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1. Εισαγωγή

Η  παρούσα  έρευνα  θα  επιχειρήσει  να  προσεγγίσει  το  καίριο  ζήτημα  της 

απασχόλησης,  μέσω  του  πρίσματος  της  επιλογής  προσωπικού.  Η  επιλογή 

προσωπικού έχει ως κύριο στόχο την διάγνωση της πιθανής ταύτισης των ικανοτήτων 

και δεξιοτήτων κάθε υποψηφίου για εργασία, με τις ανάγκες και αξίες της εκάστοτε 

επιχείρησης.  Παραδοσιακά η  επιλογή  του  προσωπικού γίνονταν  σύμφωνα  με  την 

αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων ανάλογα με 

τις  απαιτήσεις  της εκάστοτε θέσης.  Ποια είναι  όμως εκείνα τα κριτήρια τα οποία 

έχουν  την  μεγαλύτερη  βαρύτητα  κατά  την  επιλογή  ενός  υποψηφίου;  Πιο 

συγκεκριμένα,  θα  εστιάσουμε  στα  στοιχεία  εκείνα,  τα  οποία  διακρίνονται  ως 

σημαντικά  κατά  την  επιλογή  και  πρόσληψη  ενός  εργαζομένου,  όπως  αυτά 

επισημαίνονται τόσο από την πλευρά της εργοδοσίας,  όσο και από την πλευρά των 

υποψηφίων προς εργασία.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας στο Β’ τρίμηνο του 2008 άγγιξε το 7,2% 

σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.Ε.1, και o ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας βρίσκονταν στο 

3,5% του Α.Ε.Π. σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat2  για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων 

σχετικά με  την επιλογή υποψηφίων για εργασία. Η βαρύτητα πλέον των σωστών 

επιλογών προσωπικού, έχει αυξηθεί. Ανάλογα, η αναζήτηση υποψηφίων συμβατών 

με  την  νέα  συνεχώς  μεταβαλλόμενη  επαγγελματική  πραγματικότητα  είναι  σχεδόν 

απαιτητή.  Η  επιλογή  και  διατήρηση  ταλαντούχων  εργαζομένων  με  υψηλή 

παραγωγικότητα,  προσδίδοντας  στις  εταιρίες  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα,  είναι 

στρατηγική  επιδίωξη  των  περισσοτέρων  εταιριών  σήμερα.  Αναζητούνται  πλέον 

υποψήφιοι με  δεξιότητες, γνώσεις  και ικανότητες, οι οποίες να ταυτίζονται με την 

κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον μιας επιχείρησης. Τα παραπάνω αποτελούν 

πρωτεύοντες,  αλλά  δύσκολα  επιτεύξιμους  στόχους,  για  όλες  τις  επιχειρήσεις, 

προκειμένου  να  υπάρχει  αποδοτική  και  παραγωγική  συνεργασία  με  τους 

εργαζομένους τους.

Η  δυσκολία  που  εντοπίζεται  στην  παραπάνω  διαδικασία,  είναι  κυρίως  η 

αδυναμία  προσέγγισης  των  προσδοκιών  των  δύο  πλευρών,  υποψηφίων  και 

1 Ε.Σ.Υ.Ε. , 2008, http://www.statistics.gr/ 
2 Pathfinder News, 2008, http://news.pathfinder.gr/finance/news/509045.html
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εργοδοσίας. Αυτό συμβαίνει, όταν οι υποψήφιοι από την πλευρά τους, προκειμένου 

να γίνουν πιο ελκυστικοί  προς τις  επιχειρήσεις,   αποδίδουν στις  προσωπικές τους 

δεξιότητες  υπερβολική  βαρύτητα,.  Η  διαδικασία  αυτή  οδηγεί  αρκετές  φορές  σε 

πλεονασμούς  και  υπερτονισμό  των  στοιχείων,  τα  οποία  θεωρούν  οι  υποψήφιοι 

σημαντικά για πρόσληψη3. Η πλευρά της εργοδοσίας δε, αδυνατεί καθώς φαίνεται να 

μεταφέρει  με  σαφήνεια  τα  στοιχεία  τα  οποία,  εκείνη  θεωρεί  σημαντικά  για 

πρόσληψη. Αυτό συμβαίνει ιδίως κατά την δημοσίευση των αγγελιών εργασίας, με 

αποτέλεσμα  να  μην  προκαλεί  το  ενδιαφέρoν  των  κατάλληλων  υποψηφίων.  Στην 

παραπάνω διαπίστωση κατέληξαν και οι Haffer and Hoth 4 (1981) και οι Holland and 

Herron (1982)5, όπου επισήμαναν ότι η διαφορά στην προσέγγιση και κατανόηση των 

εκάστοτε προσδοκιών, ανάμεσα σε εργοδότες και υποψηφίους, μπορεί να οδηγήσει 

σε δυσκολίες στην διαδικασία των προσλήψεων και στην διατήρηση του προσωπικού 

στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δημοσιοποιούν αρκετά κριτήρια σύμφωνα με τα 

οποία  προχωρούν  σε  επιλογές  προσωπικού.  Κυρίως  περιλαμβάνουν  ανάλυση  των 

ικανοτήτων,  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  που  απαιτούνται  ανάλογα  με  την  θέση 

εργασίας. Τα κριτήρια αυτά είναι ιδανικά συσχετισμένα με την υψηλότερη δυνατή 

απόδοση  της  θέσης  και  βοηθούν  στην  προσέλκυση  των  σωστών  υποψηφίων. 

Υπάρχουν ωστόσο κριτήρια τα οποία δεν αναφέρονται από τις επιχειρήσεις, και τα 

οποία επηρεάζουν την απόφαση πρόσληψης. Συνεπώς, οι υποψήφιοι για εργασία θα 

πρέπει  εκτός  από  τα  δημοσιευμένα  κριτήρια,  να  σχηματίσουν  και  δικές  τους 

προσδοκίες για την αξιολόγηση τους από τους εργοδότες. Προσδοκίες που μπορεί να 

διαμορφώσουν συμπεριφορές και στάσεις, που θα επηρεάζουν την επιλογή τους στην 

εκάστοτε  εργασία.  Οι  προσδοκίες  αυτές  πηγάζουν  από  την  εκτίμηση  ορισμένων 

κριτηρίων αξιολόγησης  των υποψηφίων.  Τέτοια κριτήρια  θα αναζητηθούν και  θα 

αξιολογηθεί η σημαντικότητα τους.

Η  κοινωνική  αλλά  και  πολιτική  ιδιαιτερότητα  που  εμφανίζει  ο  Ελληνικός 

εργασιακός  τομέας,  είναι  η  διχοτόμηση  μεταξύ  δημόσιου  και  ιδιωτικού  φορέα 

απασχόλησης, η οποία έχει συνειδητά και υποσυνείδητα επηρεάσει την αντίληψη των 

υποψηφίων.  Η  επιδίωξη  των  περισσοτέρων  να  καταλάβουν  θέσεις  μόνιμης 

απασχόλησης  στο  δημόσιο  τομέα,  σχημάτισε  συγκεκριμένα  στερεότυπα  κατά  την 

3 Gross, A., and Dyson, P. (1997), “China: Managing the culture gap”, HR Focus, Vol. 74, No. 2, p. 15.
4 Hafer,  J.C.,  and  Hoth,  C.C.  (1981),  “Job  selection  attributes:  Employer  preferences  vs.  student 
perceptions”, Journal of College Placement, Winter, pp. 54-57
5 Hol land, A.M., and Herron, B. (1982), “The importance of job selection attributes: Congruence 
Between employer reports and MBA students’ perception”, Proceedings of the Southern Management 
Association, pp. 242-244

4



“Εργοδοτικές Προσδοκίες και Προσδοκίες Υποψηφίων για Εργασία : Προσέγγιση στην Ελληνική 
Πραγματικότητα”

αναζήτηση  εργασίας.  Αυτά  αφορούν  κυρίως  την  προσωπική  μεσολάβηση  και 

διαπλοκή που απαιτείται ενίοτε, για την στελέχωση των θέσεων στο δημόσιο τομέα. 

Οι συμπεριφορές αυτές συνοδεύονται και από ανάλογα υψηλές προσδοκίες μετά την 

πρόσληψη στο δημόσιο, οι οποίες δεν ενισχύουν τις έννοιες της παραγωγικότητας και 

της  αποδοτικότητας.  Συνεπώς,  δεν  υπήρξε  για  αρκετό  διάστημα,  η  επισταμένη 

προσοχή  στις  απαιτήσεις  και  προσδοκίες  των  ιδιωτικών  επιχειρήσεων  από  τους 

υποψηφίους,  καθώς  ο  δημόσιος  φορέας  απορροφούσε  μεγάλο  αριθμό  αυτών  για 

εργασία. Η κατάσταση ωστόσο μεταβάλλεται συνεχώς και δυναμικά, υποβιβάζοντας 

μερικώς  τη προγενέστερη αντίληψη για τον δημόσιο τομέα και ανασκευάζοντας τη 

προσέγγιση που έχουν οι υποψήφιοι προς τις απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα. Είναι 

πλέον απαραίτητο, να γνωρίζει ένας υποψήφιος τις προσδοκίες των επιχειρήσεων και 

των θέσεων εργασίας που αυτές προσφέρουν. Η γνώση αυτή θα οδηγεί σε καλύτερη 

ταύτιση των αναγκών της εργοδοσίας και της προσφοράς των υποψηφίων.

Η ανάλυση των προσδοκιών των εργοδοτών αλλά και  των υποψηφίων,  οι 

οποίοι αξιολογούν σημαντικά κριτήρια για πρόσληψη, είναι το κύριο αντικείμενο της 

έρευνας.  Ερευνώντας  τις  πραγματικές  αντιλήψεις  των δύο μερών,  προσδοκάται  η 

καλύτερη  κατανόηση  των  εργοδοτικών  απαιτήσεων  και  των  προσδοκόμενων  από 

τους υποψηφίους. Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει την ανάλυση της βιβλιογραφίας 

που  σχετίζεται  με  το  ερευνών  θέμα,  περιγράφοντας  επίσης  και  την  Ελληνική 

πραγματικότητα  για  τα  κριτήρια  και  τις  διαδικασίες  πρόσληψης  στην  Ελλάδα. 

Ακολουθεί  η  μεθοδολογία  της  έρευνας,  η  ανάλυση του  δείγματος  και  η  μέθοδος 

ανάλυσης  των  στοιχείων.  Στη  συνέχεια  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της 

έρευνας, τα οποία περιλαμβάνουν την δημογραφική ανάλυση των υποψηφίων και των 

εργοδοτών, και έπειτα η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής από τις δύο ομάδες. 

Τέλος, αναφέρονται τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας.

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Σχετικά με την έρευνα που έχει διεξαχθεί για την επιλογή των υποψηφίων για 

εργασία, και την αξιολόγηση τους συναρτήσει των εργοδοτικών προσδοκιών, υπάρχει 

αξιόλογο υλικό κυρίως από των χώρο των Η.Π.Α.. Η βασική υπόθεση που γίνεται 

είναι ότι, η ταύτιση των προσδοκιών των δύο πλευρών θα επιφέρει μια σταθερή και 

αρμονική εργασιακή σχέση, η οποία θα οδηγεί σε υψηλή απόδοση. 
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Αρχικά  ο  εντοπισμός  των  σωστών  υποψηφίων  για  κάθε  θέση  εργασίας, 

επιδιώχθηκε  μέσω  της  ταύτισης  των  ικανοτήτων,  εμπειριών  και  δημογραφικών 

στοιχείων  των  υποψηφίων  με  τις  ανάγκες  των  επιχειρήσεων.  Σύμφωνα  με  την 

βιβλιογραφία,  κύρια  διαφωνία  υπήρξε  εάν  θα  έπρεπε  τα  κριτήρια  επιλογής  να 

διαφέρουν ανά θέση εργασίας και το περιεχόμενο αυτής, ή αν θα έπρεπε να είναι πιο 

γενικά. Ο Hays6 (1974) υποστήριξε ότι τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να αλλάζουν 

ανάλογα  με  τις  αρμοδιότητες  κάθε  θέσης  και  με  το  εργασιακό  περιβάλλον.  Ο 

Baumgarten7 (1995) αντιθέτως υποστήριξε ότι υπάρχουν γενικές ικανότητες όπως η 

ηγετικότητα, η πρωτοβουλία, η συναισθηματική ισορροπία και το κίνητρο, οι οποίες 

είναι εφαρμόσιμες κατά την επιλογή προσωπικού σε όλες τις θέσεις. Λίγη σημασία 

δίνονταν όμως στην ταύτιση των προσδοκιών των δύο μερών. 

 Η ψυχολογική  θεωρεία  του  Rousseau,  (1995,)8,  εξέταζε  τους  όρους  μιας 

ανταλλακτικής συμφωνίας μεταξύ των ατόμων  και των οργανισμών στους οποίους 

εργάζονταν, και αποτέλεσε το εργαλείο κατανόησης  δεσμών όπως της αφοσίωσης, 

της εργασιακής ικανοποίησης, της απόδοσης και της διατήρησης των εργαζομένων 

(George ,2003,  Robinson, 1996)9.  Ωστόσο το πρόβλημα με τις  ψυχολογικές αυτές 

θεωρίες, είναι ότι αναφέρονταν σε εργαζομένους που απασχολούνταν ήδη σε κάποια 

επιχείρηση,  και  όχι  σε   οι  υποψήφιους  που  είναι  ακόμη  υπό  αξιολόγηση  και 

γνωρίζουν ελάχιστα για την εταιρία στην οποία απευθύνονται. 

Πολύ  σημαντική  θεωρείται  η  διαπίστωση  του  Wanous10 (1992)  ο  οποίος 

συνοψίζοντας  31  σχετικές  μελέτες  κατέληξε  ότι,  η  διαφορά  η  οποία  συναντάται 

ανάμεσα  στις  προσδοκίες  των  υποψηφίων  για  μια  συγκεκριμένη  εργασία  πριν 

προσληφθούν, και σε εκείνες που καταγράφονται μετά την πρόσληψη τους, επηρεάζει 

μέγιστα την μετέπειτα εργασιακή συμπεριφορά και στάση τους. Επίσης, πρέπει να 

λαμβάνεται υπό όψη ότι οι προσδοκίες των υποψηφίων δεν δομούνται μόνο κατά την 

διάρκεια της αναζήτησης εργασίας μέσω των συνεντεύξεων με τις επιχειρήσεις, αλλά 

επίσης από τις προγενέστερες αρχές, ανάγκες και εργασιακές εμπειρίες τους. Το ίδιο 
6 Hays, Richard D., 1974, “Expatriate selection: Insuring success and avoiding failure,” Journal of
International Business Studies, Vol.5, No.1, pp.25–37.
7 Baumgarten, Keith.E.E., 1995, “Training and development of international staff,” International
Human Resource Management, London: Sage, pp.205–8.
8 Rousseau, D.M. (1995), Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written and
Unwritten  Agreements, Sage, Thousand Oaks, CA. p.9
9 George,  E.  (2003),  “External  solutions  and  internal  problems:  the  effects  of  employment 
externalization on internal workers attitudes”, Organization Science, Vol. 14 No. 4, pp. 386-402.
Robinson,  S.L.  (1996),  “Trust  and  breach  of  the  psychological  contract”,  Administrative  Science 
Quarterly, Vol. 41, pp. 574-99.
10 Wanous, J.P. (1992), Organizational Entry: Recruitment, Selection, Orientation, and Socialization,
Addison-Wesley, Reading, MA.
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ακριβώς  συμβαίνει  και  από  την  πλευρά  των  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  έχουν  τις 

καταγεγραμμένες προσδοκίες των θέσεων εργασίας, αλλά ενδέχεται να επηρεάζονται 

επίσης  από  εταιρικές  πολιτικές,  αξίες,  πόρους  και  προγενέστερες  εμπειρίες 

στρατολόγησης προσωπικού. 

Στο παρελθόν έχουν γίνει κάποιες προσεγγίσεις στην έρευνα των προσδοκιών 

των  υποψηφίων  αλλά  και  των  τμημάτων  επιλογής  προσωπικού  των  εταιριών.  Ο 

Posner (1981)11 μελέτησε τις προσδοκίες των υπευθύνων επιλογής και των φοιτητών 

στις Η.Π.Α..  Σε αρκετά στοιχεία υποψηφίων τα οποία θεωρούνταν σημαντικά για 

επιλογή όπως, η εργασιακή εμπειρία, εμφάνιση κ.ά., αλλά και σε χαρακτηριστικά της 

θέσης εργασίας και  της οργάνωσης που την προσέφερε όπως,  ικανότητα δια βίου 

μάθησης, μισθός και τίτλος, διαπιστώνεται  ταύτιση των απόψεων των δύο μερών. Οι 

McGinty and Reitsch12 (1992) ερευνώντας 480 φοιτητές στις Η.Π.Α. διαπίστωσαν ότι, 

οι  φοιτητές  έθεταν  σε  σειρά  προτεραιότητας  την  τοποθεσία  εργασίας  ως 

σημαντικότερο στοιχείο της νέας τους εργασίας ακολουθούμενη από την πιθανότητα 

προαγωγής,  την  εταιρική κοινωνική ευθύνη,  το  ενδιαφέρον για  την  συγκεκριμένη 

εργασία και τέλος τον μισθό.  Η έρευνα βρίσκονταν σε σύγκρουση με  την κοινή 

αντίληψη ότι ο μισθός είναι το σημαντικότερο στοιχείο που αξιολογούν οι υποψήφιοι 

κατά την αναζήτηση εργασίας.  Οι  Redman and Mathews13 (1992,1998) ερεύνησαν 

τις προσδοκίες των υπεύθυνων επιλογής στην Αγγλία, σύμφωνα με τις αναρτημένες 

αγγελίες  για  εργασία  στις  εφημερίδες,  αλλά  και  των  υποψηφίων,  με  συλλογή 

ερωτηματολογίων από φοιτητές ΜΒΑ αλλά και τυχαίου πληθυσμιακού δείγματος. Τα 

ευρήματα τους υποδεικνύουν την έλλειψη κατανόησης από την μεριά των υπευθύνων 

επιλογής,  της  ανάγκης  των  υποψηφίων  να  γνωρίζουν  τις  προσδοκίες  και  τις 

απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να δώσει έναυσμα στον 

επαναπροσδιορισμό  του  τρόπου  διατύπωσης  των  αγγελιών,  ώστε  να  είναι 

περισσότερο στοχευμένες και να επιφέρουν τα προσδόκιμα αποτελέσματα.

Η έρευνα σχετικά με  την διαδικασία των προσλήψεων έχει  κατά  καιρούς, 

παρουσιάσει διφορούμενα αποτελέσματα στον ορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων ως 

σημαντικά κατά την διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στην έλλειψη χρήσης ενός ενιαίου λεξιλογίου έρευνας και στην διαφορετική 

11 Posner, B.Z. (1981), “Comparing recruiters, student, and faculty perceptions of important applicant 
and position/organization characteristics”, Personnel Psychology, Vol. 34,pp. 329-40.
12 McGinty, R. and Reitsch, A. (1992), “Using student perceptions and position/organization 
characteristics to recruit recent applicants”, Review of Business, Vol. 14, pp. 38-42.
13 Redman, T. and Mathews, B.P. (1992), “Advertising for effective managerial recruitment”, Journal 
of General Management, Vol. 18 No. 2, pp. 29-44.
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προσέγγιση των εκάστοτε ερευνητών. Έτσι, διαφορετικά αποτελέσματα είχαν έρευνες 

που γινόντουσαν για συγκεκριμένο κλάδο, διαφορετικά εκείνες που είχαν ανοιχτές 

ερωτήσεις προς εκείνους που απευθύνονταν και άλλα εκείνες που είχαν αξιολόγηση 

συγκεκριμένων  δεικτών.  Πάντως  οι  Graves and Karen (1992)14 εξετάζοντας  6 

συγκεκριμένα  κριτήρια  πρόσληψης,  της  εργασιακής  εμπειρίας,  εκπαίδευσης, 

προφορικής ικανότητας επικοινωνίας, κίνητρο, διαπροσωπικές δεξιότητες και φύλο, 

κατατάξανε ως σημαντικότερα από τους εργοδότες τις διαπροσωπικές δεξιότητες, την 

προφορική ικανότητα επικοινωνίας και το κίνητρο. Η έρευνα τους πάντως εστίαζε 

στην βιομηχανία των υπηρεσιών, οπότε και φυσιολογικά ανέκυψαν τα παραπάνω. Οι 

Kirch et all 15(1993)  υποστήριξαν  ότι,  όλα  τα  στοιχεία  για  πρόσληψη  όταν 

συνοψίζονται  σε  μια  λίστα  περιλαμβάνοντας  τις  επικοινωνιακές  δεξιότητες,  την 

υπευθυνότητα,  τον  επαγγελματισμό,  την  υψηλή  απόδοση  σε  καθημερινές 

υποχρεώσεις, την αντίληψη και τις διαπροσωπικές δεξιότητες, αποτελούν σημαντικά 

κριτήρια  για  πρόσληψη.    Ο  Doyle 16(1992)  ,  διαπίστωσε  ότι  οι  επικοινωνιακές 

δεξιότητες,  η  ηγετικότητα  και  η  δυνατότητα  εργασίας  σε  ομάδες  ήταν  τα  πιο 

επιθυμητά στοιχεία για υποψήφιους οι οποίοι είχαν τίτλο ΜΒΑ. Σύμφωνα με έρευνα 

η οποία διεξήχθη στις 100  σημαντικότερες επιχειρήσεις στον Καναδά από την Robert 

Half International Inc. 17(Harold, 1993) οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ειλικρίνεια και η 

διορατικότητα  αποτελούσαν  τα  σημαντικότερα  στοιχεία  κατά  την  επιλογή  του 

προσωπικού.  Ο McGee18 (1996) ερευνώντας τον τομέα των εταιριών  πληροφορικής 

επισήμανε ως ιδιαίτερα σημαντικές τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την ομαδικότητα 

και  τις  υψηλές  τεχνολογικές  γνώσεις.  Σε  χαμηλές  οικονομικές  και  λογιστικές 

διοικητικές  θέσεις  ο  Siegel19 (2000),  εντοπίζει  ότι  ο  βαθμός  πτυχίου,  η 

αυτοπεποίθηση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η πρωτοβουλία και η ηγετικότητα ήταν 

εκείνα  που  αξιολογούνταν  ως  περισσότερο  επιθυμητά  από  τις  αντίστοιχες 

επιχειρήσεις.  Ο  Messmer20(2003)  σε  υψηλότερες  θέσεις  εργασίας  αναδεικνύει  τα 

14 Graves, L.M., and Karren, R.J. (1992), “In ter viewer decision processes and effectiveness: An 
experimental policy-capturing investigation”, Personnel Psychology, Vol. 45, No. 2, pp. 313-340.
15 Kirsch, Robert J., Park E. Leathers and Ken C. Snead, 1993, “Student versus recruiter perceptions of
staff auditor performance variables,” Accounting Horizons, Vol.4, No.7, pp.58–69.
16 Doyle, K. (1992), “Mastering motivation”, Incentive, Vol. 166, No. 3, pp. 20-23, 149.
17 Harold, Messmer, 1993, “Interpersonal skills,” The Canadian Manager, Vol. l18, No.1, p.26.
18 McGee, M.K. (1996), “Soft skills can boost careers”,   Information Week, No. 593,  August 19. 
Available (November 18, 2004) http://www.informationweek.com/593/ 93caskl.htm
19 Siegel, G. (2000), “Skills needed for entry-level management accounting positions”, Strategic 
Finance, Vol. 81, No. 10, pp. 79-80.
20 Messmer, M. (2003), “Five things to look for in job candidates”, Strategic Finance, Vol. 85, No. 3, 
pp. 15-16.
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στοιχεία  της  εντιμότητας  και  της  ακεραιότητας,  του  ενθουσιασμού,  της 

επαγγελματικής  αφοσίωσης,  της  εργασιακής  εμπειρίας  και  της  ικανότητας 

αφομοίωσης.  Οι   Greenberg  and  Greenberg  21(1989),  αξιολογούν  την  εργασιακή 

εμπειρία και το κίνητρο ως τα σημαντικότερα στοιχεία κατά την αξιολόγηση ενός 

υποψηφίου για εργασία.  H Hawk 22(1998) στο βιβλίο της,  αναφέρει ότι εργοδότες 

όπως  η  Dapsco Inc.  προτιμά  την  επιλογή  ενός  τύπου  εργαζομένων  ονόματι 

“contrarian”,  οι  οποίοι  δεν  λαμβάνουν  αβίαστα  κάθε  σχέδιο  δράσης  που  τους 

προτείνεται,  και  έχουν  δική  τους  πρωτοβουλία  κινήσεων  και  σκέψης. 

Αντιλαμβάνονται  τις  ικανότητες  τους  και  σέβονται  τις  ικανότητες  των  άλλων. 

Ισορροπούν ανάμεσα στην ομαδική δουλειά και την ατομική φιλοδοξία

Ακόμη  έχει  διαπιστωθεί  ότι  υπάρχουν  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  τα 

δηλωμένα κριτήρια πρόσληψης από τις  επιχειρήσεις  δεν ταυτίζονται με εκείνα τα 

οποία  χρησιμοποιούν  στην  πραγματικότητα.  Οι  Singh and Crocker23 (1998) 

ανακαλύψανε ότι ενώ οι διευθυντές δηλώνανε ότι εκτιμούσανε την εντιμότητα, την 

πίστη, την συμπεριφορά, την εκπαίδευση και την ικανότητα ενός υποψηφίου, κατά 

την διάρκεια της στρατολόγησης υποψηφίων βασίζανε την επιλογή τους σε κριτήρια 

όπως συμπεριφορά,  ενθουσιασμό,  τιμιότητα αφοσίωση και  έπειτα στις  ικανότητες 

των  υποψηφίων.  Οι  Wade and Kinicki24 (1995)  υποστήριξαν  ότι,  οι  προσωπικές 

εκτιμήσεις  του  υπευθύνου  επιλογής  για   το  αν  θα  μπορεί  να  ανταποκριθεί  ένας 

υποψήφιος σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας, επισκιάζει την πιθανότητα να κάνει 

αντικειμενική  επιλογή  βασιζόμενος  στις  ικανότητες  και  δεξιότητες  που  κατέχει  ο 

υποψήφιος. Το ίδιο υποστηρίχθηκε επίσης και από τους Cable and Judge25 (1997). Οι 

Chang and Cohen26 (2003) υποστήριξαν ότι σημαντικότερο εξ όλων των κριτηρίων 

είναι  η  ταύτιση  του  υποψηφίου  με  την  εταιρική  κουλτούρα  της  επιχείρησης.  Ο 

Vessenes 27(2001) υποστήριξε και αυτός ότι κατά τον σχεδιασμό των οικονομικών 

21 Greenberg, Jeanne and Herb Greenberg, 1989, “How to hire the best employees in the 1990s,”
Agency Sales, Vol.19, No.12, p.16.
22 Hawk, Barbara Spencer (1998), “What Employers Really Want”, NTC Contemporary Publishing 
Group, p17p6
23 Singh, J.B., and Crocker, O. (1988), “Operative and espoused selection criteria of managers”, 
Industrial Relations, Vol. 43, No. 1, pp. 167-181.
24 Wade, K.J., and Kinicki, A.J. (1995), “Examining objective and subjective applicant qualifications 
within a process model of interview selection decisions”, Academy of Management Journal, Best 
Papers Proceedings, pp. 151-155.
25 Cable, D.M., and Judge, T.A. (1997), “Interviewers’ perceptions of person-organization fit and 
organizational selection decisions”, Journal of Applied Psychology, Vol. 82, No. 4, pp. 546-561.
26 Chang, J., and Cohen, A. (2003), “New hires: fit the profile or don’t apply”, Sales & Marketing 
Management, Vol. 155, No. 3, p. 11.
27 Vessenes, P.M. (2001), “Are they right for the job?”, Journal of Financial Planning, Vol. 14, No. 4, 
pp. 52-54.
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επιχειρήσεων,  οι  υπεύθυνοι  επιλογής  πιστεύουν  ότι  εφόσον  τους  αρέσει  κάποιος 

υποψήφιος και τον κρίνουν θετικά, τότε αυτός είναι ο κατάλληλος για την θέση. Στην 

ίδια  τοποθέτηση οδηγείται  και  ο  Hughes28 (2000)  ο  οποίος  υποστηρίζει  ότι  ,όταν 

υπάρχουν  παραπάνω  από  ένας  τελικοί  υποψήφιοι  για  μια  θέση,  τότε  είναι  η 

προσωπική άποψη και εκτίμηση του υπεύθυνου επιλογής, εκείνη που καθορίζει ποιος 

θα επιλεγεί τελικά για πρόσληψη. Ο Campbell 29(2000) πιστεύει ότι όσο το εργασιακό 

περιβάλλον  μεταβάλλεται  δραστικά,  ιδιαίτερα  στις  υψηλές  θέσεις,  ακόμη  πιο 

περιζήτητοι θα είναι οι εργαζόμενοι που παρουσιάζουν την δυνατότητα υιοθέτησης 

νέων εμπειριών καθώς θα προσαρμόζονται ευκολότερα σε συνεχώς μεταβαλλόμενα 

και ανταγωνιστικά εργασιακά περιβάλλοντα. Οι Jane W. Moy & Kim F. Lam 30(2004) 

στην  έρευνα  τους,  αναδεικνύουν  ως  σημαντικότερα  κριτήρια  πρόσληψης  την 

ευσυνειδησία,  τις  δεξιότητες  επικοινωνίας  στα  Αγγλικά,  την  υιοθέτηση  νέων 

εμπειριών, την απόδοση κατά τις ακαδημαϊκές σπουδές και την τερπνότητα. 

Σχετικά με την προσέγγιση που έχουν οι υποψήφιοι   προς εργασία για  τα 

κριτήρια επιλογής τους, ο  Ying Sun et all31 (2006) στην έρευνα του ανάμεσα σε 11 

κριτήρια  πρόσληψης,  προέκυψε  ότι  Καναδοί  φοιτητές  αξιολόγησαν  ως 

σημαντικότερα  κριτήρια  τις  επικοινωνιακές  και  διαπροσωπικές  δεξιότητες,  την 

αυτοπεποίθηση, την εντιμότητα και το κίνητρο. Οι Κινέζοι φοιτητές αξιολόγησαν ως 

σημαντικότερα  κριτήρια  την  εντιμότητα,  την  ενέργεια,  την  θετική  σκέψη,  την 

επιθετικότητα και την δημιουργικότητα. Και οι δύο ομάδες φοιτητών αξιολόγησαν ως 

λιγότερο σημαντικά τα κριτήρια της εθνικότητας και της θρησκείας. 

2.1 Τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης στην Ελλάδα

28 Management Accounting (2000), “How to succeed at interviews”, Vol. 78, No. 4, p. 42.
29 Campbell, D.J. (2000), “The proactive employee: managing workplace initiative”, The Academy of
Management Executive, Vol. 14 No. 3, pp. 52-66.
30 Jane W. Moy, Kim F. Lam, (2004), “Selection criteria and the impact of personality on getting 
hired”, Personnel Review Vol. 33 No. 5, 2004 pp. 521-535 Emerald Group Publishing Limited
31 Ying Sun, M.W. Luke Chan, James H. Tiessen (2006), “What Do Employers Want? Views of
Chinese and Canadian Job Seekers”, China & World Economy / 107 – 120, Vol. 14, No. 6, p10, p5
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Τα κριτήρια πρόσληψης στην Ελλάδα είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται 

ιδιαίτερα  στις  διαδικασίες  πρόσληψης  του  δημόσιου  τομέα.  Τα  κριτήρια  αυτά 

διαφέρουν ανάλογα με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, και εστιάζουν κυρίως σε 

δημογραφικά  στοιχεία  (εντοπιότητα,  οικογενειακή  κατάσταση,  τέκνα,  φύλο)  στην 

εργασιακή εμπειρία, με άξονα αξιολόγησης τα έτη εργασίας σε συγκεκριμένο κλάδο 

ή τομέα και θέση, καθώς και στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Επίσης προσμετρώνται 

και  ειδικές  δεξιότητες  όπως  γνώσεις  ξένων  γλωσσών  αλλά  και  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.   Σε  ορισμένες  μόνο  περιπτώσεις  αξιολογούνται  και  οι  φυσικές 

ικανότητες των υποψηφίων (σώματα ασφαλείας, πυροσβεστική). Τα κριτήρια αυτά 

είναι  αναχρονιστικά,  αλλά  δικαιολογημένα,  σε  ένα  σύστημα  επιλογής  δημοσίου 

τομέα, όπου είναι δύσκαμπτο και πρέπει να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό προσλήψεων 

ετησίως. Ο φορέας ελέγχου των διαδικασιών επιλογής στον δημόσιο τομέα είναι ο 

Α.Σ.Ε.Π..  Ποιοτικά κριτήρια δεν υπάρχουν κατά  τις  διαδικασίες  πρόσληψης στον 

δημόσιο τομέα, κάτι που επιδιώχθηκε να αλλάξει με τον καθορισμό συνεντεύξεων σε 

ορισμένες  θέσεις  εργασίας  .  Η  ρύθμιση  αυτή  όμως,  αντί  να  λύσει  κάποια 

προβλήματα, μάλλον δημιούργησε περισσότερα.

Στον  ιδιωτικό  τομέα  σχεδόν  όλες  οι  οργανωμένες  μεγάλες  επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν σε κάποιο βαθμό ορισμένα κριτήρια, χωρίς ωστόσο τις περισσότερες 

φορές να τα έχουν δομήσει σε κάποια φόρμα αξιολόγησης. Αποτελούν περισσότερο 

μια τυπική διαδικασία. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δομημένα και αξιολογημένα 

κριτήρια πρόσληψης,  αρνούνται  να τα δημοσιεύσουν φοβούμενοι  την μίμηση του 

ανταγωνισμού, συμπεριφορά σχεδόν τυπική για μη ώριμες, οικονομίες και εταιρικές 

κουλτούρες.  Η  δημοσίευση  των  κριτηρίων  αυτών,  αυτόματα  θα  οδηγούσε  στην 

προσέγγιση  ιδανικών υποψηφίων για εργασία προς τις εταιρίες. Μεγάλοι παγκόσμιοι 

κολοσσοί, όπως η Shell , έχουν αναρτήσει στα website32 τους τα κριτήρια εκείνα τα 

οποία θεωρούν σημαντικά εξ αρχής για πρόσληψη. Η  Shell λοιπόν,  ορίζει  άξονες 

κριτηρίων  όπως  οι  ικανότητες  της  ανάλυσης  και  γρήγορης  μάθησης,  της 

αντισυμβατικής σκέψης, της διαχείρισης της αβεβαιότητας, της δημιουργικότητας και 

της  διευρυμένης   προοπτικής  σκέψης. Επίσης  προσδοκά  από  τους  υποψηφίους 

ενθουσιασμό, προσήλωση σε στόχους και αποτελέσματα, αυτοπεποίθηση, σεβασμό, 

τιμιότητα,  ακεραιότητα,  πειθώ,  ομαδικότητα,  ικανότητες  επικοινωνίας  και  λήψης 

αποφάσεων, κέφι για δουλειά και επαγγελματισμό.

32 http://www.shell.com/home/content2/gr-el/careers_recruitment/criteriaofchoice.html
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ, 

στο διάστημα από τον Φεβρουάριο 2006 έως τον Απρίλιο 2007, για λογαριασμό της 

Μορφωτικής  και  Αναπτυξιακής  Πρωτοβουλίας  σχετικά με  την  απασχολησιμότητα 

των αποφοίτων  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα33 (2006).  Η μελέτη  αυτή 

αναδεικνύει  ως   προσόντα  απασχολησιμότητας,  δηλαδή  κριτήρια  πρόσληψης, 

ανάμεσα στις ερευνώμενες επιχειρήσεις, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και πιο 

συγκεκριμένα  την  ευσυνειδησία,  το  πνεύμα  συνεργασίας  και  την 

προσαρμοστικότητα. Επίσης σημαντικά θεωρούνται και οι βασικές γνώσεις χρήσης 

σύγχρονου λογισμικού γραφείου, οι ξένες γλώσσες, οι βασικές ικανότητες όπως, ο 

χειρισμός  διαδικασιών,  της  κριτικής  σκέψης,  της  ενεργής  μάθησης  καθώς  και  οι 

κοινωνικές  δεξιότητες  (παρατηρητικότητα,  πειθώ,  ικανότητα  διαπραγμάτευσης), 

επίλυσης  σύνθετων  προβλημάτων,  διαχείρισης  πόρων  και  τέλος  οι  τεχνικές 

δεξιότητες.

Οι εργαζόμενοι πτυχιούχοι στην ίδια έρευνα κατατάσσουν και αυτοί με την 

σειρά  τους  ως  σημαντικά  κριτήρια  τα  χαρακτηριστικά  προσωπικότητας,  τις 

ικανότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων (αναγνώριση προβλημάτων, συλλογή 

και οργάνωση πληροφοριών), τις ικανότητες χειρισμού διαδικασιών (κριτική σκέψη 

και ενεργή μάθηση) και τέλος τις βασικές ικανότητες (ανάγνωση, ενεργή ακρόαση, 

προφορικός  και  γραπτός  λόγος)  και  τις  κοινωνικές  δεξιότητες.  Επίσης  θεωρούν 

εξίσου  σημαντικά  την  επαγγελματική  εμπειρία,  τις  συστημικές  ικανότητες 

(αναγνώριση αιτιών και κρίση -  λήψη αποφάσεων) και τις ικανότητες διαχείρισης 

πόρων (όπου διακρίνεται η ικανότητα διαχείρισης χρόνου).

Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε 26 κριτήρια τα οποία επέλεξαν αρχικά οι 

Hafer and Hoth (1981) προκειμένου να τα αξιολογήσουν οι εργοδότες σε σχέση με 

τους  υποψήφιους  για  εργασία  και  αντίστροφα.  Τα  αποτελέσματα  της  αρχικής 

έρευνας,  ανέδειξαν  ως  τα  δύο  σημαντικότερα  κριτήρια  για  τους  πτυχιούχους 

υποψήφιους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τους εργοδότες,  την ικανότητα 

προφορικής  επικοινωνίας  και  το  κίνητρο.  Για  τους  εργοδότες  ακολουθούσαν  ,  η 

πρωτοβουλία ,ο δυναμισμός και η πίστη. Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα 26 κριτήρια 

των Hafer and Hoth είναι ότι, αποτελούν ουσιαστικά το μόνο αναλυτικό εργαλείο, το 

οποίο  έχει  χρησιμοποιηθεί  και  δημοσιευτεί,  σε  πραγματική  σύγκριση  μεταξύ 

εργοδοτών  και  υποψηφίων.  Ενώ  πολλά  διαφορετικά  κριτήρια  έχουν  κατά  την 
33 ΙΟΒΕ , (2006), «Η Απασχολησιμότητα των Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» 
Μελέτη1 για τις συνθήκες απασχόλησης των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Συνοπτική Παρουσίαση, 
σελ.6 , παρ. 3-12, σελ. 7,παρ. 1-3
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βιβλιογραφία προκύψει ως σημαντικά κατά την πρόσληψη, δεν έχει  επιχειρηθεί  η 

χρήση τους  σε  σύγκριση  μεταξύ  εργοδοτών και  υποψηφίων.  Τα 26 κριτήρια των 

Hafer and Hoth αποτελούν  μια  πολύ  λεπτομερής  αναφορά  των  περισσοτέρων 

κριτηρίων για αξιολόγηση υποψηφίων που έχει υποδείξει η βιβλιογραφία. Συνεπώς, 

θεωρήθηκε  ως  το  λεπτομερέστερο  εργαλείο  σύγκρισης  των  προσδοκιών  των 

εργοδοτών και των υποψηφίων για εργασία.

Ο Holland and  Herron (1982) χρησιμοποίησαν  τα ίδια κριτήρια σε εργοδότες 

και σπουδαστές ΜΒΑ για να διαπιστώσουν συμφωνία στην ικανότητα προφορικής 

επικοινωνίας στη πρώτη θέση. Για τους εργοδότες ακολουθούσαν η αυτοπεποίθηση, 

η  ικανότητα  γραφής,  η  πρωτοβουλία,  η  ωριμότητα  και  το  κίνητρο,  ενώ για  τους 

σπουδαστές έπονται η πρωτοβουλία, η ωριμότητα, η αυτοπεποίθηση, το κίνητρο και 

η  ηγετικότητα.  Παρατηρήθηκε  λοιπόν  μεγαλύτερη  σύγκλιση  σε  αυτό  το  επίπεδο, 

προφανώς  λόγω  καλύτερης  αντίληψης  πλέον  των  σπουδαστών  των  πραγματικών 

απαιτήσεων των εργοδοτών. 

3. Μεθοδολογία

Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μετρήσει την βαρύτητα την 

οποία δίνουν,  οι  υποψήφιοι προς εργασία και  οι  εργοδότες,  στους 26 δείκτες που 

χρησιμοποιήθηκαν  στις  παραπάνω  έρευνες.  Επιχειρείται  επίσης,  η  εισαγωγή  2 

επιπλέον  κριτηρίων,  τα  οποία   και  πιστεύεται  ότι  θα  χαρακτηριστούν  ως  αρκετά 

σημαντικά  από  υποψηφίους  και  εργοδότες  αντίστοιχα.  Τα  κριτήρια  αυτά  είναι  η 

ικανότητα συνεχούς μάθησης και η ευελιξία.

 Ως ικανότητα συνεχούς μάθησης ορίζεται η ικανότητα ενός υποψηφίου να 

μπορεί  να  αφομοιώνει  νέες  τεχνικές  εργασίας,  νέες  τεχνοτροπίες  και  διαδικασίες 

εργασίας ώστε να βελτιώνεται  συνεχώς η αποδοτικότητα και  αποτελεσματικότητα 

του. Ως ευελιξία ορίζεται η ικανότητα του υποψηφίου να μπορεί  να μεταβάλει τον 

τρόπο  εργασίας,  εργασιακής  νοοτροπίας  και  σκέψης,  ανάλογα  με  τις  δυναμικές 

συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος. Ακολούθως θα επιχειρηθεί και η σύγκριση 

των απαντήσεων των δύο μερών.

Ζητήθηκε  από  τους  ερωτηθέντες  να  αξιολογήσουν  τα  28  πλέον  κριτήρια, 

χαρακτηρίζοντας τα ως περισσότερο σημαντικά και λιγότερα σημαντικά σε 5βάθμια 

κλίμακα, όπου το 1 θεωρείται καθόλου σημαντικό  και το 5 πολύ σημαντικό. Επίσης, 
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ζητήθηκε να καταταχθούν, από το πλέον σημαντικό, ως το λιγότερο σημαντικό εξ 

όλων, απλώς αριθμώντας τα κριτήρια από το 1, ως το πλέον σημαντικό, και ως το 28 

το λιγότερο σημαντικό. 

Ακόμη  ζητήθηκε  από  τους  υποψηφίους  να  κατατάξουν  με  σειρά 

προτεραιότητας από το 1 ως το 5,τους σημαντικότερους παράγοντες σε μια πρόταση 

θέσης  εργασίας  κατά  McGinty and Reitsch(1992)  ,όπως  ο  τόπος  εργασίας,  οι 

δυνατότητες  προαγωγής,  η  εταιρική  κοινωνική  ευθύνη,  το  ενδιαφέρον  για  την 

συγκεκριμένη  εργασία  και  ο  μισθός.  Επίσης,  υπήρχε  και  η  δυνατότητα  ανοιχτής 

ερώτησης, για την υπόδειξη άλλου σημαντικού παράγοντα, κατά την αξιολόγηση μιας 

πρότασης εργασίας. 

4. Δείγμα

Το δείγμα των υποψηφίων για εργασία, αποτελείται από 105 ερωτηθέντες οι 

οποίοι καλύπτουν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από αποφοίτους λυκείου ως και 

μεταπτυχιακούς, ηλικιακά ενταγμένους κυρίως στην ενεργή εργασιακά ηλικία. Στο 

δείγμα παρουσιαστήκαν άτομα με  μηδενική, αλλά και μεγάλη εργασιακή εμπειρία. 

Οι  πτυχιούχοι  υποψήφιοι  ανήκουν  δε,  σε  όλους  τους  ακαδημαϊκούς  τομείς.   Η 

συλλογή  των  ερωτηματολογίων  έγινε  με  την  συνεργασία   γνωστής  εταιρίας 

συμβούλων  ανθρώπινου  δυναμικού,  η  οποία  και  ασχολείται  αποκλειστικά  με  την 

εύρεση  εργασίας  και  στελέχωση  εταιριών  με  προσωπικό.  Τα  ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν  στα  γραφεία  της  στους  υποψηφίους  για  εργασία,  μετέπειτα 

επεξηγήθηκαν , και συλλέχθηκαν  μετά την συμπλήρωση τους.

Το δείγμα των εργοδοτών αποτελείται από 44 εταιρίες, των σημαντικότερων 

τομέων  επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  που  έχουν  παρουσία  στην  αγορά  της 

Θεσσαλονίκης από 1 έως και πάνω από 25 έτη, με προσωπικό από 5 ως και πάνω από 

600 εργαζομένους. Το ερωτηματολόγιο εστάλη μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και  υπενθυμίστηκε  η  συμπλήρωση  του  δύο  φορές,  ανά  δύο  εβδομάδες  μετά  την 

αρχική αποστολή του. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από στελέχη που είχανε 

άμεση σχέση με τις προσλήψεις αλλά και από κάποια τα οποία ήταν εκτελεστικά 

απλώς, αν και όλα αναφέρονταν σε ανώτερες διοικητικές βαθμίδες. 
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5. Μέθοδος Ανάλυσης

Για την ανάλυση των στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα του  SPSS. 

Διαδοχικά έγινε ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των υποψηφίων για εργασία 

και  των  εργοδοτών,  ώστε  να  δοθεί  μια  αναλυτικότερη  εικόνα  του  δείγματος  της 

έρευνας.  Στη  συνέχεια  αναλύθηκαν  οι  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων,  ώστε  να 

σχηματιστεί η συνολική εικόνα των δύο μερών, και να ακολουθήσει η σύγκριση των 

τελικών  αποτελεσμάτων.  Το  κύριο  μέρος  της  ανάλυσης,  έγκειται  στην  σωστή 

ερμηνεία  και  χρήση  των  αποτελεσμάτων,  και  όχι  τόσο  στην  πολυπλοκότητα  της 

στατιστικής ανάλυσης.

6. Αποτελέσματα

6.1 Δημογραφική ανάλυση υποψηφίων 

Συνολικά από τους 105 ερωτηθέντες υποψηφίους, το 34,3% ήταν άντρες και 

το  65,7%  γυναίκες,  στοιχείο  αρκετά  ενδιαφέρον,  το  οποίο  αποκαλύπτει  ένα 

χαρακτηριστικό  της  κοινωνίας  της  Θεσσαλονίκης.   Οι  γυναίκες  είναι  εκείνες,  οι 

οποίες αναζητούν εργασία σε υψηλότερο βαθμό από τους άντρες. Αυτό που κάνει 

δυσκολότερη  την  εύρεση  εργασίας  για  τις  γυναίκες  είναι  η  ύπαρξη  ορισμένων 

στερεοτυπών εργασίας, αλλά και ότι  έχουν περιορισμένο εύρος ειδικοτήτων που τις 

ενδιαφέρει.  Το  επίπεδο  της  εκπαίδευσης  των  υποψηφίων,  εμφανίζεται  ιδιαίτερα 

υψηλό,  καθώς  το  37,1%  είναι  πτυχιούχοι  Α.Ε.Ι.  το  23,8%  επιπέδου  Α.Τ.Ε.Ι.,  το 

16,2% είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 2,9% διδακτορικό (Διάγραμμα 1).
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Α.Ε.Ι.
Α.Τ.Ε.Ι.
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό
Απόφοιτοι 
Λυκείου

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Διάγραμμα 1

Συνολικά δηλαδή, το 80% των υποψηφίων είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Το 

υπόλοιπο  20%  είναι  υποψήφιοι  οι  οποίοι  είχαν  απολυτήριο  λυκείου.  Το  υψηλό 

επίπεδο μόρφωσης των υποψηφίων, προκαλεί ανησυχία και απορία κυρίως για τους 

λόγους που οδηγούνται  οι  υποψήφιοι  αυτοί  προς την ανεργία.  Πιθανές αιτίες  του 

φαινόμενου αυτού είναι, η αδυναμία της πρόβλεψης των πραγματικών αναγκών της 

αγοράς  εργασίας  και  η  ταύτιση  αυτών  με  τα  ακαδημαϊκά  ιδρύματα,  ώστε  να 

παράγονται πλέον αξιοποιήσιμοι πτυχιούχοι τους οποίους θα απορροφάει η αγορά 

εργασίας. Η πηγή συλλογής των ερωτηματολογίων, επίσης μπορεί να εξηγεί μερικώς 

το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων.

Όσον αφορά τη κατεύθυνση σπουδών των υποψηφίων, το 32,4% προέρχεται 

από οικονομικές σχολές, το 21,9% από σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, το 6,7% από 

πολυτεχνικές σχολές, το 5,7% από τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, το 7,6% 

από την φιλοσοφική και το υπόλοιπο 25,7% ανήκει σε άλλη κατεύθυνση σπουδών, 

ποσοστό που είναι πολύ κοντά στο ποσοστό των αποφοίτων λυκείου και πιθανόν να 

εμφανίζουν και κάποιο συσχετισμό (Διάγραμμα 2).
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Οικονομικά
Διοίκηση 
Επιχειρήσεων
Πολυτεχνείο
Κοινωνικές & 
Πολιτικές 
Επιστήμες
Φιλοσοφική
Άλλο

Κατεύθυνση Σπουδών

Διάγραμμα 2

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει υπέρ-προσφορά   υποψηφίων 

αποφοίτων οικονομικών σχολών. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και πάλι η πηγή 

συλλογής  των  ερωτηματολογίων  επηρεάζει  σαφώς  τα  ποσοστά  της  κατεύθυνσης 

σπουδών των υποψηφίων, διότι οι απόφοιτοι των οικονομικών σχολών και εκείνων 

της διοίκησης επιχειρήσεων, είναι αυτοί που αναζητούν εργασία συχνότερα, μέσω 

συμβούλων εργασίας. Η ηλικία των υποψηφίων παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση 

στις νεαρές ηλικίες. Το 20% ανήκει στην τάξη των 18 έως 23 ετών, το 60% στην τάξη 

των 24 ως και 28 ετών, το 19% στην τάξη των 29 ως 33 ετών και το μόλις 1% είναι 

μεταξύ 34 και 40 ετών, ενώ δεν υπήρξαν υποψήφιοι άνω των 40 ετών. Τα στοιχεία 

αυτά, υποδεικνύουν την προτίμηση των μικρών ηλικιών στην επιλογή συμβούλων 

εργασίας  για  την  ανεύρεση  εργασίας,  καθότι  δεν  έχουν  πείρα  στους  τρόπους 

αναζήτησης εργασίας και δεν έχουν σχηματίσει ακόμη το προσωπικό τους δίκτυο 

επαγγελματικών  γνωριμιών.  Επίσης  είναι  λογικό  το  80%  των  υποψηφίων  να 

συγκεντρώνεται μεταξύ των 18 και 28 ετών, καθώς η ηλικία αυτή είναι και εκείνη 

κατά  την  οποία  οι  υποψήφιοι  δοκιμάζουν  τις  διάφορες  θέσεις  εργασίας,  και 
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συλλέγουν εμπειρίες, μέχρι να αποφασίσουν σε ποια θέση θα επιδιώξουν να κάνουν 

καριέρα.  Η απουσία  υψηλών ηλικιών  οφείλεται  κυρίως  στην άγνοια  ύπαρξης  και 

χρήσης συμβούλων εργασίας από μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και διότι στις ηλικίες 

αυτές δεν παρατηρείται γενικά μεγάλο ποσοστό ανεργίας.

Τα επίπεδα εργασιακής εμπειρίας την οποία είχαν οι υποψήφιοι είναι 42,9% 

της τάξεως από 0 έως 2 έτη, το 29,5% από 2 έως και 4 έτη, το 17,1% από 4 έως 7 έτη, 

το 8,6% από 7 ως 10 έτη και μόλις το 1,9% είχε εργασιακή εμπειρία μεγαλύτερη των 

10 ετών. Η συγκέντρωση του 72,4% των υποψηφίων με εμπειρία ως 4 έτη, συνάδει 

και με τα παραπάνω αποτελέσματα συνηγορώντας στο συμπέρασμα ότι οι υποψήφιοι 

με τις  λιγότερες εργασιακές εμπειρίες,  είναι εκείνοι οι  οποίοι χρησιμοποιούν τους 

συμβούλους εργασίας. Επίσης όσο αυξάνεται η εργασιακή εμπειρία τόσο αυξάνεται 

και ο κύκλος των επαγγελματικών γνωριμιών, και μειώνεται και η πιθανότητα να 

είναι κάποιος άνεργος. 

6.2 Δημογραφική ανάλυση εργοδοτών

Από  τους  ερωτηθέντες  εργοδότες,  το  86,4%  είχε  άμεση  σχέση  με  τις 

προσλήψεις,  ενώ το υπόλοιπο 13,6% απλά κατείχε κάποιο πόστο διοικητικό στην 

επιχείρηση και  δεν  ασχολούνταν με  τις  προσλήψεις.  Όσο αφορά τον  τομέα στον 

οποίο  και  δραστηριοποιούνται  οι  επιχειρήσεις,  το  38,6%  έχει  ως  βασική 

δραστηριότητα  τις  υπηρεσίες,  το  15,9%  ανήκει  στο  παραδοσιακό  χώρο  της 

βιομηχανίας, μόλις το 4,5% είναι βιοτεχνίες, το 27,3% ανήκει στο εμπόριο, το 4,5% 

στον  χώρο  της  υψηλής  τεχνολογίας  και  πληροφορικής  και  το  9,1%  έχει  άλλη 

επιχειρηματική  δραστηριότητα  από  τις  προαναφερθείσες.  Διαγραμματικά 

παρουσιάζεται η εικόνα των απαντήσεων στο Διάγραμμα 3.
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Διάγραμμα 3

 Τα  ποσοστά  αυτά  θα  μπορούσαμε  να  υποθέσουμε  ότι  αποτελούν  μια  μικρή 

σκιαγράφηση  των  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  στην  Θεσσαλονίκη,  καθώς  οι 

υπηρεσίες  και  το  εμπόριο  συγκεντρώνουν  το  65,9%  των  επιχειρήσεων, 

απορροφώντας σημαντικό ποσοστό από την παραδοσιακή βιομηχανία. Λογικά αυτό 

προκύπτει  λόγω της μετατροπής της λειτουργίας των περισσοτέρων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων  από  εντάσεως  εργασίας  σε  εντάσεως  τεχνολογίας,  μετακινώντας  τα 

βασικά παραγωγικά τμήματα τους σε περιοχές με μικρότερο εργατικό κόστος όπως 

τα Βαλκάνια και η Τουρκία, σε αντίθεση με τις προγενέστερες δεκαετίες. Αντιθέτως 

η είσοδος στην Ο.Ν.Ε. και το άνοιγμα των συνόρων, δημιούργησε τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις  για  ανάπτυξη  πλέον  των  εμπορικών  δραστηριοτήτων  αλλά  και  του 

εμπορίου, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Θεσσαλονίκης. 

Στην ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων σε κάθε επιχείρηση, 

το 34,1% απασχολεί έως 50 εργαζόμενους, το 18,2% από 50 έως 100 εργαζομένους, 

11,4% από 100 ως 150 εργαζομένους, το 4,5% από 150 ως 250 εργαζομένους, το 
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9,1% από 250 έως 400 εργαζομένους και το 22,7% απασχολεί παραπάνω από 400 

εργαζόμενους (Διάγραμμα 4).
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Προσωπικό Επιχειρησεων

Διάγραμμα 4

 Η  παραπάνω  ανάλυση  περιγράφει  κατά  πολύ  την  πραγματικότητα  στην 

συγκέντρωση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, όπου το παραδοσιακό μοντέλο της 

οικογενειακής  μικρής  επιχείρησης  επικρατεί,  και  ακολουθεί  η  δομή της  μεγάλης, 

συνήθως  πολυεθνικής  επιχείρησης,  η  οποία  και  απασχολεί  μεγάλο  αριθμό 

εργαζομένων. Σχετικά με την θέση στην οποία αναφέρονταν ο ερωτηθείς σε κάθε 

επιχείρηση, το 15,9% απάντησε ότι αναφέρονταν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, το 

29,5% στον διευθύνων σύμβουλο, το 25% στον διευθυντή της μονάδας και το 29,5% 

σε κάποιον άλλο, με επικρατέστερη την απάντηση που περιείχε κάποιον προϊστάμενο 

του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού. Συμπερασματικά, τα μοιρασμένα ποσοστά σε 

κάθε περίπτωση, δεν υποδεικνύουν κάποια επικρατούσα δομή εσωτερικής οργάνωσης 
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και  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  αλλά,  διαφορετικές  δομές  ιεραρχίας  και 

οργανογραμμάτων.  Οπωσδήποτε  δε,  τονίζεται  η  σημαντικότητα  του  θέματος  των 

ανθρωπίνων πόρων, αφού σχεδόν πάντα, εμπλέκεται και η ενημέρωση της ανώτατης 

διοίκησης.  Τέλος, το 4,5% των επιχειρήσεων ήταν νεοϊδρυθείσες και είχαν από 0 ως 

3 έτη λειτουργίας, το 13,6% λειτουργούσαν από 3 ως 7 έτη, το 38,6% από 7 ως 15 

έτη, το 20,5% από 15 έως και 25 έτη και το υπόλοιπο 22,7% είχε πάνω από 25 έτη 

λειτουργίας.  Το  μεγάλο  ποσοστό  του  71,8%  που  περικλείει  τις  επιχειρήσεις  που 

λειτουργούνε περισσότερο από 7 έτη, υποδηλώνει μια σχετική σταθερότητα  στην 

πορεία των επιχειρήσεων αυτών και στην βιωσιμότητα τους, όπως επίσης και μεγάλη 

αντίστοιχη εμπειρία σε επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού.

7. Κριτήρια Αξιολόγησης

Παρακάτω  στον  πίνακα  1 εμφανίζονται  οι  μέσες  τιμές  αξιολόγησης  των 

κριτηρίων πρόσληψης από τους υποψηφίους και εργοδότες αντίστοιχα.

Μέσες τιμές των κριτηρίων πρόσληψης

Α/Α
Κριτήρια Μέση τιμή Υποψηφίων Μέση τιμή Εργοδοτών

1 Ηλικία 3,1333 3,2500
2 Εμφάνιση 3,0095 2,8636
3 Δυναμισμός 4,2571 4,1136
4 Κοινωνικοποίηση 4,2095 3,7955
5 Χαρακτήρας 4,2571 4,3409
6 Ενθουσιασμός 3,6476 4,0682
7 Εξωστρέφεια 3,6571 3,6136
8 Βαθμός πτυχίου 2,8571 2,5909
9 Χόμπι 1,9429 2,0000

10 Πρωτοβουλία 3,7905 3,7500
11 Γνώση της εταιρίας 3,3810 3,2045
12 Ηγετικότητα 3,6190 3,2500
13 Πίστη (loyalty) 3,8095 4,0227
14 Ευγένεια 4,2857 4,0909
15 Οικογενειακή κατάσταση 2,5524 2,3409
16 Ωριμότητα 4,0476 3,9318
17 Κίνητρο 4,0857 3,9545
18 Ακρίβεια 3,8190 3,7955
19 Προφορική ικανότητα 4,3619 4,1818
20 Παιδιά σε σχολική ηλικία 2,6571 2,1136
21 Φήμη σχολής 2,7619 2,6591
22 Αυτοπεποίθηση 4,1905 3,7727
23 Φύλο 2,1619 2,1818
24 Διάθεση για μετακίνηση 3,2762 3,2500
25 Εργασιακή εμπειρία 3,7048 3,7273
26 Ικανότητα γραφής 3,9429 3,5455
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27 Ικανότητα συνεχούς μάθησης 4,2762 4,0909
28 Ευελιξία 4,1048 4,2727

Πίνακας 1

Στον πίνακα 2, παρατίθεται η σημαντικότητα των παραγόντων ανά κατηγορία 

υποψηφίων και εργοδοτών και η ιεράρχηση που προσδόθηκε από την  κάθε ομάδα 

στα αντίστοιχα κριτήρια.

Σημαντικότητα των Κριτηρίων για Πρόσληψη

Κριτήρια Ιεράρχηση Υποψηφίων Ιεράρχηση Εργοδοτών

Προφορική ικανότητα 1 3
Ευγένεια 2 5,5
Ικανότητα συνεχούς 
μάθησης 3 5,5

Χαρακτήρας 4,5 1
Δυναμισμός 4,5 4
Κοινωνικοποίηση 6 11,5
Αυτοπεποίθηση 7 13
Ευελιξία 8 2
Κίνητρο 9 9
Ωριμότητα 10 10
Ικανότητα γραφής 11 17
Ακρίβεια 12 11,5
Πίστη (loyalty) 13 8
Πρωτοβουλία 14 14
Εργασιακή εμπειρία 15 15
Εξωστρέφεια 16 16
Ενθουσιασμός 17 7
Ηγετικότητα 18 19
Γνώση της εταιρίας 19 21
Διάθεση για μετακίνηση 20 19
Ηλικία 21 19
Εμφάνιση 22 22
Βαθμός πτυχίου 23 24
Φήμη σχολής 24 23
Παιδιά σε σχολική ηλικία 25 27
Οικογενειακή κατάσταση 26 25
Φύλο 27 26
Χόμπι 28 28

Πίνακας 2

Οι  παραπάνω  πίνακες  αποτελούν  πολύτιμο  εργαλείο  εξαγωγής  χρήσιμων 

συμπερασμάτων, τόσο για την αξιολόγηση των κριτηρίων από τις δύο διαφορετικές 

ομάδες, αλλά κυρίως για την σύγκριση των απόψεων αυτών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι  σε  γενικές  γραμμές  οι  δύο  ομάδες  συγκλίνουν  αρκετά  στην  αξιολόγηση  των 

κριτηρίων, γεγονός το οποίο καταδεικνύει  την προσέγγιση των δύο ομάδων μεταξύ 

τους. 
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Πιο ειδικά οι υποψήφιοι προς εργασία αξιολογούν ως σημαντικότερα κριτήρια 

για  πρόσληψη  την  προφορική  ικανότητα,  την  ευγένεια,  την  ικανότητα  συνεχούς 

μάθησης, τον χαρακτήρα και τον δυναμισμό. Οι εργοδότες επίσης χαρακτηρίζουν τον 

χαρακτήρα των υποψηφίων ως σημαντικότερο κριτήριο, ακολούθως την ευελιξία, την 

προφορική  ικανότητα,  τον  δυναμισμό,  την  ευγένεια  και  την  ικανότητα  συνεχούς 

μάθησης.  Παρατηρούμε  λοιπόν  ότι,  αν  και  σε  διαφορετική  προτεραιότητα,  οι 

εργοδότες  συμφωνούν  με  τα  πέντε  πρώτα  κριτήρια  πρόσληψης  με  εκείνα  των 

υποψηφίων.   Στον  πίνακα  3 αποτυπώνονται  οι  πέντε  πρώτες  επιλογές  για  τους 

εργοδότες και υποψηφίους αντίστοιχα. 

Τα 5 Σημαντικότερα Κριτήρια για Πρόσληψη των Εργοδοτών και Υποψηφίων
Σημαντικότητα 

κριτηρίου Εργοδότες Υποψήφιοι

1 Χαρακτήρας Προφορική ικανότητα

2 Ευελιξία Ευγένεια

3 Προφορική ικανότητα Ικανότητα συνεχούς μάθησης

4 Δυναμισμός Χαρακτήρας

5 Ικανότητα συνεχούς 
μάθησης Δυναμισμός

Πίνακας 3

Το μόνο κριτήριο το οποίο βρίσκεται δεύτερο στην λίστα των εργοδοτών, ενώ 

στων υποψηφίων όγδοο, είναι η ευελιξία. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί κυρίως από 

το  γεγονός  ότι  οι  εργοδότες  έχοντας  μεγαλύτερη  εμπειρία  από  τις  δυναμικές 

μεταβολές της αγοράς, και την επίδραση τους στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων 

αντίστοιχα, κατανοούν πλήρως την χρησιμότητα που αντλούν από εργαζομένους οι 

οποίοι είναι ευέλικτοι και λειτουργούν ανάλογα με τις μεταβολές της αγοράς. 

Χαρακτηριστικό της σχετικής συμφωνίας των δύο ομάδων στην αξιολόγηση 

των κριτηρίων για πρόσληψη, είναι και η ταύτιση τους στα τελευταία έξι κριτήρια. 

Αν και σε διαφορετική κατάταξη, εκτός των χόμπι το οποίο είναι τελευταίο και για τις 

δύο ομάδες, ο βαθμός πτυχίου, η φήμη της σχολής, τα παιδιά σε σχολική ηλικία, η 

οικογενειακή  κατάσταση  και  το  φύλο,  φαίνεται  ότι  δεν  αποτελούν  σημαντικά 

κριτήρια τόσο για τους εργοδότες  όσο και  για  τους υποψηφίους.   Στον  πίνακα 4 

φαίνονται  αναλυτικά  τα  πέντε  λιγότερο  σημαντικά  κριτήρια  επιλογής  κατά  τους 

εργοδότες και υποψηφίους.

Τα 5 Λιγότερο Σημαντικά Κριτήρια για Πρόσληψη των Εργοδοτών και Υποψηφίων
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Σημαντικότητα 
κριτηρίου Εργοδότες Υποψήφιοι

24 Βαθμός πτυχίου Φήμη σχολής

25 Οικογενειακή κατάσταση Παιδιά σε σχολική ηλικία

26 Φύλο Οικογενειακή κατάσταση

27 Παιδιά σε σχολική ηλικία Φύλο

28 Χόμπι Χόμπι

Πίνακας 4

Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η ταύτιση των αξιολογήσεων των δύο ομάδων 

σε ορισμένα κριτήρια τα οποία καταλαμβάνουν την ίδια ακριβώς θέση και στις δύο 

περιπτώσεις,  και  παρουσιάζονται  στον  πίνακα  5.   Το  κίνητρο  και  η  ωριμότητα 

κατατάσσονται  από  εργοδότες  και  υποψηφίους  στην  ένατη  και  δέκατη  θέση 

αντίστοιχα,  όπως  και  η  ακρίβεια  στην  δωδέκατη.  Η  πρωτοβουλία,   η  εργασιακή 

εμπειρία και η εξωστρέφεια καταλαμβάνουν την δέκατη τέταρτη, δέκατη πέμπτη και 

δέκατη έκτη θέση και στις δύο ομάδες.  Τέλος η εμφάνιση βρίσκεται στην εικοστή 

δεύτερη θέση για τους υποψηφίους όπως και για τους εργοδότες. 

Κοινή Αξιολόγηση Κριτηρίων από   Εργοδότες και Υποψηφίους
Σημαντικότητα 

κριτηρίου Εργοδότες Υποψήφιοι

9 Κίνητρο Κίνητρο
10 Ωριμότητα Ωριμότητα
12 Ακρίβεια Ακρίβεια
14 Πρωτοβουλία Πρωτοβουλία
15 Εργασιακή Εμπειρία Εργασιακή Εμπειρία

16 Εξωστρέφεια Εξωστρέφεια

22 Εμφάνιση Εμφάνιση
Πίνακας 5

Το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζεται σε εκείνα τα κριτήρια στα 

οποία συναντάται  μεγάλη διαφορά στην θέση αξιολόγησης μεταξύ εργοδοτών και 

υποψηφίων (πίνακας 6). Οι διαφορές αυτές είναι πιθανόν και εκείνες οι οποίες και 

δημιουργούν  προβλήματα  στην  ορθή  στελέχωση  των  θέσεων  και  προκαλούν 

αναντιστοιχίες  προσλήψεων  και  απόδοσης.  Η  διαφορά  που  εμφανίζεται  στην 

αξιολόγηση της ευελιξίας, αναλύθηκε προηγουμένως, ενώ διαφορά υπάρχει και στην 

αξιολόγηση της κοινωνικοποίησης και της αυτοπεποίθησης. 
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Φαίνεται ότι οι υποψήφιοι, προερχόμενοι από τους ακαδημαϊκούς κύκλους, 

διατηρούν ακόμη έντονα τα στοιχεία της κοινωνικοποίησης και της αυτοπεποίθησης 

που τους παρέχει το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι εργοδότες έχοντας μια περισσότερο 

προσγειωμένη προσέγγιση της πραγματικότητας, εκτιμούν περισσότερο στοιχεία τα 

οποία μπορούν να παρέχουν αντικειμενικά μετρήσιμα αποτελέσματα όπως την πίστη 

στην εταιρία και την εργασία και τον ενθουσιασμό. Στην ιδιοσυγκρασία όμως των 

υποψηφίων, αυτά τα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία, κατέχουν μόλις την δέκατη τρίτη 

και  δέκατη  έβδομη  θέση  αντίστοιχα.  Ο  προσδοκόμενος  ενθουσιασμός  τον  οποίο 

αναμένει ο εργοδότης να διαγνώσει από τον υποψήφιο που ξεκινάει μια νέα εργασία, 

είναι  και  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά  στοιχεία,  το  οποίο  μπορεί  να  παρέχει  τις 

κατάλληλες βάσεις για εργασιακή πρόοδο και απόδοση. Η διαφορά των δέκα θέσεων 

στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου είναι πολύ σημαντική.

 Η πίστη που αναμένει ο εργοδότης σε υψηλό επίπεδο από τον υποψήφιο, 

είναι ένα στοιχείο το οποίο αξίζει περαιτέρω ανάλυσης, καθώς η εργασιακή πίστη 

απαιτεί  και  περισσότερη  τριβή  μεταξύ  ενός  υποψηφίου  και  ενός  εργοδότη. 

Διαφορετική αξιολόγηση επίσης γίνεται και στο κριτήριο της ικανότητας γραφής, το 

οποίο φαίνεται  να έχει  μεγαλύτερη σημασία για  τους υποψήφιους,  παρά για τους 

εργοδότες  που  το  κατατάσσουν  στην  δέκατη  έβδομη  θέση.  Η  αιτιολόγηση  της 

διαφοράς αυτής συμβαδίζει με εκείνη της κοινωνικοποίησης και της αυτοπεποίθησης, 

η οποία θέλει τους υποψήφιους να θεωρούν την ικανότητα γραφής πολύ σημαντική 

λόγω  της  πρόσφατης  αποχώρησης  τους  από  τους  ακαδημαϊκούς  κύκλους  και  τις 

εξετάσεις που τους συνοδεύουν.

Κριτήρια με Σημαντική Διαφορά Αξιολόγησης από   Εργοδότες και Υποψηφίους

Κριτήριο Κατάταξη Αξιολόγησης 
Εργοδοτών

Κατάταξη Αξιολόγησης 
Υποψηφίων

Ευελιξία 2 8
Κοινωνικοποίηση 12 6
Αυτοπεποίθηση 13 7
Πίστη (loyalty) 8 13
Ενθουσιασμός 7 17

Πίνακας 6
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Παρατηρούμε επίσης ότι, παραδοσιακές απόψεις για τα κριτήρια αξιολόγησης 

των υποψηφίων για εργασία, όπως η εργασιακή εμπειρία, η εμφάνιση, η φήμη της 

σχολής  και  η  γνώση  της  εταιρίας,  δεν  αποτελούν  στην  πραγματικότητα  τα 

σημαντικότερα κριτήρια, καθώς πέραν της εργασιακής εμπειρίας η οποία βρίσκεται 

στην μέση της κατάταξης, όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της 

λίστας των κριτηρίων.

Παρατηρείται  επίσης  μια  μερικώς  κοινή  εκτίμηση  των  κριτηρίων  για 

πρόσληψη τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους υποψηφίους στην Ελλάδα, σε 

σχέση με τα αρχικά αποτελέσματα των Haffer & Hoth (1981) όπου είχαν τοποθετήσει 

ως κυρίαρχα κριτήρια την προφορική ικανότητα και το κίνητρο για τους σπουδαστές 

και εργοδότες.

Σύγκριση Αποτελεσμάτων με την Έρευνα των  Haffer & Hoth (1981)
Σημαντικότητα 

κριτηρίου
Εργοδότες 

Haffer & Hoth (1981) Εργοδότες Θεσσαλονίκη 2008

1 Προφορική Ικανότητα Χαρακτήρας
2 Κίνητρο Ευελιξία
3 Πρωτοβουλία Προφορική ικανότητα
4 Δυναμισμός Δυναμισμός
5 Πίστη (loyalty) Ικανότητα συνεχούς μάθησης

Υποψήφιοι Haffer & Hoth 
(1981) Υποψήφιοι Θεσσαλονίκη 2008

1 Προφορική Ικανότητα Προφορική ικανότητα
2 Κίνητρο Ευγένεια

Πίνακας 7

Βλέπουμε  στον  πίνακα  7 ότι  τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  έρευνας,  έχουν 

ομοιότητες με την ανάλογη έρευνα των  Haffer &  Hoth η οποία έγινε πριν από 27 

χρόνια.  Ο  δυναμισμός  και  η  προφορική  ικανότητα  αποτελούν  ακόμη  σημαντικά 

κριτήρια  για  τους  εργοδότες.  Οι  υποψήφιοι,  διαχρονικά  θεωρούν  την  προφορική 

ικανότητα  ως  σημαντικό  κριτήριο  επιλογής.  Στοιχεία  όπως  ο  χαρακτήρας  και  η 

ευγένεια, είναι στοιχεία σημαντικά για την Ελληνική αγορά εργασίας, η οποία είναι 

περισσότερο  παραδοσιακή  από  εκείνη  των  Η.Π.Α..  Οι  προσωπικές  εργασιακές 

σχέσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία στην Ελλάδα. Ανάλογη έρευνα των  Spero C. 

Peppas,  και   Tie-liu  Yu  το  200534,  κατατάσσει  εκ  μέρους  των  εργοδοτών,  τον 

34 Spero C. Peppas, and Tie-liu Yu,2005, “Job Candidate Attributes: A Comparison of Chinese and US 
Employer Evaluations and the Perceptions of Chinese Students”, Cross Cultural Management, Volume 
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ενθουσιασμό, την πρωτοβουλία και το κίνητρο ως κυρίαρχα κριτήρια επιλογής από 

Αμερικανούς εργοδότες. Οι υποψήφιοι δε,  σε ανάλογη έρευνα του  Spero C. Peppas 

το  200235,  επιμένουν  να  κατατάσσουν  την  προφορική  ικανότητα  αλλά  και  τον 

ενθουσιασμό, στις πρώτες θέσεις των κριτηρίων. 

 Εντελώς διαφορετική είναι  η σύγκριση των αποτελεσμάτων (πίνακας 8) με 

εκείνα των  Holland and  Herron (1982),  οι οποίοι είχαν υποδείξει την ικανότητα 

προφορικής επικοινωνίας στη πρώτη θέση, ενώ για τους εργοδότες ακολουθούσαν η 

αυτοπεποίθηση, η ικανότητα γραφής, η πρωτοβουλία, η ωριμότητα και το κίνητρο, 

και για τους σπουδαστές η πρωτοβουλία, η ωριμότητα, η αυτοπεποίθηση, το κίνητρο 

και η ηγετικότητα. Η διαφορετικότητα αυτή στην αξιολόγηση των κριτηρίων είναι 

πολύ  πιθανόν  να  εκφράζει  αρχικά  δύο  διαφορετικές  εργασιακές  κουλτούρες,  της 

Αμερικάνικης  και  της  αντίστοιχης  Ελληνικής,  αλλά και  δύο  διαφορετικές  εποχές, 

όπου τα στοιχεία αξιολόγησης των υποψηφίων για εργασία μεταβάλλονται εξίσου 

δυναμικά με το εργασιακό περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε υψηλή 

θέση βρίσκεται σταθερά στις αξιολογήσεις εργοδοτών και υποψηφίων, η προφορική 

ικανότητα επικοινωνίας.

Σύγκριση Αποτελεσμάτων με την Έρευνα των  Holland and  Herron (1982)  
Σημαντικότητα 

κριτηρίου
Εργοδότες

Holland and  Herron (1982)
Εργοδότες Θεσσαλονίκη 

2008
1 Προφορική Ικανότητα Χαρακτήρας
2 Αυτοπεποίθηση Ευελιξία
3 Ικανότητα Γραφής Προφορική ικανότητα
4 Πρωτοβουλία Δυναμισμός
5 Ωριμότητα Ικανότητα συνεχούς μάθησης
6 Κίνητρο Ευγένεια 

Υποψήφιοι Holland and 
Herron (1982)

Υποψήφιοι Θεσσαλονίκη 
2008

1 Προφορική Ικανότητα Προφορική ικανότητα
2 Πρωτοβουλία Ευγένεια
3 Ωριμότητα Ικανότητα συνεχούς μάθησης
4 Αυτοπεποίθηση Δυναμισμός

12 Number 4,p 85, table2
35 Spero C. Peppas, 2002, “Perceptions of the Hiring Decision: A Subcultural Analysis Over Time”, 
Equal Opportunities International, Volume 21 Number 3,p51,tables 5 & 6

27



“Εργοδοτικές Προσδοκίες και Προσδοκίες Υποψηφίων για Εργασία : Προσέγγιση στην Ελληνική 
Πραγματικότητα”

5 Κίνητρο Χαρακτήρας
6 Ηγετικότητα Κοινωνικοποίηση

Πίνακας 8

Σημαντικό  πόρισμα για την εν λόγω έρευνα αποτελεί επίσης η αξία των δύο 

νεοεισερχόμενων κριτηρίων, της ευελιξίας και της συνεχούς ικανότητας μάθησης. Η 

ευελιξία  ενός  υποψηφίου  αξιολογήθηκε  από  τους  εργοδότες  ως  το  δεύτερο  πιο 

σημαντικό  στοιχείο  για  την  πρόσληψη  ενός  εργαζομένου  και  ως  όγδοο  στην 

αξιολόγηση των υποψηφίων. Η ικανότητα συνεχούς μάθησης, κατέχει την τρίτη θέση 

για τους υποψηφίους και για τους εργοδότες ισοδυναμεί με την ευγένεια στην πέμπτη 

θέση  .  Συνεπώς  τα  δύο  κριτήρια  θεωρούνται  παραπάνω  από  σημαντικά  στην 

αξιολόγηση των κριτηρίων για πρόσληψη και θα πρέπει να αναλυθούν περισσότερο 

από νέες έρευνες. 

Τέλος  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  οι  απαντήσεις  των  υποψηφίων  στην 

κατάταξη πέντε σημαντικών παραγόντων για την αξιολόγηση μιας επαγγελματικής 

πρότασης εργασίας (διάγραμμα 5). Το 46,5% τοποθετεί ως σημαντικότερο στοιχείο 

αξιολόγησης  της  πρότασης  μιας  εργασίας,  το  ενδιαφέρον  για  την  συγκεκριμένη 

εργασία,  το  19,8%  την  τοποθεσία  της  νέας  εργασίας,  το  11,9%  την  εταιρική 

κοινωνική  ευθύνη  της  εταιρίας  η  οποία  προσφέρει  την  θέση,  το  10,9%  τις 

δυνατότητες  προαγωγής  και  τέλος  το  10,9%  επίσης  θεωρεί  ως  σημαντικότερο 

κριτήριο το μισθό. 

Αξιολόγηση Παραγόντων Νέας Πρότασης Εργασίας

Εταιρική 
κοινωνική 

ευθύνη  
11,90% Τοποθεσία της 

νέας εργασίας 
19,80%

Δυνατότητες 
προαγωγής 

10,90%

Μισθός 
10,90% Ενδιαφέρων 

για 
συγκεκριμένη 

εργασία 
46,50%

Διάγραμμα 5
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Καταρύπτεται  λοιπόν  ακόμη  μια  παραδοσιακή  αντίληψη  ότι,  ο  μισθός  είναι  το 

σημαντικότερο στοιχείο το οποίο αναζητά ένας υποψήφιος σε μια νέα θέση εργασίας, 

τουλάχιστον  στο  συγκεκριμένο  δείγμα.  Τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  στους 

υποψηφίους  στην  Θεσσαλονίκη,  διαφέρουν  αρκετά  από εκείνα  των  McGinty and 

Reitsch (1992) στην Αμερική όπως φαίνεται και στον πίνακα 9. 

Σύγκριση Αποτελεσμάτων Έρευνας με  McGinty and Reitsch (1992)
Αξιολόγηση 
Παραγόντων

McGinty and Reitsch 
(1992) Θεσσαλονίκη 2008

1 Τοποθεσία Εργασίας Ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη 
εργασία

2 Δυνατότητες Προαγωγής Τοποθεσία Εργασίας

3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

4 Ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη 
εργασία Δυνατότητες Προαγωγής

5 Μισθός Μισθός

Πίνακας 9

Πιθανόν τα αποτελέσματα να ήταν τελείως διαφορετικά εάν ερευνούσαμε τα κριτήρια 

που αξιολογούν μεσαία στελέχη σε μια προτεινόμενη θέση εργασίας. Πρέπει ακόμη 

να σημειωθεί, ότι στην «ανοικτή» ερώτηση υπόδειξης σημαντικού παράγοντα κατά 

την επιλογή εργασίας, εκείνο που αναφέρθηκε τις περισσότερες φορές ήταν το καλό 

εργασιακό περιβάλλον.

8. Συμπεράσματα

Αντιμετωπίζοντας τις δυναμικές αλλαγές που επιφέρει το σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον  και  αναζητώντας  συνεχώς  τους  περισσότερο  ανταποδοτικούς  και 

παραγωγικούς  πόρους,  η  ανεύρεση  ικανών  στελεχών  και  εργαζομένων  και  η 

διατήρηση τους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για κάθε επιχείρηση. Η ορθή αξιολόγηση 

των υποψηφίων από την πλευρά της εργοδοσίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως και η 

κατανόηση  από  τους  υποψηφίους  των  εργοδοτικών  αναγκών  και  απαιτήσεων 

προκειμένου να προσληφθούν από ικανούς και αξιόλογους εργοδότες. Η διερεύνηση 

των απόψεων των υποψηφίων  και  των  εργοδοτών  στην  πόλη της  Θεσσαλονίκης, 

προσπαθεί  να  συμπληρώσει  το  κενό  που  υπάρχει  στην  γνώση  των  πραγματικών 

προσδοκιών  και  των  απαιτήσεων  των  δύο  μερών,  ώστε  να  επιτυγχάνεται  και 
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μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις προσλήψεις. Επίσης αποτελεί το έναυσμα για 

περαιτέρω  έρευνα  στο  συγκεκριμένο  αντικείμενο  και  σε  μεγαλύτερη  γεωγραφική 

κλίμακα, για την διεξαγωγή ακόμη πιο έγκυρων και χρήσιμων συμπερασμάτων. Η 

χρησιμότητα της συγκεκριμένης έρευνας είναι πολύ μεγάλη, για τους υποψήφιους 

που  αναζητούν  εργασία,  για  τους  ακαδημαϊκούς  ερευνητές,  αλλά  και  για  τις 

επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και αναζητούν την 

καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα στις προσλήψεις τους.

Στην  διασταύρωση  των  αποτελεσμάτων  των  απαντήσεων  υποψηφίων  και 

εργοδοτών, παρατηρήθηκε σχετική ομοιογένεια και σύγκλιση απόψεων, τουλάχιστον 

στα πρώτα πέντε και τελευταία έξι κριτήρια για πρόσληψη. Το συμπέρασμα αυτό 

προκύπτει φυσιολογικά ,καθώς η αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης είναι σχετικά 

περιορισμένη  και  η  ανταλλαγή απόψεων  μεταξύ  εργοδοτών  και  υποψηφίων  είναι 

συχνή. Φαίνεται λοιπόν ότι η επικοινωνία των δύο μερών είναι ανοιχτή και υπάρχει 

δόκιμη ανταλλαγή  γνωμών. Το κεντρικό εύρημα όμως εντοπίζεται στις διαφορές, τις 

οποίες  ανέδειξε   η  συγκεκριμένη  έρευνα  μεταξύ  των  δύο  μερών,  και  οι  οποίες 

πιθανόν και  να  προκαλούν την  αστοχία  ορισμένων επιλογών και  προσλήψεων.  Η 

έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει στην γεφύρωση αυτών των διαφορών και 

στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιλογών, τόσο από τους εργοδότες όσο 

και από τους υποψηφίους. 

Τα  σημαντικότερα  ευρήματα  της  έρευνας  είναι  η  ανάδειξη  δύο  νέων  και 

σημαντικών  κριτηρίων  αξιολόγησης  υποψηφίων,  η  ευελιξία  και  η  ικανότητα 

συνεχούς  μάθησης.  Κριτήρια  τα  οποία  δεν  έχουν  αναφερθεί  στην  σχετική 

βιβλιογραφία  και  θα  πρέπει  να  αναλυθούν  περαιτέρω.  Ακόμη,  πολύ  σημαντικές 

θεωρούνται  οι  διαφορές  που  παρουσίασαν  οι  αξιολογήσεις  των  κριτηρίων  από 

εργοδότες και υποψήφιους. Ιδιαίτερα η διαφορά που εμφανίστηκε στην αξιολόγηση 

της πίστης (loyalty), της ευελιξίας και του ενθουσιασμού, πιθανόν να εξηγεί και την 

κατά  καιρούς  αστοχία  των  επιλογών  υποψηφίων.  Η  προφορική  ικανότητα  των 

υποψηφίων  εμφανίζεται  διαχρονικά  σημαντική  και  στην  παρούσα  έρευνα, 

εκφράζοντας την σημαντικότητα του κριτηρίου αυτού. Η γενική σύμπνοια απόψεων 

των  εργοδοτών  και  υποψηφίων,  για  τα  σημαντικότερα  και  λιγότερο  σημαντικά 

κριτήρια, αποδεικνύει καλή σχετικά επικοινωνία μεταξύ  τους. Τέλος, το ενδιαφέρων 

για την συγκεκριμένη εργασία και όχι ο μισθός, είναι το επικρατέστερο στοιχείο που 

αξιολογεί ένας υποψήφιος σε μια νέα πρότασης εργασίας.
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Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα έχει περιορισμένη γεωγραφική ισχύ και θα 

ήταν ενδεδειγμένη η επέκταση της και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας.  Πιθανόν 

χρήσιμος  θα  θεωρούταν  και  ο  αποκλεισμός  ορισμένων  κριτηρίων  τα  οποία  θα 

εμφανίσουν χαμηλή αξιολόγηση από τους υποψήφιους και εργοδότες,  αλλά και  η 

πρόσθεση  νέων  ενημερωμένων  δεικτών,  όπως  στη  συγκεκριμένη  έρευνα 

αναδείχθηκαν, η ευελιξία και ικανότητα συνεχούς μάθησης.

Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε πτυχές των προσδοκιών των υποψηφίων και 

των  απαιτήσεων  των  εργοδοτών,  οι  οποίες  είναι  βέβαιο  ότι  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  για  την  αποτελεσματικότερη  επιλογή  προσωπικού  στο  συνεχώς 

μεταβαλλόμενο  σύγχρονο  εργασιακό  περιβάλλον.  Προσδοκάται  ότι  η  χρήση  της 

έρευνας  αυτής  θα  επιφέρει  καλύτερη  κατανόηση  από  τους  υποψηφίους,  των 

εργοδοτικών απαιτήσεων, και ότι θα βοηθήσει στον βαθμό σύζευξης των προσδοκιών 

των υποψηφίων με τις ανάγκες των εργοδοτών, αυξάνοντας έτσι την διατήρηση του 

προσωπικού στις επιχειρήσεις.
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