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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ, θχξην Γεκήηξην Μηραήι γηα ηελ πνιχηηκε αξσγή, 

ηηο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, επραξηζηψ νιφςπρα ηνλ ζχδπγφ κνπ γηα ηελ 

απεξηφξηζηε εζηθή ζπκπαξάζηαζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ, θαζψο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπλεηζέθεξαλ κε πξνζπκία ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

θνπόο. Η δηεξεχλεζε ησλ κεζφδσλ πξνγξακκαηηζκνχ, ζηξαηνιφγεζεο θαη επηινγήο 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο. 

Μέζνδνο. Δπηρεηξήζεθε εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ηεο Διιεληθήο θαη δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ αληηκεησπίδεη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Καηεγξάθεζαλ νη ζεσξνχκελεο σο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πξνγξακκαηηζκνχ, 

ζηξαηνιφγεζεο θαη επηινγήο. Γηελεξγήζεθε ηέινο, έξεπλα ζε  Διιεληθφ Ιδησηηθφ Όκηιν 

Υγείαο γηα ηηο αθνινπζνχκελεο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο. 

Απνηειέζκαηα. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ ηεο πγείαο απνηεινχλ 1) ε κεγάιε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο πεξίζαιςεο θαη ζεξαπείαο – απφηνθνο ησλ εμειίμεσλ ηεο ηαηξηθήο 

επηζηήκεο, 2) ε αλεπάξθεηα ζε παγθφζκην επίπεδν λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο 

ζπλέπεηα αθελφο ηεο απμεκέλεο δήηεζεο θαη αθεηέξνπ ηεο απαμίσζεο ηνπ θχξνπο ηνπ 

επαγγέικαηνο, 3) Ιδηαηηεξφηεηα ηνπ  Διιεληθνχ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ απνηειεί ε 

ππεξπξνζθνξά λέσλ, άπεηξσλ λνζειεπηψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηα δηεζλψο ηζρχνληα 4) 

ε αλεπαξθήο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ απφ ην Δζληθφ Σχζηεκα 

Υγείαο ιφγσ εγγελψλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 5) ν έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ 

ησλ ηδησηηθψλ νκίισλ πγείαο. 

Οη θαζηεξσκέλεο θιαζηθέο ζηξαηεγηθέο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζηελ δηαρείξηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηηο αθφινπζεο 

επηζεκάλζεηο : 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί πνιχπινθε θαη 

πνιππαξαγνληηθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα αθφκα θαη ζήκεξα ηα δεδνκέλα λα είλαη 
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αληηθξνπφκελα. Διπηδνθφξα κέζνδνο ππεξπήδεζεο ησλ δπζρεξεηψλ απνηειεί ε 

πξαθηηθή ηεο κίμεο πξνζσπηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κίμε δεμηνηήησλ. 

Σηελ ζηξαηνιφγεζε πξνζσπηθνχ, πέξαλ ηεο ηδηαίηεξεο πξνηίκεζεο ζηελ εζσηεξηθή 

ζηξαηνιφγεζε, ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα θαηέρεη ε δηαζχλδεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πγείαο κε ζρνιέο λνζειεπηηθήο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο ζπζηάζεηο 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Σηελ επηινγή πξνζσπηθνχ ηδηαίηεξε κλεία απνδίδεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπλεληεχμεσο ζπκπεξηθνξάο, ησλ δνθηκαζηψλ πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη 

ζηελ αμηνπνίεζε θέληξσλ αμηνιφγεζεο. 

Οη αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο ζηνλ ππφ έξεπλα ηαηξηθφ φκηιν βαζίδνληαη σο επί ην 

πιείζηνλ ζε πξνζσπηθέο - εκπεηξηθέο θξίζεηο. Σε ζπκθσλία κε ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο 

βξίζθεηαη ε χπαξμε θαζεθνληνινγίνπ, ε απνδηδφκελε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή 

ζηξαηνιφγεζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε δνθηκαζηψλ πξνζνκνίσζεο θαηά ηελ επηινγή 

ππνςεθίσλ. 

 

ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ : Αλζξψπηλν δπλακηθφ • ηδησηηθέο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο  • λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ • πξνγξακκαηηζκφο • ζηξαηνιφγεζε • επηινγή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑΙ ΟΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α 

 

 

Πξνγξακκαηηζκόο Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ   

 

1.Αξηζκόο Ννζειεπηώλ   

 Πώο θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ λνζειεπηώλ ζε θάζε μερσξηζηό ηκήκα ησλ 

θιηληθώλ? 

α) εκπεηξηθή κέζνδνο ( ζχκθσλα κε ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε) 

β) Καζνξηζκέλνο αξηζκφο λνζειεπηψλ / θιίλε 

γ) Καζνξηζκφο αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ λνζειεπνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ 

δ) Καζνξηζκφο κέζσ ρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ε) Άιιν 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ύλζεζε Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 Με πνηα θξηηήξηα θαζνξίδεηαη ε ζύλζεζε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 

(Ννζειεπηέο ΑΔΙ, Ννζειεπηέο ΤΔΙ, Ννζειεπηέο 2εηνχο θνίηεζεο, βνεζνί 

λνζειεπηέο) 

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. 
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3. Αλάιπζε Θέζεο Δξγαζίαο 

 

 Δθαξκόδεηαη ζηελ πξάμε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο (πεξηγξαθή 

ησλ θαζεθόλησλ θαη πξνζόλησλ) θαη από πνηόλ?                       

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..….. 

 

 

ηξαηνιόγεζε Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ  

 

1. Μέζνδνη ζηξαηνιόγεζεο 

 

 Πνηεο κέζνδνη ζηξαηνιόγεζεο / πξνζέιθπζεο αθνινπζνύληαη ζπρλόηεξα γηα 

ηελ πξνζέιεπζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 

 

 Αγγειίεο ζηνλ ηύπν 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Αγγειίεο ζε άιια κέζα 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 πζηάζεηο από εξγαδόκελνπο 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 πζηάζεηο από άιινπο 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Βάζε δεδνκέλσλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ (pool of applicants) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Απεπζείαο από λνζειεπηηθέο ζρνιέο 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Άιιν 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 Πνηα είλαη ε βαξύηεηα ηεο εζσηεξηθήο ζηξαηνιόγεζεο? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 Outsourcing (Δθρώξεζε ιεηηνπξγηώλ) : Τπάξρεη ην outsourcing ζηνπο 

λνζειεπηέο ζηελ Διιάδα? Δάλ λαη, ην ρξεζηκνπνηείηε? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Δπηινγή Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ  

 

 Πνηνο δηελεξγεί ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ? 
.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 Πνηεο κέζνδνη επηινγήο αθνινπζνύληαη ζπλήζσο? 

 

 Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 πλέληεπμε ( Πνηνο δηελεξγεί ηελ ζπλέληεπμε? θαη πνηνο ηξόπνο 

πξνηηκάηαη? ειεύζεξε / δνκεκέλε? ) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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 Πξαθηηθέο δνθηκαζίεο 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 Φπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 Άιιν 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

Αγνξά Δξγαζίαο (Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα) 

 

 Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν όκηινο? 

 

 ηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 ηξαηεγηθή θόζηνπο 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 ηξαηεγηθή πνηόηεηαο 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 Άιιν 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

 

 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή Αγνξά Δξγαζίαο?  

 

(Υπάξρεη έιιεηςε / επάξθεηα / ππεξπξνζθνξά λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ)? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 Πνηνο είλαη ν κέζνο ρξόλνο θάιπςεο κηαο θελήο ζέζεο εξγαζίαο ζε όηη 

αθνξά ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό? 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 Ση πνζνζηό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαηαιακβάλνπλ νη ακνηβέο ησλ 

λνζειεπηώλ? (θαηά πξνζέγγηζε) 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 Πόζν ζπρλή είλαη ε απνρώξεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ?                        

1) Πξνο ην δεκόζην ηνκέα?      2) Πξνο άιιεο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο? 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 Πόζν ζπρλέο είλαη νη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα πξόζιεςε λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ? (παξάθακςε ηεο αμηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο) 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ :  1  (Γηεπζύληξηα Αλζξσπίλσλ Πόξσλ) 

 

ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑΙ ΟΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α 

 

Πξνγξακκαηηζκόο Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ   

 

1.Αξηζκόο Ννζειεπηώλ 

 

 Πώο θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ λνζειεπηώλ ζε θάζε μερσξηζηό ηκήκα ησλ 

θιηληθώλ? 

α) εκπεηξηθή κέζνδνο ( ζχκθσλα κε ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε) 

β) Καζνξηζκέλνο αξηζκφο λνζειεπηψλ / θιίλε 

γ) Καζνξηζκφο αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ λνζειεπνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ 

δ) Καζνξηζκφο κέζσ ρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ε) Άιιν 

 

Απάληεζε 

Σπλδπαζκφο α, β θαη γ. 

Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηνηθεηηθνχο δηεπζπληέο / δηεπζχληξηεο λνζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο. Βξαρππξφζεζκνο / καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο. 

Βξαρππξφζεζκνο θπξίσο ππφ επζχλε ηεο δηεπζχλνπζαο – θάιπςε επνρηθψλ / 

απξφζκελσλ αλαγθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο πξντζηακέλεο ηκεκάησλ (αχμεζε 

θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ θαξδηνινγηθνχ  ηκήκαηνο ρεηκεξηλνχο κήλεο, πνιιαπιέο 

αλαξξσηηθέο άδεηεο – εγθπκνζχλεο λνζειεπηξηψλ). Κάιπςε ησλ αλαγθψλ κε 

εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, λέεο πξνζιήςεηο πξνζσξηλέο /  κφληκεο. 



xv 
 

Μαθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο (αλάπηπμε λέσλ ηκεκάησλ / επέθηαζε πθηζηακέλσλ) 

ζε ζπλεξγαζία δηνηθεηηθψλ δηεπζπληψλ, ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

δηεπζπλνπζψλ. 

 

2. ύλζεζε Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 

 Με πνηα θξηηήξηα θαζνξίδεηαη ε ζύλζεζε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 

(Ννζειεπηέο ΑΔΙ, Ννζειεπηέο ΤΔΙ, Ννζειεπηέο 2εηνχο θνίηεζεο, βνεζνί 

λνζειεπηέο) 

Απάληεζε 

Απνθεχγνληαη λνζειεπηέο απφθνηηνη ΑΔΙ – πξνηηκψληαη 2 εηνχο θνηηήζεσο 

φπνπ είλαη εθηθηφ. 

 

3. Αλάιπζε Θέζεο Δξγαζίαο 

 

 Δθαξκόδεηαη ζηελ πξάμε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

(πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ θαη πξνζόλησλ) θαη από πνηόλ? 

Απάληεζε 

Υπάξρεη θαζεθνληνιφγην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηεπζχλνπζα θαζψο θαη 

θαζεκεξηλφ θαζεθνληνιφγην πνπ νξίδεηαη απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ 

ηκεκάησλ 

 

ηξαηνιόγεζε Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ  

 

1. Μέζνδνη ζηξαηνιόγεζεο 

 

 Πνηεο κέζνδνη ζηξαηνιόγεζεο / πξνζέιθπζεο αθνινπζνύληαη ζπρλόηεξα γηα 

ηελ πξνζέιεπζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 

 

Απαληήζεηο 
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 Αγγειίεο ζηνλ ηύπν  

Σπάληα 

 Αγγειίεο ζε άιια κέζα 

      Όρη 

 Γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο 

Όρη 

  πζηάζεηο από εξγαδόκελνπο 

 Ναη, απφ ηηο πξνηηκφηεξεο κεζφδνπο 

  πζηάζεηο από άιινπο 

       Ναη 

  Βάζε δεδνκέλσλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ (pool of applicants) 

 Τν ζπλεζέζηεξν 

  Απεπζείαο από λνζειεπηηθέο ζρνιέο 

       Όρη 

  Άιιν 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 Πνηα είλαη ε βαξύηεηα ηεο εζσηεξηθήο ζηξαηνιόγεζεο? 

 

Απάληεζε 

 

Πξνηηκάηαη – θαιχηεξε αμηνιφγεζε ζηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο 

 

 Outsourcing (Δθρώξεζε ιεηηνπξγηώλ): Τπάξρεη ην outsourcing ζηνπο 

λνζειεπηέο ζηελ Διιάδα? Δάλ λαη, ην ρξεζηκνπνηείηε? 

Απάληεζε 

 

Όρη ζηνπο λνζειεπηέο – λαη ζηελ αζθάιεηα , θαζαξηφηεηα 

 

Δπηινγή Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ  

 

 Πνηνο δηελεξγεί ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ? 

 

Απάληεζε 

 

Καηά θχξην ιφγν ε δηεπζχλνπζα λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο 

 

 

 Πνηεο κέζνδνη επηινγήο αθνινπζνύληαη ζπλήζσο? 
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Απαληήζεηο 

 

 Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα 

Αλάινγα κε ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο εθάζηνηε ζέζεο 

 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 

 πλέληεπμε ( Πνηνο δηελεξγεί ηελ ζπλέληεπμε? θαη πνηνο ηξόπνο 

πξνηηκάηαη? ειεύζεξε / δνκεκέλε? ) 

 

Αλαιφγσο κε ηελ ζέζε. Σπλήζσο ε ζπλέληεπμε δηεμάγεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

πξνζσπηθνχ θαη ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο ή ηνλ δηεπζπληή ηεο θάζε 

κνλάδαο 

 

 Πξαθηηθέο δνθηκαζίεο 

Case studies ή ηεζη δεμηνηήησλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο 

 

 Φπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο 

Όρη 

 

 Άιιν 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

Αγνξά Δξγαζίαο (Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα) 

 

 

 Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν όκηινο? 

 

 

 ηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο  

Θέινπκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο αζζελείο θάηη θαηλνχξην θαη δηαθνξεηηθφ απφ 

ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ αληαγσληζηψλ 

 

 

 ηξαηεγηθή θόζηνπο 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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 ηξαηεγηθή πνηόηεηαο 

Η παξνρή πςειήο πνηφηεηαο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ πγείαο 

 

 Άιιν  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή Αγνξά Δξγαζίαο?  

 

(Υπάξρεη έιιεηςε / επάξθεηα / ππεξπξνζθνξά λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ)? 

 

Απάληεζε 

 

Υπεξπξνζθνξά  λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ρσξίο εκπεηξία. Δμαηξνχληαη νη 

πεξίνδνη δηνξηζκψλ ζην δεκφζην. 

 

 Πνηνο είλαη ν κέζνο ρξόλνο θάιπςεο κηαο θελήο ζέζεο εξγαζίαο ζε όηη 

αθνξά ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό? 

 

Απάληεζε 

Άκεζε 

  

 

 Ση πνζνζηό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαηαιακβάλνπλ νη ακνηβέο ησλ 

λνζειεπηώλ? (θαηά πξνζέγγηζε) 

 

Απάληεζε 

             60-70% 

 

 Πόζν ζπρλή είλαη ε απνρώξεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 1) Πξνο ην 

δεκόζην ηνκέα? 2) Πξνο άιιεο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο? 

 

Απάληεζε 

            Υπάξρεη απνρψξεζε πξνο ηνλ δεκφζην ηνκέα ζε πεξηφδνπο δηνξηζκψλ. Η  

            απνρψξεζε πξνο άιιεο ηδησηηθέο θιηληθέο είλαη ζπάληα 

 

 Πόζν ζπρλέο είλαη νη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα πξόζιεςε λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ? (παξάθακςε ηεο αμηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο) 

 

Απάληεζε 

Γελ είλαη ζπρλέο 
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ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ:  2  (Γηεπζπληήο θαη Γηεπζύλνπζα λνζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο) 

 

ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑΙ ΟΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α 

 

Πξνγξακκαηηζκόο Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ   

 

1.Αξηζκόο Ννζειεπηώλ 

 

 Πώο θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ λνζειεπηώλ ζε θάζε μερσξηζηό ηκήκα ησλ 

θιηληθώλ? 

α) εκπεηξηθή κέζνδνο ( ζχκθσλα κε ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε) 

β) Καζνξηζκέλνο αξηζκφο λνζειεπηψλ / θιίλε 

γ) Καζνξηζκφο αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ λνζειεπνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ 

δ) Καζνξηζκφο κέζσ ρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ε) Άιιν 

 

Απάληεζε 

Καζνξηζκέλνο αξηζκφο λνζειεπηψλ / θξεβάηη ζε ζπλδπαζκφ κε εκπεηξία απφ ηηο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

 

2. ύλζεζε Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 

 Με πνηα θξηηήξηα θαζνξίδεηαη ε ζύλζεζε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 

 (Ννζειεπηέο ΑΔΙ, Ννζειεπηέο ΤΔΙ, Ννζειεπηέο 2εηνχο θνίηεζεο, βνεζνί 

λνζειεπηέο) 

 Απάληεζε 
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 Απφθνηηνπο απφ ΤΔΙ θαη δηεηνχο θνηηήζεσο, θπξίσο γηα ιφγνπο θφζηνπο. 

 

3. Αλάιπζε Θέζεο Δξγαζίαο 

 

 Δθαξκόδεηαη ζηελ πξάμε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

(πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ θαη πξνζόλησλ) θαη από πνηόλ? 

Απάληεζε 

Η αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηεπζχλνπζα. Καζεκεξηλφ 

ιφγν ζηα θαζήθνληα θαη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο έρνπλ θαη νη πξντζηάκελνη 

ησλ εθάζηνηε ηκεκάησλ 

 

ηξαηνιόγεζε Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ  

 

1. Μέζνδνη ζηξαηνιόγεζεο 

 

 Πνηεο κέζνδνη ζηξαηνιόγεζεο / πξνζέιθπζεο αθνινπζνύληαη ζπρλόηεξα γηα 

ηελ πξνζέιεπζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 

 

Απαληήζεηο 

 

 Αγγειίεο ζηνλ ηύπν  

Κάπνηεο θνξέο 

 Αγγειίεο ζε άιια κέζα 

      Όρη 

 Γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο 

Όρη 

   πζηάζεηο από εξγαδόκελνπο 

  Αξθεηά ζπρλά 

   πζηάζεηο από άιινπο 

        Ναη 

   Βάζε δεδνκέλσλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ (pool of applicants) 

 Σπρλά 

  Απεπζείαο από λνζειεπηηθέο ζρνιέο 

       Όρη 
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  Άιιν 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 Πνηα είλαη ε βαξύηεηα ηεο εζσηεξηθήο ζηξαηνιόγεζεο? 

 

Απάληεζε 

 

Βαζηθή πνιηηηθή ηεο θιηληθήο ε θαηά ην δπλαηφλ πξνψζεζε ησλ ήδε 

εξγαδνκέλσλ λνζειεπηψλ εηδηθφηεξα ζε ζέζεηο επζχλεο 

 

 

 Outsourcing (Δθρώξεζε ιεηηνπξγηώλ): Τπάξρεη ην outsourcing ζηνπο 

λνζειεπηέο ζηελ Διιάδα? Δάλ λαη, ην ρξεζηκνπνηείηε? 

Απάληεζε 

 

Όρη  ζηνπο λνζειεπηέο 

 

Δπηινγή Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ  

 

 Πνηνο δηελεξγεί ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ? 

 

Απάληεζε 

 

Η δηεπζχλνπζα ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηνλ δηνηθεηηθφ δηεπζπληή ζε ζέζεηο 

επζχλεο 

 

 

 Πνηεο κέζνδνη επηινγήο αθνινπζνύληαη ζπλήζσο? 

 

Απαληήζεηο 

 

 Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα 

Βαζηθφ ζηνηρείν ε ζπγθέληξσζε θαη ε αμηνιφγεζε ησλ βηνγξαθηθψλ  

 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο  

Θεηηθά αμηνινγνχληαη νη ηπρφλ πξνυπάξρνπζεο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

 

 πλέληεπμε ( Πνηνο δηελεξγεί ηελ ζπλέληεπμε? θαη πνηνο ηξόπνο 

πξνηηκάηαη? ειεύζεξε / δνκεκέλε? ) 
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Σπλήζσο επηιέγεηαη  πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ηελ 

δηεπζχλνπζα. Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην αθνινπζεί θαη δεχηεξε ζπλέληεπμε 

απφ ηνλ δηνηθεηηθφ δηεπζπληή. Η κνξθή ηεο εμαξηάηαη απφ απηφλ πνπ ηελ 

δηεμάγεη 

 

 Πξαθηηθέο δνθηκαζίεο 

 

Οξηζκέλεο θνξέο επί ακθηβνιηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ γίλνληαη 

πξαθηηθέο δνθηκαζίεο 

 

 Φπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο 

Όρη 

 

 Άιιν 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Αγνξά Δξγαζίαο (Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα) 

 

 Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν όκηινο? 

 

 

 ηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο  

Ναη  - δηαθνξνπνίεζε θαη πξσηνπνξία 

 

 

 ηξαηεγηθή θόζηνπο 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 ηξαηεγηθή πνηόηεηαο 

Πξνζθνξά ησλ θαιχηεξσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

 

 Άιιν  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή Αγνξά Δξγαζίαο?  

 

(Υπάξρεη έιιεηςε / επάξθεηα / ππεξπξνζθνξά λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ)? 
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Απάληεζε 

 

Υπάξρεη αξηζκεηηθή επάξθεηα ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη πάληα απφ ηελ 

απαηηνχκελε εκπεηξία 

 

 Πνηνο είλαη ν κέζνο ρξόλνο θάιπςεο κηαο θελήο ζέζεο εξγαζίαο ζε όηη 

αθνξά ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό? 

 

Απάληεζε 

 

Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο. Δάλ πξφθεηηαη γηα λνζειεπηή ρσξίο 

πξνυπεξεζία άκεζε. 

  

 

 Ση πνζνζηό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαηαιακβάλνπλ νη ακνηβέο ησλ 

λνζειεπηώλ? (θαηά πξνζέγγηζε) 

 

Απάληεζε 

 

             Πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

 

 Πόζν ζπρλή είλαη ε απνρώξεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 1) Πξνο ην 

δεκόζην ηνκέα? 2) Πξνο άιιεο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο? 

 

Απάληεζε 

            Υπάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

 

 Πόζν ζπρλέο είλαη νη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα πξόζιεςε λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ? (παξάθακςε ηεο αμηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο) 

 

Απάληεζε 

Υθίζηαληαη θάπνηεο θνξέο, αιιά γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα απνζαξξχλνληαη 

ηέηνηεο πηέζεηο. 
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ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ:  3  (Γηεπζπληήο θαη Γηεπζύλνπζα λνζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο) 

 

ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑΙ ΟΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

 

Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Α 

 

Πξνγξακκαηηζκόο Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ   

 

1.Αξηζκόο Ννζειεπηώλ 

 

 Πώο θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ λνζειεπηώλ ζε θάζε μερσξηζηό ηκήκα ησλ 

θιηληθώλ? 

α) εκπεηξηθή κέζνδνο ( ζχκθσλα κε ηελ επαγγεικαηηθή θξίζε) 

β) Καζνξηζκέλνο αξηζκφο λνζειεπηψλ / θιίλε 

γ) Καζνξηζκφο αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ησλ λνζειεπνκέλσλ πεξηζηαηηθψλ 

δ) Καζνξηζκφο κέζσ ρξνληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ε) Άιιν 

 

Απάληεζε 

Κπξίσο α θαη β 

 

2. ύλζεζε Ννζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 

 Με πνηα θξηηήξηα θαζνξίδεηαη ε ζύλζεζε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 

(Ννζειεπηέο ΑΔΙ, Ννζειεπηέο ΤΔΙ, Ννζειεπηέο 2εηνχο θνίηεζεο, βνεζνί 

λνζειεπηέο) 

Απάληεζε 
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Δκπεηξηθά, νη 2εηνχο θνίηεζεο πεξηζζφηεξνη ιφγσ κεγαιχηεξεο πξνζθνξάο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

3. Αλάιπζε Θέζεο Δξγαζίαο 

 

 Δθαξκόδεηαη ζηελ πξάμε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

(πεξηγξαθή ησλ θαζεθόλησλ θαη πξνζόλησλ) θαη από πνηόλ? 

Απάληεζε 

Καζεθνληνιφγην πθίζηαηαη θαη ειέγρεηαη ε εθαξκνγή ηνπ απφ ηελ δηεπζχλνπζα 

λνζειεπηηθήο. Δλίνηε ζε ζπλελλφεζε κε πξντζηακέλεο ηκεκάησλ επηηεινχληαη 

πξφζζεηεο εξγαζίεο γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ.  

 

ηξαηνιόγεζε Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ  

 

1. Μέζνδνη ζηξαηνιόγεζεο 

 

 Πνηεο κέζνδνη ζηξαηνιόγεζεο / πξνζέιθπζεο αθνινπζνύληαη ζπρλόηεξα γηα 

ηελ πξνζέιεπζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 

 

Απαληήζεηο 

 

 Αγγειίεο ζηνλ ηύπν  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 Αγγειίεο ζε άιια κέζα 

...........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 Γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

  πζηάζεηο από εξγαδόκελνπο   

Ναη 

 

  πζηάζεηο από άιινπο   
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Ναη 

  Βάζε δεδνκέλσλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ (pool of applicants)   

 

Ναη 

  Απεπζείαο από λνζειεπηηθέο ζρνιέο 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Άιιν 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 Πνηα είλαη ε βαξύηεηα ηεο εζσηεξηθήο ζηξαηνιόγεζεο? 

 

Απάληεζε 

 

Γίλεηαη ζεκαληηθφ βάξνο ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζε πξναγσγέο. 

 

 Outsourcing (Δθρώξεζε ιεηηνπξγηώλ): Τπάξρεη ην outsourcing ζηνπο 

λνζειεπηέο ζηελ Διιάδα? Δάλ λαη, ην ρξεζηκνπνηείηε? 

 

Απάληεζε 

Όρη 

 

Δπηινγή Ννζειεπηηθνύ Γπλακηθνύ  

 

 Πνηνο δηελεξγεί ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνύ? 

 

Απάληεζε 

 

Αλαιφγσο ηελ ζέζε εξγαζίαο. Η δηεπζχλνπζα θαηά θχξην ιφγν. Οξηζκέλεο 

θνξέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή ηεο θιηληθήο. 

 

 Πνηεο κέζνδνη επηινγήο αθνινπζνύληαη ζπλήζσο? 

 

Απαληήζεηο 

 

 Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα  

Ναη 

 

 πζηαηηθέο επηζηνιέο 
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Ναη 

 

 πλέληεπμε ( Πνηνο δηελεξγεί ηελ ζπλέληεπμε? θαη πνηνο ηξόπνο 

πξνηηκάηαη? ειεύζεξε / δνκεκέλε? ) 

 

Σπλήζσο ε δηεπζχλνπζα, κεξηθέο θνξέο θαη ν δηεπζπληήο. 

Γελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε δνκή ηεο ζπλέληεπμεο, αθνινπζείηαη ε πξνζσπηθή 

εκπεηξία. 

 

 Πξαθηηθέο δνθηκαζίεο   

 

Όρη ζπρλά 

 

 Φπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 Άιιν 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Αγνξά Δξγαζίαο (Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα) 

 

 Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ν όκηινο? 

 

 

 ηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο  

Όζνλ απηφ είλαη εθηθηφ 

 

 

 ηξαηεγηθή θόζηνπο 

Τν θφζηνο πεξηνξίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ, δελ απνηειεί φκσο βαζηθή 

ζηξαηεγηθή 

 

 ηξαηεγηθή πνηόηεηαο 

Καηά θχξην ιφγν 

 

Άιιν  

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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 Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή Αγνξά Δξγαζίαο?  

 

(Υπάξρεη έιιεηςε / επάξθεηα / ππεξπξνζθνξά λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ)? 

 

Απάληεζε 

 

Γηαζεζηκφηεηα  λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ρσξίο εξγαζηαθή  εκπεηξία. 

Γπζθνιία ζηελ αλεχξεζε εμεηδηθεπκέλσλ λνζειεπηψλ. 

 

 

 Πνηνο είλαη ν κέζνο ρξόλνο θάιπςεο κηαο θελήο ζέζεο εξγαζίαο ζε όηη 

αθνξά ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό? 

 

Απάληεζε 

 

Σε βαζηθέο ζέζεηο λνζειεπηή άκεζα, ζε εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο εμαξηάηαη – 

ελδερνκέλσο εβδνκάδεο. 

 

 

 Ση πνζνζηό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο θαηαιακβάλνπλ νη ακνηβέο ησλ 

λνζειεπηώλ? (θαηά πξνζέγγηζε) 

 

Απάληεζε 

 

Σπλήζσο πάλσ άλσ απφ ην 50 %. 

 

 Πόζν ζπρλή είλαη ε απνρώξεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ? 1) Πξνο ην 

δεκόζην ηνκέα? 2) Πξνο άιιεο ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο? 

 

Απάληεζε 

 

Όηαλ γίλνληαη πξνζιήςεηο ζε δεκφζηα λνζνθνκεία νη απνρσξήζεηο είλαη ζπρλέο.  

Πξνο άιιεο θιηληθέο ηνπ νκίινπ φρη ζπρλά.  

Πξνο άιιεο ηδησηηθέο θιηληθέο φρη ζπρλά 

 

 

 Πόζν ζπρλέο είλαη νη εμσηεξηθέο πηέζεηο γηα πξόζιεςε λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ? (παξάθακςε ηεο αμηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο) 

 

Απάληεζε 

 

Σην παξειζφλ πεξηζζφηεξεο, κε επηκνλή καο ην θαηλφκελν δελ είλαη πιένλ 

ζπρλφ. 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Οη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ιεηηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαζψο ε παγθνζκηνπνίεζε, νη δεκνγξαθηθέο 

κεηαηνπίζεηο, ε νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη νη απμαλφκελεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο 

δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ. ην πιαίζην απηφ, ε επηβίσζε & 

ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επειημία ηνπο θαη ηελ 

ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, ηερλνινγηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνινγηθφ γίγλεζζαη. Οη Hamel θαη 

Prahalad  (1994), αλέιπζαλ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο ζχγρξνλεο επηρεηξεζηαθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαηαγξάθνληαο σο ζηφρν θάζε επηρείξεζεο φρη κφλν ηνλ νξακαηηζκφ 

ηνπ κέιινληνο, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζή ηνπ ζε εγγχηεξν ρξφλν απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο.
1  

ηελ ραξαπγή κηαο επνρήο, φπνπ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνηειεί  θχξην 

κέιεκα, νη επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη 

εμαγνξέο αιιάδνπλ ζπλερψο ην επηρεηξεκαηηθφ ζθεληθφ, ην «παηρλίδη» ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα θεξδεζεί κφλν κε δίθαηε θαη αληηθεηκεληθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

ην πιαίζην απηφ, ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αλαιακβάλεη λα 

δηαδξακαηίζεη ηνλ ζηξαηεγηθφ ηεο ξφιν, εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε ην αμίσκα πσο νη 

εξγαδφκελνη κηαο επηρείξεζεο απνηεινχλ ην θπξηφηεξν πεξηνπζηαθφ ηεο ζηνηρείν, ζην 

νπνίν θαη νθείιεη λα βαζηζηεί γηα ηελ επίηεπμε δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζηνλ θιάδν φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Η πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε 

γξακκή παξαγσγήο, ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 

θάιιηζηα λα αληηγξαθνχλ απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε. Μνλαδηθά ζηνηρεία ηεο 
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νξγάλσζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θαη 

κπνξνχλ λα ηελ απνγεηψζνπλ επηρεηξεκαηηθά, απνηεινχλ ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο, ε εκπεηξία θαη ε ηερλνγλσζία ηνπ, ε ζπιινγηθά εκπεδσκέλε 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν Alfred Sloan (1997, ζ.92) 

πξφεδξνο επί 30εηίαο (1923-1953) ηεο General Motors – «Μπνξείηε λα πάξεηε φια ηα 

πεξηνπζηαθά κνπ ζηνηρεία, αιιά αλ κνπ αθήζεηε κνπ ηνπο αλζξψπνπο κνπ, ζε 5 ρξφληα 

ζα έρσ επηζηξέςεη».
2 

 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ ζπλερηδφκελε έκθαζε πνπ δίλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία 

ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, πνιιά ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ δηζηάδνπλ ή αδπλαηνχλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε ηηο θαζηεξσκέλεο 

πξαθηηθέο, θαζψο απνδεηθλχνληαη δέζκηνη πξνθαηαιήςεσλ, ιαλζαζκέλσλ εθηηκήζεσλ, 

πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη εμσηεξηθψλ πηέζεσλ. Σν θαηλφκελν απηφ απνηππψλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζηε δηάζεκε πιένλ ξήζε ηνπ Peter F. Drucker (1985, ζ. 22) «Σα 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ αθηεξψλνπλ πιένλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απφ νηηδήπνηε άιιν - θαη νξζψο πξάηηνπλ. Παξφια απηά, ζε 

κεγάιν πνζνζηφ, ηα ζηειέρε παίξλνπλ ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ζε φηη αθνξά ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ».
3
 Οη αλζξψπηλνη πφξνη εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνληαη απφ 

πνιιά ζηειέρε σο θφζηνο πξνο απνθπγή παξά σο επέλδπζε γηα ην κέιινλ. 

Πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο πξνο αλεχξεζε ιχζεσλ ζηηο αληαγσληζηηθέο πξνθιήζεηο, 

ζπξξηθλψλνπλ θαη εθρσξνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Γηαρεηξίδνληαη 

ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο σο ραξηνθπιάθηα, ζε κία κάηαηε πξνζπάζεηα λα απμήζνπλ ηνλ 

δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο κε αληίηηκν ηνλ 

θιπδσληζκφ ηεο αθνζίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο.
4
  

Η νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαζίζηαηαη 

επηηαθηηθφηεξε ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, πνπ απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο 
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κειέηεο θαη δε, ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ο έληνλα αλζξσπνθεληξηθφο ραξαθηήξαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαθχβεπκα - ε πγεία ησλ 

πνιηηψλ - επηηείλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο κηαο ζπζηεκαηηθήο, νινθιεξσκέλεο 

θαη ηεθκεξησκέλεο πξνζέγγηζεο. Οη πξνθιήζεηο είλαη πνηθίιεο θαη απνξξένπλ απφ ηηο 

ηδηαίηεξεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη επαγγεικαηίεο πγείαο απνηεινχλ ηνπο ζηπινβάηεο ησλ 

νξγαληζκψλ πγείαο, επξηζθφκελνη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηνπο αζζελείο θαη 

απνηειψληαο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηφζν ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο φζν θαη ηεο έθβαζεο 

ηεο πγείαο ηνπο. Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπο εληνχηνηο,  ζπληζηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πγείαο, γεγνλφο πνπ ην ηνπνζεηεί ζην 

επίθεληξν ηεο πξνζπάζεηαο ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ. 

Οη πνιηηηθέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο ζηξαηνιφγεζεο / πξνζέιθπζεο,  

επηινγήο, εθπαίδεπζεο, αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. Οη αλσηέξσ πνιηηηθέο ζπρλά 

αληηκεησπίδνληαη κε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη αμηνινγνχληαη σο αλαθνξέο ρακειήο 

πξνηεξαηφηεηαο. Βάζηκε είλαη ε εθηίκεζε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πγείαο νη 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ είλαη θαηαηκεκέλεο θαη 

αλεπαξθείο.  

θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ ηδηαηηέξσλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ε  Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αληηκεησπίδεη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ ζηξαηνιφγεζε θαη ζηελ επηινγή ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο θαζηεξσκέλεο 

αληίζηνηρεο πξαθηηθέο ζε άιιεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ. Δπηρεηξείηαη εθηεηακέλε 
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αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ειιεληθήο θαη δηεζλνχο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε 

πξφζθαηα ζηνηρεία θαη ζε δεκνζηεπκέλεο ζπγθεληξσηηθέο κεηα-αλαιχζεηο. 

Γηεξεπλψληαη επίζεο νη αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο ζε κεγάιεο κνλάδεο πγείαο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ε αληηπαξάζεζή ηνπο κε ηα θαζηεξσκέλα πξφηππα. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλίζηαηαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

αλαγθψλ κηαο επηρείξεζεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ απηή 

δξαζηεξηνπνηείηαη, κε ζηφρν ηελ δηαξθή επάξθεηα ηεο επηρείξεζεο ζε εξγαδφκελνπο 

αληαπνθξηλφκελνπο ζηηο αλάγθεο ηεο, ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο. 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί κηα επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπ δπλακηθνχ ηεο κπνξεί λα πνηθίινπλ, σζηφζν νθείινπλ πάληα  λα επζπγξακκίδνληαη 

κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ην κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ 

αλάιπζε ηεο επάξθεηαο ζε αξηζκφ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ πθηζηάκελνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηελ πξνζθνξά δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηα κειινληηθά ζρέδηα 

επέθηαζεο ή ζπξξίθλσζεο δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Με βάζε ηηο αλσηέξσ 

παξακέηξνπο θαηαξηίδεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ θαηάιιεισλ δξάζεσλ.
5 
 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο ζηειέρσζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο πξνεγείηαη  απηήο θαη απνηειεί κείδσλ ζηνηρείν 

ηνπ ζπλνιηθνχ ηεο πξνγξακκαηηζκνχ. Αλαθέξεηαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζε νιφθιεξε ηελ 

ηεξαξρία ηεο επηρείξεζεο, απφ έλαλ απιφ ππάιιειν γξαθείνπ έσο ηα αλψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε. Η επηηπρεκέλε δηεθπεξαίσζή ηεο απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ επηηπρή εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ, ελψ ε αλεπαξθήο δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ζέζεη θαη ηνλ πην νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ζε θίλδπλν.
6 
 

Η ζεκαζία ηνπ επηηπρεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη πιένλ 

επξέσο απνδεθηή. Απφ δεθαεηίεο θνξπθαία ζηειέρε επηρεηξήζεσλ επηζεκαίλνπλ ηελ 

θξηζηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ν  Norman Barker πξφεδξνο ηεο  

United California Bank (1975, ζ.71) : «Γελ γλσξίδσ θάπνην ζπνπδαίν / κεγαιφπλνν 
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έξγν ην νπνίν ππνζηεξηδφκελν απφ θαιέο ηδέεο, ζζέλνο θαη ελζνπζηαζκφ λα απέηπρε 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ρξεκαηηθψλ πφξσλ. Γλσξίδσ φκσο επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ε 

αλάπηπμε παξαθσιχζεθε ή επεξεάζηεθε κεξηθψο, δηφηη δελ κπφξεζαλ λα δηαηεξήζνπλ 

έλα απνδνηηθφ θαη ελζνπζηψδεο εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη πηζηεχσ φηη απηή ε δηαπίζησζε 

ζα θπξηαξρήζεη πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ…».
7
  

 

 

Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 

Σελ θχξηα επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ζε θάζε 

επηρείξεζε, νθείιεη λα έρεη ε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζε αγαζηή 

ζπλεξγαζία κε ηα επηηειηθά ζηειέρε. Η θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αλζξψπσλ ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θαη ε γλψζε ηεο θνπιηνχξαο, ηεο απνζηνιήο, ησλ αμηψλ θαη ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ θιίκαηνο, νδεγνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ, 

θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ακθφηεξεο ηηο πιεπξέο, δηαηεξψληαο ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο 

αλζξψπηλεο αμίεο, ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία θαη ηελ αδήξηηε αλάγθε γηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ηεο παξέρνπλ ηα 

ζηειέρε ησλ επηηειηθψλ δηεπζχλζεσλ, θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ην 

απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ζε αξηζκφ, εηδηθφηεηεο θαη πξνζφληα. Σν ηειηθφ πξφγξακκα 

εγθξίλεηαη απφ ηελ  αλψηαηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθφηεξα νη επζχλεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ησλ ζηειερψλ : 
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Πίλαθαο 1 : Δπζύλεο ηεο Γηεύζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ & ησλ ζηειερώλ 
8 

 

Γηεύζπλζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ηειέρε 

 Πξνθαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 Τπνινγίδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη δήηεζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηηο δηεπζχλζεηο ηνπο 

 πκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ φιεο 

ηεο επηρείξεζεο 

 Δμεηάδνπλ θαη ζπδεηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ  κε ηνπο εηδηθνχο ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 ρεδηάδεη ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα 

δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 πζρεηίδνπλ θαη ελνπνηνχλ ην 

πξφγξακκα δξάζεο ησλ δηεπζχλζεψλ 

ηνπο κε ηα ζρέδηα γηα ηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο 

 πιιέγεη, ζπλζέηεη θαη αλαιχεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ ζηειερψλ γηα ηελ 

ζηειέρσζε ησλ δηεπζχλζεψλ ηνπο 

 Παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

γηα λα εληνπίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

αιιαγέο 

 Τινπνηεί ην πξφγξακκα Αλζξσπίλσλ 

Πφξσλ φπσο εγθξίζεθε απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε 

 Δμεηάδνπλ αλ ηα ζρέδηα δηαδνρήο θαη 

ζηαδηνδξνκίαο (κέζα ζηελ 

επηρείξεζε) ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

 

Η δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη κηα αιιεινπρία ελεξγεηψλ 

πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 2 : 

 

Πίλαθαο 2 : Γηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
9 
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Η δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί ηνλ πξφδξνκν φισλ ησλ 

αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 

 Οη νξγαλσζηαθνί ζηφρνη ζπληζηνχλ ην ζεκείν εθθίλεζεο δεδνκέλνπ φηη 

θαζνξίδνπλ ηη ζα παξάγεη ή ηη ζα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, πνην ζα είλαη ην 

επίπεδν πνηφηεηαο, πνηα ε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, πνηα ηα 

επίπεδα θεξδψλ πνπ ζέιεη λα πεηχρεη, ζε πνηεο πεξηνρέο ή πξντφληα ζέιεη λα 

επεθηαζεί. 

 Η πξφβιεςε ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε 

ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα λα εθπιεξσζνχλ 

νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Η αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο δπλακηθνχ νθείιεη λα εθηηκήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηελ επάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

εμσηεξηθήο αγνξάο εξγαζίαο. 

 

 

Αλάιπζε Θέζεσο Δξγαζίαο 

 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε αλάιπζε ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο (job analysis), γεγνλφο πνπ ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ νξγαλσηηθφ 

ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν ζα δνκεζνχλ νη πξνβιέςεηο.
9
 Με ηνλ φξν Αλάιπζε Θέζεσο 

Δξγαζίαο (Job Analysis) ελλννχκε ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο εθηειεί έλαο εξγαδφκελνο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ησλ 

ηερληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζφλησλ, 

ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ππεπζπλνηήησλ πνπ πξέπεη λα ζπλδπάδεη ν 

εξγαδφκελνο γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο.
10 

 χκθσλα κε ηνλ Grant (2007, 
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ζ. 409) «Η αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Πξνάγεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο  απηφλ  

θαζ‟ εαπηφλ αιιά θαη ηελ εξγαζηαθή ππνθίλεζε, θαηαιήγνληαο ζηελ ςπρηθή 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ».
11

  

Οη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή πινπνίεζε ηεο αλάιπζεο ηεο 

εξγαζίαο είλαη ζπλνπηηθά νη εμήο : 

 επηινγή ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα αλαιπζνχλ 

 θαζνξηζκφο ηνπ ή ησλ αηφκσλ πνπ ζα ζπιιέμνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

 ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

 εθπαίδεπζε απηψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ 

εξγαζηψλ 

 ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ κε παξαηήξεζε, ζπλέληεπμε,  

εξσηεκαηνιφγηα  - ηήξεζε αξρείσλ 

 ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ απφ: ηε 

λνκνζεζία, ηελ παξάδνζε θάζε επηρείξεζεο, ηηο εθηηκήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ έκπεηξσλ ζηειερψλ  

 Παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε αλαιπηηθή κνξθή 
9
 

 

Μηα αλαιπηηθή θαη πξνζεγκέλε δηαδηθαζία αλάιπζεο εξγαζίαο απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα ηα επφκελα βήκαηα, πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο (job description) θαη ηεο πεξηγξαθήο ησλ πξνζφλησλ (job 

specifications). 

Η πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ησλ θαζεθφλησλ, ησλ επζπλψλ, ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο εμνπζίαο ηεο θάζε 

ζέζεο εξγαζίαο μερσξηζηά. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη : 
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 Σελ νλνκαζία ηεο ζέζεσο εξγαζίαο  

 Σν ηκήκα ή ηελ δηεχζπλζε φπνπ απηή αλήθεη 

 Σελ εκεξνκελία φπνπ δηελεξγήζεθε ε πεξηγξαθή θαη πηζαλψο ηελ εκεξνκελία 

πνπ νθείιεη λα αλαζεσξεζεί 

 Πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο – ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη θαηά ηελ 

ζηξαηνιφγεζε πξνζσπηθνχ 

 Αλαθνξά ζηελ ηεξαξρία – ζε πνηνπο ινγνδνηεί ν εξγαδφκελνο θαη πνηνπο έρεη 

ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

 Σελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο / θαζεθφλησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ  

 Αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο – θπζηθφ, θνηλσληθφ 
12

  

 Η πεξηγξαθή ησλ πξνζφλησλ αλαιχεη ηα πξνζφληα πνπ νθείιεη θάπνηνο λα 

θαηέρεη γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο
13

 θαη ζπγθεθξηκέλα :
 

 Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα 

 Δπίπεδν γλψζεσλ 

 Απαηηνχκελε εκπεηξία / πξνυπεξεζία 

 Υαξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο 

 Λνηπέο απαηηήζεηο  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο νη αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο δηαδηθαζίεο – 

αλάιπζε εξγαζίαο, πεξηγξαθή εξγαζίαο, πεξηγξαθή πξνζφλησλ – απνηεινχλ δνκηθά 

ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε φια ηα 

επίπεδα θαη φρη κφλν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο, ζέηνπλ ηελ βάζε ζρεδηαζκνχ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ, θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ, ζρεδηαζκνχ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγψλ.
14

 πλνπηηθά, ε δηαδηθαζία 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 3 θαη απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν εθαξκνγήο κηαο 

νινθιεξσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δπλακηθνχ
 
. 
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Πίλαθαο 3 : Υξήζεηο ηεο Αλάιπζεο ηεο Θέζεσο Δξγαζίαο 
5 
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ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

H ζηξαηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ 

απφ κηα επηρείξεζε, ηθαλψλ λα επηδηψμνπλ θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζνχλ, λα ελδηαθεξζνχλ θαη λα πεηζζνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε νη θαηαιιειφηεξνη ππνςήθηνη. Οθείιεη λα ζπλάδεη κε ηελ ζηξαηεγηθή, 

ην φξακα θαη ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο.
5, 9 

 Απαξηίδεηαη απφ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζπρλά ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ 

θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε, ηφζν ζε θεθάιαην πνπ πξέπεη λα επελδπζεί πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ζσζηά, φζν θαη ζε δηαθπγφληα έζνδα γηα ην ρξφλν πνπ ζέζεηο εξγαζίαο 

παξακέλνπλ θελέο. Χζηφζν, ελψ ν ρξφλνο απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα, δελ πξέπεη ε 

πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζήο ηνπ λα απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο αξηηφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο, θαζψο ην θφζηνο απφ ηπρφλ ιαλζαζκέλεο επηινγέο κπνξεί λα απνβεί 

πνιιαπιάζην γηα ηελ επηρείξεζε. Η πξφζιεςε αθαηάιιεισλ ππνςεθίσλ αλαπφθεπθηα 

ζα απαηηήζεη πεξαηηέξσ ρξφλν θαη ρξήκαηα, είηε γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο είηε γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 Δμίζνπ ζεκαληηθή θξίλεηαη θαη ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Σν φθεινο είλαη 

δηηηφ, πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηξαηνιφγεζεο αιιά θαη αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο.
12 

 

Μηα νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ζηξαηνιφγεζεο νθείιεη λα πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλα, μεθάζαξα βήκαηα : 

 Σελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, 

ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σελ ηαμηλφκεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ αλά νκάδεο εξγαζίαο 

ή αλά ηκήκα ηεο επηρείξεζεο θαη ηεξάξρεζή ηνπο. 
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 Σελ αλάιπζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο θαη ησλ πξνζφλησλ, 

φπσο απηά αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ.  

 Σνλ νξηζκφ ηεο δεμακελήο ππνςεθίσλ (εθηίκεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ θαη 

ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα θάζε εηδηθφηεηα).  

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ πνπ ε εηαηξεία θξίλεη ηθαλνπνηεηηθέο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ζηξαηνιφγεζεο θαη ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο ζε ζπλάξηεζε κε ην εθάζηνηε ηζρχσλ λνκηθφ / εξγαηηθφ πιαίζην. 

 Σελ δηαδηθαζία ζηξαηνιφγεζεο – θαζνξηζκφο ησλ ππεπζχλσλ αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ζηξαηνιφγεζεο θαη 

ησλ ππεχζπλσλ ζηξαηνιφγεζεο. 
15

 

 

Η ζηξαηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. Δζσηεξηθή 

νλνκάδεηαη φηαλ γηα ηελ θάιπςε ηεο θελήο ζέζεο επηιέγεηαη εξγαδφκελνο πνπ 

απαζρνιείηαη ήδε ζηελ επηρείξεζε, ελψ εμσηεξηθή φηαλ ε αλαδήηεζε γίλεηαη εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο. Η θάζε πνιηηηθή έρεη δπλεηηθά πιενλεθηήκαηα. Η εζσηεξηθή 

ζηξαηνιφγεζε ζπλήζσο είλαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθφηεξε θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

πςειφηεξα πνζνζηά επηηπρίαο, θαζψο νη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

είλαη ήδε γλσζηέο. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ελζαξξχλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο, δίλνληάο ηνπο θίλεηξα γηα θαιχηεξε απφδνζε, εθφζνλ ηεθκεξησκέλα 

παξέρνληαη πξννπηηθέο εμέιημεο. Η εμσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε απφ ηελ άιιε, θέξλεη 

ζηελ επηρείξεζε εξγαδφκελνπο κε δηαθνξεηηθή λννηξνπία, θαζψο θαη κε γλψζεηο / 

δεμηφηεηεο πνπ πηζαλφηαηα δελ ζπλαληψληαη  ζην πθηζηάκελν δπλακηθφ.
16

 

Παξφιν πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί πνιιέο κειέηεο γηα ηελ δηεξεχλεζε πηζαλήο  

ζπζρέηηζεο παξακέηξσλ φπσο ε απφδνζε θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία κε ηελ 
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εθάζηνηε κέζνδν ζηξαηνιφγεζεο, ηέηνηα ζρέζε δελ έρεη επαξθψο ηεθκεξησζεί. 

πλήζεο ηαθηηθή σζηφζν απνηειεί, ηνπιάρηζηνλ ζε εξγαζίεο κε βαζηθνχ επηπέδνπ (non 

entry-level jobs), ε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ππνςεθίσλ θαηά πξνηεξαηφηεηα εληφο ηεο 

επηρείξεζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο δπλακηθήο εμέιημεο πνπ απηή ε επηινγή ζπλεπάγεηαη γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο.
12

 

ρεκαηηθά ε δηαδηθαζία ζηξαηνιφγεζεο κε ηηο επηινγέο πνπ παξέρεη ε 

εμσηεξηθή / εζσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε είλαη ε αθφινπζε 
9 

: 

 

Πίλαθαο 4 : Γηαδηθαζία ζηξαηνιόγεζεο 
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Δζσηεξηθή ζηξαηνιόγεζε 

 

α) Αλαθνηλώζεηο εξγαζίαο (job postings) 

 

Με απηέο γίλεηαη θνηλνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζην πξνζσπηθφ κηαο 

εηαηξείαο. πλήζσο έρνπλ γξαπηή κνξθή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ 

πξνζβάζηκσλ απφ ην πξνζσπηθφ. Πεξηγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο θελήο ζέζεο, ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ θαη νη απαηηήζεηο / επζχλεο ηεο ζέζεο. Πνιιέο 

θνξέο σζηφζν, εηδηθά ζε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ε θνηλνπνίεζε γίλεηαη πξνθνξηθά 

πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνπο πξντζηάκελνπο / ηκεκαηάξρεο.
12

 

 

β) Δπξεηήξηα ηαιέλησλ / εξγαδνκέλσλ (Talent Inventories or Skills Inventories) 

 

Όιεο νη εηαηξείεο δηαζέηνπλ εξγαδφκελνπο πνπ μερσξίδνπλ ιφγσ πξνζφλησλ, 

απφδνζεο, πξνυπεξεζίαο, δεμηνηήησλ, ραξαθηήξα, ή ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ. Οη 

εξγαδφκελνη απηνί, απηνλφεηα απνηεινχλ ηνπο ηδαληθνχο ππνςεθίνπο γηα πξνψζεζε ζε 

ζέζεηο απμεκέλεο επζχλεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ έηνηκεο ιίζηεο κε νλφκαηα 

εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ή ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, ζηηο νπνίεο θαη 

αλαηξέρνπλ φπνηε παξνπζηαζηεί θάπνην θελφ αλαδεηψληαο ηνλ θαηαιιειφηεξν 

ππνςήθην, ζηνλ νπνίν θαη πξνηείλνπλ λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα ηελ ζέζε.  Τπφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ιίζηεο απηέο επηθαηξνπνηνχληαη θαηά δηαζηήκαηα, ε εηαηξεία είλαη 

ζε ζέζε λα πξνεπηιέμεη ζε πνηνπο εξγαδφκελνπο ζα απεπζπλζεί.
12
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Δμσηεξηθή ζηξαηνιόγεζε 

 

Αθφκα θαη ζηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πξνθχπηνπλ αλάγθεο πνπ δελ δχλαηαη 

λα θαιπθζνχλ εθ ησλ έζσ. Άιιεο θνξέο πάιη ε εηαηξεία, κπνξεί λα θαηαιήμεη φηη είλαη 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο λα πξνζιάβεη εξγαδφκελνπο έμσ απφ ην πεξηβάιινλ ηεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ππνρξεσκέλε λα ζηξαθεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ 

αλεχξεζή ηνπο. Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη γηα λα ην επηηχρεη 
12

 : 

 

α) Αγγειίεο (Advertising) 

 

Απνηειεί παξαδνζηαθή θαη θαζηεξσκέλε κέζνδν πξνζέιθπζεο ππνςεθίσλ κε 

κεγάιν πιενλέθηεκα, εηδηθά ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή ησλ αγγειηψλ ζηνλ ηχπν, ην 

γεγνλφο φηη θνηλνπνηείηαη ζε κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ. Μεηνλέθηεκα ζπληζηά ην 

κεγάιν θφζηνο ηφζν ηεο δηαθήκηζεο αθ‟ εαπηήο, φζν θαη ηεο δηαινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ αηηήζεσλ ζηελ ζπλέρεηα. 

Σα ηειεπηαία έηε, νη αγγειίεο ζην δηαδίθηπν έρνπλ γίλεη εμαηξεηηθά δεκνθηιείο, 

ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε εμαηξεηηθά κεγάιν αξηζκφ ππνςεθίσλ κε 

ειάρηζην θφζηνο. Οη επηρεηξήζεηο ζπλεθηηκψληαο ηελ εμνηθνλφκεζε ζε ρξφλν θαη 

θεθάιαην πνπ ε δηαδηθαζία απηή απνθέξεη, επλννχλ ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ 

δηαχισλ. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ην θφζηνο ζηξαηνιφγεζεο κέζσ δηαδηθηχνπ αληηζηνηρεί 

έσο θαη ζην έλα εηθνζηφ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ ζηξαηνιφγεζεο (π.ρ. κέζσ αγγειηψλ). 

Γηθαίσο ινηπφλ, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζήκεξα ην 90% πεξίπνπ ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ζπγθαηαιέγνπλ ηελ αλσηέξσ ηαθηηθή ζηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο 

ηνπο, κε ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη επξχηεξα. χκθσλα κε ηνλ Peter Cappelli 

(2001, ζ.139)  « Ο πφιεκνο ησλ ηαιέλησλ δηελεξγείηαη πιένλ ζην δηαδίθηπν. Απνηειεί 

αδήξηηε αλάγθε λα έρεηε θαηαζηξψζεη ζηξαηεγηθφ πιάλν κάρεο».
17
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β) πζηάζεηο εξγαδνκέλσλ (Employee referrals) 

 

Πξνυπνζέηεη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο ζέζεο εξγαζίαο ζηνπο 

πθηζηάκελνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ παξφηξπλζή ηνπο λα ηελ γλσζηνπνηήζνπλ ζε 

ελδηαθεξφκελνπο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εκπηζηνζχλεο. Γηαζέηεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

επηηπρίαο αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο εμσηεξηθήο ζηξαηνιφγεζεο, θαζψο νη εξγαδφκελνη 

γλσξίδνληαο θαιά ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο απεπζχλνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ 

θξίλνπλ φηη είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη γηα απηή. Δπηπξνζζέησο, ζπάληα δηαθηλδπλεχνπλ 

ην φλνκά ηνπο πξνηείλνληαο αθαηάιιεινπο ππνςήθηνπο. Τπάξρνπλ κεγάιεο εηαηξίεο 

πνπ αθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηελ κέζνδν κε ζπλέπεηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο λα ζηξαηνινγείηαη κέζσ ζπζηάζεσλ. 

 

γ) Γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο (Employee agencies) 

 

Γηαηεξνχλ κηα επξεία δεμακελή ππνςεθίσλ εηδηθά γηα εξγαδφκελνπο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο, θαζψο θαη γηα κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ην νπνίν κηα επηρείξεζε ζα 

δπζθνιεπηεί λα εληνπίζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

 

δ) ηξαηνιόγεζε ζηελ πεγή (Field recruiting) 

 

Αλαθέξεηαη ζηελ ζηνρεπκέλε πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο 

ρψξνπο φπσο παλεπηζηήκηα κε ηελ βνήζεηα ησλ γξαθείσλ δηαζπλδέζεσο, ή απφ 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο εηδηθνηήησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ επηρείξεζε. Πεξηιακβάλεη 

ηελ δηαθήκηζε ζε παλεπηζηεκηαθά έληππα ή εθεκεξίδεο επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ, 

θαζψο θαη ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία ησλ αξκνδίσλ ζηειερψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ππνςεθίσλ. 
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ε) Δμσηεξηθνί ππνςήθηνη (Walk-in applicants) 

 

Πνιινί εξγαδφκελνη απεπζχλνληαη απηνβνχισο ζε επηρεηξήζεηο θαη εθδειψλνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα εξγαζηνχλ ζε απηέο, ρσξίο λα πθίζηαηαη δεισκέλε θελή ζέζε 

εξγαζίαο, νξκψκελνη απφ ηελ ζεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη γηα απηέο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αηηήζεηο θαηαγξάθνληαη θαη επαλεμεηάδνληαη εθφζνλ πξνθχςνπλ 

αληίζηνηρεο αλάγθεο. Η δηαδηθαζία έρεη απινπνηεζεί ζήκεξα ζεκαληηθά θαη έρεη 

πξνζιάβεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη, κέζσ ησλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ εηαηξεηψλ, θάζε ππνςήθηνο εξγαδφκελνο κπνξεί εχθνια λα 

αλαδεηήζεη ην πξνθίι ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, λα ελεκεξσζεί γηα ηπρφλ επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο θαη λα ππνβάιεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ. 

 

ζη) Πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο / εθπαίδεπζεο (Internships) 

 

Απεπζχλνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ εθηεινχλ θάπνηαο κνξθήο καζεηεία ή ππεξεζία 

γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ζηελ εηαηξεία, νη νπνίνη εθφζνλ θξηζνχλ θαηάιιεινη, 

θαινχληαη λα ζπλερίζνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε απηή.
5
 

 

 

 Δθρώξεζε ιεηηνπξγηώλ (Outsourcing) 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε εθρψξεζε ιεηηνπξγηψλ - δξαζηεξηνηήησλ 

(outsourcing) έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Οινέλα απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζε δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο, 

πνπ εθρσξνχλ πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Παξαδνζηαθά, ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο 

απνηεινχλ ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο, ε ηξνθνδνζία, ε ζπληήξεζε κεραλνινγηθνχ 
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εμνπιηζκνχ θαη ε αζθάιεηα. Σα ηειεπηαία έηε σζηφζν, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν 

επηρεηξήζεηο λα „‟εθρσξνχλ‟‟ θαίξηεο ιεηηνπξγίεο φπσο ινγηζηεξίνπ, πσιήζεσλ, 

κάξθεηηλγθ, πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.
18

 

Η επηινγή ηεο εθρψξεζεο ιεηηνπξγηψλ ππφ ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο θαη 

πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ επηρείξεζε φπσο 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο (ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα), δηαζπνξά θηλδχλνπ, 

πιενλέθηεκα επηινγήο ζπλεξγαηψλ, επειημία θηλήζεσλ θαη επηθέληξσζε ζηηο θχξηεο 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο θαη ζπληζηνχλ ηελ θαξδηά ηεο επηρείξεζεο θαη κπνξνχλ λα ηεο 

πξνζδψζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Πέξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα, ππάξρνπλ & πεξηπηψζεηο φπνπ ην outsourcing 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζάξεζηεο εκπεηξίεο θαζψο εγθπκνλεί θηλδχλνπο φπσο ην 

ελδερφκελν λα ραζνχλ απφ ηελ εηαηξεία ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο, πφζν πεξηζζφηεξν 

φηαλ απηέο πεγάδνπλ απφ ηηο δηαηκεκαηηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ή λα δνζεί 

βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ιάζνο ιεηηνπξγηψλ. Γη‟ απηφ πνιινί 

δηαηείλνληαη θαη δηθαηνινγεκέλα, φηη κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πξνζεθηηθή γηα λα κελ απνρσξηζηεί απηέο ηηο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο ηελ δηαθνξνπνηνχλ 

ζηξαηεγηθά θαη απνηεινχλ πεγή δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

(sustainable competitive advantage). Ο θίλδπλνο απηφο θαζίζηαηαη ζηαδηαθά 

απμαλφκελνο, φζν πεξηζζφηεξν αλαθεξφκαζηε ζε ιεηηνπξγίεο πνπ παξαδνζηαθά 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο κηαο εηαηξείαο, φπσο ιφγνπ ράξε ην 

ινγηζηήξην ή ην ηκήκα πσιήζεσλ. 
19
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ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

 Δπηινγή είλαη ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνςεθίσλ θαζψο 

θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε αξηηφηεξε ζηειέρσζε ησλ θελψλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Απαηηεί πξνζεθηηθή ζπλεθηίκεζε ησλ πξνζφλησλ, ησλ ηθαλνηήησλ, 

ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Δθφζνλ δηελεξγείηαη απνηειεζκαηηθά, 

εμαζθαιίδεη ηελ απφθηεζε ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ζα εξγάδνληαη απνδνηηθά, ζα 

έρνπλ θίλεηξα γηα ζπλερψο πςειφηεξε απφδνζε θαη ζα αληινχλ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο.
12

 

Σν ηειεπηαίν, αλ θαη ζπρλά παξακειείηαη, θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ, 

θαζψο ε εζεινχζηα θπγή εξγαδνκέλσλ απαξαηηήησλ ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο επηινγήο θαη εθπαίδεπζεο λένπ πξνζσπηθνχ, ελψ πηζαλφηαηα 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ ελίζρπζε πηέζεσλ πξνεξρνκέλσλ απφ αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο.
12,20

 

 χλεζεο ιάζνο, εηδηθφηεξα ζην παξειζφλ, απνηεινχζε ε εμάληιεζε ηεο  

δηαδηθαζίαο επηινγήο ζηελ εληφπηζε ησλ ππνςεθίσλ κε ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα. 

Χζηφζν, κε πνζνηηθνπνηεκέλα  ραξαθηεξηζηηθά  πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ 

αληηθεηκεληθά, φπσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ε εξγαηηθφηεηά ηνπ, ε δηάζεζή 

ηνπ γηα αλέιημε θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα, 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία. Πξφθεηηαη γηα έλα ακάιγακα ηθαλνηήησλ θαη αμηψλ, νη νπνίεο απνθηνχλ 

βαξχλνπζα ζεκαζία ζε ζέζεηο απμεκέλεο επζχλεο, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη ζε ζέζεηο 

ρακειφηεξσλ απαηηήζεσλ δελ είλαη επηζπκεηέο. 
14
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Η δηνίθεζε  ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη πξν πνιινχ εληνπίζεη ηελ 

ζπζρέηηζε απηή. Υαξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ Libby Sartain (2003, ζ.7)  – Chief 

Human Resources Officer, Yahoo Inc. «Σα εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ 

εμαηξεηηθνχο αλζξψπνπο – φρη απφ εμαηξεηηθή εθπαίδεπζε ή εκπεηξία. Ο ππνςήθηνο κε 

ηελ πςειφηεξε αθαδεκατθή θαηάξηηζε ή ηελ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία δελ είλαη 

απηνλφεην φηη ζα απνδψζεη ζηελ εξγαζία ηνπ κε ηελ κέγηζηε απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Η ελέξγεηα, ην πάζνο, ε πεξηέξγεηα, ε ζπλαίζζεζε θαη ε 

αλεμαξηεζία, ζπληζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ κπνξείο λα θαιιηεξγήζεηο απφ ην 

κεδέλ».
21

 Αλαθεξφκελνο ζην ίδην δήηεκα, ν  Jeffrey Pfeffer (2003, ζ.8)  - Professor of 

Organizational Behavior, Stanford Graduate School of Business, ζεκεηψλεη επηθνπξηθά 

«Δάλ πξέπεη λα επηιέμεηο αλάκεζα ζε έλαλ θαηαξηηζκέλν θαη εμαηξεηηθά ηαιαληνχρν 

ππνςήθην πνπ δελ ζπκπιέεη κε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, θαη ζε 

έλαλ ιηγφηεξν κνξθσκέλν θαη ηαιαληνχρν ππνςήθην ν νπνίνο ηαηξηάδεη ζην πεξηβάιινλ 

ηεο, λα δηαιέγεηο πάληνηε ηνλ ηειεπηαίν – θαη λα επηιέγεηο αλζξψπνπο νη νπνίνη 

κπνξνχλ αιιά θαη ηαπηφρξνλα επηζπκνχλ λα αγαπήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο».
21

 

Οη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο 

εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεσο, αιιά θαη απφ άιιεο 

ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ θαζνξίδνπλ ηελ βέιηηζηε 

δηαδηθαζία. Παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο επηινγήο απνηεινχλ : 

 Η επρέξεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο θάζε κεζφδνπ 

 Οη λνκηθέο παξάκεηξνη / πεξηνξηζκνί 

 Η αληίδξαζε ησλ ππνςεθίσλ απέλαληη ζηηο αθνινπζνχκελεο κεζφδνπο 

 Η εηθφλα πνπ πξνζδίδεη ε θάζε κέζνδνο  ζηελ επηρείξεζε 

 Η πξνβιεπηηθή αμία ηεο θάζε κεζφδνπ (predictive validity) 

 Σν θφζηνο κε ην νπνίν ε θάζε κέζνδνο επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε 
22 
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Μέζνδνη επηινγήο 

 

Κχξηεο κέζνδνη επηινγήο πξνζσπηθνχ απνηεινχλ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ε 

ζπλέληεπμε, ηα θέληξα αμηνιφγεζεο θαη νη δηαθφξσλ ηχπσλ δνθηκαζίεο. 

 

α) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα (Curriculum Vitae) 

 

Απνηειεί κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο κεζφδνπο επηινγήο, θαζψο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα απνθηήζεη εηθφλα γηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ππνςεθίνπ φπσο δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, 

εκπεηξία. πρλφηαηα, απνηειεί ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αξρηθή δηαινγή 

(screening) απφ κηα κεγάιε δεμακελή ππνςεθίσλ, απηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα 

πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εξγαζία ραξαθηεξηζηηθά. Η κνξθή, ην ζηήζηκν θαη νη 

πιεξνθνξίεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζεκεηψκαηνο κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ  νπζηαζηηθφ 

ξφιν ζηελ επηινγή ή απφξξηςε ελφο ππνςεθίνπ.
23

 

Οη ππνςήθηνη πνπ θξίλνληαη θαηάιιεινη κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ βηνγξαθηθψλ, 

πξνσζνχληαη ζπλήζσο ζε πεξαηηέξσ κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, φπσο ηελ ζπλέληεπμε ή ηηο 

δηαθφξσλ εηδψλ δνθηκαζίεο. Με ηελ αξρηθή δηαινγή κέζσ βηνγξαθηθψλ εμνηθνλνκείηαη 

ζεκαληηθφ θεθάιαην ζε ρξφλν θαη ρξήκα, θαζψο νη ππφινηπεο κέζνδνη επηινγήο δελ 

πξνζθέξνπλ ηελ επειημία θαη επρξεζηία απηήο.
24

 

 

β) Βηνγξαθηθή κέζνδνο (Bio-data) 

 

 ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαζηεί ε δηαινγή κέζσ βηνγξαθηθψλ 

ζεκεησκάησλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, έρνπλ επηλνεζεί ζπζηήκαηα απηφκαηεο 

βαζκνλφκεζεο δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ (biodata), κε βαζκφ 
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βαξχηεηαο ηνπ θαζελφο πνπ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, παξέρνληαο έηζη κηα πνζνηηθή θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο.
25

 

  

γ) πλέληεπμε  (Interview) 

 

Απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο θαζψο παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο απεπζείαο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνςήθην, ηεο αμηνιφγεζεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο δηεξεχλεζεο ζηνηρείσλ 

πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ επηρείξεζε. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέληεπμε, ην πνηνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απνθνκίδνληαη απφ απηήλ, 

απνηεινχλ αληηθείκελν εθηεηακέλεο έξεπλαο απφ ην ηκήκα ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Οη πνηθίιεο κνξθέο ζπλέληεπμεο έρνπλ ζπζηεκαηηθά δηεξεπλεζεί κέζσ 

πιεζψξαο κειεηψλ σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ, ηνλ ρξφλν θαη θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαη θαη εληέιεη σο πξνο ην ηειηθφ 

δεηνχκελν, ηελ αμηνπηζηία ηνπο ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πεξηζζφηεξν 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξνπκε ηηο κνξθέο 

ηεο δνκεκέλεο (structured interviews) έλαληη ηεο κε- δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 

(unstructured / ad hoc interview), ηεο ζπλέληεπμεο απφ έλαλ εμεηαζηή (individual 

review) έλαληη νκάδαο εμεηαζηψλ (interviewing panels) ή επηηξνπήο επηινγήο (selection 

board), ηελ ζπλέληεπμε πξνζσπηθφηεηαο (trait interview), ζπκπεξηθνξάο (behavioral 

interview), πξφθιεζεο (stress interview).
26

 

Έρνπλ επίζεο επηζεκαλζεί ηα πιενλεθηήκαηα (αληηθεηκεληθφηεηα, πιεξφηεηα, 

αμηνπηζηία, εηθφλα ηεο εηαηξίαο) θαζψο θαη ηα κεηνλεθηήκαηα (θφζηνο, ζθάικαηα 

εληχπσζεο, θηι),  πνπ θάζε κνξθή  ζπλέληεπμεο εκπεξηέρεη. Ο φγθνο ηεο ζρεηηθήο 
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βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλχεη ηελ θαζνξηζηηθή βαξχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο, πφζνλ κάιινλ θαζφζνλ απηή απνηειεί 

ζρεδφλ πάληνηε θαίξην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο, αλεμαξηήησο ηνπ πνηεο άιιεο κέζνδνη 

επηινγήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
27

 

 

δ) Γνθηκαζίεο (tests) 

 

Πέξαλ ηεο εληχπσζεο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ππεχζπλνη δηαινγήο πξνζσπηθνχ γηα 

θάζε ππνςήθην απφ ην βηνγξαθηθφ θαη ηελ ζπλέληεπμε, ζπρλά πξνθχπηεη ε αλάγθε λα 

ππάξμεη κηα αληηθεηκεληθφηεξε εθηίκεζε ησλ ηδηνηήησλ ή ηθαλνηήησλ ηνπ, πνπ 

ελδερνκέλσο είλαη αλέθηθην λα απνθαιπθζνχλ κέζσ ησλ πξνγελέζηεξσλ κεζφδσλ. Ο 

ζθνπφο απηφο εμππεξεηείηαη κε ηελ δηελέξγεηα πνηθίινπ είδνπο δνθηκαζηψλ νη νπνίεο 

εμεηάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ππνςεθίνπ εξγαδνκέλνπ ζε ηνκείο πνπ θαζνξίδεη ε 

επηρείξεζε σο άκεζνπ ελδηαθέξνληνο.  

Πξνθεηκέλνπ νη δνθηκαζίεο απηέο λα είλαη αμηφπηζηεο θαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ηειηθή απφθαζε 

πξφζιεςεο, πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ζσζηά, κε μεθάζαξν πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζαθή ζηφρν.
27

 Έρνπλ ζρεδηαζηεί δηάθνξνη ηχπνη δνθηκαζηψλ, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ εθηίκεζε δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ. Οη πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελνη είλαη νη εμήο : 

 

  Σεζη λνεκνζύλεο (IQ tests)  

Με ηηο δνθηκαζίεο απηέο εμεηάδνληαη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επθπΐα ηνπ ππνςεθίνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα πνηθίινπο ζθνπνχο, πέξαλ ηεο 

αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ,  θαη δηαζέηνπλ πιένλ ζεκαληηθή αμηνπηζηία. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ βάζνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο 

θαη λα πξνζδψζνπλ απμεκέλε εγθπξφηεηα ζηα απνηειέζκαηα αμηνινγήζεσλ πνπ 



25 
 

βαζίδνληαη ζηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ησλ ζηειερψλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Δίλαη 

απηνλφεην πσο κηα θαιή επίδνζε ζηα ηεζη λνεκνζχλεο δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα 

θαη θαιή απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ εξγαζία ηνπ. Παξέρνπλ εληνχηνηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ρεηξίδεηαη 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, θαη ζπλεπψο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά αλαθνξηθά κε εξγαζίεο 

πνπ εκπεξηέρνπλ απμεκέλν πνζνζηφ επζχλεο.
28 

 

 Σεζη πξνζσπηθόηεηαο (Personality tests)  

ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90‟, κειέηεο θαηέδεημαλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

επηδφζεσο ζε δνθηκαζίεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο απνδφζεσο ζηελ εξγαζία. Η άπνςε 

απηή ηειεπηαία ακθηζβεηείηαη, θαζψο πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πθηζηάκελα ηεζη 

πξνζσπηθφηεηαο είλαη δνκεκέλα κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

παξνρή ζηνηρείσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςήθηνπο, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά 

αλαμηφπηζηα.
29

 Οη ππνζηεξηθηέο ηεο κεζφδνπ απφ ηελ άιιε, ζεσξνχλ φηη κε βάζε 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ εθηεηακέλεο κεηα-αλαιχζεηο, νη δνθηκαζίεο 

πξνζσπηθφηεηαο δηαζέηνπλ ζεκαληηθή πξνγλσζηηθή αμία επηινγήο, εηδηθά φηαλ 

ζηαζκηζηνχλ κε βάζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάζε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία κέζσ δηεμνδηθήο αλάιπζεο ηεο εξγαζίαο.
30

 Παξφιε ηελ ακθηζβήηεζε πνπ 

ζπλνδεχεη ηα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο, εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, κε 

απνδεδεηγκέλε σζηφζν κηθξφηεξε αληηθεηκεληθφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο δνθηκαζίεο 

λνεκνζχλεο. 

 

 Σεζη επηδόζεσο (Work sample tests) 

Πξφθεηηαη γηα δνθηκαζίεο θαηά ηηο νπνίεο νη ππνςήθηνη θαινχληαη λα 

δηεθπεξαηψζνπλ εξγαζίεο / θαζήθνληα παξφκνηα κε απηά πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζηελ 

κειινληηθή ηνπο εξγαζία. Απφ δεθαεηίεο ζεσξείηαη φηη θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζεηηθή 
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πξνβιεπηηθή αμία γηα ηελ κειινληηθή απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη επνκέλσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα. Θεσξνχληαη απφ ηηο πιένλ αληηθεηκεληθέο κεζφδνπο, 

θαζψο εμαξηψληαη ειάρηζηα απφ ηπρφλ πξνηηκήζεηο / πξνθαηαιήςεηο ησλ εμεηαζηψλ. 
31

 

Σειεπηαία σζηφζν, φιν θαη πιεζαίλνπλ νη δεκνζηεχζεηο πνπ ζεσξνχλ φηη νη δνθηκαζίεο 

επηδφζεσο πνιιέο θνξέο πάζρνπλ απφ ζνβαξά κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο  είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ θξαηνχζα ζεψξεζε. 

Αθφκα θαη έηζη, ε πιεηνςεθία ηα ζπγθαηαιέγεη ζηηο πιένλ αμηφπηζηεο δνθηκαζίεο 

επηινγήο.
32 

 

 Κέληξα αμηνιόγεζεο (Assessment centers)  

Αλαπηχρζεθαλ φηαλ έγηλε θαηαλνεηφ πσο κηα ζπλέληεπμε ή έλα ηεζη 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ δελ επαξθνχλ γηα λα ζθηαγξαθήζνπλ πιήξσο ην πξνθίι ελφο 

ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ. Σα θέληξα αμηνιφγεζεο κε ην ζπλδπαζκφ κεζφδσλ πνπ 

δηαζέηνπλ, ππφζρνληαη λα ζπκβάιινπλ ζην λα απνθεπρζνχλ νη εζθαικέλεο απνθάζεηο 

ηφζν ζηηο δηαδηθαζίεο ζηξαηνιφγεζεο, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε / εμέιημε πξνζσπηθνχ, 

θαζφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά θαη γηα ηελ πξνψζεζε πθηζηάκελσλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ηεξαξρηθά αλψηεξεο ζέζεηο. Απνηεινχλ κηα ζχλζεηε δηεξγαζία ε νπνία ζπλδπάδεη 

ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο επηινγήο, ψζηε λα επηηχρεη ηελ θαηά ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο, ηελ ζπκπεξηθνξά θαη 

ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα δηαθξίλεη απηνχο πνπ 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ νινθιεξσκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηεο κειινληηθήο ηνπο 

εξγαζίαο.
33

 ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, κέζεο δηάξθεηαο κίαο έσο ηξηψλ εκεξψλ, 

ζπκκεηέρεη ζπλήζσο κηθξφο αξηζκφο ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ, ππφ ηελ επίβιεςε ησλ 

θαηάιιεισλ αμηνινγεηψλ. Πεξηιακβάλεη δηαθφξσλ εηδψλ δνθηκαζίεο, ζπλεληεχμεηο θαη 

πξνζνκνηψζεηο εξγαζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ  λα απνηππσζεί ε θαηά ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. Θεσξείηαη ζχκθσλα κε 
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ηελ βηβιηνγξαθία, ε πιένλ πιήξεο, δίθαηε, αληηθεηκεληθή θαη  επέιηθηε κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο.
34

 

 

πλνπηηθά, αμηνινγψληαο ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο επηινγήο σο πξνο ηελ 

ηειηθή πξνβιεπφκελή ηνπο αμία, ε θαηάηαμή ηνπο ζε κηα εληαία θιίκαθα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε αθφινπζε : 

 

Πίλαθαο 5 : Δληαία θιίκαθα απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κεζόδσλ επηινγήο 
27 
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ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΗ ΤΓΔΙΑ 

 

Παγθόζκην Πεξηβάιινλ 

 

Η ζπλερήο θαη εληππσζηαθή εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ηεο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αικαηψδε άλνδν ηνπ θφζηνπο ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

θαη ηηο απμεκέλεο  πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο γηα παξνρή πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ, δεκηνχξγεζε θαηλνθαλείο πξνθιήζεηο ζηελ δηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ πγείαο.  

Σα λνζνθνκεία απνηεινχλ ζηηο εκέξεο καο ηνλ πιένλ πνιχπινθν ηχπν νξγαληζκνχ, κε 

ηελ πξφνδν ηεο ηαηξηθήο λα πξνζζέηεη ζπλερψο ζηελ πνιππινθφηεηα απηή. Έλα γεληθφ 

λνζνθνκείν ηθαλνχ κεγέζνπο – δπλακηθφηεηαο 300 θιηλψλ - κπνξεί λα απαζρνιεί έσο 

θαη 3000 εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζε κηα αζχιιεπηεο επξχηεηαο γθάκα 

θαζεθφλησλ – απφ ηνλ εμεηδηθεπκέλν ζε φγθνπο εγθεθάινπ λεπξνρεηξνπξγφ έσο ηνλ 

λπθηεξηλφ θχιαθα. Αλάκεζα ηνπο πιεζψξα επαγγεικαηηψλ απφ δηάθνξεο 

επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, ηαηξνί, λνζειεπηέο, θπζηνζεξαπεπηέο, δηαηηνιφγνη, 

ηξαπεδνθφκνη, κάγεηξεο, ινγηζηέο, θαζαξηζηέο, κηα αηειείσηε αιπζίδα αλζξψπσλ νη 

νπνίνη νθείινπλ λα εξγάδνληαη ζπληεηαγκέλα πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα ιεηηνπξγεί 

απνηειεζκαηηθά.
35

  

Η πνιππινθφηεηα απηή, ζε ζπλάξηεζε κε άιινπο παξάγνληεο, δεκνγξαθηθνχο 

θαη νηθνλνκηθνχο, έρνπλ νδεγήζεη ζε δξακαηηθή αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα 

πιεξέζηεξα ζηνηρεία, ηα έμνδα ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο αλήιζαλ ζηνλ αζηξνλνκηθφ πνζφ 

ησλ 2.3 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2008, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 16,2 % ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο (απφ 714 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 1990 θαη 253 ην 

1980). Απφ απηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ - 31% - νθείιεηαη ζηηο δαπάλεο λνζειείαο ζε 

λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.
36
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Απφ ηα αλσηέξσ γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα ηεο θαηά ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηφζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. θνπφο ηεο 

δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηελ αθνζίσζε, ηελ απηαπάξλεζε, ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ηελ επειημία κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο απφδνζεο, κεγαιχηεξεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κηθξφηεξνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, κε θχξην γλψκνλα  ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. 

 

 

Δζσηεξηθό θαη Δμσηεξηθό Πεξηβάιινλ 

 

Τπάξρνπλ κείδνλεο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, δηαθνξεηηθνί ζε θάζε ρψξα, θαη κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο. 

 

 Μείδνλεο εμσηεξηθνί παξάγνληεο : 

 Οηθνλνκία:  Αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ, πνζνζηφ απηνχ πνπ δαπαλάηαη ζηελ 

πγεία, επίπεδν εηζνδήκαηνο, πιεζσξηζκφο, αλεξγία. 

 Κνηλσλία:  Δθπαίδεπζε, πνηφηεηα δσήο, επίπεδν παξνρψλ πγείαο. 

 Πνιηηηθή – λνκνζεζία: Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πξνο 

δεκφζην / ηδησηηθφ ηνκέα, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, λνκνζεζία. 

 Σερλνινγία: Αλάπηπμε λέσλ ηαηξηθψλ ηερληθψλ, εμνπιηζκνχ, θαξκάθσλ. 

 Πεξηβάιινλ: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε κνλάδσλ πγείαο. 
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 Μείδνλεο εζσηεξηθνί παξάγνληεο : 

 Αζζελείο:  Απνηεινχλ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Πξνκεζεπηέο: Αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ, ππεξεζηψλ, ηερλνινγηψλ, 

απαξαίηεησλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αληαγσληζηέο:  Οξγαληζκνί πνπ πξνζθέξνπλ αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. 

 Ρπζκηζηέο: Δζληθή λνκνζεζία, δεκφζηνη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, ηδησηηθέο 

εηαηξείεο αζθάιηζεο, θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ. 
16

 

 

Οη αιιειεπηδξάζεηο ησλ νξγαληζκψλ πγείαο κε ηνπο πνηθίινπο εμσηεξηθνχο θαη 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο απεηθνλίδνληαη ζρεκαηηθά ζηνλ πίλαθα 6 : 

 

Πίλαθαο 6 : Οη νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηνπο νξγαληζκνύο 

πγείαο 
16
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Σν λνζειεπηηθό επάγγεικα 

 

ηνλ Διιεληθφ ρψξν νη λνζειεπηέο πξνέξρνληαη απφ ηκήκαηα παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο (Α.Δ.Ι.), ζρνιέο ηερληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Ι.), ηλζηηηνχηα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Ι.Δ.Κ.). χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5.2 Β ηνπ 

Νφκνπ 1579/1985 γηα ηνπο λνζειεπηέο / λνζειεχηξηεο ηζρχνπλ ηα εμήο 
37

 :
 
 

Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ, θαζηεξψλεηαη ν επαγγεικαηηθφο 

ηίηινο ηνπ λνζειεπηή / λνζειεχηξηαο  ζηνπο πηπρηνχρνπο ή δηπισκαηνχρνπο ησλ : 

  Σκεκάησλ  λνζειεπηηθήο Α.Δ.Ι. 

  Ννζειεπηηθψλ ηκεκάησλ Σ.Δ.Ι. 

  Σέσο αλσηέξσλ ζρνιψλ αδειθψλ λνζνθφκσλ, επηζθεπηξηψλ αδειθψλ 

λνζνθφκσλ, αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ, θαη Κ.Α.Σ.Δ.Δ. 

 Ιζφηηκσλ ζρνιψλ αιινδαπήο ησλ αλσηέξσ  

 

Δπηπξνζζέησο, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ'αξηζ.210/ΦΔΚ Α'/165 24-7-2001, 

ζηνπο θαηφρνπο δηπιψκαηνο Ο.Δ.Δ.Κ. επηπέδνπ Μεηα-δεπηεξνβάζκηαο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο εηδηθνηήησλ λνζειεπηηθήο θαη ζηνπο θαηφρνπο πηπρίνπ ησλ Σ.Δ.Δ. Α΄ θαη 

Β΄ θχθινπ ηεο εηδηθφηεηαο „Βνεζψλ Ννζειεπηψλ‟, ρνξεγείηαη άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο βνεζνχ λνζειεπηή. 
37

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα θαζήθνληα, ζηελ πξάμε δελ πθίζηαληαη 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηηο βαζκίδεο Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι., νη απφθνηηνη ησλ νπνίσλ 

ραξαθηεξίδνληαη σο „λνζειεπηέο‟, ελψ δηαθνξνπνηνχληαη νη ππφινηπεο βαζκίδεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη „βνεζνί λνζειεπηέο‟. Οη απφθνηηνη Α.Δ.Ι. λνζειεπηηθήο έρνπλ 
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πξνβάδηζκα φζνλ αθνξά ηελ δηνηθεηηθή ηνπο αλέιημε ζηνλ βαζκφ ηνπ πξντζηακέλνπ, 

ελψ ππάξρεη θαη κηθξή κηζζνινγηθή δηαθνξά έλαληη ησλ απνθνίησλ Σ.Δ.Ι. 

Αληίζηνηρε δηαβάζκηζε ππάξρεη ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα άιισλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Καλαδά, ππάξρνπλ νη εμήο 

βαζκίδεο λνζειεπηηθήο : 

  Registered Nurse (RN) 

  Licensed Vocational Nurse (LVN), Licensed Practical Nurse (LPN) ή State 

Enrolled Nurse (SEN) 

  Nursing Assistant (ΝΑ) 

ε θάζε βαζκίδα αληηζηνηρεί δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε, θαζεθνληνιφγην, επζχλε θαη 

κηζζνδνζία, κε αλψηεξεο ζηελ ηεξαξρία λα βξίζθνληαη νη Registered Nurses. 

Οη λνζειεπηέο απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε ζηαζεξά ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη 

εηδηθφηεξα ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ καδί κε ηνπο ηαηξνχο. πληζηνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ έξρνληαη ζε άκεζε θαη ζπλερή επαθή κε ηνπο αζζελείο. Δίλαη νη 

πξψηνη απνδέθηεο ηεο θάζε πιεξνθνξίαο θαη θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πξψηνη ην 

νπνηνδήπνηε  πξφβιεκα, πεξηζηαηηθφ ή παξάπνλν. 

ε νπνηνηδήπνηε άιιν εξγαζηαθφ θιάδν ε χπαξμε αλεπαξθνχο ζε αξηζκφ ή 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη πξνβιεκαηηθή ή κεησκέλε απφδνζε 

ηνπ ηκήκαηνο. Δηδηθά ζηνλ ρψξν ηεο λνζειεπηηθήο, αληίζηνηρα πξνβιήκαηα κπνξνχλ 

λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηε δσή ησλ αζζελψλ. Πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ 

θαηαδείμεη κε ζαθήλεηα, φηη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ειιηπή ζηειέρσζε 

πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ είηε ζε αξηζκφ είηε ζε επάξθεηα πξνζφλησλ λνζειεπηψλ, θαη 

ζηελ έθβαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ. Απηφ απνθηά αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία 

εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε ηκήκαηα απμεκέλεο  ή εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο (εληαηηθέο 

κνλάδεο ζεξαπείαο, θέληξα εγθαπκάησλ, ζηεθαληαίεο κνλάδεο θηι).
38, 39

 Δπηπξνζζέησο, 
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νη ππεξεζίεο πνπ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ παξέρεη ζηνπο αζζελείο, δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηηο ζπλζήθεο λνζειείαο ηνπο. 
40

 

Η παξάκεηξνο απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα φιεο ηηο κνλάδεο πγείαο, απνθηά 

φκσο βαξχλνπζα δηάζηαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πγείαο, φπνπ ιφγσ ηνπ εληνλφηαηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απνηειεί κείδσλ 

δεηνχκελν. 

 

 

Γηαζεζηκόηεηα  Ννζειεπηηθνύ  Πξνζσπηθνύ  

 

Άκεζα ζρεηηδφκελε κε ηελ παξνχζα κειέηε θαη κείδσλ πξφθιεζε γηα ηα 

ηκήκαηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, απνηειεί ε δηεζλψο δηαπηζησκέλε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο, έιιεηςε πνπ εληνπίδεηαη ηφζν ζε αλαπηπγκέλεο φζν 

θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Σν πξφβιεκα ηεο αλεπάξθεηαο λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ζηπινβάηε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, απνθηά ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο, ζε 

ζεκείν πνπ λα δηαθπβεχεηαη ε αζθαιήο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο.
41

 

Οη αηηίεο ηνπ εληνπίδνληαη ζηελ απξνζπκία εξγαδνκέλσλ λα εξγαζηνχλ ζηνλ 

θιάδν, αθελφο ιφγσ ηνπ ηδηαηηέξσο απαηηεηηθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο, ησλ δχζθνισλ 

εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζρεηηθά ρακειψλ απνδνρψλ, θαη αθεηέξνπ ιφγσλ ησλ 

απμεκέλσλ κειινληηθψλ αλαγθψλ. ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ε λνζειεπηηθή απνηειεί 

ηνλ θιάδν εξγαζίαο κε ηνλ πςειφηεξν πξνβιεπφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο γηα ηα έηε 

2008-2018.
42 

Τπνινγίδεηαη φηη κφλν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ην 2025 ζα ππάξμεη 

ηεξάζηηα έιιεηςε δηπισκαηνχρσλ λνζειεπηψλ (ηεο ηάμεσο κεγέζνπο ησλ 500000!) 

εθφζνλ ε ηάζε δελ αλαζηξαθεί. ηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ έιιεηςε απηή 

απνηεινχλ ε ζπλερήο χπαξμε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηα πςειά πνζνζηά 

κεηαθηλήζεσο εξγαδνκέλσλ, ε ζρεηηθή άλνδνο ησλ ακνηβψλ θαη ε ειιηπήο πιήξσζε 
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ησλ ζρνιψλ λνζειεπηηθήο κε λένπο ζπνπδαζηέο.
43  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, ε κέζε ειηθία ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ απμάλεηαη ζπλερψο. Ο κέζνο φξνο 

ειηθίαο ησλ δηπισκαηνχρσλ λνζειεπηψλ βξίζθεηαη πιένλ ζηα 47 έηε, κε ην 45% ηνπ 

δπλακηθνχ λα είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ θαη κφιηο ην 29,5%  θάησ ησλ 40 εηψλ.
44 

Η κεηαλάζηεπζε εξγαδνκέλσλ πγείαο, θπξίσο λνζειεπηψλ, πνπ παξαηεξείηαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε απμαλφκελε έληαζε, είλαη κηα επίπησζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ζηελ έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Η ξνή ησλ εξγαδνκέλσλ ιακβάλεη ρψξα απφ 

ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πξνο ηηο αλαπηπγκέλεο, κε ζπλέπεηα νη ειιείςεηο λα 

απνθηνχλ ηξαγηθέο δηαζηάζεηο ζηηο πξψηεο κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ 

θαηνίθσλ.
45

 χκθσλα κε έγθπξνπο ππνινγηζκνχο, ππάξρεη έιιεηςε 4,6 εθαηνκκπξίσλ 

εξγαδνκέλσλ πγείαο, 1,6 κφλν ζηελ Αθξηθαληθή Ήπεηξν, ελψ ζπλνιηθά 56 ρψξεο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο έρνπζεο θξηηηθέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθφ. Ο  Παγθφζκηνο 

νξγαληζκφο πγείαο (WHO) ίδξπζε ην 2006 ην Human Resources for Health Program, ζε 

κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο.
46, 47

 

 

 

Η Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

Ο ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θαη δπλακηθφηεξα αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Λφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, αιιά θαη  ηνπ αξηζκνχ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πνπ απαζρνιεί, επεξεάδεη ηελ εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα. Σν ειιεληθφ 

ζχζηεκα πγείαο σζηφζν, βξίζθεηαη ζε ζπλερή θξίζε, κε ζπλέπεηα λα δηαθπβεχεηαη ε 

πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ, αιιά θαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. 
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Σν Διιεληθφ Δζληθφ χζηεκα Τγείαο βξίζθεηαη απφ ηεο ηδξχζεψο ηνπ 

αληηκέησπν κε πιεζψξα πξνβιεκάησλ νξγαλσηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ππνδνκήο, 

λννηξνπίαο εξγαδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα ππνρσξεί ζπλερψο ε πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη λα κελ απνιακβάλεη πιένλ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια, ν ηδησηηθφο ηνκέαο πγείαο αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα, 

αληαπνθξηλφκελνο ζηελ αλάγθε ηνπ πιεζπζκνχ γηα πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο πγείαο. 

Σεξάζηηα ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνζέδσζε ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, κε ηελ εμαζθάιηζε παξνρήο 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, πνπ νδήγεζε ζε ζρεηηθή απνθφξηηζε ησλ 

δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ. Αιιά θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο πγείαο ζηε ρψξα καο, 

παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, θαζφζνλ βξίζθεηαη ζε δηαξθή αληηπαξάζεζε κε ηηο αλάγθεο 

ησλ αζζελψλ θαη κε ηε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα.  

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Hellastat (Κιαδηθή Μειέηε Τπεξεζηψλ 

Τγείαο, Οθηψβξηνο 2010), ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 4 εηζεγκέλσλ ηδησηηθψλ 

νκίισλ πγείαο ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010 εκθάληζε ππνρψξεζε 8,5% ζε εηήζηα βάζε, 

ηε ζηηγκή πνπ βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο αγνξάο ε δηαθίλεζε αζζελψλ ζηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο παξνπζηάδεηαη απμεκέλε έσο θαη θαηά 20-30% . 

Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηηο δπζρέξεηεο πνπ πξνθαιεί  ε ρακειή επάξθεηα ζε 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 
48

 

Η έιιεηςε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, απνηειεί δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηνπ 

Διιεληθνχ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, κε ηάζεηο ζπλερνχο επηδείλσζεο. Σν κνληέιν 

αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κε ηελ ίδξπζε 

κνλάδσλ πγείαο ζε θάζε λνκφ θαη πεξηθέξεηα, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πνιπδηάζπαζε 

ηνπ δπλακηθνχ. Μνινλφηη νη ζχγρξνλεο επηηαγέο νξίδνπλ ηελ δεκηνπξγία πνιπδχλακσλ, 

θαιά νξγαλσκέλσλ κνλάδσλ πγείαο, ηθαλψλ λα αληηκεησπίζνπλ νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα ησλ αζζελψλ, ζηελ Διιάδα δηαηεξείηαη πιεζψξα κηθξψλ λνζνθνκείσλ, 
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θέληξσλ πγείαο, ηαηξείσλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, αγξνηηθψλ ηαηξείσλ, κε 

αληίζηνηρε δηάζπαζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ.  Σν πξνζσπηθφ απηφ ην ζηεξνχληαη ηα 

κεγάια δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηνλ 

κεγαιχηεξν θφξην εξγαζίαο. Μέζα ζηνλ θπθεψλα απηφ, νη ηνπνζεηήζεηο, νη 

κεηαθηλήζεηο θαη νη πξναγσγέο ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ δηεπζεηνχληαη κε θάζε 

άιιν παξά αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, δεκηνπξγψληαο επηπξφζζεηεο αληζνξξνπίεο. 

Η θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη ζπλερψο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ, ηεο απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 

κεγάινπ αξηζκνχ απηνχ θαη ηεο ειιηπνχο αλαπιήξσζήο ηνπ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ.
41

 Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ην θνπξαζκέλν, ειιηπέο πξνζσπηθφ, λα 

θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ρσξίο δπλάκεηο, θίλεηξα ή πξννπηηθέο ζε έλα ζπλερψο 

απμαλφκελν θφξην εξγαζίαο κέζα ζε έλα δπζκελέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Σα αλσηέξσ 

δελ απνηεινχλ ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο, θαζψο αληίζηνηρεο 

ηάζεηο εθδειψλνληαη θαη ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο.
49

 

Η ηξέρνπζα ζπγθπξία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο είλαη 

δηαθνξεηηθή γηα ηνπο αζζελείο, φρη φκσο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πγείαο θαη δε γηα ηνπο 

λνζειεπηέο. Οη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πγεία επηδίδνληαη 

ζε εληνλφηαην αληαγσληζκφ, ελψ ηα απνηειέζκαηά ηνπο επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ 

ηελ παξαηεηλφκελε νηθνλνκηθή δπζπξαγία. Οη νθεηιέο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ 

πξνο ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ έρνπλ θηάζεη ζε δπζζεψξεηα χςε, κε 

απνηέιεζκα απηέο λα θαηαθεχγνπλ ζε κεγάιεο πεξηθνπέο θφζηνπο. Γεδνκέλεο ηεο 

πςειήο δαπάλεο πνπ ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαηαιακβάλεη ζηα ζπλνιηθά 

ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηθνπέο ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ζε 

ζεκείν ψζηε ε θαζεκεξηλή εξγαζία λα θαζίζηαηαη ζρεδφλ εμνπζελσηηθή. Η 

επηπξφζζεηε πίεζε πνπ ππάξρεη γηα θαιή απφδνζε θαη ε θαζεκεξηλή ινγνδνζία, 

δπζαλάινγε απηήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δεκηνπξγεί έληνλεο πηέζεηο ζηνπο 
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εξγαδφκελνπο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ λνζειεπηψλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα επηζπκνχλ θαη επηδηψθνπλ ηελ κεηαπήδεζή ηνπο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, παξφια ηα 

δεδνκέλα πξνβιήκαηα θαη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ 

εθεί. 

ην πιαίζην απηφ, νη ηδησηηθέο θιηληθέο είλαη ζπλερψο αληηκέησπεο κε ην θάζκα 

ηεο απνρψξεζεο εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη κάιηζηα ησλ πνιπηηκφηεξσλ εμ‟ απηψλ, ησλ 

πιένλ πεπεηξακέλσλ, θαη ηελ πξφδειε αλάγθε αλαπιεξψζεψο ηνπο ε νπνία 

επηηπγράλεηαη ζπλήζσο κε πξνζσπηθφ άλεπ αμηφινγεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Ο 

αληαγσληζκφο θαη ε ζπλερήο επέθηαζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, έρνπλ νδεγήζεη θαη ζηελ 

κεηαθίλεζε ζηειερψλ κεηαμχ ηδησηηθψλ κνλάδσλ, εηο βάξνο θπξίσο ησλ θιηληθψλ 

κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο έρεη ζαλ 

ηειηθφ ζηφρν λα εμαζθαιίζεη φηη “ν θαηάιιεινο επαγγεικαηίαο πγείαο ζα βξίζθεηαη 

ζηε θαηάιιειε ζέζε, θαηέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο νπνηαδήπνηε ζηηγκή απηφ 

θαηαζηεί αλαγθαίν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κε ηνλ ηδαληθφηεξν ηξφπν ε πγεία ησλ 

πνιηηψλ” Fried  (1997).
50  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ζηηο κνλάδεο  πγείαο αληηκεησπίδεη  ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επαίζζεηε απνζηνιή ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. Η 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, νθείιεη λα βξεη ηξφπνπο λα νξγαλψζεη θαη λα 

ζπληνλίζεη πνιπάξηζκεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, κε εληειψο δηαθνξεηηθά επίπεδα 
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εθπαίδεπζεο, πξνζφληα, εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε, ψζηε λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε 

θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Η εμέιημε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο κε ηελ νινέλα απμαλφκελε 

εμεηδίθεπζε πνπ ζπλεπάγεηαη, επηηείλεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ηεο πξνζπάζεηαο απηήο 

θαζψο αλαθχπηνπλ επηπξφζζεηεο αλάγθεο ελζσκάησζεο λέσλ νκάδσλ εξγαδνκέλσλ κε 

θαηλνχξγηα θαζήθνληα ή εηδηθεχζεηο ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο. Η ζηειέρσζε ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο παξνπζηάδεη επηπξφζζεηεο πξνθιήζεηο, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ. 

Η ζεκαληηθφηεξε νηθνλνκηθή παξάκεηξνο εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο πσο ην 

ιεηηνπξγηθφ έμνδν ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζπρλά ηελ 

κεγαιχηεξε δαπάλε γηα έλα κεγάιν λνζειεπηηθφ ίδξπκα. ε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην 

αλσηέξσ, βξίζθεηαη ην πξφβιεκα ηεο θαηάιιειεο θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ησλ λνζειεπηψλ. Οη δηπισκαηνχρεο 

λνζνθφκεο (Registered Nurses - RNs), ε χπαξμε ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ζε 

θάζε ηκήκα θαζψο είλαη εθπαηδεπκέλεο λα αληαπεμέιζνπλ ζε νηαδήπνηε αλάγθε 

παξαζηεί, ιακβάλνπλ εκθαλψο πςειφηεξεο ρξεκαηηθέο απνδνρέο απφ ηηο βνεζνχο 

λνζειεχηξηεο.
51

 

 

 

Αξηζκόο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ  

 

Δθηεηακέλε έξεπλα έρεη δηελεξγεζεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηνλ  

πξνζδηνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ επηπέδνπ ζηειέρσζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζηηο κνλάδεο πγείαο. Οη πεξηζζφηεξεο  κειέηεο  αληηκεησπίδνπλ ην δήηεκα έρνληαο σο 

κνλάδα αλαθνξάο ηελ αλαινγία λνζειεπηψλ / αζζελείο, ψζηε λα πξνθχπηνπλ νκνεηδή 

απνηειέζκαηα.  
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Η αλαινγία λνζειεπηψλ πξνο αζζελή, φζν απνθιίλεη ηνπ ηδαληθνχ απμάλεη ηνλ 

θφξην εξγαζίαο ηνπο κε εθζεηηθά απμαλφκελν ξπζκφ. πλέπεηα ηεο βαξχηεηαο ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο απνηειεί ε ρακειφηεξε πνηφηεηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνπο 

αζζελείο ε νπνία κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη : 

 

Γηα ηνπο αζζελείο 

 Γπζρέξεηεο ζηελ ελαζρφιεζε κε δεηήκαηα πξνζσπηθήο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο 

 Γπζθνιία ζηελ εθαξκνγή ησλ θαζηεξσκέλσλ πξνηχπσλ  λνζειείαο (best-

practice standards) 

 Μεησκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ απφ ηηο ζπλζήθεο λνζειείαο 
40 

 Αχμεζε ησλ επηπινθψλ θαηά ηελ λνζειεία ησλ αζζελψλ (ινηκψμεηο, πηψζεηο 

θηι) 
52 

 Αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ αζζελψλ. Απνηειεί ζηαζεξφ εχξεκα ζε 

πνιπάξηζκεο κειέηεο ην νπνίν ππνγξακκίδεη ηηο κείδνλεο επηπηψζεηο ηεο 

έιιεηςεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 
38

 

Γηα ηνπο λνζειεπηέο 

 Υακειφηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία 

 Απμεκέλα πνζνζηά δπζαξέζθεηαο  

 Απμεκέλα πξνβιήκαηα πγείαο ησλ λνζειεπηψλ  

 Απμεκέλα πνζνζηά παξαίηεζεο – αλαδήηεζεο άιιεο εξγαζίαο 
53 

Η πιεζψξα θαη πνιππινθφηεηα ησλ παξαγφλησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηελ έθβαζε ηεο πγείαο ησλ 

αζζελψλ, απνηππψλνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα 
54 

: 
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Πίλαθαο 7 : Πιαίζην δηαζύλδεζεο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο έθβαζεο 

ησλ αζζελώλ  

 

 

 

Η θξηζηκφηεηα ηεο χπαξμεο ηθαλνχ αξηζκνχ πξνζσπηθνχ θαζηζηά επηηαθηηθή 

ηελ ιήςε δχζθνισλ απνθάζεσλ ζε πεξηπηψζεηο αλεπαξθνχο πιεξψζεσο. Οη ππεχζπλνη 

δηνίθεζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο, πνιιέο θνξέο θέξνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απμήζνπλ ην 

σξάξην εξγαζίαο ηνπ πθηζηακέλνπ δπλακηθνχ ζηα φξηα ηεο λνκνζεζίαο (ή αθφκα θαη 

θαηά παξάβαζε απηήο) ή λα πξνζιάβνπλ πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ κε ηα δεδνκέλα 

πξνβιήκαηα επάξθεηαο θαη πξνζαξκνγήο. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα θιείζνπλ νιφθιεξα ηκήκαηα ή πηέξπγεο εθφζνλ ν πθηζηάκελνο αξηζκφο 

λνζειεπηψλ δελ επαξθεί ψζηε απηά λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα. Οη νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο απφ κηα ηέηνηα απφθαζε νθείινπλ λα ζηαζκίδνληαη κε ηνλ 

θίλδπλν πνπ ε ιεηηνπξγία κε κεησκέλν πξνζσπηθφ ελέρεη γηα ηνπο αζζελείο. 
44
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 Η πνιππινθφηεηα ησλ επηδξάζεσλ ηεο έιιεηςεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ, ζηνπο λνζειεπηέο, ζηνπο αζζελείο θαη ζηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ νξγαληζκψλ πγείαο απεηθνλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα 
55 

: 

 

Πίλαθαο 8 : Η έιιεηςε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη νη επηπηώζεηο ζηνπο 

αζζελείο, ζηνπο λνζειεπηέο θαη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ νξγαληζκώλ 

 

 

 

Δθηεηακέλε έξεπλα ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη κεηα-αλαιχζεηο 

ζηνηρείσλ έρνπλ πιένλ θαηαιήμεη ζε ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, αλαδεηθλχνληαο ηελ 

βέιηηζηε αλαινγία λνζειεπηψλ πξνο αζζελείο κε θξηηήξην ηελ έθβαζε ηεο πγείαο 

απηψλ. Η βαξχηεηα ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ηέηνηα, ψζηε ην 1999 ε Πνιηηεία ηεο 

Καιηθφξληαο φξηζε ππνρξεσηηθέο ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο γηα ηα λνζνθνκεία ηεο 

επηθξάηεηάο ηεο, αθνινπζνχκελε απφ πνιπάξηζκεο άιιεο Πνιηηείεο.
56

 Γηα πξψηε θνξά 

νξίζηεθε λνκνζεηηθά ε αλαινγία λνζειεπηψλ αλά αζζελή. ηα γεληθά ηκήκαηα ησλ 
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λνζνθνκείσλ (παζνινγηθφ, ρεηξνπξγηθφ θηι) θαζνξίζηεθε ζην 1 πξνο 5, ζηα ηκήκαηα 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 1 πξνο 4, ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο 1 πξνο 2, ελψ 

ζηηο αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ 1 πξνο 1. χκθσλα κε πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ε 

βέιηηζηε αλαινγία ζηα γεληθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ, είλαη αθφκα ρακειφηεξε –   

1 λνζειεπηήο πξνο 4 αζζελείο, θαζψο γηα θάζε επηπξφζζεην αζζελή άλσ ησλ 

ηεζζάξσλ, ε ζλεζηκφηεηα  ζηηο 30 εκέξεο απμάλεηαη θαηά 7% .
39

  

Τπήξμαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ελζηάζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ησλ αλσηέξσ αλαινγηψλ, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ε 

γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηνπο ζα επηθέξεη ζηα ζπζηήκαηα πγείαο. Πξνθχπηνπλ σζηφζν 

ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην αληίζεην, φηη δειαδή ε αχμεζε ηεο αλαινγίαο παξφιν 

πνπ επηβαξχλεη ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα κε απμεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα, απνηειεί κηα 

απνδεθηή παξέκβαζε ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ιφγσ ηεο ειάηησζεο ησλ εκεξψλ 

λνζειείαο θαη ηεο κείσζεο ησλ ζαλαηεθφξσλ ζπκβάλησλ πνπ ζπλεπάγεηαη.
57

 

 

 

ύλζεζε λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 

Έηεξν κείδσλ ζέκα απνηειεί ν θαζνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Οη λνζειεπηέο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, πφζν κάιινλ φηαλ έρνπλ 

κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε θαη εξγαζηαθή εκπεηξία, κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

πιεζψξα θαηαζηάζεσλ, ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπο φκσο ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην 

αληίζηνηρν ηνπ βνεζεηηθνχ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Γεδνκέλεο ηεο έκθαζεο πνπ 

δίλεηαη πιένλ ζηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ππάξρεη ε ηάζε νη 

πεξηζζφηεξεο πξνζιήςεηο λα εζηηάδνληαη ζην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, εηο βάξνο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Η ηάζε απηή θηάλεη ζην αθξαίν ζεκείν λα 

απνιχνληαη λνζειεπηέο θαη ηηο ζέζεηο ηνπο λα θαηαιακβάλνπλ βνεζνί – κε 
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δηπισκαηνχρνη, πξαθηηθή κε άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε. Χζηφζν, ην θφζηνο εθπαίδεπζεο 

ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ θαη ε κεησκέλε απφδνζε απηψλ, θαζηζηά ζπλήζσο 

κεζνπξφζεζκα ηελ αλσηέξσ επηινγή νηθνλνκηθά αζχκθνξε. 

Ο θαζνξηζκφο ηεο ηδαληθήο αλαινγίαο πξνζσπηθνχ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο, πξνζφλησλ, ηθαλνηήησλ θαη εκπεηξίαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

βέιηηζηε ζρέζε απνηειεζκαηηθφηεηαο / θφζηνπο ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ησλ 

λνζειεπηηθψλ κνλάδσλ, απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα 

ε  Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο. Σν πξφβιεκα είλαη ζχλζεην 

θαζψο ππεηζέξρνληαη ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη. 

 Η έξεπλα γηα ηελ ηδαληθή ζχλζεζε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δπζηπρψο δελ 

έρεη θαηαιήμεη αθφκα ζε ζπγθεθξηκέλα, επξέσο απνδεθηά απνηειέζκαηα. Δλδεηθηηθά, 

ην Royal College of Nursing (RCN) πξνηείλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

απνηειείηαη απφ λνζειεπηέο κε ην ινηπφ 1/3 λα απνηειείηαη απφ βνεζνχο θξνληίδαο 

πγείαο.
58

 Τπάξρεη πιεζψξα κειεηψλ πνπ θαηαιήγνπλ  ζηελ πηνζέηεζε πςειφηεξεο ή 

ρακειφηεξεο αλαινγίαο. Απηφ ζπκβαίλεη ελ κέξεη ιφγσ κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζεηο “πξηλ θαη κεηά”, 

αμηνινγνχλ δειαδή ηηο κεηαβνιέο ζε ηκήκαηα φπνπ ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηξνπνπνηήζεθε, πξνζπαζψληαο λα εμαγάγνπλ ζπκπεξάζκαηα. Παξαηεξήζεηο σζηφζν 

πνπ εζηηάδνπλ ζε έλα ηκήκα ή ζε έλα λνζνθνκείν, δχζθνια κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ, 

ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

νκνγελνπνηεζνχλ. Έηζη ππάξρνπλ ζήκεξα κειέηεο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ 

θαηαιήγνπλ φηη ε αλαινγηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βνεζψλ λνζειεπηψλ νδήγεζε ζε 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ κε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηκεκάησλ, θαη άιιεο 

πνπ πξνεηδνπνηνχλ γηα ζαθή επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ λνζειείαο.
59

 

ε πξφζθαηε εθηεηακέλε κεηα-αλάιπζε ηεο επί ηνπ ζέκαηνο βηβιηνγξαθίαο, 

επηζεκαίλεηαη ε δπζθνιία ηεο ζπλνιηθήο απνηίκεζεο ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο ησλ 
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ζπλεπεηψλ ηεο αχμεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ο ππνινγηζκφο ηεο αχμεζεο 

ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξεη είλαη επρεξήο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ δπζρέξεηα απνηίκεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ  ηελ βειηησκέλε έθβαζε ηεο πγείαο 

ησλ αζζελψλ. Καηαδεηθλχεηαη επνκέλσο ε αλάγθε πεξαηηέξσ ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο 

θπξίσο επί ησλ έκκεζσλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, απφξξνηα ηεο ζεηηθήο εμέιημεο ηεο 

πγείαο ησλ αζζελψλ.
60

  

Δπί ηνπ πξαθηένπ ινηπφλ, είλαη αδχλαην λα θαζνξηζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε θαη 

εθαξκφζηκε αλαινγία κεηαμχ δηπισκαηνχρσλ θαη βνεζψλ λνζειεπηψλ, πνπ λα 

ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ βέιηηζηε απφδνζε θαη ζην κηθξφηεξν θφζηνο, θαζψο νη 

ζπλζήθεο θαη νη αλάγθεο πνηθίινπλ επξέσο αλάινγα κε ην ηκήκα, ηελ θιηληθή, ην 

λνζνθνκείν. Δλαπνηίζεηαη ζην εθάζηνηε ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ δηεχζπλζε λνζειεπηηθήο λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζηαζκίδνληαο ην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ κείσζε ηεο αλαινγίαο δηπισκαηνχρσλ 

λνζειεπηψλ κε ηελ κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
51

 

Οη φπνηεο επηινγέο δελ ζα πξέπεη λα αληηβαίλνπλ δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο λνζειεπηηθέο πξάμεηο πνπ ε θάζε νκάδα δηθαηνχηαη λα εθηειεί. Γηα 

παξάδεηγκα, δελ επηηξέπεηαη ζηηο βνεζνχο λνζειεχηξηεο λα ηνπνζεηνχλ θιεβηθνχο 

θαζεηήξεο ή λα ρνξεγνχλ ελδνθιεβίσο θάξκαθα, θαζψο απηά αλήθνπλ ζηηο εξγαζίεο 

πνπ νη δηπισκαηνχρεο λνζειεχηξηεο ππνρξενχληαη λα εθηειέζνπλ.  Θα πξέπεη λα είλαη 

εμαζθαιηζκέλνο ν απαξαίηεηνο αξηζκφο λνζειεπηψλ θάζε βαζκίδαο, ν νπνίνο λα 

επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. 
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Μίμε πξνζσπηθνύ / δεμηνηήησλ (staff-mix, skill-mix) 

 

Απάληεζε ζηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα, θηινδνμεί λα δψζεη ε εθαξκνγή ζηελ 

πξάμε ησλ ελλνηψλ ηεο θαηάιιειεο αλαινγίαο πξνζσπηθνχ (staff-mix) θαη ησλ κεηθηψλ 

δεμηνηήησλ (skill-mix). Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε πσο ε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο ζηειέρσζεο ησλ κνλάδσλ πγείαο κε βάζε ηηο αλσηέξσ αξρέο, απνηειεί κνλφδξνκν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ηαπηφρξνλε εθπιήξσζε ηφζσλ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ 

φζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα παξνρήο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε ην θαηά 

ην δπλαηφ κηθξφηεξν θφζηνο. Βαζηθή παξάκεηξνο πνπ νη έλλνηεο απηέο εηζάγνπλ είλαη 

απηή ηεο επειημίαο, ε νπνία επηηξέπεη ζην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σα αλσηέξσ απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9 : Σν πιαίζην γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πόξσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο 
61 
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Πξνθεηκέλνπ νη έλλνηεο ηεο αλάκημεο πξνζσπηθνχ κε πνιιαπιέο δεμηφηεηεο λα 

εθαξκνζηνχλ επηηπρψο ζηελ πξάμε, πξέπεη λα ηεξεζνχλ ζρνιαζηηθά  νη θιαζηθέο 

επηηαγέο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ε αλάιπζε 

εξγαζίαο, ε αλάιπζε ηεο ζέζεο θαη ε αλάιπζε ησλ πξνζφλησλ.  

Η αλάιπζε εξγαζίαο, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα νπνηνδήπνηε ζρεδηαζκφ 

θαη δηελεξγείηαη απφ εζληθνχο θνξείο, απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο λνζειεπηψλ, θαη 

απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ησλ εθάζηνηε κνλάδσλ πγείαο,  κε 

ζπλερήο αλαζεσξήζεηο ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη νη φπνηεο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο. Οη ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή θξνληίδα, 

πξνθαινχλ κε ηελ ζεηξά ηνπο αληίζηνηρεο πξνθιήζεηο ζηελ λνζειεπηηθή, θαη  έρνπλ 

νδεγήζεη ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίεο πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ην ηκήκα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. Αλαθχπηεη έηζη ε αλάγθε λα 

δεκνζηεχνληαη αλαιχζεηο εξγαζίαο γηα ην θάζε ηκήκα μερσξηζηά, γηα παξάδεηγκα 

λνζειεπηήο ρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο, λνζειεπηήο παηδηαηξηθνχ ηκήκαηνο λνζειεπηήο 

εληαηηθήο κνλάδαο θαξδηνρεηξνπξγηθήο, θηι.
62

   

Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ε αλάιπζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο γηα λνζειεχηξηα ζε 

Παζνινγηθφ ηκήκα ηδησηηθήο θιηληθήο ζηελ Θεζζαινλίθε 

 

Πίλαθαο 10: Αλάιπζε Θέζεο Δξγαζίαο Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

 

ΣΙΣΛΟ ΘΔΔΩ : ΝΟΗΛΔΤΣΡΙΑ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ : ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ 

ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ   : ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ 
 

ΣΜΗΜΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  ΣΟΠΟΘΔΙΑ     : ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ : 
ΑΔΙ/ΣΔΙ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :1/11/2010 

 

Θέζε εξγαζίαο  

Παζνινγηθφ ηκήκα ηδησηηθνχ λνζειεπηεξίνπ. 
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Πεξίιεςε 

Τπεχζπλε γηα ηελ λνζειεία ησλ αζζελψλ (αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ, παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ). Γηεθπεξαηψλεη 

γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο. 

 

Πξντζηάκελνο – πθηζηάκελνη 

Αλαθέξεηαη ζηελ πξντζηακέλε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο παζνινγηθήο 

θιηληθήο. 

Καζνδεγεί ηνπο ηξαπκαηηνθνξείο, ηνπο παξαζθεπαζηέο, ηνπο ηξαπεδνθφκνπο ηεο 

θιηληθήο. 

 

Απαηηνύκελεο γλώζεηο θαη εκπεηξία 

Πηπρίν λνζειεπηηθήο απφ ΣΔΙ ή ΑΔΙ. Δκπεηξία επηζπκεηή – φρη πξναπαηηνχκελε  

 

Αληηθείκελν εξγαζίαο 

 

Δξγαζία 

Μέζνο ρξόλνο 

ελαζρόιεζεο 

Ννζειεία – ρνξήγεζε θαξκάθσλ, αιιαγή ελδνθιέβησλ νξψλ, 

ηνπνζέηεζε ελδνθιεβίσλ θαζεηήξσλ θαη νπξνθαζεηήξσλ. 

3 ψξεο 

Μέηξεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ ησλ αζζελψλ / δηελέξγεηα 

ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ. 

1 ψξα 

 

Πξνζσπηθή πγηεηλή ησλ αζζελψλ (θαζαξηζκφο, αιιαγή ηκαηηζκνχ, 

πεξηπνίεζε). 

1 ψξα 

ηξψζηκν ησλ θξεβαηηψλ ησλ αζζελψλ θαη  αιιαγή θιηλνζθεπαζκάησλ. 2 ψξεο 

Δθηέιεζε δηαθφξσλ εθηάθησλ νδεγηψλ ησλ ηαηξψλ. 30 ιεπηά 

Καηαρψξηζε ζην δηθηπαθφ ζχζηεκα ηεο θιηληθήο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ 

θαη εμεηάζεσλ αλά αζζελή. 

40 ιεπηά 

Δλεκέξσζε απφ ηνπο λνζειεπηέο ηεο πξνεγνχκελεο βάξδηαο γηα ηπρφλ 

αμηφινγα ζπκβάληα –ελεκέξσζε ησλ λνζειεπηψλ ηεο επφκελεο βάξδηαο  

15 ιεπηά έθαζην 

 

 

Απαηηείηαη ε ζηελή  ζπλεξγαζία 1) ηεο δηνίθεζεο, πνπ ζα ζέζεη ηηο αλάγθεο - 

πθηζηάκελεο θαη κειινληηθέο - θαη ηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, 2) ηεο δηεχζπλζεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ζε πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο θαη 3) ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ πνπ 
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ζα θιεζεί λα ζπγθεξάζεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, λα αμηνπνηήζεη ηηο δεκνζηεπκέλεο 

αλαιχζεηο, λα ιάβεη ππφςε ηεο ηπρφλ λνκηθέο παξακέηξνπο θαη λα εθαξκφζεη ηελ 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή. Έρνπλ πξνηαζεί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο ησλ 

αλσηέξσ πξνβιεκάησλ. Καλέλαο δελ κπνξεί λα απαληήζεη κε πιεξφηεηα, θαζψο φινη 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο. Ο ζπλδπαζκφο σζηφζν πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο, δπλεηηθά 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηηο νξζφηεξεο απνθάζεηο. 

 

 

Μέζνδνη πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 

1. Πξνζέγγηζε ηεο επαγγεικαηηθήο θξίζεο (professional judgment approach) 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ιακβάλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ε απφθαζε λα 

ζηειερσζνχλ ηα λνζειεπηηθά ηκήκαηα κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ηκήκα ηνπ ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε 

απνθαζίδεηαη λα ζηειερσζεί κε 3 άηνκα λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην πξσηλφ θαη 

απνγεπκαηηλφ σξάξην εξγαζίαο θαη κε 2 άηνκα ζην βξαδηλφ.  Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

εθαξκφδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ειιεληθά λνζνθνκεία θαη θξίλεηαη απιή, γξήγνξε θαη 

νηθνλνκηθή. Χζηφζν παξνπζηάδεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα, κε θπξηφηεξν ηελ απνπζία 

ηεο απαξαίηεηεο επειημίαο πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ,  απφ ηελ βαξχηεηα 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ αλά πάζα ζηηγκή κεηαβάιιεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο. 

Δλδεηθηηθφ πιάλν εξγαζίαο κε ηελ πξναλαθεξζείζα κέζνδν παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα 
63 

: 
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Πίλαθαο 11: Ώξεο εξγαζίαο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε ηκήκα  εηθνζηηεηξάσξεο 

ιεηηνπξγίαο  

 

Ωξάξην εξγαζίαο       ύλζεζε πξνζσπηθνύ ύλνιν εβδνκάδνο 

Πξσηλό 07:00-15:00 

3 λνζειεπηέο                      

3 βνεζνί λνζειεπηέο                   

8 ψξεο εξγαζίαο                 

7 εκέξεο 

3*8*7=168 ψξεο 

3*8*7=168 ψξεο 

Απνγεπκαηηλό 15:00-23:00 

2 λνζειεπηέο                      

2 βνεζνί λνζειεπηέο                                    

8 ψξεο εξγαζίαο                 

7 εκέξεο 

2*8*7=112 ψξεο 

2*8*7=112 ψξεο 

Βξαδηλό 23:00-07:00 

2 λνζειεπηέο                      

1 βνεζφο λνζειεπηήο                                                 

8 ψξεο εξγαζίαο                 

7 εκέξεο 

2*8*7= 112 ψξεο      

1*8*7= 56 ψξεο  

ύλνιν 
 

 
392 ώξεο λνζειεπηώλ           

336 ώξεο βνεζώλ 

 

 

2. Μέζνδνο αξηζκνύ λνζειεπηώλ αλά θιίλε (nurses per occupied bed method) 

 

χκθσλα κε απηή ηελ εκπεηξηθή κέζνδν ππνινγηζκνχ, θάζε αζζελήο ρξήδεη 

ζπγθεθξηκέλσλ ηζνδχλακσλ ρξφλνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πξνηείλεηαη ινηπφλ γηα 

παξάδεηγκα έλα άηνκν λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ λα αληηζηνηρεί ζε 5 αζζελείο πςειήο 

βαξχηεηαο, έλα ζε 6 αζζελείο κέηξηαο βαξχηεηαο θαη έλα ζε θάζε 7 αζζελείο ρακειήο 

βαξχηεηαο. Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ζπληζηά ην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζε εκπεηξηθά 

δεδνκέλα, ηα νπνία πηζαλφλ λα έρνπλ πξνθχςεη απφ ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθή νξγάλσζε 

θαη εξγνλνκία νπφηε δχζθνια κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηεο κεζφδνπ, ε θαηάζηαζε θαη ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ παξακέλνπλ ζηαζεξά. 
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3. Μέζνδνο ζπζρέηηζεο βαξύηεηαο-πνηόηεηαο (acuity-quality method) 

 

Οη αζζελείο δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο λνζειεπηηθέο ηνπο 

αλάγθεο θαη θπξίσο κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εμππεξεηεζνχλ σο πξνο ηε ζίηηζε, ηελ 

αηνκηθή πγηεηλή, ηελ θηλεηηθφηεηα, ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε 

θαη ηέινο ηηο εηδηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζεξαπείεο πνπ εθαξκφδνληαη. Η κέζνδνο 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο θαη είλαη ζρεηηθά απιή. ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηεο θαηαηάζζεηαη ην γεγνλφο φηη α) απαηηείηαη παξαηήξεζε ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθεί ν ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζε 

θάζε αζζελή, β) ελδερνκέλσο δελ απνηηκάηαη επαξθψο ν ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ αζζελνχο θαη γ) πξνυπνζέηεη φηη νη αλάγθεο φισλ ησλ 

αζζελψλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο είλαη φκνηεο.  

 

4. Μέζνδνο ρξνληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο (time-task/activity 

approach) 

 

Με ηε κέζνδν απηή, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαηαγξάθεη ηηο λνζειεπηηθέο 

πξάμεηο θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ θαζεκία. Έηζη, ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο θαη γίλνληαη νη αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα 

κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ. Χο κεηνλέθηεκα, αλαθέξεηαη ην γεγνλφο φηη πξνζζέηεη 

θφξην εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη παξεκβάζεηο, αθαηξψληαο ρξφλν απφ 

ηελ λνζειεία ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, ηα λνζειεπηηθά θαζήθνληα εκθαλίδνληαη σο έλαο 

θαηάινγνο εξγαζηψλ, ελψ αγλννχληαη άιιεο θξίζηκεο παξάκεηξνη.
63
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ΣΡΑΣΟΛΟΓΗΗ  ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

 Σα ηκήκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη αληηκέησπα κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο & 

πξνθιήζεηο θαηά ηελ πξνζπάζεηα ζηξαηνιφγεζεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, γεγνλφο 

πνπ πξσηαξρηθά νθείιεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ε φηη αθνξά 

ζηηο ζέζεηο κε ρακειφηεξεο απαηηήζεηο - ζηνπο βνεζνχο λνζειεπηψλ - ππάξρεη έιιεηςε 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα εξγαζία δχζθνιε, ςπρνθζφξα, κε 

απαηηεηηθφ σξάξην θαη ζρεηηθά ρακειέο ακνηβέο. Σν απνηέιεζκα είλαη πνιινί 

εξγαδφκελνη λα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε άιια πεδία επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. 

Όζνλ αθνξά ζηνπο δηπισκαηνχρνπο λνζειεπηέο, πθίζηαηαη αληίζηνηρν πξφβιεκα πνπ 

μεθηλάεη απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο ζέζεηο ζηηο ζρνιέο λνζειεπηηθήο κέλνπλ θελέο, 

θαζψο ην επάγγεικα έρεη απνιέζεη ην θχξνο & ηελ επηξξνή ηνπ ζηνπο λένπο 

αλζξψπνπο. Η έιιεηςε δηπισκαηνχρσλ λνζειεπηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί 

κείδσλ πξφβιεκα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ζηνλ Διιεληθφ ρψξν σζηφζν νη ζπλζήθεο 

είλαη δηαθνξεηηθέο θαζψο ππάξρεη επάξθεηα λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ. Η θαηάζηαζε 

είλαη δπζθνιφηεξε θαηά ηελ αλαδήηεζε λνζειεπηψλ κε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία, νπφηε 

ππάξρνπλ δχν επηινγέο, ε απφζπαζε ηνπο απφ ηνλ αληαγσληζκφ ή ε κεηεθπαίδεπζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ.
64

 

εκαληηθή παξάκεηξν απνηειεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο, κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο λα θαζνξίδνπλ ηελ ξνή ησλ 

εξγαδνκέλσλ. ηνλ ειιεληθφ ρψξν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε θπξίαξρε ηάζε είλαη απηή 

ηεο θπγήο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνο ηνλ δεκφζην ηνκέα. 
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Δζσηεξηθή ζηξαηνιόγεζε 

 

Χο απφξξνηα ησλ αλσηέξσ ζπλζεθψλ θπξίαξρε ηάζε ζηελ ζηξαηνιφγεζε 

πξνζσπηθνχ είλαη απηή ηεο εζσηεξηθήο ζηξαηνιφγεζεο. πρλά νη επηρεηξήζεηο 

θαιχπηνπλ θελέο ζέζεηο κε εζσηεξηθή κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ (transfers). Οη 

κεηαθηλήζεηο απηέο, εηδηθά φηαλ ε πθηζηάκελε ζέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θξίλεηαη σο  

πιενλάδνπζα, πξνζθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε ηφζν ζηνλ εξγαδφκελν φζν θαη ζηελ 

επηρείξεζε. Απφ ηνλ εξγαδφκελν, εθιακβάλεηαη ζπρλά σο αληακνηβή / πξναγσγή 

αλεμαξηήησο αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ απνιαβψλ, εθφζνλ 

ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπ ή κεηαθίλεζή ηνπ ζε ηκήκα 

κεγαιχηεξνπ θχξνπο. Οη εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα, ζπκβάιινπλ ζηελ κεγαιχηεξε εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε θαη αθνζίσζε ζηνλ νξγαληζκφ. Η επηρείξεζε επσθειείηαη κέζσ ηεο 

επξχηεηαο ησλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ απνθνκίδεη ν εξγαδφκελνο λνζειεπηήο 

εθαξκφδνληαο ζηελ πξάμε ηελ ζχγρξνλε επηηαγή ηνπ skill-mix. Δπηπξνζζέησο, εθφζνλ 

ν εξγαδφκελνο κεηαθηλείηαη απφ ζέζε πνπ δελ απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ,  

ζπλεπάγεηαη θαη ζεκαληηθφ  εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο.  

ηηο πςειφηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο (πξντζηάκελνη, ππεχζπλνη ηκεκάησλ), ε 

κεηαθίλεζε ιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο πξναγσγήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε 

επηρείξεζε εμνηθνλνκεί ζεκαληηθά θεθάιαηα ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ, θαζψο ε 

αλαδήηεζε έκπεηξσλ, εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη ρξνλνβφξα 

θαη ζπλήζσο νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα. Δπηπξφζζεην 

ζεκαληηθφ φθεινο απνηειεί ε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα θαιχηεξε απφδνζε κε 

ηελ πξννπηηθή ηεο εμέιημεο. 
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Δμσηεξηθή ζηξαηνιόγεζε 

 

Παξφια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ε εζσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε έρεη λα πξνζθέξεη, 

ε δπλαηφηεηα θάιπςεο αλαγθψλ ησλ νξγαληζκψλ εθ ησλ έζσ είλαη πεπεξαζκέλε, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ζηξνθή ζε εμσηεξηθέο πεγέο. 

 

1) Γηαδίθηπν 

 

Απφ ηηο θαζηεξσκέλεο πεγέο εμσηεξηθήο ζηξαηνιφγεζεο νινέλα κεγαιχηεξε 

αλάπηπμε δηαθξίλεη ηηο εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο (Internet recruiting). Δπηηξέπνπλ ηελ 

γλσζηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο ζέζεο ζε κεγάιν αξηζκφ ππνςεθίσλ, ρσξίο 

γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο, κε ειάρηζην θφζηνο. Τπάξρεη πιεζψξα ηζηνζειίδσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε εξγαδφκελνπο ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ή απνθιεηζηηθά ζε λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη αλαθέξνληαη ζε ζέζεηο εξγαζίαο θπξίσο ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

Δλδεηθηηθά κφλν αλαθέξνληαη νη : 

 www.nursingjobs.org 

 www.medhunters.com 

 www.staffnurse.com 

 www.nurses.co.uk 

 www.healthcare.monster.com 

 

ηηο ηζηνζειίδεο απηέο, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη πξφζβαζε ζε ηεξάζηην αξηζκφ 

αγγειηψλ, ψζηε λα επηιέμεη απηή πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνζφληα, ζηηο θηινδνμίεο, 

ζηηο γεσγξαθηθέο πξνηηκήζεηο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Δπίζεο, παξέρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα γηα αληαιιαγή απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ κε άιινπο λνζειεπηέο, 

ιεηηνπξγψληαο έηζη θαη ζαλ θέληξα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
16

 

http://www.nursingjobs.org/
http://www.medhunters.com/
http://www.staffnurse.com/
http://www.healthcare.monster.com/
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2) Αγγειίεο – γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο 

 

Η δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη πεξηνξίζεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε άιισλ ηξφπσλ 

ζηξαηνιφγεζεο, φπσο ηελ δεκνζίεπζε αγγειηψλ ζε εθεκεξίδεο, ή ηελ πξνζθπγή ζε 

εμεηδηθεπκέλα γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ απνηεινχλ 

δπλεηηθέο επηινγέο εηδηθά ζε πεξηνξηζκέλν ηνπηθφ επίπεδν. Απφ ηηο „παξαδνζηαθέο‟ 

απηέο κεζφδνπο ζηξαηνιφγεζεο, πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε δεκνζίεπζε αγγειηψλ 

ζε εμεηδηθεπκέλα έληππα λνζειεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζπλήζσο πεξηνδηθά ή 

εθεκεξίδεο επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ. 

 

3) πζηάζεηο 

 

Δπξέσο δηαδεδνκέλε ζηνλ ρψξν ηεο λνζειεπηηθήο, φπσο άιισζηε θαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, απνηειεί ε ρξήζε ησλ ζπζηάζεσλ απφ 

πθηζηάκελνπο εξγαδφκελνπο (referrals). Απφ πνιινχο ζεσξείηαη ε πην απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο ζηξαηνιφγεζεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζπλέπεηα  λα αμηνπνηείηαη 

ζπρλά κε ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν. Μεγάια λνζνθνκεία πνπ βαζίδνληαη 

θαηεμνρήλ ζηελ κέζνδν, δηαηεξνχλ ηππνπνηεκέλεο-απζηεξέο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο, 

ελψ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα (έσο θαη 5000$ !) γηα θάζε 

ζχζηαζε λνζειεπηή πνπ νδεγεί ζε πξφζιεςε. 
65, 66

 

 

4) Γηαζύλδεζε κε ζρνιέο λνζειεπηηθήο 

 

ε αλαδήηεζε ιχζεσλ ζηελ έιιεηςε λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ, κεγάινη 

νξγαληζκνί πγείαο πξνβαίλνπλ ζε ζπκθσλίεο κε ηκήκαηα λνζειεπηηθήο κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε δηαχισλ επαγγεικαηηθήο δηαζχλδεζεο κε ηνπο θνηηεηέο. ηελ απινχζηεξή 
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ηεο κνξθή, ε δηαζχλδεζε απηή ιακβάλεη ηελ κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηα ηκήκαηα 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ζρνιψλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ε 

δηαζχλδεζε ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ ηκήκαηνο  ή  θαη ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ησλ κειινληηθψλ λνζειεπηψλ εληφο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λνζειεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζηξαηνιφγεζεο 

είλαη εμφρσο απνηειεζκαηηθφο θαζψο ζπκβάιιεη  ζηελ εμνηθείσζε ηνπ ππνςήθηνπ 

λνζειεπηή κε ην κειινληηθφ ηνπ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε πθηζηάκελα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη εληέιεη, ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ.
67

 

 

5) Κέληξα εθπαηδεύζεσο 

 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ζηεξίδνληαη ζηε δηθή ηνπο εζσηεξηθή 

δπλακηθή δεκηνπξγψληαο «εζσηεξηθά θέληξα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο» ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπο (internal initiatives). Σέηνηεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

εθαξκφδνπλ ζπλήζσο κεγάινη νξγαληζκνί πγείαο ζηηο ΗΠΑ, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ παξέρεη 

αμηνζεκείσηα νθέιε, απαιιάζζνληαο ηελ επηρείξεζε απφ ηελ αλάγθε αλαδήηεζεο 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ. πλεπάγεηαη σζηφζν ζεκαληηθή θαηαλάισζε πφξσλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ. 

 

6) Γεμακελή ππνςεθίσλ 

 

Έηεξνο ηξφπνο ζηξαηνιφγεζεο, πνπ εμππεξεηεί ηδηαίηεξα ηελ θάιπςε εθηάθησλ 

ή πεξηνδηθψλ αλαγθψλ ζε λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, είλαη απηφο ηεο δηαηήξεζεο ιίζηαο-

δεμακελήο ππνςεθίσλ (applicants pool), νη νπνίνη έρνπλ αμηνινγεζεί, έρεη θξηζεί ε 
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θαηαιιειφηεηά ηνπο, θαη θαινχληαη λα αλαιάβνπλ εξγαζία φπνηε νη πεξηζηάζεηο ην 

απαηηήζνπλ. Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πξνζθέξεηαη γηα ηελ θάιπςε ηφζν κφληκσλ φζν 

θαη πξνζσξηλψλ αλαγθψλ, δελ κπνξεί σζηφζν λα εγγπεζεί φηη κπνξεί λα δηαζθαιίζεη 

ηελ επαξθή δηαζεζηκφηεηα πξνζσπηθνχ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν. Απνηειεί 

παξφια απηά ρξήζηκε επηθνπξηθή κέζνδν ζηξαηνιφγεζεο ιφγσ ηεο επειημίαο θαη 

ηαρχηεηαο πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη.
64

 

 

 

Κίλεηξα πξνζέιθπζεο (incentives) 

 

Οπνηαδήπνηε κέζνδνο ζηξαηνιφγεζεο θαη αλ αθνινπζείηαη, νη νξγαληζκνί 

πγείαο επξηζθφκελνη αληηκέησπνη κε ην πξφβιεκα ηεο αδπλακίαο θάιπςεο ησλ θελψλ 

ζέζεσλ, νινέλα θαη ζπρλφηεξα πξνζθέξνπλ πνηθίια θίλεηξα ζηνπο κειινληηθνχο 

εξγαδφκελνπο. Σα θίλεηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο επηπξφζζεηε νηθνλνκηθή 

απνδεκίσζε θαηά ηελ πξφζιεςε (sign-on bonuses), επειημία ζην σξάξην εξγαζίαο, 

εληζρπκέλα πξνγξάκκαηα αζθάιηζεο / ζπληαμηνδφηεζεο (health/pension plans).
68

  

Η αλσηέξσ ηαθηηθή θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πξνζέιθπζε ηθαλψλ 

ππνςεθίσλ, ρξεηάδεηαη σζηφζν λα δνζεί πξνζνρή ζηηο αληζφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο 

δεκηνπξγνχληαη κε ην πθηζηάκελν δπλακηθφ. Η ζπλχπαξμε λνζειεπηψλ κε 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο εξγαζίαο, κπνξεί λα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ θηλεηνπνίεζε 

θαη ηελ απφδνζή ηνπο, θαη εληέιεη λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα πνζνζηά απνρψξεζεο 

εληείλνληαο ηηο αλάγθεο λέσλ πξνζιήςεσλ.
69, 70
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Κόζηνο – Απνηειεζκαηηθόηεηα κεζόδσλ ζηξαηνιόγεζεο 

 

Σν θφζηνο ζηξαηνιφγεζεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεξα ζε φηη 

αθνξά ζηνπο εηδηθεπκέλνπο λνζειεπηέο (RNs), βαίλεη ζπλερψο απμαλφκελν, ιφγσ ησλ 

ειιείςεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηoλ αληαγσληζκφ ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. ε 

πξφζθαηε έξεπλα γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ζηξαηνιφγεζε λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ,
71 

θαηαδεηθλχεηαη φηη ην κέζν θφζηνο ζηξαηνιφγεζεο θαη ηειηθήο 

πξφζιεςεο ελφο λνζειεπηή αλέξρεηαη ζηα 2800$ (κε εχξνο ηηκψλ 2000 έσο 10000$). 

Δπηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο ηεο δπζρέξεηαο πιεξψζεσο ησλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ 

λνζειεπηψλ, ην 16,1% ησλ νπνίσλ είλαη θελφ, κε απαηηνχκελν ρξφλν πιεξψζεσο απφ 

30 έσο 60 εκέξεο. Οη ππνεηδηθφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα θελά αθνξνχλ 

ζηνπο λνζειεπηέο εληαηηθψλ κνλάδσλ θαη ηκεκάησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ελψ θαη 

ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απνρψξεζεο λνζειεπηψλ απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο 

θαηαγξάθεηαη ηδηαηηέξσο πςειφ, ζην 13,9%. 
 

ηελ ίδηα κειέηε σο απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο ζηξαηνιφγεζεο 

αλαδεηθλχεηαη ε δηαζχλδεζε κε ζρνιέο λνζειεπηηθήο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο 

ζπζηάζεηο εξγαδνκέλσλ θαη ην δηαδίθηπν. Χο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο 

ραξαθηεξίδνληαη νη αγγειίεο ζηνλ έληππν γεληθφ ηχπν θαη ην ξαδηφθσλν. Η έξεπλα 

θαηαιήγεη ζηελ δηαπίζησζε, φηη νη νξγαληζκνί πγείαο πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ δπλακηθνχ ηνπο, εηδηθφηεξα ζην 

πξνζσπηθφ κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη εκπεηξίαο, θαζψο ηα ηξέρνληα πνζνζηά 

απνρψξεζεο ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγα κεγάιν θφζηνο αλαπιήξσζεο. ρεκαηηθά, ε 

ζρεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ ζηξαηνιφγεζεο απνηππψλεηαη ζην θάησζη 

δηάγξακκα. 
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Πίλαθαο 12: Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εμσηεξηθώλ κεζόδσλ ζηξαηνιόγεζεο 

λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 
71 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

 

Οη πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, απνξξένπλ απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο. Η δηαπίζησζε ηεο 

επάξθεηαο ησλ ηππηθψλ γηα ην επάγγεικα πξνζφλησλ, απνηειεί απιή δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο αμηνπνίεζεο θάπνησλ απφ ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο επηινγήο. Γεδνκέλνπ ηνπ έληνλνπ 

αλζξσπνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ επαγγέικαηνο, ε δπζθνιία έγθεηηαη ζηελ εληφπηζε 

θαη επηινγή ησλ ππνςεθίσλ κε ηα θαηάιιεια πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε  θξνληίδα θαη ππνζηήξημε ησλ αζζελψλ. Γελ είλαη ηπραίν ινηπφλ φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ, απαηηεί ζήκεξα ζεκαληηθνχο πφξνπο ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, θφζηνο θαη ρξφλν ζηνπο κεγάινπο νξγαληζκνχο πγείαο.
72
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Πξνο επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 13 φπνπ θαηαγξάθνληαη 

νη απαηηνχκελεο θιηληθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο.
73

 

 

Πίλαθαο 13: Οη απαηηνύκελεο θιηληθέο δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πηπρηνύρσλ λνζειεπηώλ 

 

             Κλινικέρ Γεξιότητερ Γεξιότητερ ςμπεπιφοπάρ 

 Έιεγρνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ αζζελνχο 

 Οξζνινγηθή αλάιπζε / Δπζπθξηζία 

 Ιεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αζζελή 

 Οκαδηθφ πλεχκα 

 

 Πιάλν λνζειείαο ηνπ αζζελνχο 

 

 Αθεξαηφηεηα 

 Δθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο  ηεο 

λνζειεπηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ 

αζζελή 

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ 

 

 Δθπαίδεπζε ηνπ αζζελνχο  Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

 

 Πιάλν εμηηεξίνπ ηνπ αζζελνχο   

 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πνηφηεηα 

 

 

 

Οη αλαθνξέο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, επηθεληξψλνληαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

βέιηηζηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ κεζφδσλ επηινγήο, ψζηε ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη 

επρεξέζηεξε θαη ην θπξηφηεξν, πην απνηειεζκαηηθή. Πνιιαπιέο επηζεκάλζεηο  

αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο, πσο ηειηθφ δεηνχκελν ηεο επηινγήο δελ είλαη ε επηινγή ηνπ 

ππνςεθίνπ κε ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα, αιιά ηνπ θαηαιιειφηεξνπ γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  H ζηνρεπκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ Pfeffer (2005) επηβεβαηψλεη ηα 

αλσηέξσ: «Σα εληππσζηαθά δηαπηζηεπηήξηα είλαη ρξήζηκα, σζηφζν ν ραξαθηήξαο, νη 

αξρέο θαη νη αμίεο ηνπ ππνςεθίνπ θαηέρνπλ ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηελ επηινγή 

ηνπ».
74
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Δπεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Πξνηείλεηαη σο αξρηθφ βήκα, ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ππνςεθίσλ κέζσ αλαζθφπεζεο ησλ αηηήζεσλ / βηνγξαθηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, κε 

ζηφρν ηνλ απνθιεηζκφ απηψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα ή δελ 

δηαζέηνπλ ηπρφλ επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο π.ρ. ειηθία, εκπεηξία, 

κεηεθπαίδεπζε, ηθαλφηεηα εγεζίαο). Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαη 

ηεο ηαρχηεηαο πνπ ηελ δηαθξίλεη, κπνξεί λα απαιιάμεη ηα επφκελα βήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απφ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ εθηίκεζεο αθαηαιιήισλ ππνςεθίσλ. Η ρξήζε 

ηεο βηνγξαθηθήο κεζφδνπ (biodata), θξίλεηαη αμηφπηζηε κέζνδνο αμηνιφγεζεο 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξνυπνζέηεη εληνχηνηο ελδειερή πξνεηνηκαζία κε 

έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ππφ πιήξσζε  ζέζεο μερσξηζηά.
72

 

Δπηπξφζζεηε βνήζεηα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη 

εηδηθά εθφζνλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ή θελά ζεκεία, κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εμέηαζε 

ησλ ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε 

πξνεγνχκελνπο εξγνδφηεο, εθφζνλ είλαη εθηθηφ. Γεδνκέλνπ φηη  νη ζπζηαηηθέο 

επηζηνιέο είλαη ηππηθά δνκεκέλεο θαη δελ επηθεληξψλνληαη ζε αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ 

ππνςεθίσλ, ε απεπζείαο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ εξγνδφηεο ζην παξειζφλ κπνξεί 

λα απνβεί ηδηαηηέξσο δηαθσηηζηηθή.  

 

 

πλέληεπμε 

 

Χο επφκελν βήκα αμηνιφγεζεο πξνηείλεηαη ε ζπλέληεπμε, ε νπνία ζεσξείηαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο παξέρεη πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο απεπζείαο επαθήο κε ηνλ ππνςήθην λνζειεπηή. Παξέρεη ηελ 
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δπλαηφηεηα πιεξέζηεξεο αμηνιφγεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ 

αξρηθή θάζε αμηνιφγεζεο θαη δηεπθξίλεζεο ηπρφλ αζαθεηψλ. Αλ θαη ππάξρνπλ 

πνιιαπιέο αλαθνξέο ζηελ ρακειή ηεο αμηνπηζηία, ηδίσο φηαλ αθνινπζείηαη ε κέζνδνο 

ηεο κε-δνκεκέλεο βηνγξαθηθνχ ηχπνπ ζπλέληεπμεο,  ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθή βειηίσζε 

ηεο εγθπξφηεηάο ηεο εθφζνλ αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Παξάκεηξνη  

πνπ ρξήδνπλ ιεπηνκεξνχο πξνγξακκαηηζκνχ είλαη νη αθφινπζνη : 

 

 Πνηνο ηελ δηελεξγεί. Πξνηείλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ άηνκα κε εκπεηξία ζηελ 

αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ, θαηά πξνηίκεζε απφ ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

θαζψο θαη άηνκα κε επίγλσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο, ζπλήζσο λνζειεπηέο 

- πξντζηάκελνη ηκεκάησλ. Η εκπινθή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο απμάλεη ηελ εγθπξφηεηά ηεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

νκαιφηεξε ελζσκάησζε ησλ λενπξνζιεθζέλησλ.
75

 

 Δπηινγή ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο. Αλάινγα κε ηα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, 

ε ζπλέληεπμε δηελεξγείηαη είηε παξνπζία φισλ ησλ ππεπζχλσλ επηινγήο (panel), 

είηε θαηά ζηάδηα (staged). ε ζέζεηο πςειήο επζχλεο ζπλήζσο επηιέγεηαη ε θαηά 

ζηάδηα πξνζέγγηζε. 

 Καηάιιειε πξνεηνηκαζία. Σα επηζπκεηά ζηνηρεία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πξνθαζνξηζκέλα κε ζαθήλεηα θαη φια ηα  δεδνκέλα 

ησλ ππνςεθίσλ ζηελ δηάζεζε ησλ δηελεξγνχλησλ ηελ ζπλέληεπμε. Απαηηείηαη ε 

αλαζθφπεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ πξηλ ηελ ζπλέληεπμε θαη 

πξνεηνηκαζία ησλ εξσηήζεσλ πξνο δηεπθξίληζε ηπρφλ απνξηψλ. 

 Δληύπσζε πξνο ηνπο ππνςεθίνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία νθείιεη λα 

γίλεηαη κε επαγγεικαηηζκφ, επγέλεηα θαη ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

ππνςεθίσλ λνζειεπηψλ. 
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 Σειηθή θξίζε. Λεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ θάζε 

εμεηαζηή ζε ηππνπνηεκέλεο θφξκεο, γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, 

θαη γηα ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπο πξηλ ηελ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο. 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα βήκαηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ αξκνδίνπ ζηειέρνπο 

πνπ ηελ δηελεξγεί.
76

 

 

Πίλαθαο 14: Η πλέληεπμε σο κέζνδνο επηινγήο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ε 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

 

ηάδηα Ο εμεηαζηήο 

1. Πξηλ ηελ 

πλέληεπμε 

Καζνξίδεη ην πξφγξακκα ηεο ζπλέληεπμεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ιήπηεο 

απνθάζεσλ 

Δμεηάδεη ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

Πξνζδηνξίδεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 

Πξαγκαηνπνηεί αλαζθφπεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο (ακνηβέο, πξνλφκηα, 

παξνρέο)  

Γεκηνπξγεί κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα θάζε ππνςήθην λνζειεπηή 

Γηαζθαιίδεη ηελ ζπκκφξθσζε κε  ηε λνκνζεζία πεξί εξγαζηαθψλ 

παξακέηξσλ θαη πεξί ίζσλ επθαηξηψλ 

Πξνεηνηκάδεη θαη δηαλέκεη ηα έληππα αμηνιφγεζεο 

2. Καηά ηελ 

πλέληεπμε 

Γηεξεπλά ηηο ηθαλφηεηεο & ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνςεθίνπ, ελεκεξψλεη 

γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζθεξφκελεο ζέζεο εξγαζίαο  & ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο / νξγαληζκνχ 

Πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλέληεπμεο  ελεκεξψλεη ηνλ ππνςήθην γηα 

ηελ επφκελε δηαδηθαζία 

3. Μεηά ηελ 

πλέληεπμε 

Παξέρεη ηελ απαηηνχκελε αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ ππνςήθην 

Καηαγξάθεη ηελ ζπλνιηθή εληχπσζε πνπ απνθφκηζε απφ ηνλ ππνςήθην 

θαη ππνβάιιεη πξνο ηα ζηειέρε πξφηαζε, είηε απφξξηςεο είηε απνδνρήο 

ηνπ ππνςεθίνπ 

Κνηλνπνηεί  ζηνλ ππνςήθην ηελ ηειηθή απφθαζε ή ηα ελδερφκελα επφκελα 

ζηάδηα επηινγήο 
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ε φηη αθνξά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπλέληεπμεο, πιενλεθηήκαηα θαίλεηαη 

λα πξνζθέξεη ζηελ λνζειεπηηθή ε ελζσκάησζε δηεξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (behavioral interviewing) ησλ ππνςεθίσλ. Απνηειεί κνξθή ζπλέληεπμεο 

πνπ απαηηεί πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία, αλάινγα κε ηελ βαξχηεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο, 

θαη θαηά πξνηίκεζε εηδηθή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηελ δηελεξγεί. Μπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ κειινληηθή απφδνζε ελφο ππνςεθίνπ 

αμηνινγψληαο ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρεη επηδείμεη ζην παξειζφλ. Γελ πξέπεη 

λα παξαβιέπεηαη βεβαίσο φηη βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ν ίδηνο ν ππνςήθηνο 

παξέρεη, κε φηη ζπλέπεηεο απηφ έρεη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δπηπξνζζέησο, εμ‟ νξηζκνχ δελ έρεη ζέζε ζε λνζειεπηέο άλεπ θιηληθήο εκπεηξίαο.
73, 77

  

Παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά εηδηθά ζρεδηαζκέλε θφξκα ζπλεληεχμεσο ζπκπεξηθνξάο :  

 

Πίλαθαο 15: πλέληεπμε πκπεξηθνξάο λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 
77 

 

ΦΟΡΜΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΩ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ – ΘΔΗ : ΝΟΗΛΔΤΣΡΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 

Κιίκαθα βαζκνινγίαο 
1 = Απνπζία ηνπ επηζπκεηνχ ραξαθηεξηζηηθνχ                                               

2 = Γηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζε κηθξφ βαζκφ                                                

3 = Γηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ  

 

Θέζε Τπνςεθίνπ: 

4 = Γηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ  ζε   

      κεγάιν βαζκφ                                                               

5 = Γηαζέηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζε   

       ππεξζεηηθφ βαζκφ                                                                                                                           

 

Ηκεξνκελία: 

Καηεγνξία 

 

Δξσηήζεηο ρόιηα Βαζκνινγία 

Φξνληίδα 

επηθεληξσκέλε 

ζηνλ αζζελή 

Γψζε κνπ έλα παξάδεηγκα θνηλήο απφθαζεο 

πνπ πήξαηε κε αζζελή. 

  

πκπφληα 

Πεξηέγξαςε κνπ κηα πεξίζηαζε φπνπ ζεσξείο 

φηη επέδεημεο ζπκπφληα ζε αζζελή  ή ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ. Έθβαζε ; 

  

Δθπαίδεπζε 

αζζελψλ 

Γψζε κνπ έλα παξάδεηγκα φπνπ ρξεηάζηεθε λα 

ελεκεξψζεηο αζζελή γηα ηελ αζζέλεηα ή ην 

πιάλν ζεξαπείαο ηνπ. Απνηειεζκαηηθφηεηα; 

  

Κξηηηθή ζθέςε : 

επίιπζε 

πξνβιεκάησλ 

Πεξηέγξαςε έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηζεο θαηά ηελ θξνληίδα αζζελή θαη 

πσο ην αληηκεηψπηζεο 

  

Ηγεζία : 

Καζνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ 

Πεξηέγξαςε ηελ θαηαλνκή / ηεξάξρεζε ησλ 

ελεξγεηψλ ζνπ ζε κηα απφ ηηο πιένλ 

πνιπάζρνιεο βάξδηεο ζνπ 

  

Ηγεζία: Πεξηέγξαςε κηα πεξίζηαζε πνπ ρξεηάζηεθε λα   
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Μνίξαζκα 

ξφισλ 

αλαζέζεηο ζε ζπλάδειθφ ζνπ κέξνο ησλ 

θαζεθφλησλ ζνπ. Σξφπνο ρεηξηζκνχ ; 

Γηάζεζε γηα 

ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε 

 

Πφηε ζπκκεηείρεο ηειεπηαία ζε πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο θαη κε πνηα θξηηήξηα ; 

  

Οκαδηθφηεηα 
Πεξηέγξαςε κηα πεξίζηαζε πνπ ρξεηάζηεθε λα 

βνεζήζεηο έλα ζπλάδειθφ ζνπ. 

  

Δπηθνηλσλία 

Πεξηέγξαςε κηα πεξίζηαζε φπνπ αληειήθζεο 

δπζρέξεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ αζζελή. Πσο 

αληαπεμήιζεο; 

  

Γηαρείξηζε 

θξίζεσλ 

Πεξηέγξαςε κηα πεξίζηαζε φπνπ αληηκεηψπηζεο 

εμνξγηζκέλν αζζελή /ζπλνδνχο. Πσο 

αληαπεμήιζεο; 

  

Φπζηθή 

παξνπζία ηνπ 

ππνςεθίνπ  

 

Παραηηρήζηε και ζτολιάζηε ηην ζσμπεριθορά  

και ηην θσζική εμθάνιζη ηοσ σπουηθίοσ 

  

Ιθαλφηεηεο 

εηδηθέο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο 

Προζθέζηε ερφηήζεις ζτεηικές με ειδικά θέμαηα 

ηης ζσγκεκριμένης θέζεφς εργαζίας 

  

πλνιηθή βαζκνινγία : _______________________ 

πλνιηθή εληύπσζε ηνπ ππνςεθίνπ. Γηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνζόληα – ηδηόηεηεο ώζηε λα 

εληαρζεί επηηπρώο ζην δπλακηθό καο;        ΝΑΙ                              ΟΥΙ    

Τπνγξάθσλ :_________________________ Ηκεξνκελία:___________________ 

 

  

Γνθηκαζίεο επηινγήο 

 

Χο πξνο ηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο επηινγήο πνπ ε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ, 

απηέο πνπ έρνπλ κειεηεζεί εθηελέζηεξα, ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 απφ ηνπο 

Cooper and Lewis (1976), είλαη νη ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο (δνθηκαζίεο 

πξνζσπηθφηεηαο, γεληθψλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ).
78

 Η αμία ηνπο έρεη δηεξεπλεζεί ηφζν 

γηα ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ γηα ηηο λνζειεπηηθέο 

ζρνιέο, φζν θαη γηα ηελ επηινγή λνζειεπηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δνθηκαζηψλ απηψλ είλαη 
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αληηθξνπφκελα. Οη επηθξηηέο ηνπο ηνλίδνπλ ηελ αλαμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ (ηα 

νπνία εμ‟ νξηζκνχ βαζίδνληαη ζε απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ πνπ κπνξεί λα είλαη 

παξαπιαλεηηθέο) θαη ηελ δπζθνιία εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ, ηα 

νπνία πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε „θαινχπηα‟ ηδαληθήο ζπκπεξηθνξάο / 

πξνζσπηθφηεηαο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπο εληνχηνηο ηνλίδνπλ, πσο απνηεινχλ άξηζηα 

εξγαιεία απνθιεηζκνχ ππνςεθίσλ κε αλεπηζχκεηα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ε πξνζεθηηθή 

ηνπο εθαξκνγή πξνζθέξεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα κηα νινθιεξσκέλε εθηίκεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνςεθίσλ. Η δηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα πξνζθνξά θαη ε 

αθνζίσζε ηνπ ζηελ λνζειεπηηθή σο ιεηηνχξγεκα, δχζθνια κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε 

άιινπο ηξφπνπο.
72,73

 

 Κξίλεηαη αμηνζεκείσην φηη, νη δνθηκαζίεο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ (Role 

plays and simulations)  απνιακβάλνπλ γεληθφηεξεο εθηίκεζεο, θαζψο δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο αμηνινγεηέο λα εθηηκήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ 

πξάμε. Σφζν νη ηθαλφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ, φζν θαη επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 

(ςπρξαηκία, απνθαζηζηηθφηεηα, νκαδηθφ πλεχκα) κπνξνχλ θάιιηζηα λα δηαγλσζζνχλ, 

ζε θαηαζηάζεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ απηψλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ νη ππνςήθηνη 

λνζειεπηέο ζηελ θιηληθή πξάμε. Απνηεινχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε κέζνδν ζηελ 

αμηνιφγεζε ππνςεθίσλ ρσξίο πξνεγνχκελε θιηληθή εκπεηξία, απνθαιππηηθή ησλ 

δπλαηνηήησλ εμέιημήο ηνπο.
73

 

 

 

Κέληξα αμηνιόγεζεο 

 

Σα θέληξα αμηνιφγεζεο ζηελ λνζειεπηηθή, ελζσκαηψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο αλσηέξσ κεζφδνπο θαη απνθηνχλ νινέλα απμαλφκελε αλαγλψξηζε. Απφ 

πνιινχο ραξαθηεξίδνληαη σο ε πιένλ αθξηβήο θαη δίθαηε κέζνδνο επηινγήο 
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λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε πιεζψξα 

αμηνινγεηψλ, γηα έλα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα, λα δηαπηζηψζνπλ ηδίνηο φκκαζη ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ ζε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο / θιηληθά ζελάξηα. Οπζηαζηηθφ 

κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ θαη ηξνρνπέδε ζηελ επξεία εθαξκνγή ηεο, απνηειεί ην 

κεγάιν θφζηνο πνπ ε αλάπηπμε ησλ θέληξσλ απηψλ απαηηεί, παξάγνληαο πνπ ζπλήζσο 

πεξηνξίδεη ηελ ρξήζε ηνπο ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο. Χζηφζν, πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη 

κε ηελ εγθπξφηεηα πνπ επηηπγράλνπλ ζηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ, νδεγνχλ κεζν-

καθξνπξφζεζκα ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε θφζηνπο.
72

  

 

 

Αληηθεηκεληθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα φιεο ηηο κεζφδνπο επηινγήο πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζηελ θαηά γξάκκα ηήξεζε ηεο θείκελεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. Οπνηεζδήπνηε πξαθηηθέο ή ζπκπεξηθνξέο ππνδειψλνπλ δηάζεζε δηάθξηζεο 

ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ θπιή, ηελ ζξεζθεία, ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη θαζψο ζε πνιιά θξάηε ε λνκνζεζία θαηά δηαθξίζεσλ είλαη εμαηξεηηθά 

απζηεξή.
64

 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ λνζειεπηή, ηα ηειεπηαία έηε έρεη δνζεί 

βαξχηεηα ζηελ αιιαγή ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο λνζειεπηηθήο σο “γπλαηθείνπ” 

επαγγέικαηνο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο έρεη παγησζεί ζε βάζνο ρξφλνπ, θπξίσο εμαηηίαο 

ηνπ γεγνλφηνο πσο νη γπλαίθεο λνζειεχηξηεο ζπληζηνχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ παξακέλεη ηδηαίηεξα κηθξφ. 

Οη πεξηζζφηεξεο ησλ πξνθιήζεσλ, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο 

θαη ζηεξεφηππα, θαη θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηηο 

επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ αλδξψλ λνζειεπηψλ φζν θαη ζηελ παξακνλή ηνπο ζηνλ 
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ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ρψξν. Σα ζηεξεφηππα απηά ελίνηε δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηνπο άξξελεο λνζειεπηέο θπξίσο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο κε ηνπο αζζελείο ή κε ηηο γπλαίθεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. ηηο εκέξεο καο, ε 

απαζρφιεζε αλδξψλ ζην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βαίλεη νινέλα απμαλφκελε θαη 

ηέηνηαο θχζεσο δηαθξίζεηο δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ ζχγρξνλε δηαδηθαζία 

επηινγήο πξνζσπηθνχ.
79, 80

 

 

 

ΔΡΔΤΝΑ 

 

Η έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απνζθνπεί ζηελ θαηαγξαθή ησλ κεζφδσλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζηξαηνιφγεζεο θαη επηινγήο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηνλ 

ηδησηηθφ ρψξν ηεο πγείαο, θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Γηεμήρζε ζε κεγάιν Διιεληθφ φκηιν παξνρήο ππεξεζηψλ 

πγείαο, κε ηελ ζπκβνιή ζηειερψλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

δξάζεηο. Η ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ επεηεχρζε κε ηελ ζπκπιήξσζε 

εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ έληππνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ αθνινχζεζε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία φπνπ απηφ εθξίζε απαξαίηεην.  

 

 

Γνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα κέξε. ην πξψην, δηεξεπλψληαη νη 

αθνινπζνχκελεο πνιηηηθέο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ, ζε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπο (αξηζκφο, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχλζεζε πξνζσπηθνχ). ην 
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δεχηεξν αλαιχνληαη νη πνιηηηθέο ζηξαηνιφγεζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

ζην ηξίην νη πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ. ην ηειεπηαίν κέξνο, δεηείηαη απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο λα θαηαζέζνπλ ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο αγνξάο εξγαζίαο απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο γλψζε / εκπεηξία, θαζψο θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιηληθψλ σο 

πξνο ηνλ αθνινπζνχκελν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 

Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο πεξηιάκβαλαλ πξνζρεδηαζκέλεο επηινγέο 

απαληήζεσλ βαζηδφκελεο ζε δεδνκέλα απφ ηελ  δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηηο νπνίεο νη 

εξσηψκελνη κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ, ελψ ζε άιιεο ε απάληεζε δεηνχληαλ ππφ κνξθή 

ειεχζεξνπ θεηκέλνπ. ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν, νη εξσηψκελνη κπνξνχζαλ ειεχζεξα 

λα ζπκπιεξψζνπλ ζηνηρεία ηα νπνία ζεσξνχζαλ απαξαίηεηα. Μεηά ηελ ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ αθνινχζεζε επηθνηλσλία γηα παξνρή δηεπθξηλήζεσλ 

φπνπ απηφ θξίζεθε αλαγθαίν. 

 

 

πκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην εθιήζεζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ε ππεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ νκίινπ, νη δηεπζπληέο δχν ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη νη 

αληίζηνηρεο δηεπζχληξηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. Οη πξναλαθεξζέληεο, κεηά απφ 

ζχληνκε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα απνδείρζεθε πσο θαηείραλ ηελ απφιπηε επζχλε 

άζθεζεο ησλ ππφ δηεξεχλεζε δξάζεσλ. Οη απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ βξίζθνληαλ ζε 

ζρεδφλ απφιπηε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ ελ πνιινίο κπνξεί λα εξκελεπηεί 

απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο εληφο ζπγθεθξηκέλνπ νκίινπ, κε εληαία ζηξαηεγηθή 

πνιηηηθή. 
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Δπξήκαηα 

 

Η ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε εθπιήξσζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νκίινπ είλαη ε παξνρή ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ, εμεηδηθεπκέλσλ θαη 

πξσηνπνξηαθψλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ επηινγψλ, κε ηαπηφρξνλν ζεβαζκφ 

ζηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε αζζελή. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

νκίινπ επηδηψθεη ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ελίζρπζε έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ, κε ηελ 

πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ θαηλνηνκίαο (Innovation Strategy) θαη πνηφηεηαο (Quality 

Enhancement Strategy). 

Η θαηάζηαζε ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο ζε φηη αθνξά ην λνζειεπηηθφ 

δπλακηθφ εκθαλίδεηαη δηαθνξνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ζηηο ππφινηπεο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε ππεξπξνζθνξά λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο πνιιψλ ζρνιψλ λνζειεπηηθήο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, 

δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ (Α.Δ.Ι., Σ.Δ.Ι., Ι.Δ.Κ. λνζειεπηηθήο) θαη ηεο πςειήο 

πιεξφηεηαο πνπ απηέο εκθαλίδνπλ. Χο ινγηθή ζπλέπεηα ηεο χπαξμεο ηθαλήο δεμακελήο 

ππνςεθίσλ, νη θελέο ζέζεηο εξγαζίαο πιεξνχληαη άκεζα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα 

δηεζλψο ηζρχνληα. Η επάξθεηα λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ σζηφζν, καο επηζεκάλζεθε  

πσο πεξηνξίδεηαη ζε πξνζσπηθφ άλεπ πξνυπεξεζίαο, θαζψο νη λνζειεπηέο κε ηθαλή 

εξγαζηαθή εκπεηξία, ηδηαηηέξσο ζε εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα φπσο κνλάδεο εληαηηθήο 

ζεξαπείαο θαη ρεηξνπξγεία, είλαη δπζεχξεηνη θαη επνκέλσο πεξηδήηεηνη.  

Σν πξφβιεκα ηεο απνρψξεζεο εξγαδνκέλσλ απφ ηελ επηρείξεζε πξνο άιιεο 

ζέζεηο εξγαζίαο είλαη ππαξθηφ θαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ αθνξά ηελ 

κεηαθίλεζε πξνο ηνλ δεκφζην ηνκέα πγείαο. ε πεξηφδνπο απνξξφθεζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ λνζειεπηψλ απφ ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο, ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο απνρψξεζεο ζεβαζηνχ αξηζκνχ 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Η κεηαθίλεζε εξγαδνκέλσλ ζε ζπλαθείο ηδησηηθέο 
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επηρεηξήζεηο πγείαο είλαη ζρεηηθά ζπάλην θαηλφκελν, αθνξά ζπλήζσο ζηηο πεξηπηψζεηο 

εξγαδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ πξνζαξκνζηεί επαξθψο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο θαη 

κε απφδνζε ρακειφηεξε ηεο πξνζδνθψκελεο, επνκέλσο σο επί ην πιείζηνλ δελ 

πξνθαιεί ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο.   

ε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο καο, επηζεκαίλεηαη ην γεγνλφο πσο ην 

θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπ Διιεληθνχ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ εκθαλίδεηαη ηδηαηηέξσο 

πςειφ, θαηαιακβάλνληαο πνζνζηφ 60-70% ηνπ ζπλνιηθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ 

ηκεκάησλ. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο 

θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο ηεο δηεπζχληξηαο αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηνπ δηνηθεηηθνχ δηεπζπληή 

θαη ηεο δηεπζχλνπζαο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ηεο έθαζηεο θιηληθήο ζε δχν 

επίπεδα - βξαρππξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν. 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ βξαρππξφζεζκν ζρεδηαζκφ, ππεχζπλε θαζίζηαηαη θπξίσο ε 

δηεπζχλνπζα, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ νθείιεη λα 

δηαγηγλψζθεη ή θαη λα πξνβιέπεη ηηο πηζαλέο ειιείςεηο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηα 

ηκήκαηα ηεο θιηληθήο πνπ νθείινληαη ζε αζηάζκεηνπο ή επνρηθνχο παξάγνληεο θαη λα 

πξνβαίλεη αληηζηνίρσο ζηελ θάιπςή ηνπο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα επνρηθνχ παξάγνληα 

αλαθέξζεθε ε αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ θαξδηνινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ αληίζηνηρν αζηάζκεηνπ παξάγνληα είλαη ε πηζαλφηεηα 

πνιιαπιψλ καθξνρξφλησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ ή εγθπκνζχλεο ζε έλα ηκήκα. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, πξνθξίλεηαη ζπλήζσο ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ κε εζσηεξηθέο 

κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ, απφ ηκήκαηα φπνπ ελδερνκέλσο πιενλάδνπλ. ε 

πεξηπηψζεηο αδπλακίαο θάιπςεο εθ ησλ έζσ, πξαγκαηνπνηνχληαη λέεο πξνζιήςεηο 

πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ραξαθηήξα. 

 Ο καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ δηνηθεηηθφ δηεπζπληή απφ 

θνηλνχ κε ηελ ππεχζπλε ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη κε αλψηεξα ζηειέρε ηνπ 
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νκίινπ. Πξνγξακκαηίδεηαη γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε λέσλ ηκεκάησλ ή ε επέθηαζε 

πθηζηακέλσλ, κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχληαη λέεο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. ε 

ζπλελλφεζε κε ηελ δηεπζχλνπζα γίλεηαη ν αληίζηνηρνο πξνγξακκαηηζκφο ψζηε θαηά ηελ 

έλαξμε ησλ λέσλ ηκεκάησλ, ην θαηάιιειν δπλακηθφ λα βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηνπ 

έγθαηξα θαη κε ζπλέπεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ βξαρππξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη απηή ηεο εκπεηξηθήο 

θξίζεσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αξηζκφ λνζειεπηψλ αλά θιίλε. Καηά παξφκνην ηξφπν, ε 

ζχλζεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζνξίδεηαη θπξίσο κε εκπεηξηθά θξηηήξηα, κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ λνζειεπηψλ ΑΔΙ/ΣΔΙ λα βξίζθεηαη ζηα ρακειφηεξα δπλαηά επίπεδα 

ιφγσ πςειφηεξνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη κεγαιχηεξεο δηαζεζηκφηεηαο λνζειεπηψλ 

δηεηνχο θνηηήζεσο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Τθίζηαηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζέζεσο εξγαζίαο, ε νπνία ζπληάζζεηαη απφ 

ηελ δηεπζχληξηα ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο θαη θνηλνπνηείηαη ζε θάζε λέν 

εξγαδφκελν. ηελ θιηληθή πξάμε σζηφζν, θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο, νη 

λνζειεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηηεινχλ επηθνπξηθά εξγαζίεο πέξαλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ, θαηά θαλφλα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο. 

 ηελ ζηξαηνιφγεζε πξνζσπηθνχ βαξχλνπζα ζεκαζία θαηέρεη ε δηαηήξεζε 

βάζεσο δεδνκέλσλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία θαζίζηαηαη εθηθηή ιφγσ ηεο 

πιεζψξαο απηψλ. Αμηφινγε ζέζε ζηελ δηαδηθαζία θαηαιακβάλεη ε κέζνδνο ησλ 

ζπζηάζεσλ απφ πθηζηάκελνπο εξγαδφκελνπο, ή απφ άιια πξφζσπα εκπιεθφκελα ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θιηληθήο (π.ρ. ζπλεξγαδφκελνη ηαηξνί), ζε κηθξφηεξν εληνχηνηο βαζκφ 

απφ απηφλ πνπ πεξηγξάθεηαη δηεζλψο. Η αλαδήηεζε εξγαδνκέλσλ κέζσ αγγειηψλ 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηξαηνιφγεζε ππνςεθίσλ. ε 

ζέζεηο επζχλεο πξνηηκάηαη ζπλήζσο ε αλαδήηεζε ππνςεθίσλ εληφο ηεο επηρείξεζεο, ελ 

κέξεη ιφγσ ζηξαηεγηθήο επηινγήο, κε ηελ δπζρέξεηα αλεχξεζεο εμσηεξηθψλ ππνςεθίσλ 



72 
 

λα απνηειεί έηεξν θαζνξηζηηθφ παξάγνληα.. Πιενλέθηεκα απνηειεί ε δηαηήξεζε 

πνιιψλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ νκίινπ, εληφο θαη εθηφο Θεζζαινλίθεο, θαζψο παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ ή αληαιιαγήο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κεηαμχ ηνπο, 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Η ηαθηηθή απηή σζηφζν δελ είλαη ζπλήζεο, θαζψο 

εθαξκφδεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο - πξσηαξρηθά ζην λα κελ πξνθαιείηαη πξφβιεκα ζηελ 

επηρείξεζε απφ φπνπ απνρσξεί ν εξγαδφκελνο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αλεπηθχιαθηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. Η πξαθηηθή ηεο εθρψξεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε εμσηεξηθέο επηρεηξήζεηο ηνλίζηεθε πσο 

δελ εθαξκφδεηαη ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, ζπρλή πξαθηηθή σζηφζν απνηειεί ε εθρψξεζε 

ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο ηεο θαζαξηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ηξνθνδνζίαο. 

 Η επζχλε γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ βαξχλεη ζπλήζσο ηνλ δηεπζπληή ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. Αξρηθά δηελεξγείηαη ε επεμεξγαζία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ, θαηά ηελ νπνία ειέγρεηαη ε επάξθεηα ησλ απαξαίηεησλ 

πξνζφλησλ γηα ηελ εθάζηνηε ζέζε. Αθνινπζεί ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ, ζηελ νπνία 

θαηά πεξίπησζε ζπκκεηέρεη θαη ε πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο ή ν δηεπζπληήο ηεο 

θιηληθήο. Η ζπλέληεπμε δελ αθνινπζεί απαξέγθιηηα θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε 

δηαδηθαζία ζε φηη αθνξά ζηελ κνξθή ηεο, ζην πεξηερφκελφ ηεο,  ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζε απηήλ θαζψο επηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλήζεο πνιηηηθή είλαη απηή ηεο αηνκηθήο 

ζπλέληεπμεο (individual interview). Δλίνηε σζηφζν δηελεξγνχληαη θαη αιιεπάιιειεο 

ζπλεληεχμεηο (sequential interviews). Η δνκή ηεο ζπλέληεπμεο αληαπνθξίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο „ειεχζεξεο‟ (unstructured or nondirective 

interview), θαζφζνλ ην ζηέιερνο πνπ ηελ δηελεξγεί δηαζέηεη θαη ηελ επρέξεηα λα ηελ 

θαηεπζχλεη θαηά βνχιεζε ρσξίο πξνθαζνξηζκέλεο δεζκεχζεηο. Πέξαλ ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αμηνιφγεζε θνηλσληθψλ 

(πξνζσπηθφηεηα, επρέξεηα επηθνηλσλίαο) θαη αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πξνζεγκέλε 

εκθάληζε). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αμηνινγνχληαη απζηεξά ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ 
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απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο – ζπλερνχο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κε αλζξψπνπο ζε 

επαίζζεηε ζέζε (αζζελείο, ζπλνδνχο αζζελψλ). 

 Η πξαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ δελ απνηειεί θαλφλα, θαζψο 

ρξεζηκνπνηείηαη επηθνπξηθά κφλν εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Αλάινγα κε ηελ ππφ 

πιήξσζε ζέζε, ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκαζίεο ηχπνπ πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ, ελψ 

ελίνηε απαηηείηαη  ε επίδεημε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ πξάμε. 

Φπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο. Σν θαηλφκελν ηεο άζθεζεο έμσζελ πηέζεσλ γηα 

παξάθακςε ηεο αμηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο είλαη κελ ππαξθηφ, αιιά φρη 

ηδηαηηέξσο ζπρλφ. 

 Όινη νη εξγαδφκελνη βξίζθνληαη ππφ ζηελή παξαθνινχζεζε γηα θάπνην αξρηθφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα (ην νπνίν πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ζέζε εξγαζίαο, ζπλήζσο έλα 

κήλα), νπφηε θαη επαλεθηηκάηαη ε απφδνζή ηνπο θαη ε νξζφηεηα ηεο επηινγήο. 

 

 

Αμηνιόγεζε ησλ αθνινπζνύκελσλ πνιηηηθώλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πνιηηηθέο πξνγξακκαηηζκνχ, ζηξαηνιφγεζεο θαη επηινγήο 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο θιηληθέο πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

καο, δηαπηζηψλεηαη ε απνζπαζκαηηθή εθαξκνγή δηεζλψο θαζηεξσκέλσλ πξαθηηθψλ, κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο ειιείςεηο λα εληνπίδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο 

πξνζσπηθνχ.  

 ε ζπκθσλία κε ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο, ππάξρεη θαζνξηζκέλν / ζαθέο 

θαζεθνληνιφγην, απνδίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή ζηξαηνιφγεζε, νη 

ζπζηάζεηο εξγαδνκέλσλ αμηνπνηνχληαη επαξθψο θαηά ηελ δηαδηθαζία ζηξαηνιφγεζεο, ε 

πνιηηηθή ηεο εθρψξεζεο ιεηηνπξγηψλ εθαξκφδεηαη ζε ππεξεζίεο φπνπ ηεθκεξησκέλα 
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απνβαίλνπλ πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη (έζησ πεξηζηαζηαθά) θαηά ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ.   

Αληηζέησο, ζε έηεξεο δηαδηθαζίεο φπσο ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

ζπλεληεχμεσο, αθνινπζνχληαη εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ηεθκεξησκέλα δελ 

απνηεινχλ ηελ βέιηηζηε επηινγή. Δπηπξνζζέησο, νη ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ, δελ εθαξκφδνληαη 

ζηελ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία επηινγήο. ε αληηδηαζηνιή επίζεο κε ηηο δεισζείζεο 

αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πνηφηεηαο, βξίζθεηαη ην 

γεγνλφο πσο λνζειεπηέο απφθνηηνη ΑΔΙ δελ απνηεινχλ πξσηαξρηθέο επηινγέο, 

πηζαλφηαηα, ρσξίο απηφ λα δειψλεηαη επζέσο, ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ κηζζνινγηθνχ 

ηνπο θφζηνπο. Οη αλσηέξσ παξαιείςεηο απνθηνχλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα ιφγσ ηεο 

αλππαξμίαο ζηελ Διιεληθή αγνξά ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ δηεζλνχο πεξηνξηζηηθνχ 

παξάγνληα θαηά ηελ ζηξαηνιφγεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, απηνχ ηεο 

ειιείςεσο δηαζέζηκσλ ππνςεθίσλ, πνπ ζα θαζηζηνχζε ηελ φπνηα δηαδηθαζία επηινγήο 

ελδερνκέλσο ειαζηηθφηεξε. 

Πξνθαλήο θαζίζηαηαη ινηπφλ, ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ζηελ πξάμε φισλ 

εθείλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ηεθκεξησκέλα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηεθπεξαίσζε  ησλ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ θαη ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο επηινγήο. 

 

 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Δκθαλέο κεηνλέθηεκα ηεο έξεπλάο καο απνηειεί ην κηθξφ δείγκα ησλ 

εξσηεζέλησλ, γεγνλφο πνπ απνηξέπεη ηελ αλαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ καο ζε 

γεληθφηεξν / επξχ επίπεδν ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ 
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ηελ κειέηε καο, απνηεινχλ ελδεηθηηθή κφλν θαηαγξαθή ησλ ππφ εμέηαζε πνιηηηθψλ 

δηαρείξηζεο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη φρη εθηεηακέλε / ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζηηο 

ηδησηηθέο κνλάδεο πγείαο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ. Δπηηξέπνπλ ινηπφλ κηα αξρηθή 

απνηχπσζε ησλ αθνινπζνχκελσλ πξαθηηθψλ, ελψ γηα ηελ εμαγσγή νινθιεξσκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζα απαηηνχληαλ ε επέθηαζε ηεο κειέηεο ζε κνλάδεο πγείαο νιφθιεξεο 

ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο φπνπ ηα κεγέζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο είλαη ζαθψο πςειφηεξα. 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Ο ξφινο ηεο  Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ζηελ παξνρή 

επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε, ζπκκεηνρή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία. 

Ο έληνλα αλζξσπνθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη 

νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, θαζηζηά επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ελφο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Η απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ 

πγείαο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ επάξθεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ νξζνινγηθή 

θαηαλνκή ηνπ πγεηνλνκηθνχ δπλακηθνχ. 

Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Foley, 

M. – Former President of the American Nurses Association – (2002, ζ.1765) : «Η 

ζπλεηζθνξά ηνπ λνζειεπηηθνχ επαγγέικαηνο είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο. Δπηζπκνχκε ηελ 

αλαβάζκηζε θαη επαλάθηεζε ηνπ θχξνπο ηνπ επαγγέικαηνο, έηζη ψζηε λα 
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ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο επηινγέο θαξηέξαο ησλ λέσλ, θαη λα κελ απνηειεί ελαιιαθηηθή 

ιχζε θαηφπηλ απνηπρίαο ζε άιινπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. Δπηζπκνχκε άμηνπο 

ππνςήθηνπο θαη ππνςήθηεο, νη νπνίνη ζα ηαρζνχλ κε αθνζίσζε ζηελ πξναγσγή ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο».
53

 Η αλσηέξσ δηαπίζησζε ελέρεη παγθφζκην ραξαθηήξα θαη  

αμηνινγείηαη σο ε ζχγρξνλε πξφθιεζε γηα ηνπο δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Θεκέιην ιίζν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηελ λνζειεπηηθή, απνηειεί 

ην αμίσκα φηη νη εξγαδφκελνη δηνηθνχληαη κε ζηφρν ηε κέγηζηε παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ νξγαληζκνχ – ηελ πξναγσγή ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξνπ ζηφρνπ, ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο, 

ε πξνζέιθπζε θαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζπληζηνχλ 

θξίζηκν εγρείξεκα ζην πιαίζην αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Οη εθηηκήζεηο καο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πθηζηάκελεο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη θαηαηκεκέλεο θαη αλεπαξθείο είηε ιφγσ απνπζίαο 

ησλ θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ είηε ιφγσ αμηνιφγεζήο ηνπο σο ιεηηνπξγίεο 

ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο. Οη παξαδνζηαθνί ηξφπνη πξνζέγγηζεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλάγθε ηεο επξχηεξεο ππνζηεξηθηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ λνζειεπηψλ ζηελ θαηάξηηζε 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σα αξκφδηα ζηειέρε 

πξνβαίλνπλ ζε εκπεηξηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ αλαγθαίνπ επηπέδνπ ζηειέρσζεο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, εθαξκφδνληαο θαηά πξνηεξαηφηεηα απζηεξά 

νηθνλνκνηερληθά θξηηήξηα, κε επηδεηθλχνληαο ηα αλαγθαία αληαλαθιαζηηθά 

πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο αλεπαξθνχο αλάπηπμεο ηνπ λνζειεπηηθνχ δπλακηθνχ έρεη 

πιένλ θαηαδεηρζεί φηη επεθηείλνληαη πέξα απφ ηελ αλακελφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πγείαο, επεξεάδνληαο δπζκελψο ηελ 
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έθβαζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ, κε πνηθίιεο ηαηξηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνεθηάζεηο. 

Πεξαηηέξσ έξεπλα κε κειέηεο πςειήο εγθπξφηεηαο ζεσξνχκε πσο είλαη 

αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη βέιηηζηεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηδηαηηέξσο ζην πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηδαληθψλ 

επηπέδσλ ζηειέρσζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ζα ζπκβάινπλ ζηελ ιήςε 

ησλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ λνζειεπηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζα θαζνδεγήζνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ επέλδπζε ησλ νξγαληζκψλ πγείαο ζε λνζειεπηηθφ δπλακηθφ. 
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