε τθλεφωνικϊσ ραντεβοφ και το ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊκθκε με τθν 

μορφι ςυνζντευξθσ. 

Το ερωτθματολόγιο ςτάλκθκε από τισ 15 Δεκεμβρίου 2011 μζχρι τισ 20 

Ιανουαρίου 2012. Θ επεξεργαςία των ςτοιχείων από τισ απαντιςεισ των 

ερωτθματολογίων βαςίςτθκε ςτισ κατανομζσ ςυχνοτιτων (με χριςθ του 

προγράμματοσ Microsoft Excel 2007). Με τθ μζκοδο αυτι τα ςυμπεράςματα ιταν 

αρκετά ςαφι.  

Θ παρουςίαςθ των ερωτιςεων πραγματοποιείται με τθ βοικεια διαγραμμάτων. 

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εφικτι θ ςφγκριςθ μεταξφ των αποτελεςμάτων των 

ερωτιςεων ϊςτε να εξάγονται αποτελζςματα άξια προσ περαιτζρω ςχολιαςμό και 

διερεφνθςθ. Για τθν καλφτερθ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, 

κρίκθκε ςκόπιμο αυτά να παρατίκενται ανά ερώτηςη. Τζλοσ, αξίηει να τονιςτεί πωσ 

δεν αναφζρονται ςε κανζνα ςθμείο τθσ ζρευνασ οι επωνυμίεσ των επιχειριςεων 

που ζςτειλαν απαντθμζνα τα ερωτθματολόγια, κακϊσ τα ςτοιχεία που δόκθκαν 

είναι απολφτωσ εμπιςτευτικά και χρθςιμοποιοφνται, αποκλειςτικά και μόνο, για 

επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ. 
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5.3. ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ 

Ερώτηςη 1:  Ρόςα άτομα εργάηονται ςυνολικά ςτθν επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων, προκφπτει ότι οι μιςζσ επιχειριςεισ του 

δείγματοσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο του λιανικοφ εμπορίου απαςχολοφν 

«1000 άτομα και πάνω». Ακολοφκωσ, ςτο 19% του δείγματοσ εργάηονται από «201- 

500» άτομα, ενϊ το 13% αυτϊν ανζφερε ότι ζχει δυναμικότθτα «101-200» 

εργαηόμενων. Ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ επιχειριςεων απάντθςε ότι απαςχολεί από 

«50-100» άτομα, ενϊ το μικρότερο ποςοςτό (6%) από «501-1000». Συμπεραίνουμε 

λοιπόν ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των επιχειριςεων του δείγματοσ (50%),  που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο του λιανικοφ εμπορίου ζχουν δυναμικότθτα «1000 

εργαηόμενων και πάνω». 

 

 

 

12% 

13% 

19% 

6% 

50% 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 1:ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

50-100 

101-200 

201-500 

501-1000 

1000+ 
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Ερώτηςη 2: Αναφζρατε τον κλάδο εμπορίου ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ 

επιχείρθςι ςασ: 

 

 

 

Από τθν ανάλυςθ ων απαντιςεων τθσ ερϊτθςθσ αυτισ, προκφπτει ότι το 32% 

του δείγματοσ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των «ειδϊν ζνδυςθσ/υπόδθςθσ» 

όπωσ επίςθσ μ’ ζνα αντίςτοιχο ποςοςτό 31% ςτο κλάδο των «τροφίμων». Αντίκετα 

ζνα μικρότερο ποςοςτό επιχειριςεων (19%) δραςτθριοποιείται ςε «καλλυντικά» 

και μόλισ ζνα 6% αντίςτοιχα ςε «θλεκτρονικά είδθ/τεχνολογίασ», ςε «είδθ ςπιτιοφ» 

και ςε «παιχνίδια». Συμπεραςματικά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των επιχειριςεων του δείγματοσ (63%) δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο 

των «τροφίμων» και των «ειδϊν ζνδυςθσ ι υπόδθςθσ». 

 

 

 

 

 

32% 

6% 

31% 

6% 

19% 

6% 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 2: ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΡΟΙΚΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ 

Είδθ ζνδυςθσ/υπόδθςθσ 

Θλεκτρονικά είδθ τεχνολογίασ 

Τρόφιμα 

Είδθ ςπιτιοφ 

Καλλυντικά 

Ραιχνίδια 
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Ερώτηςη 3: Ροιοσ είναι ο εκτιμϊμενοσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ επιχείρθςισ ςασ; 

 

 

 

Θ τρίτθ ερϊτθςθ αφορά τθν εκτίμθςθ του κφκλου εργαςιϊν επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο του λιανικοφ εμπορίου. Από τισ απαντιςεισ που 

δόκθκαν, βλζπουμε ότι όλεσ οι επιχειριςεισ του δείγματοσ ζχουν κφκλο εργαςιϊν 

πάνω από 5.000.000€ και πιο ςυγκεκριμζνα το 56% από «50.000.000€ και πάνω», 

το 31% από «10.000.000€+ - 50.000.000€» και το 13% από «5.000.000€+ - 

10.000.000€». Τζλοσ ςε καμία από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ ο κφκλοσ 

εργαςιϊν δεν ανζρχεται «ζωσ 1.000.000€» ι από «1.000.000€+ - 5.000.000€». 

Βλζπουμε λοιπόν ότι όλεσ οι επιχειριςεισ του δείγματοσ είναι «μεγάλου μεγζκουσ».  

 

 

 

 

 

0% 0% 
13% 

31% 56% 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 3: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΤΑΣΙΩΝ 

Ζωσ 1.000.000€ 

1.000.000€+ - 5.000.000€ 

5.000.000€+ - 10.000.000€ 

10.000.000€+ - 50.000.000€ 

50.000.000€+ 
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Ερώτηςη 4:  Ροιόσ είναι αρμόδιοσ για τθν προςζλκυςθ υποψθφίων εργαηομζνων 

ςτθν επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Στθν ερϊτθςθ για το ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν προςζλκυςθ των 

υποψθφίων εργαηομζνων, το μεγαλφτερο ποςοςτό επιχειριςεων του δείγματοσ 

(38%) απάντθςαν ότι οι αποφάςεισ ςε κζματα προςζλκυςθσ προςωπικοφ 

λαμβάνονται από το «τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων». Το 31% από το 

ςφνολο των επιχειριςεων διλωςαν ότι θ αρμοδιότθτα ςε κζματα προςζλκυςθσ 

υποψθφίων ανικει ςτα «ανϊτερα ςτελζχθ». Σε ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτο 25% 

του ςυνόλου του δείγματοσ, τθν κφρια ευκφνθ ςε κζματα προςζλκυςθσ 

προςωπικοφ φζρουν αποκλειςτικά «τα ανϊτερα ςτελζχθ ςε ςυνεργαςία με το 

τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων», ενϊ μόλισ το 6% του δείγματοσ «το τμιμα 

Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων ςε ςυνεργαςία με εξωτερικό ςυνεργάτθ/ςφμβουλο». 

Τζλοσ, ο «εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ/ςφμβουλοσ» δε χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά 

ποτζ μόνοσ του ςτθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να 

ποφμε ότι τθν κφρια ευκφνθ για κζματα προςζλκυςθσ ζχει το «τμιμα Διοίκθςθσ 

Ανκρωπίνων Ρόρων», ςε λιγότερο ποςοςτό τα «ανϊτερα ςτελζχθ» και όχι και τόςο 

ςυχνά το «τμιμα Δ.Α.Ρ. ςε ςυνεργαςία με εξωτερικό ςυνεργάτθ ι ςφμβουλο». 

31% 

25% 

38% 

0% 6% 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 4: ΑΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ 

Ανϊτερα Στελζχθ 

Ανϊτερα Στελζχθ με Τμιμα Δ.Α.Ρ. 

Τμιμα Δ.Α.Ρ. 

Εξωτερικόσ 
Συνεργάτθσ/Σφμβουλοσ 

Τμιμα Δ.Α.Ρ. με Εξωτερικό 
Συνεργάτθ/Σφμβουλο 
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Ερώτηςη 5: Αναφζρατε ςε ποιζσ κατθγορίεσ προςωπικοφ αντιμετωπίηετε 

δυςκολίεσ προςζλκυςθσ; 

 

 

 

Θ παροφςα ερϊτθςθ άπτεται τθσ διαδικαςίασ προςζλκυςθσ και αναφζρεται ςτισ 

κατθγορίεσ του προςωπικοφ, ςτισ οποίεσ οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ προςζλκυςθσ. Είναι 

κατανοθτό πωσ οι επιχειριςεισ ς’ αυτόν απαςχολοφν εργαηομζνουσ, οι οποίοι 

ζχουν διάφορεσ και ετερόκλθτεσ ιδιότθτεσ ανάλογα τθν κζςθ που κατζχουν ςτθν 

επιχείρθςθ, με αποτζλεςμα μερικζσ φορζσ να  αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα 

προβλιματα αναφορικά με τθ διαδικαςία προςζλκυςθσ τουσ. Σφμφωνα με τισ 

απαντιςεισ των επιχειριςεων που δόκθκαν, διαπιςτϊνουμε όμωσ ότι οι μιςζσ 

επιχειριςεισ του δείγματοσ δεν αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ προςζλκυςθσ 

υποψιφιων εργαηόμενων. Το «προςωπικό των καταςτθμάτων» είναι μια κατθγορία 

προςωπικοφ που το 31% του δείγματοσ αντιμετωπίηει δυςκολίεσ προςζλκυςθσ, ενϊ 

ακολουκεί με αρκετά μικρότερο ποςοςτό (13%) τα «διοικθτικά ςτελζχθ». Τζλοσ 

μόλισ το 6% του δείγματοσ αντιμετωπίηει δυςκολίεσ προςζλκυςθσ ςτθν κατθγορία 

«τεχνικό προςωπικό». 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ 5: ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΗΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ (%)  
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Ερώτηςη 6: Ροια από τισ παρακάτω μεκόδουσ διευκόλυνςθσ χρθςιμοποιείτε για 

τθν προςζλκυςθ υποψθφίων εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Οι επιχειριςεισ του δείγματοσ με ςκοπό να διευκολφνουν τθν προςζλκυςθ και 

τθ διατιρθςθ του προςωπικοφ τουσ χρθςιμοποιοφν κάποιεσ μεκόδουσ. Με αυτό τον 

τρόπο αυξάνουν τθν ελκυςτικότθτά τουσ ςτουσ υποψιφιουσ εργαηόμενουσ και 

δθμιουργοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για απαςχόλθςθ 

από τθν πλευρά των υποψθφίων εργαηόμενων. Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων 

που ζδωςαν οι επιχειριςεισ του δείγματοσ, προκφπτει ότι με ποςοςτό 31% 

χρθςιμοποιοφν ωσ βαςικι μζκοδο διευκόλυνςθσ για τθν προςζλκυςθ υποψιφιων 

εργαηόμενων είτε τθν «εκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό ι εξωτερικό» είτε τθν «προβολι 

τθσ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ». Θ αμζςωσ επόμενθ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ από 

τισ επιχειριςεισ για τθν διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ προςζλκυςθσ υποψιφιων 

εργαηόμενων είναι οι «αμοιβζσ/παροχζσ ανάλογα με τθν απόδοςθ». Εν ςυνεχεία με 

7% χρθςιμοποιείται το «ευζλικτο ωράριο», ενϊ ακολουκεί με λίγο μικρότερο 

ποςοςτό 6% θ παροχι «υψθλοφ επιπζδου αςφαλιςτικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν 

προγραμμάτων» για τθν διευκόλυνςθ προςζλκυςθσ υποψιφιων εργαηόμενων ςτισ 

επιχειριςεισ αυτζσ.  
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Ερώτηςη 7: Αναφζρατε ςε τί περίπου ποςοςτό (%) χρθςιμοποιείται θ εςωτερικι 

και θ εξωτερικι προςζλκυςθ υποψθφίων για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ 

τόςο ςτα ανϊτερα ςτελζχθ όςο και ςτο λοιπό ανκρϊπινο δυναμικό 

 

 

 

Στθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, οι επιχειριςεισ του δείγματοσ απαντοφν αναφορικά 

με το ποςοςτό χρθςιμοποίθςθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ προςζλκυςθσ για τθν 

κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ. Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων που 

ζδωςαν για το ποςοςτό χρθςιμοποίθςθσ ςτα «διοικθτικά ςτελζχθ», προζκυψε ότι το 

44% του δείγματοσ επιλζγουν «80% εςωτερικι προςζλκυςθ και 20% εξωτερικι 

προςζλκυςθ», ενϊ το 25% προτιμά  «70% εςωτερικι προςζλκυςθ και 30% 

εξωτερικι προςζλκυςθ» για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ. Εν ςυνεχεία 

ζνα μικρότερο ποςοςτό του δείγματοσ (13%) επιλζγει «90% εςωτερικι και 10% 

εξωτερικι προςζλκυςθ». Τζλοσ μ’ ζνα ποςοςτό 6% οι επιχειριςεισ του δείγματοσ 

επιλζγουν είτε «μόνο εςωτερικι προςζλκυςθ», είτε «60%-40%», είτε «50%-50%» 

αναλογία εςωτερικισ και εξωτερικισ προςζλκυςθσ για τθν κάλυψθ των κενϊν 

κζςεων εργαςίασ ςτα «διοικθτικά ςτελζχθ». 
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ΔΙΑΓΑΜΜΑ 7α: ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ-ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΘ (%) 
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Για τθν ίδια ερϊτθςθ, οι επιχειριςεισ του δείγματοσ απαντοφν ςε τι ποςοςτό 

χρθςιμοποιοφν εςωτερικι και εξωτερικι προςζλκυςθ για τθν κάλυψθ των κενϊν 

κζςεων και ςτο «λοιπό προςωπικό». Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων, προζκυψε 

ότι το 31% του δείγματοσ προτιμά «30% εςωτερικι και 70% εξωτερικι 

προςζλκυςθ», ενϊ το 25% «20% εςωτερικι και 80% εξωτερικι προςζλκυςθ» για τθν 

κάλυψθ κζςεων ςτο υπόλοιπο προςωπικό. Επίςθσ το 19% των επιχειριςεων του 

δείγματοσ επιλζγει «50%-50%» προςζλκυςθ, ενϊ ζνα 13% προτιμά «40% εςωτερικι 

και 60% εξωτερικι προςζλκυςθ» για τθν κάλυψθ κζςεων ςτο «λοιπό προςωπικό». 

Τζλοσ μ’ ζνα αρκετά μικρότερο ποςοςτό (6%), οι επιχειριςεισ προτιμοφν είτε «μόνο 

εξωτερικι προςζλκυςθ», είτε αναλογία «10% εςωτερικι και 90% εξωτερικι» για τθν 

κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ ςτο «λοιπό προςωπικό». Συμπεραςματικά κα 

μποροφςαμε να ποφμε για τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ, ότι για τθν κάλυψθ 

κενϊν κζςεων ςτα «διοικθτικά ςτελζχθ» προτιμοφν να προςελκφουν εργαηόμενουσ 

από το εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ και μάλιςτα ςε ποςοςτό που φκάνει το 70-80%. 

Αντίκετα για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ ςτο «λοιπό προςωπικό», οι 

επιχειριςεισ του δείγματοσ δείχνουν να προτιμοφν να προςελκφουν από το 

εξωτερικό τθσ επιχείρθςθσ και μάλιςτα πάλι ςτα ίδια ποςοςτά με εκείνα των 

«διοικθτικϊν ςτελεχϊν» τθσ τάξθσ του 70-80%. 

6% 6% 

25% 

31% 

13% 

19% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

0%  - 100% 10% - 90% 20% - 80% 30% - 70% 40% - 60% 50% - 50% 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 7β: ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ-ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ ΣΤΟ ΛΟΙΡΟ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

52 
 

Ερώτηςη 8: Ροιεσ μεκόδουσ εςωτερικήσ προςζλκυςθσ χρθςιμοποιείτε για τθν 

κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ τόςο ςτα διοικθτικά  ςτελζχθ όςο και ςτο λοιπό 

προςωπικό; 

 

 

 

Στθν ερϊτθςθ αυτι ςχετικά με τισ μεκόδουσ εςωτερικισ προςζλκυςθσ και τθν 

ςυχνότθτα χριςθσ τουσ, για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ ςτα 

«διοικθτικά ςτελζχθ» για τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ, διαπιςτϊνουμε ότι οι πιο 

χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι είναι οι «προαγωγζσ» και οι «μετακζςεισ». 

Συγκεκριμζνα, το 38% του δείγματοσ εφαρμόηουν τισ δφο αυτζσ μεκόδουσ «ςυχνά» 

και το 31% «μερικζσ φορζσ» για τθν εςωτερικι προςζλκυςθ «διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν». Θ αμζςωσ επόμενθ ςε ςυχνότθτα μζκοδοσ για τισ επιχειριςεισ του 

δείγματοσ είναι οι «βάςεισ δεδομζνων», με ποςοςτό 38% «ςυχνά» και 25% 

«μερικζσ φορζσ». Οι «ςυςτάςεισ» χρθςιμοποιοφνται για εςωτερικι προςζλκυςθ 

«διοικθτικϊν ςτελεχϊν» ςε ποςοςτό 31% «ςυχνά» και 44% «μερικζσ φορζσ», ενϊ οι 
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«εναλλαγζσ κζςεων εργαςίασ» ςε ποςοςτό 31% «ςυχνά», 38% «μερικζσ φορζσ» και 

25% «ςπάνια». Ακόμθ μια άλλθ μζκοδοσ εςωτερικισ προςζλκυςθσ είναι οι «πρϊθν 

εργαηόμενοι/υποψιφιοι», θ οποία εφαρμόηεται από το ςφνολο του δείγματοσ των 

επιχειριςεων 31% «ςυχνά», 38% «μερικζσ φορζσ» αλλά 19% «ςπάνια». Τζλοσ οι 

«επαναπροςλιψεισ» είναι θ λιγότερο χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ, κακϊσ το 25% 

των επιχειριςεων τθν χρθςιμοποιοφν «ςπάνια» και το 13% «ποτζ». 

 

 

 

Αναφορικά με τισ χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ εςωτερικισ προςζλκυςθσ για 

τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ ςτο «λοιπό προςωπικό», διαπιςτϊνουμε 

ότι θ πιο δθμοφιλισ μζκοδοσ είναι οι «προαγωγζσ» με ποςοςτό 56% του δείγματοσ 

να τθν χρθςιμοποιοφν «ςυχνά» και το 31% «μερικζσ φορζσ». Θ αμζςωσ επόμενθ ςε 

ςυχνότθτα μζκοδοσ είναι οι «μετακζςεισ», κακϊσ το 44% του δείγματοσ τθν 

χρθςιμοποιοφν «ςυχνά» και το 38% «μερικζσ φορζσ» για εςωτερικι προςζλκυςθ 

υποψιφιων εργαηόμενων. Ζπειτα ακολουκεί θ «εναλλαγι κζςεων εργαςίασ» με 

ποςοςτό 44% «ςυχνά», 31% «μερικζσ φορζσ» και 25% «ςπάνια», ενϊ ςτθν ςυνζχεια 
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για τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ βρίςκονται οι «πρϊθν εργαηόμενοι/υποψιφιοι» 

με το 44% του δείγματοσ να τθν χρθςιμοποιεί «ςυχνά», το 31% «μερικζσ φορζσ» και 

το 19% «ςπάνια». Επιπρόςκετα, οι «επαναπροςλιψεισ» και οι «βάςεισ δεδομζνων» 

εφαρμόηονται ςε εκτεταμζνο βακμό από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ, 

καταλαμβάνοντασ και οι δφο μζκοδοι ποςοςτά ίςα με 38% «ςυχνά» και 38% 

«μερικζσ φορζσ». Τζλοσ θ λιγότερο χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ εςωτερικι 

προςζλκυςθσ  για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ ςτο λοιπό προςωπικό 

είναι οι «ςυςτάςεισ» με το 12% των επιχειριςεων να τθν χρθςιμοποιοφν «ςπάνια» 

και το 19% «ποτζ». 

Συμπεραςματικά, από τα ευριματα που ςυγκεντρϊκθκαν αναφορικά με τισ 

χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ εςωτερικισ προςζλκυςθσ για τθν κάλυψθ κενϊν 

κζςεων εργαςίασ, διαπιςτϊνεται ότι οι επιχειριςεισ του δείγματοσ εφαρμόηουν τισ 

ίδιεσ κατθγορίεσ πθγϊν προςζλκυςθσ αλλά ςε διαφορετικι ςυχνότθτα βάςει τθσ 

κατθγορίασ που εντάςςεται το προςωπικό. Ωςτόςο, οι «προαγωγζσ» και οι 

«μετακζςεισ»  φαίνεται να χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ από επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο του λιανικοφ εμπορίου τόςο ςε κζςεισ «διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν» όςο και ςε κζςεισ «λοιποφ προςωπικοφ». 
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Ερώτηςη 9: Ροιεσ μεκόδουσ εξωτερικήσ προςζλκυςθσ χρθςιμοποιείτε για τθν 

κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ τόςο ςτα διοικθτικά ςτελζχθ όςο και ςτο λοιπό 

προςωπικό; 

 

 

 

Θ παροφςα ερϊτθςθ εξετάηει τισ μεκόδουσ εξωτερικισ προςζλκυςθσ που 

χρθςιμοποιοφν οι επιχειριςεισ του δείγματοσ για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων 

εργαςίασ «διοικθτικϊν ςτελεχϊν». Από τθν ανάλυςθ των ευρθμάτων, 

διαπιςτϊνουμε ότι οι πιο χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι για τθν κάλυψθ των κζςεων 

είναι το «internet» και τα «γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ». Συγκεκριμζνα το 

«internet»  χρθςιμοποιεί το 38% του δείγματοσ «ςυχνά» και το 31% «μερικζσ 

φορζσ», ενϊ τα «γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ» 38% «ςυχνά», 25% «μερικζσ φορζσ» 

και 31% «ςπάνια» για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ ςτα «διοικθτικά 

ςτελζχθ». Επίςθσ οι «επαγγελματικοί ςφνδεςμοι» και οι «αγγελίεσ ςτα Μ.Μ.Ε.» 

είναι άλλεσ δφο μζκοδοι εξωτερικισ προςζλκυςθσ που χρθςιμοποιοφνται 
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εκτεταμζνα από τισ επιχειριςεισ, κακϊσ και οι δφο εφαρμόηονται από το 31% του 

δείγματοσ «ςυχνά» και το 31% επίςθσ «μερικζσ φορζσ». Μια ακόμθ 

χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ εξωτερικισ προςζλκυςθσ «διοικθτικϊν ςτελεχϊν» είναι 

οι «ανταγωνίςτριεσ εταιρίεσ», κακϊσ το 31% των επιχειριςεων τθν χρθςιμοποιοφν 

«ςυχνά», το 25% «μερικζσ φορζσ» και το 19% του δείγματοσ «ςπάνια». Ακολοφκωσ 

τα «εκπαιδευτικά ιδρφματα» χρθςιμοποιοφνται από το 25% των επιχειριςεων του 

δείγματοσ «ςυχνά» και από το 31% είτε «μερικζσ φορζσ» είτε «ςπάνια» για τθν 

κάλυψθ κενϊν κζςεων «διοικθτικϊν ςτελεχϊν». Αντίκετα οι λιγότερο 

χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι φαίνονται να είναι οι «εταιρίεσ ενοικίαςθσ 

εργαηόμενων» και θ «πρακτικι άςκθςθ». Ειδικότερα οι «εταιρίεσ ενοικίαςθσ 

εργαηόμενων» παρουςιάηουν τθν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ςτο «ποτζ» με ποςοςτό 

37%, ενϊ ςτο «ςπάνια» 19%. Τζλοσ παραπλιςια εικόνα ζχουμε και ςτθν «πρακτικι 

άςκθςθ» με το 31% των επιχειριςεων να δθλϊνουν ότι τθν εφαρμόηουν «ςπάνια» 

και το 25% του δείγματοσ «ποτζ». Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι 

οι επιχειριςεισ του δείγματοσ φαίνεται να προτιμοφν ωσ εξωτερικζσ μεκόδουσ 

προςζλκυςθσ για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ «διοικθτικϊν ςτελεχϊν» το 

«internet» και τα «γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ». 
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Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων για τισ μεκόδουσ εξωτερικισ 

προςζλκυςθσ για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ ςτο «λοιπό προςωπικό», 

διαπιςτϊνουμε ότι πρϊτθ και με διαφορά από τισ υπόλοιπεσ μεκόδουσ είναι το 

«internet», με το 50% των επιχειριςεων του δείγματοσ να δθλϊνει ότι το 

χρθςιμοποιεί «ςυχνά» και το 25% «μερικζσ φορζσ». Οι επόμενεσ δφο μζκοδοι 

εξωτερικισ προςζλκυςθσ κζςεων «λοιποφ προςωπικοφ» εμφανίηουν παρόμοια 

ποςοςτά χριςθσ ςτισ ςυχνότθτεσ. Ρρόκειται για τισ «αγγελίεσ ςτα Μ.Μ.Ε.» και τουσ 

«επαγγελματικοφσ ςυνδζςμουσ», κακϊσ θ μεν πρϊτθ εμφανίηει ςυχνότθτα 38% 

«ςυχνά» και 31% μερικζσ φορζσ», ενϊ θ δεφτερθ 38% «ςυχνά» και 25% «μερικζσ 

φορζσ». Οι «ανταγωνίςτριεσ εταιρίεσ» και τα «γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ» είναι 

άλλεσ δφο μζκοδοι εξωτερικισ προςζλκυςθσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν παρόμοια 

ποςοςτά χριςθσ, κακϊσ θ μεν πρϊτθ παρουςιάηει ποςοςτό 31% ςτο ςυχνά» και 

25% «μερικζσ φορζσ», ενϊ τα «γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ» 31% ςτο «ςυχνά» και 

19% «μερικζσ φορζσ». Ακολοφκωσ οι «εταιρίεσ ενοικίαςθσ εργαηόμενων» 

εμφανίηονται να τισ χρθςιμοποιοφν το 25% των επιχειριςεων του δείγματοσ είτε 

«ςυχνά» είτε «μερικζσ φορζσ» και το 31% «ςπάνια». Μια άλλθ μζκοδοσ 
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εκτεταμζνθσ χριςθσ για τθν κάλυψθ κζςεων εργαςίασ ςτο «λοιπό προςωπικό» είναι 

τα «εκπαιδευτικά ιδρφματα», κακϊσ παρουςιάηει το υψθλότερο ποςοςτό 38% ςτο 

«μερικζσ φορζσ» και 31% «ςπάνια». Τζλοσ θ λιγότερθ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ 

εξωτερικισ προςζλκυςθσ για τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ εμφανίηεται να είναι θ 

«πρακτικι άςκθςθ», με το 44% του δείγματοσ να μθν τθν χρθςιμοποιεί «ποτζ» και 

το 25% να τθν χρθςιμοποιεί «ςπάνια» για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ 

«λοιποφ προςωπικοφ». Συγκεντρωτικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι οι 

επιχειριςεισ του δείγματοσ φαίνεται να προτιμοφν ωσ εξωτερικι μζκοδο 

προςζλκυςθσ για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ «λοιποφ προςωπικοφ» το 

«internet». 

Συμπεραςματικά, από τα ευριματα που ςυγκεντρϊκθκαν αναφορικά με τισ 

χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ εξωτερικισ προςζλκυςθσ για τθν κάλυψθ κενϊν 

κζςεων εργαςίασ, διαπιςτϊνεται ότι οι επιχειριςεισ του δείγματοσ εφαρμόηουν τισ 

ίδιεσ κατθγορίεσ πθγϊν προςζλκυςθσ αλλά ςε διαφορετικι ςυχνότθτα βάςει τθσ 

κατθγορίασ που εντάςςεται το προςωπικό. Ωςτόςο, το «internet»  φαίνεται να 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ από επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτο κλάδο του 

λιανικοφ εμπορίου τόςο ςε κζςεισ «διοικθτικϊν ςτελεχϊν» όςο και ςε κζςεισ 

«λοιποφ προςωπικοφ». 
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Ερώτηςη 10: Ροιόσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιλογι των εργαηομζνων ςτθν 

επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Στθν ερϊτθςθ για το ποιοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιλογι προςωπικοφ, οι 

περιςςότερεσ επιχειριςεισ του δείγματοσ απάντθςαν ότι οι αποφάςεισ ςε κζματα 

επιλογισ υποψθφίων εργαηομζνων λαμβάνονται από τα «ανϊτερα ςτελζχθ ςε 

ςυνεργαςία με το τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων» ςε ποςοςτό 38%. Το 31% 

του ςυνόλου του δείγματοσ υποςτθρίηει ότι τθν ευκφνθ για τθν επιλογι 

προςωπικοφ τθν ζχουν τα «ανϊτερα ςτελζχθ», ενϊ ζνα μικρότερο ποςοςτό 25% 

αναφζρει ότι τθν αρμοδιότθτα τθσ επιλογισ προςωπικοφ φζρει αποκλειςτικά το 

«τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων». Επίςθσ ζνα αρκετά μικρό ποςοςτό του 

δείγματοσ (6%), διλωςε ότι τθν ευκφνθ για τθν επιλογι ζχει το «τμιμα Διοίκθςθσ 

Ανκρϊπινων Ρόρων ςε ςυνεργαςία με τον προϊςτάμενο». Τζλοσ αξίηει να ςθμειωκεί 

ότι αποκλειςτικά ο «εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ/ςφμβουλοσ» και το «τμιμα Διοίκθςθσ 

Ανκρϊπινων Ρόρων ςε ςυνεργαςία με εξωτερικό ςυνεργάτθ ι ςφμβουλο» 

ςυγκζντρωςαν μθδενικά ποςοςτά ςε κζματα επιλογισ προςωπικοφ από το ςφνολο 

του δείγματοσ. Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι τθν κφρια ευκφνθ 

για κζματα επιλογισ προςωπικοφ ζχουν τα «ανϊτερα ςτελζχθ ςε ςυνεργαςία με 
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τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων», ενϊ ςε λίγο μικρότερο ποςοςτό τα 

«ανϊτερα ςτελζχθ» και το «τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων». 

 

Ερώτηςη 11: Ροιζσ μεκόδουσ επιλογισ χρθςιμοποιείτε για τθν πρόςλθψθ τόςο  

των διοικθτικϊν ςτελεχϊν όςο και του λοιποφ προςωπικοφ 

 

 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ που ετζκθ προσ απάντθςθ αναφζρεται ςτισ 

χρθςιμοποιοφμενεσ, από τισ επιχειριςεισ του λιανικοφ εμπορίου, μεκόδουσ 

επιλογισ για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων τόςο «διοικθτικϊν ςτελεχϊν» όςο και 

«λοιποφ προςωπικοφ». Στθν περίπτωςθ των «διοικθτικϊν ςτελεχϊν», δεςπόηουςα 

μζκοδοσ είναι θ «αίτθςθ»,  θ οποία χρθςιμοποιείται από το 63% του δείγματοσ 

«ςυχνά» και το 19% «μερικζσ φορζσ». Ακολοφκωσ θ μζκοδοσ τθσ «ςυνζντευξθσ» 

χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τθν επιλογι «διοικθτικϊν ςτελεχϊν», κακϊσ το 56% 

των επιχειριςεων ανζφερε ότι τθν εφαρμόηει «ςυχνά» και το 31% «μερικζσ φορζσ». 
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Το «βιογραφικό ςθμείωμα» και ο ζλεγχοσ του παρελκόντοσ του υποψθφίου» είναι 

άλλεσ δφο εκτεταμζνεσ μζκοδοι επιλογισ για τθν πρόςλθψθ υποψθφίων, κακϊσ και 

οι δφο ςυγκζντρωςαν ίδια ποςοςτά χριςθσ, 56% ςτο «ςυχνά» και 25% ςτο «μερικζσ 

φορζσ». Ακολοφκωσ οι «εξετάςεισ (tests)» χρθςιμοποιοφνται από το 44% του 

δείγματοσ «ςυχνά», 38% «μερικζσ φορζσ» και 18% «ςπάνια». Τζλοσ οι «ιατρικζσ 

εξετάςεισ» είναι θ λιγότερο χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ επιλογισ «διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν», κακϊσ μόλισ το 19% τισ χρθςιμοποιεί «ςυχνά» και ζχει το υψθλότερο 

ποςοςτό (38%) ςτθν ςυχνότθτα «ςπάνια». Συγκεντρωτικά, από τθν ανάλυςθ των 

παραπάνω αποτελεςμάτων, βγαίνει το ςυμπζραςμα πωσ θ «αίτθςθ», το 

«βιογραφικό ςθμείωμα», θ «ςυνζντευξθ» και ο «ζλεγχοσ του παρελκόντοσ του 

υποψθφίου» είναι οι κφριεσ μζκοδοι επιλογισ για τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ 

όςον αφορά τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ «διοικθτικϊν ςτελεχϊν». 

 

 

 

 

Από τθν ανάλυςθ αποτελεςμάτων για τισ μεκόδουσ επιλογισ κάλυψθσ των 

κενϊν κζςεων του «λοιποφ προςωπικοφ», προκφπτει πωσ το «βιογραφικό 
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ςθμείωμα» κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ, κακϊσ το 56% του δείγματοσ ανζφερε ότι το 

χρθςιμοποιεί «ςυχνά» και το 31% «μερικζσ φορζσ». Ακολοφκωσ θ «αίτθςθ» και θ 

ςυνζντευξθ» είναι άλλεσ δφο μζκοδοι επιλογισ για τθν πρόςλθψθ του «λοιποφ 

προςωπικοφ» που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ. Ειδικότερα, θ «αίτθςθ» ςυγκζντρωςε 

ποςοςτό 44% «ςυχνά» και 50% «μερικζσ φορζσ», ενϊ τθν «ςυνζντευξθ» διλωςαν 

ότι τθ χρθςιμοποιοφν το 44% του δείγματοσ  αντίςτοιχα «ςυχνά» και «μερικζσ 

φορζσ». Ο «ζλεγχοσ του παρελκόντοσ του υποψθφίου» εφαρμόηεται από τισ 

επιχειριςεισ του δείγματοσ ςε ποςοςτό 38% «ςυχνά» και 44% «μερικζσ φορζσ». 

Ζπειτα οι επιχειριςεισ του κλάδου ανζφεραν ότι εφαρμόηουν «εξετάςεισ (tests)» ςε 

ςυχνότθτα «ςυχνά» 25%, 38% «μερικζσ φορζσ» και 19% «ςπάνια». Τζλοσ θ λιγότερθ 

χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ επιλογισ για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων εργαςίασ 

«λοιποφ προςωπικοφ» είναι οι «ιατρικζσ εξετάςεισ», με το 50% του δείγματοσ να 

μθν τισ χρθςιμοποιοφν «ποτζ» και το 31% «ςπάνια». Συγκεντρωτικά, από τθν 

ανάλυςθ των παραπάνω αποτελεςμάτων, βγαίνει το ςυμπζραςμα πωσ το 

«βιογραφικό ςθμείωμα» χρθςιμοποιείται ευρζωσ, ενϊ ςε μικρότερθ ζκταςθ  θ 

«αίτθςθ» και θ «ςυνζντευξθ» ωσ μζκοδοι επιλογισ για τισ επιχειριςεισ του 

δείγματοσ όςον αφορά τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ «λοιποφ προςωπικοφ». 

Συμπεραςματικά, από τα ευριματα που ςυγκεντρϊκθκαν για τισ 

χρθςιμοποιοφμενεσ μεκόδουσ επιλογισ για τθν κάλυψθ των κενϊν κζςεων τόςο 

«διοικθτικϊν ςτελεχϊν» όςο και «λοιποφ προςωπικοφ», διαπιςτϊνουμε ότι οι 

επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου του δείγματοσ εφαρμόηουν περιςςότερο εκείνεσ 

τθσ «αίτθςθσ», του «βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ» και τθσ «ςυνζντευξθσ», ενϊ θ 

λιγότερο χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ είναι εκείνθ των «ιατρικϊν εξετάςεων». 
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Ερώτηςη 12: Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ για τον προγραμματιςμό, το ςχεδιαςμό και 

τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτθν επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Στθν ερϊτθςθ για το ποιοσ είναι αρμόδιοσ για τον προγραμματιςμό, ςχεδιαςμό 

και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, οι μιςζσ επιχειριςεισ του δείγματοσ 

(50%) απάντθςαν ότι τθν κφρια ευκφνθ ζχει αποκλειςτικά το «τμιμα Διοίκθςθσ 

Ανκρϊπινων Ρόρων». Σε αρκετά μικρότερο ποςοςτό (19%) οι επιχειριςεισ διλωςαν 

ότι υπεφκυνα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αποκλειςτικά τα «ανϊτερα 

ςτελζχθ», ενϊ το 13% του δείγματοσ διλωςε ότι το «τμιμα Δ.Α.Ρ. ςε ςυνεργαςία με 

εξωτερικό ςυνεργάτθ ι ςφμβουλο» είναι υπεφκυνοι για τον προγραμματιςμό, 

ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ τζτοιων προγραμμάτων. Σ’ ζνα παραπλιςιο ποςοςτό 

(12%) οι επιχειριςεισ ανζφεραν ότι τθν κφρια ευκφνθ για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ζχουν τα «ανϊτερα ςτελζχθ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Δ.Α.Ρ.», ενϊ 

μόλισ το 6% τα «ανϊτερα ςτελζχθ ςε ςυνεργαςία με εξωτερικό ςυνεργάτθ ι 

ςφμβουλο». Τζλοσ ο «εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ ι ςφμβουλοσ» δεν χρθςιμοποιείται 

αποκλειςτικά ποτζ μόνοσ του ςτθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Συμπεραςματικά, κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι για τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ τθν κφρια ευκφνθ για 
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τον προγραμματιςμό, ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ζχει 

αποκλειςτικά το «τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων». 

 

Ερώτηςη 13:  Τι ρόλο παίηει θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Από τθν ανάλυςθ των ευρθμάτων ςχετικά με το πόςο ςθμαντικι κεωροφν τθν 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τουσ οι επιχειριςεισ του δείγματοσ, διαπιςτϊνουμε 

όπωσ είναι λογικό ότι το 69% αυτϊν διλωςαν ότι κεωροφν «πολφ ςθμαντικι» 

διαδικαςία τθν εκπαίδευςθ των εργαηόμενων ςτθν λειτουργία τουσ. Επίςθσ το 31% 

του δείγματοσ απάντθςε ςτθν ίδια ερϊτθςθ ότι κεωρεί «αρκετά ςθμαντικι» τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. Τζλοσ καμία από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ δεν 

κεωρεί «λίγο ςθμαντικι» ι «κακόλου ςθμαντικι» τθν εκπαίδευςθ των 

εργαηόμενων. Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι όλεσ οι επιχειριςεισ 

λιανικοφ εμπορίου του δείγματοσ κεωροφν ότι θ εκπαίδευςθ των εργαηόμενων 

παίηει κακοριςτικό ρόλο για τθν ςωςτι λειτουργία τουσ. 
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Ερώτηςη 14: Ροιοσ είναι ο ςτόχοσ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτθν 

επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Οι ςτόχοι για τουσ οποίουσ εφαρμόηει μία επιχείρθςθ ζνα ςυγκεκριμζνο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι πολλοί και ςφνκετοι. Ενδεικτικά μερικοί απ’ αυτοφσ 

είναι: θ ανάπτυξθ των δεξιοτιτων των εργαηόμενϊν τουσ, θ βελτίωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ αυτϊν, θ κατάρτιςι τουσ ςε εξειδικευμζνα κζματα και θ προβολι 

τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ τθσ επιχείρθςθσ. Σε ςχετικι ερϊτθςθ, το 50% του 

δείγματοσ ανζφερε ότι ο κφριοσ ςτόχοσ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ 

«ανάπτυξθ δεξιοτιτων των εργαηόμενων». Το 25% των επιχειριςεων απάντθςαν ότι 

ο κφριοσ λόγοσ που εφαρμόηουν μία ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι 

αντίςτοιχα θ «βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ» και θ «κατάρτιςθ των εργαηόμενων 

ςε εξειδικευμζνα κζματα». Τζλοσ καμία από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ δεν 

κεωρεί πϊσ θ «προβολι τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ» είναι ο κφριοσ ςτόχοσ 

για τθν εφαρμογι ενόσ ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

Συνοψίηοντασ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ του 

δείγματοσ χρθςιμοποιοφν μια ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι διαδικαςία με ςκοπό τθν 

«ανάπτυξθ δεξιοτιτων των εργαηόμενϊν» τουσ. 
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Ερώτηςη 15: Τι ικανότθτεσ των εργαηομζνων ςασ κα κζλατε να βελτιϊςετε μζςω 

ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ;    

 

 

 

Στθν ερϊτθςθ, για το τι ικανότθτεσ κα επικυμοφςαν να βελτιϊςουν μζςω ενόσ 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία του δείγματοσ (88%) 

απάντθςε ότι κα ικελε να βελτιϊςει «διοικθτικζσ ι θγετικζσ ικανότθτεσ». Σ’ ζνα 

κοντινό ποςοςτό τθσ τάξθσ του 81% διλωςαν ότι «τεχνικζσ ικανότθτεσ και γνϊςεισ» 

κα ικελαν να καλυτερεφςουν μζςω τθσ εκπαίδευςθσ. Το 56% του δείγματοσ 

διλωςε ότι κα ικελε να «ενιςχφςει τθν επικυμία για απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων» 

από τουσ εργαηόμενουσ, ενϊ οι μιςζσ επιχειριςεισ (50%) τθν «ικανότθτα για 

ομαδικι ςυνεργαςία». Ακολοφκωσ, ςε ποςοςτό 44% ανζφεραν οι ερωτϊμενοι ότι 

κα επικυμοφςαν να «καλυτερεφςουν τθν ςτάςθ των εργαηόμενων ςτο χϊρο τθσ 

εργαςίασ». Επίςθσ το 31% απάντθςε ότι κα ικελε να ζχει «αποτελεςματικότερθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων» μζςω τθσ εκπαίδευςθσ, ενϊ καμία από τισ 

επιχειριςεισ του δείγματοσ πιςτεφει ότι δεν «κα επιλφςει ςυγκροφςεισ μεταξφ των 

εργαηόμενων» μζςω ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 
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Ερώτηςη 16: Ροια μζκοδο on the job training χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςι ςασ 

πάνω ςτην εργαςία; 

 

 

 

Θ ερϊτθςθ αυτι εξετάηει τισ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ που χρθςιμοποιοφν «πάνω 

ςτην εργαςία» οι επιχειριςεισ του λιανικοφ εμπορίου. Από τθν ανάλυςθ των 

ευρθμάτων, διαπιςτϊνουμε ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό του δείγματοσ (50%) 

χρθςιμοποιεί το «coaching». Στο μιςό ποςοςτό, δθλαδι 25% απάντθςαν ότι 

εκπαιδεφουν τουσ εργαηόμενουσ μζςω του «job rotation», ενϊ το 19% του 

δείγματοσ εφαρμόηει «δραςτθριότθτεσ με άλλουσ εργαηόμενουσ» για να 

εκπαιδεφςει το προςωπικό του «πάνω ςτθν εργαςία». Με τθν μζκοδο του 

«mentoring» μόλισ το 6% των επιχειριςεων εκπαιδεφει το ανκρϊπινο δυναμικό 

τουσ, ενϊ θ επιλογι «καμία» ςυγκζντρωςε μθδενικό ποςοςτό, δθλαδι όλεσ οι 

επιχειριςεισ του δείγματοσ εφαρμόηουν μία ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι διαδικαςία 

«πάνω ςτθν εργαςία». 
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Ερώτηςη 17: Ροια μζκοδο off the job training χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςι ςασ 

εκτόσ εργαςίασ; 

 

 

 

Στθν ερϊτθςθ για τισ μεκόδουσ που εφαρμόηουν οι επιχειριςεισ του λιανικοφ 

εμπορίου, ϊςτε να εκπαιδεφςουν το προςωπικό τουσ «εκτόσ του χϊρου εργαςίασ», 

το 56% του δείγματοσ απάντθςε ότι ςτζλνει  τουσ εργαηόμενουσ ςε «ςεμινάρια». Σε 

αρκετά μικρότερο ποςοςτό 19%, οι επιχειριςεισ ανζφεραν ότι χρθςιμοποιοφν 

«εκπαιδευτικά προγράμματα MBA», ενϊ το 13% του δείγματοσ ςτζλνει το 

προςωπικό του ςε «κζντρα εκπαίδευςθσ». Σε αντίςτοιχο ποςοςτό με εκείνο των 

«κζντρων εκπαίδευςθσ» (12%), οι επιχειριςεισ του δείγματοσ απάντθςαν ότι 

ςτζλνουν για περαιτζρω εκπαίδευςθ τουσ εργαηόμενοφσ τουσ ςε «εξειδικευμζνεσ 

εταιρίεσ». Τζλοσ μθδενικό ποςοςτό ςυγκζντρωςε θ επιλογι «καμία», που ςθμαίνει 

ότι όλεσ οι επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου του δείγματοσ χρθςιμοποιοφν κάποια 

ςυγκεκριμζνθ μζκοδο «εκτόσ τθσ εργαςίασ» για να εκπαιδεφςουν το ανκρϊπινο 

δυναμικό τουσ. 
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Ερώτηςη 18:  Υπάρχει ςφνδεςθ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ 

με τθν αφξθςθ τθσ ατομικισ  και  οργανωτικισ  απόδοςθσ; 

 

 

 

Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ που προςπακεί να επιτφχει μια επιχείρθςθ 

μζςω ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ αφξθςθ τόςο τθσ ατομικισ 

απόδοςθσ ενόσ εργαηόμενου, όςο και ολόκλθρου του οργανιςμοφ. Σε ςχετικι 

ερϊτθςθ που ετζκθ ςε επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν Ελλάδα, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερωτθκζντων που ζφκαςε το 75% του 

ςυνόλου του δείγματοσ, απάντθςε ότι υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν 

διαδικαςιϊν που εφαρμόηονται και τθσ αφξθςθσ τθσ ατομικισ και οργανωτικισ 

απόδοςθσ. Αντίκετα το 25% του δείγματοσ κεωρεί ότι δεν υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ 

αυτϊν. Συμπεράνουμε λοιπόν ότι για τισ επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου του 

δείγματοσ θ εκπαίδευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ παίηει κακοριςτικό ρόλο  ςτθν 

αφξθςθ τόςο τθσ ατομικισ όςο και τθσ οργανωτικισ απόδοςθσ.  

 

 

75% 

25% 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 18: ΣΥΝΔΕΣΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΞΘΣΘ ΑΤΟΜΙΚΘΣ 
& ΟΓΑΝΩτιΚΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ 

ΝΑΙ 

ΠΧΙ 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

70 
 

Ερώτηςη 19: Διατθρεί θ επιχείρθςι ςασ ςφςτθμα ςτακερϊν αμοιβϊν, ςφςτθμα 

μεταβλθτϊν αμοιβϊν ι και τα δφο; 

 

Στθν ερϊτθςθ αυτι, οι υπεφκυνοι ανκρϊπινου δυναμικοφ κλίκθκαν να 

απαντιςουν για το είδοσ των αμοιβϊν που εφαρμόηονται ςτισ επιχειριςεισ που 

εργάηονται, δθλαδι αν υπάρχει ςφςτθμα ςτακερϊν ι μεταβλθτϊν αμοιβϊν ι και τα 

δφο. Από τθν ανάλυςθ των απαντιςεων που δόκθκαν, όλεσ οι επιχειριςεισ του 

δείγματοσ ςτο ςφνολό τουσ εφαρμόηουν ςυνδυαςμό και των δφο ςυςτθμάτων. 

Αντίκετα καμία επιχείρθςθ δεν εφαρμόηει αποκλειςτικά μόνο ςτακερζσ ι 

μεταβλθτζσ αμοιβζσ. 

 

Ερώτηςη 20: Ρόςο ςυχνά ανακεωρείται ο μιςκόσ ενόσ εργαηόμενου; 

 

 

 

Από τθν ανάλυςθ των ευρθμάτων ςχετικά με τθν ςυχνότθτα ανακεϊρθςθσ του 

μιςκοφ ενόσ εργαηόμενου ςτισ επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου, διαπιςτϊνουμε ότι 

ςε ποςοςτό 56% του δείγματοσ ο μιςκόσ ανακεωρείται «αρκετά ςυχνά». Αντίκετα, 
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ςτο 44% των επιχειριςεων αυτϊν, οι μιςκοί των εργαηόμενων ανακεωροφνται 

«ςπάνια». Τζλοσ ςε καμία από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ οι απολαβζσ του 

προςωπικοφ δεν ανακεωροφνται «πολφ ςυχνά» ι «κακόλου». Βλζπουμε δθλαδι 

πωσ θ οικονομικι κρίςθ ζχει πλιξει τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ, με αποτζλεςμα 

να μθν υπάρχουν ςυχνζσ αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ των εργαηόμενων. 

 

Ερώτηςη 21: Ροιοσ/Ροιοι παράγοντασ/-εσ κακορίηει/-ουν τα επίπεδα μιςκϊν των 

εργαηόμενων ςτθν επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Οι μιςκοί των εργαηόμενων όπωσ είναι λογικό είναι διαφορετικοί από μια 

επιχείρθςθ ςε άλλθ του ίδιοι κλάδου. Σε ερϊτθςθ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που 

κακορίηουν τα επίπεδα μιςκϊν ςε μια επιχείρθςθ, το 50% του δείγματοσ απάντθςε 

ότι τα «επίπεδα μιςκϊν ςτθν αγορά» είναι ο αποκλειςτικόσ παράγοντασ 

διαμόρφωςθσ αυτϊν. Σ’ ζνα αρκετά μικρότερο ποςοςτό 25%, οι επιχειριςεισ 

ανζφεραν ότι οι μιςκοί κακορίηονται ζπειτα από «ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με 

εκείνουσ των ανταγωνιςτριϊν», ενϊ το ίδιο ποςοςτό κεωρεί ότι ο «Γενικόσ Δείκτθσ 
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Ρλθκωριςμοφ τθσ χϊρασ» διαμορφϊνει το φψοσ του μιςκοφ που κα λάβει ζνασ 

εργαηόμενοσ. Τζλοσ καμία από τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ δεν λαμβάνει υπόψθ 

τον «δείκτθ τιμϊν βαςικϊν προϊόντων» για να διαμορφϊςει τισ αμοιβζσ που κα 

δϊςει ςτο προςωπικό τθσ. Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι για τισ 

επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου του δείγματοσ, ο κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν 

διαμόρφωςθ των μιςκϊν των εργαηόμενων είναι τα «επίπεδα μιςκϊν ςτθν αγορά». 

 

Ερώτηςη 22: Ροιο/Ροια είναι το/τα κριτιριο/-α αφξθςθσ του μιςκοφ ενόσ 

εργαηόμενου ςτθν επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Στθν ερϊτθςθ αυτι, οι επιχειριςεισ κλίκθκαν να αναφζρουν τα κριτιρια που 

λαμβάνουν υπόψθ για να αυξιςουν τον μιςκό ενόσ εργαηόμενου. Από τθν ανάλυςθ 

των απαντιςεων, προκφπτει ότι το 38% αυτϊν λαμβάνει υπόψθ τον «Γενικό Δείκτθ 

Ρλθκωριςμοφ». Ακολοφκωσ, το 31% απάντθςε ότι θ «αρχαιότθτα ι εμπειρία» ενόσ 

εργαηόμενου παίηει ςθμαντικό ρόλο για να πάρει αφξθςθ ςτον μιςκό του. Επίςθσ θ 
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«απόδοςθ ι παραγωγικότθτα» λαμβάνεται από το 25% του δείγματοσ ςοβαρά 

υπόψθ, ενϊ μόλισ ζνα μικρό ποςοςτό (6%) δίνει αφξθςθ ς’ ζναν εργαηόμενο βάςθ 

τθσ «εκπαίδευςθσ» που κατζχει ο ίδιοσ. Τζλοσ, καμία από τισ επιχειριςεισ του 

δείγματοσ δεν λαμβάνει υπόψθ τισ «δαπάνεσ διαβίωςθσ» ι «όλα τα κριτιρια» που 

αναφζρκθκαν για να προςφζρει αυξιςεισ ςτο προςωπικό τθσ. Συγκεντρωτικά, κα 

μποροφςαμε να ποφμε ότι τα κριτιρια που λαμβάνονται υπόψθ από τισ 

επιχειριςεισ του δείγματοσ ϊςτε να αυξιςουν τον μιςκό ενόσ εργαηόμενου, είναι ο 

«Γενικόσ Δείκτθσ Ρλθκωριςμοφ», θ «αρχαιότθτα ι εμπειρία» και θ «απόδοςθ ι 

παραγωγικότθτα»  του.  

 

Ερώτηςη 23: Ροια είναι περίπου θ αναλογία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν αμοιβϊν 

ςτθν επιχείρθςι ςασ;         

 

 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ που ετζκθ προσ απάντθςθ, αναφζρεται ςτθν 

αναλογία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν αμοιβϊν που επικρατοφν ςτισ επιχειριςεισ του 

δείγματοσ. Ππωσ προκφπτει από τθν επεξεργαςία των απαντιςεων, ςτισ μιςζσ 

επιχειριςεισ (50%) δίνονται ςε αναλογία «90% ςτακερζσ και 10% μεταβλθτζσ 
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αμοιβζσ». Επίςθσ ς’ ζνα μικρότερο ποςοςτό επιχειριςεων (25%), θ αναλογία 

ςτακερϊν-μεταβλθτϊν αμοιβϊν είναι τθσ τάξθσ του «80% - 20%». Το 13% απάντθςε 

ότι προςφζρει ςτουσ εργαηόμενουσ «ςτακερζσ αμοιβζσ ςε ποςοςτό 70% και 

μεταβλθτζσ ςε 30%», ενϊ ςε αντίςτοιχο ποςοςτό του δείγματοσ θ αναλογία είναι 

«60% -40%». Ππωσ μποροφμε να διαπιςτϊςουμε οι επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου 

του δείγματοσ ςτο ςφνολό τουσ προςφζρουν ςτουσ εργαηόμενοφσ τουσ μεγαλφτερθ 

αναλογία ςτακερϊν ζναντι μεταβλθτϊν αμοιβϊν.  

 

Ερώτηςη 24: Ροια είναι τα ςυςτατικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ μεταβλθτϊν 

αμοιβϊν τθσ επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Από τθν ανάλυςθ των ευρθμάτων, ςχετικά με τα ςυςτατικά ςτοιχεία του 

ςυςτιματοσ μεταβλθτϊν αμοιβϊν, θ «πολιτικι παροχισ κινιτρων» ςυγκζντρωςε 

ποςοςτό τθσ τάξθσ του 38%. Ζπειτα και ςε ποςοςτό 19%, οι επιχειριςεισ ανζφεραν 

ότι οι μεταβλθτζσ αμοιβζσ που δίνονται ςτουσ εργαηόμενουσ είναι «ειδικά ατομικά 

βραβεία αναγνϊριςθσ», ενϊ το ίδιο ποςοςτό διλωςε ότι οι μεταβλθτζσ αμοιβζσ 

που παρζχονται ςτο προςωπικό είναι κατά κφριο λόγο «εφάπαξ επιδόματα». Ζνα 
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παραπλιςιο ποςοςτό 18% του δείγματοσ διλωςε ότι προςφζρει ςτο δυναμικό του 

«bonus για τθν επίτευξθ προςωπικϊν ςτόχων». Τζλοσ «ομαδικά βραβεία» δίνει ζνα 

πολφ μικρό ποςοςτό του δείγματοσ τθσ τάξθσ του 6%. Συμπεραςματικά, κα λζγαμε 

ότι για τισ επιχειριςεισ του δείγματοσ, θ «πολιτικι παροχισ κινιτρων» είναι το 

κφριο ςυςτατικό των μεταβλθτϊν αμοιβϊν που παρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ. 

 

Ερώτηςη 25: Σε ποια περίπτωςθ χορθγοφνται  πρόςκετεσ παροχζσ ςτουσ 

εργαηόμενουσ  από τθν επιχείρθςι ςασ; 

 

 

 

Σε ερϊτθςθ ςχετικά με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι επιχειριςεισ 

αποφαςίηουν να δϊςουν πρόςκετεσ παροχζσ ςτουσ εργαηόμενοφσ τουσ, θ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία αυτϊν (56%), διλωςε ότι θ «αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 

ι τθσ αποτελεςματικότθτασ» ενόσ εργαηόμενου είναι θ κφρια αιτία. Σε αρκετά 

μικρότερο ποςοςτό που ζφκαςε το 19%, θ «ικανοποίθςθ των πελατϊν» λαμβάνεται 

ςοβαρά υπόψθ για τθν χοριγθςθ «bonus» ς’ ζναν εργαηόμενο. Ακολοφκωσ το 12% 

του δείγματοσ προςφζρει πρόςκετεσ παροχζσ ςε «καινοτόμεσ και δθμιουργικζσ 

ιδζεσ», ανταμείβοντασ με αυτό τον τρόπο τθν προςπάκεια που κατζβαλε ζνασ 

εργαηόμενοσ, ϊςτε να αποτελζςει παράδειγμα και για τουσ υπόλοιπουσ. Τζλοσ το 
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13% των επιχειριςεων απάντθςαν ότι «όλοι οι παραπάνω λόγοι» αποτελοφν αιτίεσ 

για να πάρουν πρόςκετεσ αμοιβζσ οι εργαηόμενοι. Συμπεραςματικά, οι επιχειριςεισ 

του δείγματοσ λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τθν «αφξθςθ τθσ απόδοςθσ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ» ενόσ εργαηόμενου, ανταμείβοντάσ τον με κάποιο «bonus». 

 

Ερώτηςη 26:  Ραρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςισ ςασ μθ χρθματικζσ 

ανταμοιβζσ; 

 

 

 

Σε πολλζσ επιχειριςεισ πζραν των χρθματικϊν απολαβϊν που παίρνει ζνασ 

εργαηόμενοσ, παρζχονται και μθ χρθματικζσ ανταμοιβζσ όπωσ κινθτά τθλζφωνα, 

εταιρικά αυτοκίνθτα για τθν διευκόλυνςθ των μετακινιςεων, παροχι ειδικϊν 

εκπτϊςεων για αγορά προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ κ.α. Σε ςχετικι ερϊτθςθ, θ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των επιχειριςεων που ζφταςε ςτο 94% του δείγματοσ, 

απάντθςαν ότι παρζχουν ςτο προςωπικό τουσ τζτοιου είδουσ μθ χρθματικζσ 

ανταμοιβζσ. Αντίκετα μόλισ ςτο 6% των επιχειριςεων που ζλαβαν μζροσ ςτθν 

ζρευνα, δεν παρζχονται μθ χρθματικζσ απολαβζσ ςτουσ εργαηόμενουσ. 

Συμπεραςματικά, κα λζγαμε ότι οι επιχειριςεισ του δείγματοσ για να μπορζςουν να 
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υποκινιςουν τουσ εργαηόμενοφσ τουσ ϊςτε να είναι περιςςότερο αποδοτικοί, 

προςφζρουν τζτοιου είδουσ μθ χρθματικζσ απολαβζσ. 

 

Ερώτηςη 27: Εάν απαντιςατε «ΝΑΙ» ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ (ερϊτθςθ 26), 

μπορείτε να μασ αναφζρετε τι είδουσ μθ χρθματικζσ ανταμοιβζσ παρζχονται 

ςτουσ εργαηόμενουσ; 

 

 

 

Σε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ (ερϊτθςθ 26), οι ερωτϊμενοι 

κλίκθκαν να αναφζρουν τι είδουσ μθ χρθματικζσ ανταμοιβζσ προςφζρουν ςτο 

προςωπικό τουσ. Από τθν ανάλυςθ των ευρθμάτων, προκφπτει ότι ςε ποςοςτό 81% 

οι επιχειριςεισ του δείγματοσ παρζχουν ςτουσ εργαηόμενοφσ τουσ «δωροεπιταγζσ 

για τθν αγορά προϊόντων από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ». Το 63% αυτϊν απάντθςαν 

ότι προςφζρουν «εταιρικά αυτοκίνθτα», ϊςτε να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των 

εργαηόμενων ςτθν επιχείρθςθ. Εκτεταμζνα επίςθσ προςφζρονται «κινθτά 

τθλζφωνα» και «εκπτϊςεισ για τθν αγορά προϊόντων των επιχειριςεων», κακϊσ οι 

δφο αυτζσ επιλογζσ ςυγκζντρωςαν ποςοςτά τθσ τάξθσ του 50% θ κακεμία 

50% 

63% 

81% 

50% 

38% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Κινθτά Τθλζφωνα Εταιρικά Αυτοκίνθτα Δωροεπιταγζσ για τθν 
Αγορά Ρροϊόντων από 

τθν Επιχείρθςθ 

Ραροχι Εκπτϊςεων 
ςε Ρροϊόντα τθσ 

Επιχείρθςθσ 

Αναφορά ςτα Μθνιαία 
Ζντυπα ι Ρεριοδικά 

τθσ Επιχείρθςθσ 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 26: ΡΑΕΧΟΜΕΝΕΣ ΜΘ ΧΘΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ (%) 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς 

78 
 

ξεχωριςτά. Τζλοσ ζνα αρκετά ςθμαντικό ποςοςτό επιχειριςεων (38%), απάντθςε ότι 

«αναφζρει ςτα μθνιαία περιοδικά ι ζντυπα» που εκδίδει κάποιον εργαηόμενο, ωσ 

επιβράβευςθ για κάποιο επίτευγμα, ϊςτε να αποτελζςει παράδειγμα για τουσ 

υπόλοιπουσ. 

 

Ερώτηςη 28: Ρόςο ςυχνά δίνονται πρόςκετεσ παροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ από 

τθν επιχείρθςι ςασ;  

 

 

 

Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με τθν ςυχνότθτα κατά τθν οποία δίνονται πρόςκετεσ 

παροχζσ από τισ επιχειριςεισ ςτουσ εργαηόμενουσ, το 32% απάντθςε ότι προςφζρει 

«κάκε μινα» τζτοιεσ παροχζσ ςτο προςωπικό τουσ. Θ «τριμθνιαία» καταβολι 

πρόςκετων ανταμοιβϊν απαντικθκε από αντίςτοιχο ποςοςτό δείγματοσ που 

ζφκαςε το 31%. Ακολοφκωσ, το 25% των επιχειριςεων που απάντθςαν ςτο 

ερωτθματολόγιο, διλωςαν ότι «ετθςίωσ» προςφζρουν πρόςκετεσ παροχζσ ςτο 

προςωπικό τουσ. Αντίκετα, μόλισ το 6% αυτϊν ανζφερε ότι δίνει «κάκε ζξι μινεσ» 

πρόςκετεσ ανταμοιβζσ, ενϊ το ίδιο ποςοςτό επιχειριςεων διλωςε ότι παρζχει «ςε 

κάκε ξεχωριςτό επίτευγμα». Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι για τισ 
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επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου που ζλαβαν μζροσ ςτθν ζρευνα, θ ςυνθκζςτερθ 

καταβολι πρόςκετων παροχϊν ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τουσ είναι είτε «κάκε 

μινα», είτε «τριμθνιαία», είτε «κάκε χρόνο». 

 

Ερώτηςη 29: Ροια μζκοδο χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ ςασ για να επιλζξει να 

δϊςει πρόςκετεσ παροχζσ ςε ζναν εργαηόμενο; 

 

 

 

Σε ερϊτθςθ για τισ ςυνθκζςτερεσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν οι επιχειριςεισ, 

ϊςτε να αποφαςίςουν να δϊςουν κάποια πρόςκετθ παροχι ς’ ζναν εργαηόμενο, το 

56% του δείγματοσ απάντθςαν ότι τα «ανϊτερα ςτελζχθ» ζχουν τθν αποκλειςτικι 

ευκφνθ. Ακολοφκωσ, το 38% των επιχειριςεων ανζφεραν ότι θ απόφαςθ παίρνεται 

από τον «προϊςτάμενο του τμιματοσ» ςτο οποίο απαςχολείται ο ςυγκεκριμζνοσ 

εργαηόμενοσ. Σε αρκετά μικρότερο ποςοςτό (6%), οι ερωτϊμενοι διλωςαν ότι ο 

«υπεφκυνοσ του καταςτιματοσ» αποφαςίηει για το ποιοσ εργαηόμενοσ κα κλθκεί να 

λάβει πρόςκετθ ανταμοιβι από τθν επιχείρθςθ. Τζλοσ καμία από τισ επιχειριςεισ 

δεν εφαρμόηει «ομαδικι ψθφοφορία» για να επιλζξει να δϊςει επιπλζον παροχζσ 

ς’ ζναν εργαηόμενο. Από τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, βγάηουμε το 
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ςυμπζραςμα τα «ανϊτερα ςτελζχθ» και ςε μικρότερο ποςοςτό ο «προϊςτάμενοσ 

του τμιματοσ» αποφαςίηουν για το ποιοσ από το προςωπικό κα λάβει κάποια 

πρόςκετθ παροχι πζρα των βαςικϊν του αποδοχϊν. 

 

Ερώτηςη 30:  Με ποιο τρόπο επωφελείται θ επιχείρθςι ςασ από τα ςυςτιματα 

αμοιβϊν και αναγνϊριςθσ που εφαρμόηει ςτουσ εργαηόμενοφσ τθσ;   

 

 

 

Πςον αναφορά τθν τελευταία ερϊτθςθ, ςχετικά με τα οφζλθ που αποκομίηουν 

οι επιχειριςεισ από τα ςυςτιματα αμοιβϊν και αναγνϊριςθσ που εφαρμόηουν 

ςτουσ εργαηόμενοφσ τουσ, διαπιςτϊνουμε ότι παραπάνω από τισ μιςζσ επιχειριςεισ 

του δείγματοσ (57%) επωφελοφνται από τθν «βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ» του 

προςωπικοφ. Σε ποςοςτό 31% οι επιχειριςεισ βλζπουν να «αυξάνονται οι 

πωλιςεισ», ενϊ μόλισ ςτο 6% του δείγματοσ διαπιςτϊνεται «μείωςθ των απουςιϊν 

από τθν εργαςία» λόγω τθσ ικανοποίθςθσ των εργαηόμενων από τον τρόπο 

αμείβονται. Επίςθσ θ «βελτίωςθ του εργαςιακοφ κλίματοσ» απαντικθκε από το ίδιο 

ποςοςτό επιχειριςεων (6%) ωσ όφελοσ από τθν εφαρμογι των ςυςτθμάτων 

αμοιβϊν και αναγνϊριςθσ. Θα μποροφςαμε λοιπόν να ςυμπεράνουμε ότι τα 

57% 

6% 

31% 

6% 

ΔΙΑΓΑΜΜΑ 29: ΟΦΕΛΘ ΑΡΠ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ & 
ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΣ 

Βελτιωμζνθ Απόδοςθ 
Εργαηόμενων 

Μείωςθ Απουςιϊν από Εργαςία 

Αφξθςθ των Ρωλιςεων 

Βελτίωςθ Εργαςιακοφ Κλίματοσ 
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ςθμαντικότερα οφζλθ για τισ επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου, που ζλαβαν μζροσ 

ςτθν ζρευνα, είναι θ «βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηόμενων» και ςε μικρότερο 

ποςοςτό θ «αφξθςθ των πωλιςεων». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεωρθτικό μζροσ τθσ εργαςίασ, μελετικθκαν τρεισ από τισ βαςικότερεσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων. Συγκεκριμζνα εξετάςτθκαν οι 

ςθμαντικότερεσ μζκοδοι εςωτερικισ/εξωτερικισ προςζλκυςθσ και οι 

επικρατζςτεροι τρόποι επιλογισ προςωπικοφ, οι κυριότεροι μζκοδοι εκπαίδευςθσ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τα ςυςτιματα αμοιβϊν και υποκίνθςθσ που 

εφαρμόηονται από μια επιχείρθςθ. 

Στο πρακτικό μζροσ τθσ εργαςίασ, εξετάςκθκαν οι κεωρθτικζσ παραδοχζσ ς’ 

ζναν ςυγκεκριμζνο κλάδο, εκείνον του λιανικοφ εμπορίου, με βάςθ τθν ελλθνικι 

πραγματικότθτα. Θ πρακτικι ζρευνα διερεφνθςε τθν ιςχφ και τθν ςυχνότθτα χριςθσ 

των κεωρθτικϊν μεκόδων των διαδικαςιϊν τθσ προςζλκυςθσ και επιλογισ, τθσ 

εκπαίδευςθσ και των αμοιβϊν που εφαρμόηονται ςτουσ εργαηόμενουσ του 

ςυγκεκριμζνου κλάδου. 

Από τθν επεξεργαςία των απαντιςεων τθσ παροφςασ ζρευνασ, βγαίνει το 

ςυμπζραςμα ότι οι επιχειριςεισ του δείγματοσ είναι αρκετά μεγάλεσ, κακϊσ ζχουν 

δυναμικότθτα 1.000 εργαηόμενων και πάνω. Οι επιχειριςεισ αυτζσ 

δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτον κλάδο των τροφίμων και των ειδϊν ζνδυςθσ και 

υπόδθςθσ, ενϊ ο εκτιμϊμενοσ κφκλοσ εργαςιϊν τουσ υπερβαίνει τα 5.000.000€. 

Θ προςζλκυςθ και  επιλογι υποψθφίων εργαηόμενων είναι μία από τισ 

ςθμαντικότερεσ και δυςκολότερεσ διαδικαςίεσ για μια επιχείρθςθ. Τθν κφρια και 

αποκλειςτικι ευκφνθ ζχουν το τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων πόρων ι τα ανϊτερα 

ςτελζχθ, ενϊ ςε μικρότερο ποςοςτό το τμιμα Δ.Α.Ρ. εμφανίηεται να ςυνεργάηεται 

με εξωτερικό ςυνεργάτθ ι ςφμβουλο. Ραρά τισ δυςκολίεσ που μποροφν να 

παρουςιαςτοφν ςτθν ςτρατολόγθςθ εργαηόμενων, εντοφτοισ οι περιςςότερεσ 

επιχειριςεισ του δείγματοσ δεν φαίνεται να αντιμετωπίηουν κάποιο ιδιαίτερο 

πρόβλθμα, μ’ ζνα μικρό ποςοςτό να δθλϊνει ότι αντιμετωπίηει δυςκολίεσ ςτο 

προςωπικό των καταςτθμάτων. Για να μπορζςουν να αντιμετωπιςτοφν τα όποια 
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προβλιματα παρουςιαςτοφν ςτθν προςζλκυςθ υποψθφίων, οι ςυνθκζςτερεσ 

μζκοδοι διευκόλυνςθσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι θ προβολι τθσ εικόνασ τθσ 

επιχείρθςθσ, θ εκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό ι και εξωτερικό και θ παροχι αμοιβϊν 

ανάλογα με τθν απόδοςθ των εργαηόμενων. 

 Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου χρθςιμοποιεί τθν 

εςωτερικι προςζλκυςθ για τα διοικθτικά ςτελζχθ, που ςθμαίνει ότι οι επιχειριςεισ 

προτιμοφν τθν ανάκεςθ διοικθτικϊν κζςεων ςε άτομα που γνωρίηουν τισ 

διαδικαςίεσ, τισ πολιτικζσ, τουσ ςτόχουσ και τθν κουλτοφρα τθσ επιχείρθςθσ. 

Αντίκετα, η εξωτερικι προςζλκυςθ φαίνεται να προτιμάται περιςςότερο ζναντι τθσ 

εςωτερικισ για τθν κάλυψθ κζςεων λοιποφ προςωπικοφ. Σε ότι αφορά τισ πιο 

διαδεδομζνεσ μεκόδουσ εςωτερικισ προςζλκυςθσ, επικρατζςτερεσ τόςο για τισ 

κζςεισ διοικθτικϊν ςτελεχϊν όςο και λοιποφ προςωπικοφ, είναι οι προαγωγζσ και οι 

μετακζςεισ. Αντίκετα, ςπανιότερα χρθςιμοποιοφνται οι επαναπροςλιψεισ για τθν 

κάλυψθ κζςεων διοικθτικϊν ςτελεχϊν και οι ςυςτάςεισ για λοιποφ προςωπικοφ. 

Από τθν άλλθ το διαδίκτυο (internet) χρθςιμοποιείται ωσ θ βαςικι μζκοδοσ 

εξωτερικισ προςζλκυςθσ από τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ τόςο για τθν κάλυψθ 

κζςεων διοικθτικϊν ςτελεχϊν όςο και λοιποφ προςωπικοφ, ενϊ θ λιγότερο 

χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ για τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ προςωπικοφ είναι θ 

πρακτικι άςκθςθ. 

Αφοφ προςελκφςουν τουσ υποψιφιουσ εργαηόμενουσ οι επιχειριςεισ, ςτθ 

ςυνζχεια κα πρζπει να επιλζξουν τουσ κατάλλθλουσ για τθν κάλυψθ των κενϊν 

κζςεων εργαςίασ. Τθν κφρια ευκφνθ για κζματα επιλογισ ζχουν τα ανϊτερα 

ςτελζχθ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων, ενϊ ςε 

μικρότερο αρικμό επιχειριςεων αποκλειςτικά είτε τα ανϊτερα ςτελζχθ είτε το 

τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων. Θ αίτθςθ, το βιογραφικό ςθμείωμα και θ 

ςυνζντευξθ είναι οι κφριεσ μζκοδοι επιλογισ όςο αναφορά τθν κάλυψθ κενϊν 

κζςεων εργαςίασ διοικθτικϊν ςτελεχϊν και λοιποφ προςωπικοφ. Στθν πρϊτθ 

κατθγορία εργαηόμενων ιδιαίτερθ βαρφτθτα, ωσ μζκοδοσ επιλογισ, εμφανίηει να 

ζχει και ο ζλεγχοσ του παρελκόντοσ του υποψθφίου. Αντίκετα, θ λιγότερο 
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χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ επιλογισ από τισ επιχειριςεισ για τθν κάλυψθ κζςεων 

εργαςίασ για τισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ προςωπικοφ είναι οι ιατρικζσ εξετάςεισ. 

Θ εκπαίδευςθ των εργαηόμενων παίηει κακοριςτικό ρόλο για τθν βιωςιμότθτα 

μιασ επιχείρθςθσ, ς’ ζναν κλάδο τόςο ανταγωνιςτικό, όπωσ είναι εκείνοσ του 

λιανικοφ εμπορίου. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ κεωροφν τθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία πολφ ςθμαντικι, κακϊσ ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό αυτϊν, τα 

προγράμματα εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ ςυνδζονται άμεςα με τθν αφξθςθ τθσ 

ατομικισ και οργανωτικισ απόδοςθσ. Τθν κφρια και αποκλειςτικι ευκφνθ για τον 

προγραμματιςμό, ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ζχει το 

τμιμα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων Ρόρων. Θ ανάπτυξθ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων 

των εργαηόμενϊν τουσ είναι ο ςθμαντικότεροσ ςτόχοσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ για τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ του κλάδου. Σε ότι αφορά τισ 

ςυνθκζςτερεσ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ, το coaching χρθςιμοποιείται ευρζωσ για 

εκπαίδευςθ «πάνω ςτθν εργαςία», ενϊ τα ςεμινάρια είναι θ πιο διαδεδομζνθ 

μζκοδοσ «εκτόσ του χϊρου εργαςίασ». Τζλοσ, θ βελτίωςθ των διοικθτικϊν και 

θγετικϊν ικανοτιτων, κακϊσ και θ ανάπτυξθ τεχνικϊν ικανοτιτων και γνϊςεων 

μζςω τθσ εφαρμογισ ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, αποτελοφν τισ 

κφριεσ επιδιϊξεισ του μεγαλφτερου  αρικμοφ επιχειριςεων. 

Οι αμοιβζσ είναι ίςωσ ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ υποκίνθςθσ για ζναν 

εργαηόμενο, ανεξαρτιτωσ κλάδου απαςχόλθςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, όλεσ οι 

επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου 

εφαρμόηουν ζνα μείγμα ςτακερϊν και μεταβλθτϊν αμοιβϊν ταυτόχρονα, με τθ 

μεγαλφτερθ αναλογία αυτϊν να αποτελοφν οι ςτακερζσ και ςε αρκετά μικρότερθ οι 

μεταβλθτζσ. Οι μιςκοί του προςωπικοφ ανακεωροφνται αρκετά ςυχνά ςτο 

μεγαλφτερο ποςοςτό επιχειριςεων, ενϊ ς’ ζνα μικρότερο πιο ςπάνια. Τα επίπεδα 

μιςκϊν ςτθν αγορά είναι ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ κακοριςμοφ των αμοιβϊν 

ςε μια επιχείρθςθ, ενϊ για να πάρει κάποιοσ εργαηόμενοσ αφξθςθ ςτο μιςκό του, 

λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ θ αρχαιότθτα ι εμπειρία του, θ απόδοςθ και θ 

παραγωγικότθτά του και ο Γενικόσ Δείκτθσ Ρλθκωριςμοφ τθσ χϊρασ. 
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Οι μεταβλθτζσ αμοιβζσ, αν και παρζχονται ςε αρκετά μικρότερθ αναλογία 

ζναντι των ςτακερϊν, παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν ανφψωςθ του θκικοφ ενόσ 

εργαηόμενου για βελτίωςθ τθσ απόδοςισ του. Κφριο ςυςτατικό λοιπόν των αμοιβϊν 

αυτϊν είναι θ πολιτικι παροχισ κινιτρων, με το μεγαλφτερο ποςοςτό επιχειριςεων 

να προςφζρουν τζτοιου είδουσ αμοιβζσ είτε κάκε μινα, είτε κάκε τρεισ μινεσ είτε 

μια φορά τον χρόνο. Θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ι τθσ αποτελεςματικότθτασ 

ενόσ εργαηόμενου αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για να λάβει κάποια πρόςκετθ 

παροχι, αφοφ πρϊτα προθγθκεί απόφαςθ από τα ανϊτερα ςτελζχθ τθσ 

επιχείρθςθσ. Οι πρόςκετεσ αυτζσ παροχζσ δεν είναι κατά ανάγκθ μόνο χρθματικζσ, 

κακϊσ το μεγαλφτερο ποςοςτό επιχειριςεων προςφζρουν και μθ χρθματικζσ όπωσ 

εταιρικά αυτοκίνθτα, κινθτά τθλζφωνα, δωροεπιταγζσ για τθν αγορά προϊόντων τθσ 

επιχείρθςθσ και παροχι εκπτϊςεων ςε βαςικά προϊόντα τουσ. Ζτςι όπωσ είναι 

φυςικό, οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςτον κλάδο του λιανικοφ εμπορίου, βλζπουν 

τθν απόδοςθ των εργαηόμενϊν τουσ να βελτιϊνεται από τα ςυςτιματα αμοιβϊν και 

αναγνϊριςθσ που εφαρμόηουν ς’ αυτοφσ. 

Απ’ όλα τα παραπάνω μπορεί να διαπιςτϊςει κανείσ τθν μεγάλθ ςθμαςία των 

διαδικαςιϊν τθσ προςζλκυςθσ και επιλογισ, τθσ εκπαίδευςθσ και των ςυςτθμάτων 

αμοιβϊν και υποκίνθςθσ ςε μια επιχείρθςθ. Ιδιαίτερα ςε ανταγωνιςτικοφσ κλάδουσ, 

όπωσ είναι εκείνοσ του λιανικοφ εμπορίου, θ ουςιϊδθσ μελζτθ και προςεκτικι 

εφαρμογι τουσ κεωρείται, ειδικά ςτισ αρχζσ του εικοςτοφ πρϊτου αιϊνα, 

αναγκαία. Οι εξελίξεισ ςτο μάκρο-περιβάλλον των οικονομιϊν τθσ Ευρϊπθσ είναι 

ςιμερα ραγδαίεσ. Θ χϊρα μασ βρίςκεται ίςωσ ςτθν δυςκολότερθ περίοδο 

οικονομικισ φφεςθσ τθσ ιςτορίασ τθσ. Συνεπϊσ, θ ενδελεχισ εναςχόλθςθ των 

επιχειριςεων με ςθμαντικζσ λειτουργίεσ τθσ Διοίκθςθσ Ανκρωπίνων Ρόρων, όπωσ 

είναι θ προςζλκυςθ και θ επιλογι, θ εκπαίδευςθ και οι αμοιβζσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, κρίνεται απαραίτθτθ για τθ βιωςιμότθτά τουσ. 
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ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ 
 

«ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ» 
 
Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ  Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά  
Σχολι Χθμικϊν Μθχανικϊν  Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο  
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ 
 

Αξιότιμε Κφριε/ Αξιότιμθ Κυρία, 
 
    Ονομάηομαι Φρζρθσ Γεϊργιοσ και παρακολουκϊ το Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 
Σπουδϊν «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Βιομθχανικϊν Συςτθμάτων» που ςυνδιοργανϊνεται από 
το Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ και το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο. Βρίςκομαι ςτο ςτάδιο 
εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ με κζμα: «Ρρακτικζσ Διοίκθςθσ Ανκρϊπινων 
Ρόρων». Ο επιβλζπων κακθγθτισ μου είναι ο κ. Ιωάννθσ Γιαννατςισ, του τμιματοσ 
Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ. 
    Θ παροφςα μελζτθ αςχολείται με τθ διερεφνθςθ των πρακτικϊν τθσ Διοίκθςθσ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/Ρόρων ςε κζματα όπωσ θ προςζλκυςθ και επιλογι ανκρϊπινου 
δυναμικοφ, τισ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ και τα ςυςτιματα αμοιβϊν που εφαρμόηονται  ςε 
επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου. Ο ςυγκεκριμζνοσ κλάδοσ, εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ και 
ποικιλίασ των ειδϊν του και του ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ υψθλοφ επιπζδου που 
αντιμετωπίηει, παρουςιάηει ενδιαφζρον, ςε ότι αφορά το χειριςμό αυτϊν των κεμάτων από 
το αρμόδιο τμιμα. 
    Απευκυνόμαςτε λοιπόν ςε ςασ και ηθτοφμε τθ ςυμβολι ςασ, ωσ ζμπειρο ςτζλεχοσ ςε 
κζματα Διοίκθςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ/Ρόρων, προκειμζνου να μελετιςουμε τισ 
πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςτθ χϊρα μασ. Γι’ αυτό το ςκοπό παρακαλοφμε κερμά να 
ςυμπλθρϊςετε το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί. 
    Σασ ευχαριςτιςουμε εκ των προτζρων και ςασ διαβεβαιϊνουμε ότι τα δεδομζνα που κα 
ςυγκεντρωκοφν είναι εμπιςτευτικά και δεν πρόκειται ςε καμία περίπτωςθ να 
δθμοςιευκοφν. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα ςασ αποςταλοφν, εφόςον το επικυμείτε. 
 
 
Με εκτίμθςθ,                                                            Επιβλζπων κακθγθτισ 
 
Γεϊργιοσ Φρζρθσ               Ιωάννθσ Γιαννατςισ 
 
 
 
 
    (Για οποιεςδιποτε διευκρινιςεισ ι απορίεσ, θ θλεκτρονικι μου διεφκυνςθ είναι 
georgefreris85@hotmail.com   και το τθλζφωνο μου είναι: 6946137678). 
Επικυμϊ να μου αποςτείλετε μια περίλθψθ των αποτελεςμάτων τθσ παροφςασ ζρευνασ και 
θ θλεκτρονικι μου διεφκυνςθ ( ι fax ) είναι: 
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ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
1     Ρόςα άτομα εργάηονται ςυνολικά ςτθν επιχείρθςι ςασ; (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

    50-100  
    101-200  
    201-500  
    501-1000  
    1000+  

 
 

2.    Αναφζρατε τον κλάδο εμπορίου ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςι ςασ: (ςθμειϊςτε με «Χ») 
 

 Είδθ ζνδυςθσ / υπόδθςθσ  
 Θλεκτρονικά είδθ/ τεχνολογίασ  
 Τρόφιμα  
 Είδθ ςπιτιοφ  
 Καλλυντικά  
 Άλλο (αναφζρατε)…………………………...  

 
 

3.    Ροιοσ είναι ο εκτιμϊμενοσ κφκλοσ εργαςιϊν τθσ επιχείρθςισ ςασ; (υπογραμμίςτε) 
 

                                     α)    Ζωσ 1.000.0000€ 
                                     β)    1.000.000€+ - 5.000.000€ 
                                     γ)    5.000.000€+ - 10.000.000€ 
                                     δ)    10.000.000€+ - 50.000.000€ 
                                     ε)    50.000.000€+  
  
 

ΡΟΣΕΛΚΥΣΘ & ΕΡΙΛΟΓΘ 
 

 4. Ροιόσ είναι αρμόδιοσ για τθν προςζλκυςθ υποψθφίων εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςι ςασ; 
(υπογραμμίςτε) 

 
                                         α)         Ανϊτερα ςτελζχθ 

β) Ανϊτερα ςτελζχθ ςε ςυνεργαςία με τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων 
γ) Τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων 
δ) Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ/ςφμβουλοσ 

                       ε)      Τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων ςε ςυνεργαςία με εξωτερικό      
 ςυνεργάτθ/ςφμβουλο 

ε)       Άλλοσ  (αναφζρατε)……………………………………………………… 
 
 

 5.   Αναφζρατε ςε ποιζσ κατθγορίεσ προςωπικοφ αντιμετωπίηετε δυςκολίεσ προςζλκυςθσ;  
       (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

Διοικθτικά ςτελζχθ  
Τεχνικό προςωπικό  
Ρροςωπικό Καταςτθμάτων  
Δεν υπάρχουν δυςκολίεσ  

 
 

 6.   Ροια  από τισ παρακάτω μεκόδουσ διευκόλυνςθσ χρθςιμοποιείτε για τθν προςζλκυςθ υποψθφίων 
εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςι  ςασ; (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

Ευζλικτο ωράριο  
Εκπαίδευςθ ςτο εςωτερικό ι εξωτερικό  
Αμοιβζσ/παροχζσ ανάλογα με τθν απόδοςθ  
Υψθλοφ επιπζδου αςφαλιςτικά και ςυνταξιοδοτικά 
προγράμματα 

 
Ρροβολι τθσ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ  
Άλλο (αναφζρατε) ………………………………………………...........................  
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  7.  Αναφζρατε ςε τί περίπου ποςοςτό (%) χρθςιμοποιείται θ εςωτερικι και θ εξωτερικι προςζλκυςθ 
υποψθφίων για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ τόςο ςτα ανϊτερα ςτελζχθ όςο και ςτο λοιπό 
ανκρϊπινο δυναμικό. (ςυμπλθρϊςτε) 

 

 Διοικθτικά ςτελζχθ 
ςτελζχθ 

Λοιπό προςωπικό 
Εςωτερικι προςζλκυςθ   
Εξωτερικι προςζλκυςθ   
Σφνολο (%) 100        100    

100       
100 

 
 
 8.   Ροιεσ μεκόδουσ εςωτερικισ προςζλκυςθσ χρθςιμοποιείτε για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ 

τόςο ςτα διοικθτικά  ςτελζχθ όςο και ςτο λοιπό προςωπικό; (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

 Διοικθτικά ςτελζχθ Λοιπό προςωπικό 

 
Συχνά 

Μερικζσ 
φορζσ 

 
Σπάνια 

 
Ροτζ 

 
Συχνά 

Μερικζσ 
φορζσ 

 
Σπάνια 

 
Ροτζ 

Ρροαγωγζσ         

Μετακζςεισ         

Εναλλαγι κζςεων εργαςίασ         

Επαναπροςλιψεισ         

Βάςεισ δεδομζνων         

Συςτάςεισ         

Ρρϊθν εργαηόμενοι/υποψιφιοι         

Άλλθ μζκοδοσ 
(αναφζρατε)……………………….......... 

        

 

 
9.    Ροιεσ μεκόδουσ εξωτερικισ προςζλκυςθσ χρθςιμοποιείτε για τθν κάλυψθ κενϊν κζςεων εργαςίασ 

τόςο ςτα διοικθτικά ςτελζχθ όςο και ςτο λοιπό προςωπικό; (ςθμειϊςτε με «Χ») 
 

 Διοικθτικά ςτελζχθ Λοιπό προςωπικό 

  
Συχνά 

Μερικζσ 
φορζσ 

 
Σπάνια 

 
Ροτζ 

 
Συχνά 

Μερικζσ 
φορζσ 

 
Σπάνια 

 
Ροτζ 

Γραφεία ευρζςεωσ εργαςίασ         

Εταιρίεσ ενοικίαςθσ 
εργαηομζνων 

        

Ανταγωνίςτριεσ εταιρίεσ         

Εκπαιδευτικά ιδρφματα         

Αγγελίεσ ςτα Μ.Μ.Ε.         

Επαγγελματικοί ςφνδεςμοι         

Internet         

Ρρακτικι άςκθςθ         

          
 

10.   Ροιόσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιλογι των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςι ςασ; (υπογραμμίςτε) 
 

α) Ανϊτερα ςτελζχθ 
β) Ανϊτερα ςτελζχθ ςε ςυνεργαςία με τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων 
γ) Τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων 
δ) Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ/ςφμβουλοσ 

                                         ε) Τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων ςε ςυνεργαςία με εξωτερικό                          
ςυνεργάτθ/ςφμβουλο 

                                       ςτ) Άλλο (αναφζρατε)……………………………………………………….. 
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 11.  Ροιζσ μεκόδουσ επιλογισ χρθςιμοποιείτε για τθν πρόςλθψθ τόςο  των διοικθτικϊν ςτελεχϊν όςο και 
του λοιποφ προςωπικοφ; (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

 Διοικθτικά ςτελζχθ Λοιπό προςωπικό 

Συχνά 
Μερικζσ 

φορζσ 
Σπάνια Ροτζ Συχνά 

Μερικζσ 
φορζσ 

Σπάνια Ροτζ 

Αίτθςθ (application form)         
Βιογραφικό ςθμείωμα         
Συνζντευξθ         
Εξετάςεισ (Tests)         
Ζλεγχοσ του παρελκόντοσ του 

Υποψθφίου  
 

        

Ιατρικζσ εξετάςεισ         

 
 
 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ 
 

12.   Ροιοσ είναι υπεφκυνοσ για τον προγραμματιςμό, το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων ςτθν επιχείρθςι ςασ; (υπογραμμίςτε) 

 
                            α)   Ανϊτερα ςτελζχθ 
                            β)   Ανϊτερα ςτελζχθ ςε ςυνεργαςία με τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων 
                            γ)   Τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων 
                            δ)   Εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ/ςφμβουλοσ 
                            ε)   Τμιμα διοίκθςθσ ανκρϊπινων πόρων ςε ςυνεργαςία με  εξωτερικό  ςυνεργάτθ/ςφμβουλο 
                          ςτ)    Άλλοσ (αναφζρατε)……………………………………………………………… 
 
 

13.   Τι ρόλο παίηει θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςι ςασ;(ςθμειϊςτε με «Χ») 
 

  Ρολφ ςθμαντικό  
  Αρκετά ςθμαντικό  
  Λίγο ςθμαντικό  
  Κακόλου ςθμαντικό  

 
 
14.    Ροιοσ είναι ο ςτόχοσ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτθν επιχείρθςι ςασ;( υπογραμμίςτε)  
 

                          α)   Ανάπτυξθ  δεξιοτιτων εργαηόμενων  
                          β)    Βελτίωςθ παραγωγικότθτασ 
                          γ)    Κατάρτιςθ εργαηόμενων ςε εξειδικευμζνα κζματα 
                          δ)    Ρροβολι Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 
                          ε)    Άλλο (αναφζρετε)………………………………………………………….. 
 
 

15.   Τι ικανότθτεσ των εργαηομζνων ςασ κα κζλατε να βελτιϊςετε μζςω ενόσ εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ;   (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

  Διοικθτικζσ/Θγετικζσ ικανότθτεσ  
  Τεχνικζσ ικανότθτεσ και γνϊςεισ  
  Επίλυςθ ςυγκροφςεων μεταξφ των εργαηόμενων  
 

 
  Αποτελεςματικότερθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων  
  Καλφτερθ ςτάςθ εργαηόμενων ςτο χϊρο εργαςίασ  
  Ικανότθτεσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ  
  Ενιςχυμζνθ επικυμία για απόκτθςθ νζων δεξιοτιτων  
  Άλλο( αναφζρετε) ………………………………………………………  
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16.    Ροια μζκοδο on the job training χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςι ςασ πάνω ςτθν εργαςία; (υπογραμμίςτε) 
 
                          α)   Coaching 
                          β)   Job  rotation 
                          γ)    Δραςτθριότθτεσ με άλλουσ ςυναδζλφουσ 
                          δ)    Mentoring 
                          ε)    Άλλο (αναφζρετε)…………………………………………………………. 
                        ςτ)    Καμία 
 
 

17.    Ροια μζκοδο on the job training χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςι ςασ εκτόσ εργαςίασ; (υπογραμμίςτε) 
 
                          α)   Εκπαιδευτικά Ρρογράμματα MBA 
                          β)   Σεμινάρια 
                          γ)   Αποςτολι  ςε κζντρα εκπαίδευςθσ 
                          δ)   Εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ 
                          ε)   Άλλο (αναφζρετε)…………………………………………………………. 
                        ςτ)   Καμία 
                         
 

18.  Υπάρχει ςφνδεςθ των προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ με τθν αφξθςθ τθσ ατομικισ  και  
οργανωτικισ  απόδοςθσ; (ςθμειϊςτε  με «Χ») 

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 
 
 
 

ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΑΜΟΙΒΩΝ 
 
19.    Διατθρεί θ επιχείρθςι ςασ: (ςθμειϊςτε με «Χ») 
 

  Σφςτθμα ςτακερϊν αμοιβϊν  
 

 
  Σφςτθμα μεταβλθτϊν αμοιβϊν  
  Και τα δφο  

 
 
Σφςτθμα ςτακερϊν αμοιβϊν 
 
20.    Ρόςο ςυχνά ανακεωρείται ο μιςκόσ ενόσ εργαηόμενου; (ςθμειϊςτε με «Χ») 
 

   Ρολφ  ςυχνά  
   Αρκετά ςυχνά  
   Σπάνια  
   Κακόλου   

 
 
21.    Ροιοσ/Ροιοι παράγοντασ/-εσ κακορίηει/-ουν τα επίπεδα μιςκϊν των εργαηόμενων ςτθν επιχείρθςι 

ςασ; (υπογραμμίςτε) 
 
                                    α)    Συγκριτικι αξιολόγθςθ με εκείνα των ανταγωνιςτριϊν επιχειριςεων 
                                    β)    Ο γενικόσ δείκτθσ πλθκωριςμοφ τθσ χϊρασ 
                                    γ)    Δείκτθσ τιμϊν βαςικϊν προϊόντων  
                                    δ)    Επίπεδα μιςκϊν ςτθν αγορά 
                                    ε)    Άλλο(αναφζρατε)……………………………………………………… 
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22. Ροιο/Ροια είναι το/τα κριτιριο/-α αφξθςθσ του μιςκοφ ενόσ εργαηόμενου ςτθν επιχείρθςι ςασ; 
(υπογραμμίςτε) 

                                     
                                   α)    Αρχαιότθτα/Εμπειρία 
                                   β)    Εκπαίδευςθ 
                                   γ)    Γενικόσ δείκτθσ πλθκωριςμοφ 
                                   δ)    Δαπάνεσ διαβίωςθσ (λογαριαςμοί κοινισ ωφζλειασ, ςίτιςθ, ςτζγαςθ) 
                                   ε)    Πλα τα παραπάνω 
                                 ςτ)    Άλλο (αναφζρατε)……………………………………………………… 
 
 
Σφςτθμα μεταβλθτϊν αμοιβϊν 
 
23. Ροια είναι περίπου θ αναλογία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν αμοιβϊν ςτθν επιχείρθςι ςασ;        

(ςθμειϊςτε με «Χ) 
 

   60% - 40%  
   70% - 30%  
   80% - 20%  
   90% - 10%  

 
 
24. Ροια είναι τα ςυςτατικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ μεταβλθτϊν αμοιβϊν τθσ επιχείρθςι ςασ; 

(υπογραμμίςτε) 
 
                                 α)    Ειδικά ατομικά βραβεία αναγνϊριςθσ 
                                 β)    Εφάπαξ επιδόματα 
                                 γ)    Ρολιτικι παροχισ κινιτρων 
                                 δ)    Ομαδικά βραβεία 
                                 δ)    Άλλο (αναφζρατε)…………………………………………………….. 
 
 
25.    Σε ποια περίπτωςθ χορθγοφνται  πρόςκετεσ παροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ  από τθν επιχείρθςι ςασ;  
         (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

  Σε καινοτόμεσ και δθμιουργικζσ ιδζεσ  
  Αφξθςθ παραγωγικότθτασ/ αποτελεςματικότθτασ  
  Ικανοποίθςθ πελατϊν  
  Πλα τα παραπάνω  

   Άλλο (αναφζρατε)…………………………………………………..  
 

 
26.    Ραρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςισ ςασ μθ χρθματικζσ ανταμοιβζσ; (ςθμειϊςτε με «Χ») 
 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

 
 

27.    Εάν απαντιςατε «ΝΑΙ» ςτθν προθγοφμενθ ερϊτθςθ (ερϊτθςθ 26), μπορείτε να μασ αναφζρετε τι 
είδουσ μθ χρθματικζσ ανταμοιβζσ παρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ; (υπογραμμίςτε) 

 
                                 α)    Κινθτά τθλζφωνα 
                                 β)    Δωρεάν μεταφορά (εταιρικά αυτοκίνθτα) 
                                 γ)    Δωροεπιταγζσ για αγορά προϊόντων από τθν επιχείρθςθ 
                                 δ)    Ραροχι εκπτϊςεων ςε προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ 
                                 ε)    Αναφορά ςτα μθνιαία ζντυπα ι περιοδικά τθσ επιχείρθςθσ 
                               ςτ)    Άλλο (αναφζρατε)……………………………………………………… 
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28.    Ρόςο ςυχνά δίνονται πρόςκετεσ παροχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ από τθν επιχείρθςι ςασ;  
         (ςθμειϊςτε με «Χ») 
 

  Μθνιαία  
 Τριμθνιαία  
  Εξαμθνιαία  
  Ετιςια  

   Σε κάκε ξεχωριςτό επίτευγμα  
 
 

29.  Ροια μζκοδο χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ ςασ για να επιλζξει να δϊςει πρόςκετεσ παροχζσ ςε ζνα      
εργαηόμενο; (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

  Ομαδικι ψθφοφορία  
  Απόφαςθ από ανϊτερα ςτελζχθ  
  Απόφαςθ προϊςταμζνου τμιματοσ  
  Άλλο (αναφζρατε)…………………………….  

 

 
 

30.    Με ποιο τρόπο επωφελείται θ επιχείρθςι ςασ από τα ςυςτιματα αμοιβϊν και αναγνϊριςθσ που 
εφαρμόηει ςτουσ εργαηόμενοφσ τθσ;  (ςθμειϊςτε με «Χ») 

 

  Βελτιωμζνθ απόδοςθ εργαηόμενων  
  Μείωςθ απουςιϊν από εργαςία  
  Αφξθςθ των πωλιςεων  
  Άλλο (αναφζρατε)…………………………….  

 

 
 
 
 
 
 

Σασ ευχαριςτοφμε πολφ για τον χρόνο που διακζςατε!!! 
 
 
Για τυχόν ςχόλια ι ερωτιςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτο ερωτθματολόγιο, παρακαλϊ να τα 
διατυπϊςετε   ςτο χϊρο που υπάρχει εδϊ: 

 

 

 

 

 

 




