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ΤΝΟΦΗ (ABSTRACT) 

 

Η παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο αξρέο ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο κε απηέο 

ηηο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζπλδένληαη. θνπφο ηεο 

εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο θαη δηαρείξηζεο 

ηαιέληνπ ζε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο.  
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ – ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΓΟΗ 

1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ  

Ο φξνο «αμηνιφγεζε» είλαη γλσζηφο, ηφζν ζε επξεία φζν θαη ζε ζηελή έλλνηα, ζηνπο αλζξψπνπο, 

θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο αθφκα θαη ελ αγλνία ηνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ, νη 

ίδηνη, δελ απνζθνπνχλ ζε θάπνην απνηέιεζκα, γηα παξάδεηγκα ην θέξδνο. ηελ πεξίπησζε, φκσο, ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ. Ιδηαίηεξα ζηελ επνρή καο πνπ επηθξαηεί ε παγθνζκηνπνίεζε, ε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε ηαρχηαηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ζπλερήο δεκηνπξγία 

λέσλ πξνηχπσλ, ε αμηνιφγεζε δελ είλαη εχθνιν λα ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ζσζηά. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο κηαο επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο, γηα ην ιφγν απηφ, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ηνπο πφξνπο, είηε πιηθνχο είηε άπινπο, πνπ δηαζέηεη. Σν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο, απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ζπληειεζηή παξαγσγήο ηεο, επνκέλσο, γηα φινπο ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο ε πνηφηεηα ηνπ θαζίζηαηαη φιν θαη πην ζεκαληηθή.  

Η αληακνηβή θαη ε πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο, θαζψο θαη ν εληνπηζκφο κε 

απνδνηηθψλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο θαη άιισλ ιχζεσλ βειηίσζεο 

ηνπο, είλαη αλαγθαία γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. Λφγσ ησλ ζπλζεθψλ, κία 

επηρείξεζε επηβάιιεηαη λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα ελζηεξλίδεηαη ην φξακά 

ηεο θαη ζα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα πεηχρεη ζηνλ θαιχηεξν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο, γηα απηφ ην ιφγν αμίδεη 

ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα γίλεη κία πεξαηηέξσ αλάιπζε ηφζν ηεο έλλνηαο ηνπ φξνπ, 

φζν θαη ησλ κεζφδσλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζνχλ θαη ησλ ζθαικάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα πξάμνπλ 

νη αμηνινγεηέο, θαζψο θαη πσο απηά κπνξνχλ λα ηα αληηκεησπίζνπλ. 

1.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ  

Η αμηνιφγεζε απφδνζεο, σο κηα δηαθξηηή δηαδηθαζία δηνίθεζεο,  εληνπίδεηαη φηη μεθηλάεη ηελ 

πεξίνδν ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ πνιέκνπ. Ωζηφζν, ζε κία γεληθφηεξε βάζε ε εθαξκνγή 

ηεο αμηνιφγεζεο ππήξρε αθφκα θαη ζηελ αξραηφηεηα θαη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην 

δεχηεξν κεγαιχηεξν θαη παιαηφηεξν επάγγεικα ζηνλ θφζκν (www.performance-

appraisal.com). Πνιινί ιφγηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην 
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ζηξαηφ ζηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν γηα λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ησλ αμησκαηηθψλ. (Scott 

et al, 1941) 

χκθσλα κε ηνλ Dulewicz ην 1989, «ππάξρεη κηα βαζηθή ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα θξίλνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο δνπιεχνπλ, θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ηνπο εαπηνχο. Η 

αμηνιφγεζε είλαη αλαπφθεπθηε, θαζψο κε ηελ έιιεηςε ελφο πξνζεθηηθά δνκεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, νη άλζξσπνη ζα έρνπλ ηελ ηάζε λα θξίλνπλ ηελ εξγαζηαθή 

απφδνζε ησλ ππνινίπσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη πθηζηακέλσλ, θπζηθά, άηππα θαη 

απζαίξεηα. Η θιίζε ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ θξηηηθή είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα λνκηθά, εζηθά θαη ππνθίλεζεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Υσξίο έλα ηέηνηνπ είδνπο 

ζχζηεκα είλαη ζρεηηθά απίζαλν λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ελ ιφγσ θξίζεηο ζα είλαη λφκηκεο, 

δίθαηεο θαη αθξηβείο.» (Dulewicz, 1989) 

χκθσλα κε ηελ έγθπξε ηζηνζειίδα www.performance-appraisal.com, νη κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο απφδνζεο μεθίλεζαλ σο απιέο κέζνδνη αηηηνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, ιφγσ 

ηνπ φηη ε αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηνχληαλ σο επί ην πιείζηνλ γηα λα απνθαζηζηεί εάλ ν κηζζφο 

ηνπ εθάζηνηε ππαιιήινπ ήηαλ δηθαηνινγεκέλνο.  Η δηαδηθαζία απηή ζπλδέζεθε άκεζα κε ηα 

πιηθά απνηειέζκαηα. Αλ ε απφδνζε ελφο ππαιιήινπ ήηαλ  ιηγφηεξν ηδαληθή, ζα 

αθνινπζνχζε κηα πεξηθνπή ηνπ κηζζνχ ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα αθνινπζνχζε αχμεζε 

ηνπ. Οξηζκέλεο θνξέο έλα ηέηνηνπ είδνπο ζχζηεκα θξηλφηαλ επηηπρεκέλν, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, σζηφζν, απνηχγραλε. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ απφ πνιχ λσξίο 

γλψξηδαλ φηη δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη κε  πεξίπνπ ίδηεο εξγαζηαθέο δπλαηφηεηεο 

αληακείβνληαλ κε ηνλ ίδην κηζζφ παξφιν πνπ είραλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ππνθίλεζεο θαη 

απφδνζεο. Απηέο νη παξαηεξήζεηο επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο. Οη δείθηεο 

ακνηβψλ ήηαλ ζεκαληηθνί, σζηφζν δελ απνηεινχζαλ ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ επεξέαδε ηελ 

απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. Τπάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη φπσο εζηθή θαη απηνπεπνίζεζε πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ πνιχ κεγάιν αληίθηππν.  

αλ απνηέιεζκα, ε παξαδνζηαθή έκθαζε πνπ δηλφηαλ ζηηο ακνηβέο ζηαδηαθά απνξξίθζεθε. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1950 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ε πηζαλή ρξήζε ηεο απφδνζεο σο έλα 

εξγαιείν ππνθίλεζεο θαη αλάπηπμεο αλαγλσξίζηεθε κε ηνλ θαηξφ. Σν γεληθφηεξν κνληέιν ηεο 

αμηνιφγεζεο απφδνζεο μεθίλεζε απφ εθείλε ηελ πεξίνδν. 
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 1.3 ΔΝΝΟΙΑ – ΟΡΙΜΟΙ 

Η έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα, 

ην νπνίν θαηά θαηξνχο έρεη πξνθαιέζεη δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη 

ππαιιήισλ. Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή θαζίζηαηαη αλαγθαία ε απνζαθήληζε ηνπ 

φξνπ αμηνιφγεζεο απφδνζεο, φπσο έρεη θαηαγξαθεί αλά ηα ρξφληα κέζα ζηε βηβιηνγξαθία. 

Ο Cascio φξηζε ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο σο κηα δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο εξγαζηαθήο 

απφδνζεο ελφο εξγαδνκέλνπ, εληζρχνληαο ηνλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη 

πιήξσο φιεο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ απνζηνιψλ ηεο επηρείξεζεο, θαη 

παξέρνληαο ζε εξγαδφκελνπο θαη δηεπζπληέο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ηε ιήςε 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. ηε ζπλέρεηα, νξίδεη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο απφδνζεο σο κηα 

άζθεζε παξαηεξεηηθφηεηαο θαη θξίζεο, κία δηαδηθαζία αλαπιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη 

νξγαλσηηθή παξέκβαζε. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα δηαδηθαζία κέηξεζεο, θαζψο θαη κηα 

έληνλα ζπλαηζζεκαηηθή δηεξγαζία. Πάλσ απφ φια ζεσξεί φηη είλαη κία αλαθξηβήο, αλζξψπηλε 

δηαδηθαζία, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε επηρείξεζε αλεμάξηεηα 

απφ ηε βηνκεραλία δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. (Cascio,1998) 

Σν 1981 νη Devries, Morrison, Shullman θαη Gerlach φξηζαλ ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο σο 

κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα επηρείξεζε κεηξάεη θαη αμηνινγεί ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

επηηεχγκαηα θάζε εξγαδφκελνπ γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ο Maddux  αλαθέξεη φηη ε αμηνιφγεζε απφδνζεο παξέρεη κηα πεξηνδηθή επθαηξία γηα 

επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ αηφκνπ πνπ αλαζέηεη ηελ εξγαζία  θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ εθηειεί, 

γηα λα ζπδεηήζνπλ ηη αλακέλνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη θαηά πφζν απηέο νη πξνζδνθίεο 

ηνπο ηθαλνπνηνχληαη. Πξνζζέηεη φηη νη ζπλεληεχμεηο ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο 

δελ απνηεινχλ αληίπαιεο δηαδηθαζίεο. Αληηζέησο, έρνπλ σο ζηφρν λα απνηειέζνπλ κία 

βαζηθή ζχλδεζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν αλζξψπσλ κε θνηλφ ζθνπφ. (Maddux, 1987) 

Ο Denhart φξηζε ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο σο ζπγθεθξηκέλε εθηίκεζε ηεο πξνφδνπ ελφο 

εξγαδνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ ηνπ. (Denhart, 1991) 

Η Moulder (2001) αλαθέξεη φηη νη αμηνινγήζεηο απφδνζεο εθηηκνχληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

πξνζδνθηψλ θαη ηεο κέηξεζεο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη ελ ιφγσ πξνζδνθίεο ηθαλνπνηνχληαη. 

πλερίδεη ιέγνληαο, φηη νη αμηνινγήζεηο απηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ ζαθέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 
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πνχ επηηπγράλνπλ θαη πνχ απαηηείηαη βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Τπνδεηθλχεη φηη νη 

αμηνινγήζεηο είλαη ρξήζηκεο ζην λα ζέηνπκε ζηφρνπο θαη ζην λα πξνσζείηαη ε βέιηηζηε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζπλεξγαζίαο θαη κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

δηεπζπληψλ ηνπο.(Moulder, 1991) 

1.4 ΚΟΠΟ 

Η αμηνιφγεζε απφδνζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζπλπθαζκέλεο κε πνιιέο απνθάζεηο πνπ 

θαινχληαη λα πάξνπλ νη ππεχζπλνη κηαο εηαηξείαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Levine 

ην 1986 έδεημαλ φηη ν πην θνηλφο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

αλαγθψλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αλαζεψξεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ κηζζψλ. (Levine, 1986). O Rendero ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζε 24 δηεπζπληέο 

δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ θαηέιεμε ζην γεγνλφο φηη νη πην ζπρλά αλαθεξφκελνη ζθνπνί 

ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο ζπκπεξηειάκβαλαλ ηελ αλαζεψξεζε πξνζφλησλ, ηελ δηαρείξηζε 

κηζζψλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη αλαπιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.(Rendero, 1980) Δπηπιένλ, 

ζρεηηθέο έξεπλεο πξνηείλνπλ φηη ε αμηνιφγεζε απφδνζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

απνθάζεηο πξναγσγήο, ηνπνζέηεζεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαγθψλ εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 

σο εξγαιείν ππνθίλεζεο.(Campbell et al, 1970) 

Αθφκε, ε  αμηνιφγεζε απφδνζεο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη δηάθνξνπο ζθνπνχο, φπσο ηνλ 

θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ ή εξγαζηαθήο απφδνζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαθνπνχλ ή λα εληζρπζνχλ, ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ  παξνρή κηαο ξεαιηζηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα πξναγσγή, ελψ ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο βάζε γηα ηε ρνξήγεζε αμηνθξαηηθήο ακνηβήο ή σο εξγαιείν εθγχκλαζεο. 

(Murphy et al, 2004)  

Σέινο, άιινη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε βνήζεηα ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο ζα ήηαλ αξθεηά 

ρξήζηκε είλαη νη απνθάζεηο κνληκφηεηαο, ε αλάπηπμε ηνπ εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ, ν 

εληνπηζκφο θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ν ζρεδηαζκφο ζηφρσλ , 

θαζψο θαη ε δηαλνκή κε νηθνλνκηθψλ παξνρψλ. (Sashkin,1986) 

Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο απφδνζεο απνηειεί θξίζηκν δήηεκα. Πνιιέο 

εηαηξείεο δελ ην εμεηάδνπλ κε αξθεηή πξνζνρή κε απνηέιεζκα νη απαηηήζεηο ηνπο λα είλαη 

ππεξβνιηθέο. ε πνιιέο εηαηξείεο, νη αμηνινγήζεηο αλακέλεηαη λα πιεξνχλ φιεο ή νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο - αλαπιεξνθφξεζε, πξνπφλεζε, ζηφρνη, 
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αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θαζνξηζκφο ακνηβψλ, λνκηθή ηεθκεξίσζε, ζχγθξηζε εξγαδνκέλσλ θαη 

επηινγή απνιχζεσλ. Καλέλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δελ κπνξεί λα θαιχςεη φινπο απηνχο 

ηνπο ηνκείο. Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη νη ζθνπνί ηεο 

αμηνιφγεζεο απφδνζεο ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ζε 3 άμνλεο: αλαπιεξνθφξεζε, αλάπηπμε 

θαη εθηίκεζε. 

1.5 ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο. Έλαο απφ φινπο, ζχκθσλα κε ηνλ Υπηήξε είλαη θαη ν παξαθάησ (Υπηήξεο, 

2001):  

1.5.1 Μέθοδοι με βάζη ηα σαπακηηπιζηικά 

1.5.1.1.Έκθεζη αξιολόγηζηρ (Essay appraisal) 

ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, ε ηερληθή απηή δεηάεη απφ ηνλ αμηνινγεηή λα αλαιχζεη ζε κηα 

παξάγξαθν ή πεξηζζφηεξεο φιεο ηηο δπλάκεηο, αδπλακίεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζηειέρσζεο, ηδίσο φηαλ ζρεηίδνληαη ζέζεηο ζε πσιήζεηο ή 

δηεπζπληηθέο, νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο  απφ παιαηφηεξνπο ππαιιήινπο, θαζεγεηέο ή 

ζπλαδέιθνπο έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Γίλεηαη, δειαδή, απνδεθηφ, φηη κία εηιηθξηλήο 

δήισζε, ε νπνία πεξηέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, απφ θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη θαιά 

έλαλ εξγαδφκελν, είλαη πεξηζζφηεξν έγθπξε απφ πην επίζεκεο θαη πεξίπινθεο κεζφδνπο. 

(Oberg, 1972) 

ηα αξλεηηθά ηεο κεζφδνπ ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο φηη απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηε 

ζχληαμε ηεο έθζεζεο. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο είλαη νη 

δηαθπκάλζεηο ηνπο ζε κήθνο θαη ην πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη δηαθνξεηηθέο 

εθζέζεηο άπηνληαη δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο απφδνζεο ελφο αλζξψπνπ, είλαη δχζθνιν λα 

ζπλδπαζηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζχγθξηζε κεηαμχ εξγαδνκέλσλ. Γηα ιφγνπο 

ζπγθξηζηκφηεηαο, ελδείθλπληαη νξηζκέλεο πην επίζεκεο κέζνδνη, φπσο ε γξαθηθή θιίκαθα 

θαηάηαμεο. 
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1.5.1.2  Μέθοδορ αναγκαζηικήρ επιλογήρ (Forced-choice rating) 

Η ηερληθή απηή αλαπηχρζεθε γηα ηε κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

νξηζκέλσλ αληηθεηκεληθψλ πξνηχπσλ ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ εξγαδνκέλσλ. Παξφιν ην γεγνλφο 

φηη ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο απηήο ηεο κεζφδνπ, ζηελ πιένλ δηαδεδνκέλε δίλεηαη ζηνλ 

αμηνινγεηή δεχγε πξνηάζεσλ πεξηγξαθήο ραξαθηεξηζηηθψλ ή ζπκπεξηθνξάο, απφ ηα νπνία 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηιέμεη εθείλα πνπ θξίλεη φηη αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ 

πθηζηάκελφ ηνπ. Οη πεξηγξαθέο είλαη δεχγε εμίζνπ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(Υπηήξεο, 2001). 

Καηφπηλ, δίλεηαη ζηηο δειψζεηο κία ζπγθεθξηκέλε βαξχηεηα θαη βαζκνινγία, κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη έλα ςπρνινγηθφ ηεζη. Οη άλζξσπνη κε πςειή βαζκνινγία είλαη, 

εμ νξηζκνχ, νη θαιχηεξνη εξγαδφκελνη, ελψ ηα άηνκα κε ρακειή βαζκνινγία είλαη νη 

ρεηξφηεξνη. Γεδνκέλνπ φηη ν αμηνινγεηήο δελ γλσξίδεη ηελ βαξχηεηα ηεο εθάζηνηε δήισζεο, 

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, δελ κπνξεί θαη λα επλνήζεη θάπνηνλ. 

Παξφιν ην γεγνλφο φηη ε ινγηθή κε κία ηέηνηα κέζνδν είλαη εχθνιν λα ππνζηεξηρζεί, ζηελ 

πξάμε βξίζθεη αληηκέησπνπο ηνπο αμηνινγεηέο, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη δελ ηπραίλνπλ ηελ 

απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε, θαζψο αληί λα ιέλε ηελ άπνςή ηνπο αλνηρηά γηα ηνλ θάζε 

εξγαδφκελν, παξαπιαλνχληαη θάλνληαο «εηιηθξηλείο αμηνινγήζεηο» (Oberg, 1972) 

Έλα επηπιένλ κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ε δπζθνιία θαη ην θφζηνο ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θνξκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ηερληθή απηή ζπλήζσο 

πεξηνξίδεηαη ζε κεζαία θαη ρακειφηεξα επίπεδα δηνίθεζεο, φπνπ νη ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ 

αξθεηά παξφκνηα πξφηππα θάλνληαο ηε δεκηνπξγία ησλ ελ ιφγσ εληχπσλ πην εθηθηή. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θφξκεο αλαγθαζηηθήο - επηινγήο ηείλνπλ λα έρνπλ πνιχ κηθξή 

αμία θαη, πηζαλψο, αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλεληεχμεηο 

αμηνιφγεζεο απφδνζεο. 

1.5.1.3. Graphic rating scale (Γπαθική βαθμολογική κλίμακα) 

Η ζπλεζέζηεξε κνξθή πνπ ιακβάλεη ε πξνζέγγηζε δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο βάζεη 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ε γξαθηθή βαζκνινγηθή θιίκαθα. Έλαο θαηάινγνο δηαθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη κε κηα βαζκνινγηθή θιίκαθα πέληε βαζκψλ (ή πεξηζζφηεξσλ ή 

ιηγφηεξσλ). Ο ππεχζπλνο αμηνινγεί έλαλ ππάιιειν θάζε θνξά, ζεκεηψλνληαο κε θχθιν ηε 
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βαζκνινγία πνπ έιαβε ην θάζε άηνκν γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηαθξηηηθφ ζηνηρείν. Οη γξαθηθέο 

βαζκνινγηθέο θιίκαθεο κπνξνχλ λα δίλνπλ δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο (αζπλερήο θιίκαθα) ή κηα 

ζπλερή ζεηξά ηελ νπνία ν βαζκνινγεηήο απιά ηζεθάξεη (ζπλερήο θιίκαθα). (Noe et al, 2007) 

πλήζσο, ζηε κέζνδν αμηνινγείηαη έλα πξφζσπν ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα 

ηεο δνπιεηάο ηνπ. Ωζηφζν, ζην έληππν αμηνιφγεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ε ίδηα ε επηρείξεζε ζεσξεί ζεκαληηθά γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, φπσο πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία, γλψζεηο, 

ππεπζπλφηεηα. 

Η κέζνδνο ηεο γξαθηθήο θαηάηαμεο είλαη πνιχ ζπλεπήο θαη αμηφπηζηε, γίλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηή θαη είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε κε απνηέιεζκα ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο 

θαη ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο ησλ αμηνινγεηψλ λα κελ είλαη κεγάιν. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη απζαίξεηε θαη θαζαξά ππνθεηκεληθή, αθνχ 

ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε ελφο κφλν αμηνινγεηή. Τπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ζθαικάησλ ιφγσ πξνθαηάιεςήο ηνπ. Γεγνλφο πνπ ζα αλαιπζεί πεξηζζφηεξν ζηε ζπλέρεηα. 

Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ην γεγνλφο φηη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εξγαδνκέλνπ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα ζην έληππν, θάηη ην νπνίν ζαθέζηαηα δελ ηζρχεη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

1.5.1.4. Αξιολόγηζη με ηη ζςμβολή ειδικού (Field review) 

ηαλ ππάξρεη θίλδπλνο πξνθαηάιεςεο ηνπ αμηνινγεηή, φηαλ θάπνηνη αμηνινγεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ πςειφηεξα πξφηππα απφ άιινπο ή φηαλ είλαη απαξαίηεηε ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

ησλ αμηνινγήζεσλ, ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο αμηνιφγεζεο κε ηε ζπκβνιή εηδηθνχ. 

χκθσλα κε ηνλ Oberg, ην 1972, ζηε κέζνδν απηή, έλα κέινο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζπλαληηέηαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη ηνπο παίξλεη 

ζπλέληεπμε γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ άληιεζε απφ απηήλ, ζπκπιεξψλεη έλα θχιιν αμηνιφγεζεο γηα ηνλ θαζέλα θαη ην 

παξαδίδεη ζηνλ άκεζν πξντζηάκελν ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί ηπρφλ δηνξζψζεηο, ζεκεηψλεη 

παξαηεξήζεηο ή ηελ απνδέρεηαη σο έρεη θαη ηε ζπδεηάεη κε ηνλ εθάζηνηε ππάιιειν. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ζέιεη λα πεηχρεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ αμηνινγεηψλ, λα 

βνεζήζεη ηελ νκάδα θαηαιήμεη ζε νκνθσλία θαη λα εμαζθαιίζεη φηη θάζε αμηνινγεηήο 

αληηιακβάλεηαη ηα πξφηππα κε ηνλ ίδην ηξφπν. (Oberg, 1972) 
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Απηή ε ηερληθή ηεο νκαδηθήο θξίζεο ηείλεη λα είλαη πην δίθαηε θαη πην ηζρπξή απφ ηηο 

επηκέξνπο αμηνινγήζεηο θαη επηηξέπεη ζην πξνζσπηθφ λα αληηιακβάλεηαη πην εχθνια ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ επηεηθείαο, απζηεξφηεηαο ή πξνθαηάιεςεο απφ ηε κεξηά ησλ 

αμηνινγεηψλ.  Μεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα. 

1.5.1.5 Μέθοδορ καηάηαξηρ (Ranking methods) 

Γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο, θαη ηδηαίηεξα φηαλ ζπγθξίλνληαη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο πξντζηακέλνπο, δελ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα νη κεκνλσκέλεο δειψζεηο ή 

ηα έληππα αμηνιφγεζεο. Η ζχγθξηζε εξγαδνκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο απαηηεί 

ππνθεηκεληθή θξίζε θαη φρη ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο. Η θαιχηεξε πξνζέγγηζε, ζηελ πεξίπησζε 

απηή, θαίλεηαη λα είλαη ε κέζνδνο ηεο θαηάηαμεο, ε νπνία είλαη ε πην απιή θαη παιηά κέζνδνο 

αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή νη εξγαδφκελνη ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 

ζθνπφ λα κπνπλ ζε κηα απιή θαηάηαμε (1
νο

, 2
νο

….20
νο

).  Γελ παξέρεη κεγάιν βαζκφ 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο θαη ελδείθλπηαη γηα εηαηξείεο κε κηθξφ αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ. Οη δχν πην απνηειεζκαηηθέο παξαιιαγέο ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ είλαη απηέο ηεο 

ελαιιαθηηθήο θαηάηαμεο θαη ηεο θαηάηαμεο αλά δεχγε. 

Μέζνδνο ελαιιαθηηθήο θαηάηαμεο: ηε κέζνδν απηή, ηα νλφκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ελφο θχιινπ ραξηηνχ - θαηά πξνηίκεζε ζε ηπραία 

ζεηξά. Ο αμηνινγεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ηνλ «πην πνιχηηκν» εξγαδφκελν ζηνλ θαηάινγν, 

λα ζβήζεη ην φλνκά ηνπ απφ ηα αξηζηεξά θαη λα ην βάιεη ζηελ θνξπθή ηεο ζηήιεο ζηε δεμηά 

πιεπξά ηνπ θχιινπ. ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη ην «ιηγφηεξν πνιχηηκν» ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

θαηάινγν, ζβήλεη ην φλνκά ηνπ απφ ηα αξηζηεξά θαη ην βάδεη ζην θάησ κέξνο ηεο δεμηάο 

ζηήιεο. Ο αμηνινγεηήο επηιέγεη ηφηε ην "πνιπηηκφηεξν" πξφζσπν απφ ηελ ππφινηπε ιίζηα, 

ζβήλεη ην φλνκά ηνπ απφ ηα αξηζηεξά θαη ην ηνπνζεηεί θάησ απφ ηελ θνξπθαίν φλνκα ζηε 

δεμηά ιίζηα, θαη νχησ θαζεμήο. (Oberg, 1972) 

Σύγθξηζε αλά δεύγε: Απηή ε ηερληθή είλαη πηζαλψο εμίζνπ ή πεξηζζφηεξν αθξηβήο φζν ε 

ελαιιαθηηθή θαηάηαμε. Αιιά κε κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά 

ρξνλνβφξα θαη δπζθίλεηε δηαδηθαζία. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε κέζνδνο, έζησ φηη έρνπκε 

ηέζζεξηο ππαιιήινπο: ηνπο Α, Β, Γ, Γ., ζα ζπγθξίλνπκε ηνλ Α κε ηνπο Β, Γ, Γ, ηνλ Β κε ηνπο 

Γ, Γ θαη ηνλ Γ κε ηνλ Γ. Ο αξηζκφο ησλ ζπγθξίζεσλ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν Ν(Ν-1)/2, 

φπνπ Ν = ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ. Η ζέζε ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ 
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ζηελ ηειηθή θαηάηαμε εμαξηάηαη απφ ην πφζεο θνξέο έρεη πξνθξηζεί έλαληη ησλ άιισλ. 

(Ξεξνηχξε, 2001) 

Καη νη δχν ηερληθέο θαηάηαμεο, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλδπάδνληαη κε πνιιαπιέο ηαμηλνκήζεηο 

(δειαδή, φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαινχληαη λα θάλνπλ αλεμάξηεηεο ηαμηλνκήζεηο 

ηεο ίδηαο νκάδαο εξγαζίαο θαη ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ηεο ιίζηαο), είλαη απφ ηηο 

θαιχηεξεο δηαζέζηκεο κεζφδνπο γηα λα παξάγνπλ έγθπξεο ηαμηλνκήζεηο εηδηθά γηα ζθνπνχο 

ακνηβψλ.  

1.5.1.6. Μέθοδορ ςποσπεωηικήρ διαζποπάρ 

Με ηε κέζνδν απηή γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Γεκηνπξγείηαη κηα ζεηξά 

θαηεγνξηψλ απφδνζεο, κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ν αμηνινγεηήο ηνπνζεηεί 

ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη ηφζν ε απφδνζε, φζν θαη ε πνηφηεηα 

εξγαζίαο θ.α.  

Η κέζνδνο απηή δελ επηηξέπεη ζηνλ αμηνινγεηή λα θαηαηάμεη, πάλσ απφ έλα πνζνζηφ, ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ ζε κηα θαηεγνξία απφδνζεο θαη έηζη κεηψλνληαη ηα ιάζε ιφγσ 

ππεξβνιηθήο επηείθεηαο ή ππεξβνιηθήο απζηεξφηεηαο. Η ππφζεζε πίζσ απφ απηή ηε κέζνδν 

είλαη φηη θπζηνινγηθά ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ απφδνζε θαη ζα πξέπεη νη δηαθνξέο απηέο λα 

δηαπηζηψλνληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη θαη φρη λα εμαιείθνληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

(Υπηήξεο, 2001). 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξνχλ ζε απηφ ην ζχζηεκα λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη 

λα πνζνηηθνπνηεζνχλ, θαζψο ην κφλν πνπ πξνθχπηεη είλαη ε θαηάηαμε θαη φρη ε κεηαμχ ηνπο 

απφζηαζε.(Werther et al, 1996) 

1.5.1.7 Κςκλική Αξιολόγηζη (360o Degree Feedback) 

Η κέζνδνο ηεο θπθιηθήο αλαπιεξνθφξεζεο, γλσζηή θαη σο κέζνδνο ησλ  360 κνηξψλ, 

απνηειεί κία αλαπιεξνθφξεζε ε νπνία πξνέξρεηαη γχξσ απφ έλαλ ππάιιειν. Ο φξνο "360" 

ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά γηα λα δείμεη φιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο απφ ηηο 

νπνίεο αμηνινγείηαη ν εξγαδφκελνο, ν νπνίνο, ζεσξεηηθά, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ θχθινπ 

απηνχ. Η αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πθηζηακέλνπο, ζπλαδέιθνπο θαη πξντζηακέλνπο, 

ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη απηφ-αμηνιφγεζε. Η αμηνιφγεζε, επίζεο, 
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κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηέο ή άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε.  

Η κέζνδνο ηεο θπθιηθήο αμηνιφγεζεο ηπγράλεη κεγάιεο απήρεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

ζηαδηαθά αληηθαζηζηά ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ζε αξθεηέο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

(Toegel et al, 2003). 

Τπάξρνπλ, ζαθέζηαηα, πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, φπσο ε 

αλάπηπμε ηεο αλαπιεξνθφξεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο, γεγνλφο πνπ θάλεη ηε 

κέζνδν πην απνδνηηθή, αληηθεηκεληθή, αλαιπηηθή θαη κε πιεξνθφξεζε αξθεηά πνηνηηθή. 

Ωζηφζν, απνηειεί κία εμαηξεηηθά γξαθεηνθξαηηθή κέζνδν, αξθεηά ρξνλνβφξα, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ απαηηείηαη ζπγθέληξσζε φισλ ησλ αμηνινγήζεσλ θαη αλάιπζή ηνπο. 

1.5.2. Μέθοδοι με βάζη ηη ζςμπεπιθοπά 

1.5.2.1. Αξιολόγηζη Κπίζιμων ςμβάνηων (Critical incident appraisal) 

Η αμηνιφγεζε κε βάζε θάπνην θξίζηκν πεξηζηαηηθφ είλαη γηα νξηζκέλνπο ππεπζχλνπο 

ηδηαίηεξα εχθνιε, θαζψο κπνξνχλ λα ζηεξίδνπλ ηε ζπδήηεζε ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Γηα 

ηε ζσζηή δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο, νη ππεχζπλνη πξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα «κηθξφ καχξν 

βηβιίν», ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φια νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ελφο 

εξγαδνκέλνπ. (Oberg, 1972) 

Η πξνζέγγηζε κε βάζε ζπκβάληα θξίζηκεο ζεκαζίαο απαηηεί απφ ηνπο κάλαηδεξο λα ηεξνχλ 

έλα αξρείν ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ απνηειεζκαηηθήο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο 

απφδνζεο θάζε ππαιιήινπ. Με βάζε ηα ελ ιφγσ ζπκβάληα παξέρεηαη ζπγθεθξηκέλε 

αλάδξαζε ζηνπο ππαιιήινπο ζρεηηθά κε ην πνηεο εξγαζίεο εθηεινχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη πνηεο 

αλεπαξθψο. Σα ζπκβάληα απηά κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο, 

επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζε απηά πνπ ππνζηεξίδνπλ θαιχηεξα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή. Πνιινί κάλαηδεξ, φκσο, δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ θαζεκεξηλή ή εβδνκαδηαία 

θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη ζπρλά δπζρεξήο ε 

ζχγθξηζε ππαιιήισλ επεηδή θάζε ζπκβάλ αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν. (Noe et al, 2007)  

Δπηπιένλ, ππάξρεη πηζαλφηεηα, ν αμηνινγεηήο λα θαζπζηεξήζεη ηελ αλαπιεξνθφξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Η αλακνλή ελφο ππαιιήινπ κέρξη θαη 6 κήλεο γηα λα ελεκεξσζεί δελ είλαη 
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νχηε επηζπκεηή, νχηε απνηειεζκαηηθή. Σέινο, νη ππεχζπλνη νξίδνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο. Έλαο 

εξγαδφκελνο ζα ππνθηλνχληαλ πεξηζζφηεξν εάλ είρε θάπνην ιφγν ή εάλ απνδερφηαλ κε 

θάπνην ηξφπν ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο κε βάζεη ηηο νπνίεο θαη θξίλεηαη. (Oberg, 1972) 

1.5.2.2 Μέθοδορ καηαλόγος ελέγσος (Check lists) 

χκθσλα κε ηε κέζνδν, ν αμηνινγεηήο επηιέγεη απφ κία ιίζηα θξηηεξίσλ/ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη ηζεθάξεη θαηά πφζν αληαπνθξίλεηαη ζε απηά ν εξγαδφκελνο, είηε κε ΝΑΙ ή 

ΟΥΙ, είηε κε θιίκαθα ηξηψλ βαζκίδσλ. Γηα πνην ζσζηά απνηειέζκαηα ε κέζνδνο απηή πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηείηε ζε μερσξηζηά ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο, θαζψο γηα θάζε ηκήκα απαηηνχληαη 

θαη δηαθνξεηηθά πξνζφληα. Μεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ, απνηειεί ε ππνθεηκεληθφηεηα 

ηνπ αμηνινγεηή ν νπνίνο κπνξεί λα επλνήζεη ή λα κεηψζεη θάπνηνλ. 

Η ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο  έρεη έλα ζνβαξφ πεξηνξηζκφ. Ο αμηνινγεηήο κπνξεί λα είλαη 

κεξνιεπηηθή ζηε δηάθξηζε ησλ ζεηηθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ δεηεκάησλ. Δπηπιένλ, ζαλ 

κέζνδνο είλαη πνιχ δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα. Σέινο, γίλεηαη δχζθνιν γηα ηνλ ππεχζπλν λα 

ζπγθεληξψζεη, λα αλαιχζεη θαη λα ζηαζκίζεη κηα ζεηξά απφ δειψζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαζψο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ. Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο απηνχο, ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο. 

(www.openlearningworld.com) 

1.5.2.3 Μέθοδοι μέηπηζηρ ηηρ ζςμπεπιθοπάρ (Behaviorally Anchored Rating Scales - BARS) 

Δίλαη κηα ζρεηηθά λέα ηερληθή ε νπνία ζπλδπάδεη ηηο κεζφδνπο ηεο γξαθηθήο θιίκαθαο 

θαηάηαμεο θαη ησλ θξίζηκσλ ζπκβάλησλ. Απνζθνπεί ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ απφδνζεο κέζσ αλάπηπμεο ζηαζεξψλ βαζηζκέλσλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα απφδνζεο. 

 

 Γηα λα αλαπηπρζεί κηα κέζνδνο BARS ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα ζπγθεληξσζνχλ νξηζκέλα 

ζπκβάληα θξίζηκεο ζεκαζίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ή φρη απφδνζε ζηελ 

εξγαζία. Καηφπηλ ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δηαζηάζεηο απφδνζεο θαη εθείλα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλν επίπεδν απφδνζεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ππνδείγκαηα 

γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ αμηνινγεηψλ. Καζήθνλ ησλ ππεπζχλσλ είλαη λα εμεηάζνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ εθάζηνηε ππαιιήινπ ζε θάζε δηάζηαζε θαη λα θαζνξίζνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο 
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σο βάζε ηα ελ ιφγσ ππνδείγκαηα, ζε πνην ζεκείν δηάζηαζεο ηαηξηάδεη ε απφδνζε ηνπ 

ππαιιήινπ. (Noe et al, 2007) 

Η κέζνδνο BARS έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Καηαξρήλ, είλαη εχθνιε ζηε δηαρείξηζή ηεο, 

είλαη δίθαηε, γηαηί ζηεξίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ 

απφδνζή ηνπ, θαη είλαη πιήξσο εμαηνκηθεπκέλε, θαζψο ζρεδηάδεηαη γηα λα εθαξκνζηεί 

μερσξηζηά γηα θάζε ζέζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε κέζνδνο BARS είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα, 

δχζθνιε θαη δαπαλεξή. Κάζε κνξθή ξάβδνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί απφ ην κεδέλ γηα θάζε 

ζέζε ζηελ εηαηξεία.  

Γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ησλ αμηνινγήζεσλ BARS, νη δηεπζπληέο ρξεηάδνληαη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Η ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα θαη πςειή ζε θφζηνο. 

 

1.5.3 Μέθοδοι με βάζη ηα αποηελέζμαηα  

1.5.3.1. Μέθοδορ ηηρ μέηπηζηρ παπαγωγικόηηηαρ 

Η ελ ιφγσ κέζνδνο ελδείθλπηαη γηα ηππνπνηεκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα κεηξεζνχλ, δειαδή βαζίδνληαη ζε κεηξήζηκα  θξηηήξηα θαη ζηνηρεία 

(π.ρ. πνζνζηά πσιήζεσλ, αξηζκφο παξαγφκελσλ πξντφλησλ, αξηζκφο ιαζψλ θιπ). 

Δθαξκφδεηαη, θπξίσο, ζε εξγαδφκελνπο ησλ θαηψηεξσλ ηεξαξρηθψλ βαζκίδσλ (π.ρ. εξγάηεο 

ηνπ ηκήκαηνο παξαγσγήο, πσιεηέο θ.ι.π.) (Ξεξνηχξε, 2001)  

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε επαγγέικαηα πνπ ην 

παξαγφκελν έξγν έρεη πην πνηνηηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη φηαλ αζηάζκεηνη παξάγνληεο 

(ζπλζήθεο αγνξάο, έιιεηςε πιηθψλ, πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ) επεξεάδνπλ ην 

παξαγφκελν έξγν. Δίλαη πηζαλφλ, επίζεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηηχρνπλ ν θαζέλαο 

ρσξηζηά ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ λα εληζρχνληαη. 

(e-psychology.gr) 
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1.5.3.2. Γιοίκηζη μέζω ζηόσων (Management by objectives) 

Γηα ηελ απνθπγή, ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε, ηεο αίζζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ φηη θξίλνληαη απφ 

πνιχ πςειέο πξνδηαγξαθέο, θαη γηα ηε κεγαιχηεξε ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο, ζε θάπνηεο επηρεηξήζεηο δεηείηαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπο. Δληφο ησλ ηειεπηαίσλ έμη ρξφλσλ, ε 

δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ έρεη αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. 

Η κέζνδνο απηή πξνηάζεθε ην 1954 απφ ηνλ Drucker, σο κία θηινζνθία ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη πξντζηάκελνη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο  θαη ζέηνπλ ακνηβαία, 

ζηφρνπο αληηθεηκεληθνχο θαη κεηξήζηκνπο. Δπηπιένλ, θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη έιεγρνη 

πξνφδνπ, κεηά ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ επίζεο έρεη ηεζεί ακνηβαία, θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί νη αμηνιφγεζε ησλ επηηεχμεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν θαζνξηζκφο 

θαηλνχξησλ ζηφρσλ. (Druckert, 1954) 

Η φιε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη 4 βήκαηα: (Ξεξνηχξε, 2001) 

1. Καζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

2. Δπίηεπμε ησλ φξσλ πνπ έρνπλ ηεζεί 

3. Αμηνιφγεζε ησλ φζσλ έρνπλ επηηεπρζεί 

4. Καζνξηζκφο λέσλ ζηφρσλ γηα ηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν 

Σα νθέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα εμήο: αχμεζε ηεο ππνθίλεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζαθείο ζηφρνη 

θαη κεγαιχηεξε δέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ απφ ηε ζηηγκή πνπ θαη νη ίδηνη ζπκκεηείραλ ζηελ 

φιε δηαδηθαζία. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά,  απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ πνπ ηελ δηεμάγνπλ, είλαη πνιχ δχζθνιε ε ζχγθξηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο πιένλ νη ζηφρνη είλαη αηνκηθνί θαη θαηά ζπλέπεηα δηαθνξεηηθνί, 

πνιινί εξγαδφκελνη, εηδηθά ζε θαηψηαηα ηεξαξρηθά επίπεδα, δελ επηζπκνχλ λα θέξνπλ νη ίδηνη 

ηελ επζχλε θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηνπο. 
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1.5.4 Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ Γςναηοηήηων  

1.5.4.1. Κένηπα αξιολόγηζηρ (Assessment centers)  

Η κέζνδνο ησλ θέληξσλ αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο, 

πξνζνκνηψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία θαη, κεξηθέο θνξέο, ζπλεληεχμεηο θαη ςπρνινγηθά 

ηεζη. πλήζσο,  πξνζνκνηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηνπο είδνπο θέληξα 

πεξηιακβάλνπλ: Οκαδηθέο ζπδεηήζεηο, ζπλεληεχμεηο κε "πθηζηακέλνπο" ή "πειάηεο", εχξεζε 

δεδνκέλσλ, αλαιχζεηο θαη πξνβιήκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, πξνθνξηθέο παξνπζηάζεηο, θαη 

αζθήζεηο γξαπηήο επηθνηλσλίαο. Οη ελ ιφγσ πξνζνκνηψζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη, ψζηε λα 

βγάινπλ ζπκπεξηθνξέο ησλ αμηνινγνχκελσλ ζρεηηθά κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηεο ζέζεο 

ή ην επίπεδν ηνπο. Οη πηπρέο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, γλσζηέο θαη σο "δηαζηάζεηο" εληνπίζηεθαλ 

απφ εηδηθνχο πξηλ απφ ην θέληξν αμηνιφγεζεο κε ηελ αλάιπζε ηεο ζέζεο ζηφρνπ. Μηα 

δηαδηθαζία αλάιπζεο εξγαζίαο πξνζδηνξίδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηα θίλεηξα, θαη ηηο γλψζεηο 

πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ επηηπρία ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

Έλα παξαδνζηαθφ θέληξν αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη 6 ζπκκεηέρνληεο θαη δηαξθεί απφ κία 

έσο ηξεηο εκέξεο. Καζψο νη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη κέζσ ησλ πξνζνκνηψζεσλ, 

παξαηεξνχληαη απφ αμηνινγεηέο, ζπλήζσο απφ ηξία ζηειέρε γξακκήο, νη νπνίνη είλαη 

εθπαηδεπκέλνη λα παξαηεξνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην επίπεδν γλψζεο θαη 

νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ζε θφξκεο φιεο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ ζεκεηψζεσλ απηψλ θαη νη αμηνιφγεζε ησλ 

αηφκσλ, ε νπνία δηαξθεί κία ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο. (Byham, DDI) 

Η ηειηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο πηζαλέο αλάγθεο 

αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη κπνξεί λα αμηνινγήζεη ζπλνιηθά ηηο κειινληηθέο 

δπλαηφηεηέο ηνπο γηα ηελ επηηπρία ζηε ζέζε εξγαζίαο, αλ απηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ θέληξνπ. 

Η κέζνδνο ζρεηίδεηαη κε κειινληηθέο απνδφζεηο εξγαδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη, ζπλήζσο, 

γηα πξνζιήςεηο, πξναγσγέο, αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη ηνπνζεηήζεσλ. 

Πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη παξέρεη κία πην αληηθεηκεληθή κέηξεζε 

ηεο απφδνζεο ελφο αηφκνπ πνπ εθηειεί δηεπζπληηθά θαζήθνληα. Δπηπιένλ, παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ εμαηνκηθεπκέλσλ ζρεδίσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ ππαιιήισλ. (Noe et 

al, 2007) Απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη κία κέζνδνο αξθεηά δαπαλεξή απφ άπνςε ρξφλνπ θαη 

θφζηνπο, θαζψο ηφζν νη εξγαδφκελνη φζν θαη νη πξντζηάκελνη πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 
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αμηνιφγεζε απέρνπλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, ελψ θαη ε επηρείξεζε θαιείηαη λα πιεξψζεη 

έμνδα κεηαθνξάο θαη δηακνλήο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία. 

1.6. ΦΑΛΜΑΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΧΝ 

Τν θαηλόκελν ηνπ θσηνζηέθαλνπ - Halo effect: Η ηάζε λα αμηνινγείο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο εξγαδφκελνπ ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ έρεη αμηνινγεζεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είηε 

απηφ αθνξά ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο είηε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Ο φξνο πξσηνεκθαλίζζεθε απφ ηνλ 

Edward Thorndike θαηά ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν. (Vance, 2007) 

Δπηείθεηα ή απζηεξόηεηα: Οξηζκέλνη αμηνινγεηέο, αλάινγα κε ην ζχζηεκα αμηψλ ηνπο, 

βαζκνινγνχλ πςειφηεξα ή ρακειφηεξα φινπο ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο απφ φηη πξαγκαηηθά 

απηνί αμίδνπλ (Υπηήξεο, 2001) 

Αμηνιόγεζε βαζηζκέλε ζηελ πξόζθαηε απόδνζε: ηαλ ε πεξίνδνο αμηνιφγεζεο είλαη κεγάιε 

θαη φηαλ δελ θαηαγξάθνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπκβάληα, ηφηε νη 

αμηνινγεηέο ηείλνπλ λα θξίλνπλ έλαλ εξγαδφκελν κε βάζε ηελ πην πξφζθαηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, γεγνλφο πνπ δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο φιεο ηνπο απφδνζεο. 

Σρεηηθή Βαζκνινγία: Έλαο αμηνινγεηήο ζπγθξίλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο κεηαμχ ηνπο θαη 

αληίζηνηρα βαζκνινγεί, ρσξίο λα ζπγθξίλεη ηνλ εθάζηνηε κε θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα 

πξφηππα. 

Τάζε πξνο ην θέληξν: ηαλ ν αμηνινγεηήο δελ έρεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο, δελ είλαη ζίγνπξνο 

γηα ην πφζν λα βαζκνινγήζεη ηνλ πθηζηάκελφ ηνπ ή φηαλ ζέιεη λα απνθχγεη ηηο ζπλέπεηεο 

κηαο πνιχ ρακειήο ή πςειήο βαζκνινγίαο, ηφηε θηλείηαη πξνο ην θέληξν ηεο βαζκνινγηθήο 

θιίκαθαο. 

Οκνηόηεηα – Similar to me effect: Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα άηνκα πνπ 

ηνπο κνηάδνπλ θαη έρνπλ ίδηα ραξαθηεξηζηηθά καδί ηνπο, φπσο θαηαγσγή, ζξεζθεία, πνιηηηθή 

παξάηαμε θ.α., κε απνηέιεζκα λα ηνπο βαζκνινγνχλ πνιχ πςειφηεξα απφ φηη πξαγκαηηθά 

αμίδνπλ. 
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Πξώηε Δληύπσζε : Η ηάζε λα αθήλνπλ νη αμηνινγεηέο ηελ πξψηε ζεηηθή ή αξλεηηθή 

εληχπσζε πνπ ηνπο θάλεη ν εξγαδφκελνο λα επηζθηάδεη ηελ πξαγκαηηθή απφδνζή ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη ζσζηή βαζκνιφγεζε  

Πξνζσπηθέο Πξνθαηαιήςεηο: Πνιιέο θνξέο νη αμηνινγεηέο ηείλνπλ λα θξίλνπλ θάπνηα άηνκα 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (θχιιν, εμσηεξηθή εκθάληζε, ειηθία θ.α.) Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ε βαζκνινγία λα απνθιίλεη πνιχ απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο απφδνζε. 

Σαθηηθή νκνηφκνξθεο αμηνιφγεζεο: Έλαο αμηνινγεηήο κπνξεί λα αμηνινγήζεη φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε πςειά επίπεδα (θάικα αλεθηηθφηεηαο ή επηείθεηαο) ή ζε ρακειά (θάικα 

απφιπηεο απζηεξφηεηαο (Ξεξνηχξε, 2001) 

1.7 ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΦΑΛΜΑΣΧΝ 

Τπάξρνπλ εχινγα κέηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο πξνθαηάιεςεο ησλ αμηνινγεηψλ.( http://www.performance-appraisal.com, Υπηήξεο, 2001) 

 Δθπαίδεπζε επίγλσζεο / Σσζηή πιεξνθόξεζε: Οη αμηνινγεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη 

γηα ηα είδε ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο σο 

εθηηκεηέο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη νη ελ ιφγσ πξνθαηαιήςεηο κεηψλνπλ ην 

εζηθφ θαη ηα θίλεηξα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο. 

Αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ κε ρακειέο επηδόζεηο: Πνιιέο θνξέο θίλεηξα, νηθνλνκηθά ή κε 

νηθνλνκηθά, κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ αμηνινγεηψλ, ψζηε λα 

θαηαβάινπλ ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα βειηηψζνπλ ηηο 

απνδφζεηο ηνπο. 

Δπηινγή θαηάιιεισλ κεζόδσλ: Οη κέζνδνη απηέο ζα είλαη πην θνληά ζην ζθνπφ πνπ 

εμππεξεηεί ε αμηνιφγεζε απφδνζεο κε ζαθή θαη πνζνηηθά, φπνπ είλαη δπλαηφλ, θξηηήξηα θαη 

πξφηππα απφδνζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ 

2.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ο θφζκνο αιιάδεη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, αλνίγνπλ λέεο αγνξέο, ζπγρσλεχνληαη αλζξψπηλα 

δπλακηθά θαη αλαπηχζζνληαη λένη ηξφπνη εξγαζίαο, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηνληαη νη ζεκεξηλνί κάλαηδεξ. Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ζρεδηαζκέλα γηα 

ηνλ 20 αηψλα, εζηηάδνληαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα. Δλεξγνπνηεκέλα 

απφ ηελ ηερλνινγία, πξνήξζαλ απφ ηελ αλάγθε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο απφ έλα αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ νπνίνπ ηα θφζηε ζπλερψο απμάλνληαλ. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ε πνιηηηθή 

θαη ε ηερλνινγία έρνπλ αιιάμεη εμ νινθιήξνπ ηηο ζπλζήθεο απηέο. Οη πξψηεο θάζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο εζηηάδνληαλ ζηε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο. ήκεξα αλαδχεηαη κία 

λέα επνρή φπνπ επηθξαηεί ην θαηλφκελν ηεο εξγαζίαο ρσξίο πεξηνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο πεγαίλνπλ φπνπ ππάξρεη ηαιέλην, φπνπ ππάξρνπλ νη πφξνη, ζπλδένληαο 

αλζξψπνπο θαη δηαδηθαζίεο παγθνζκίσο.  

Η εχξεζε θαη ε δηνίθεζε ηαιέληνπ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε, ηαξαρψδεο θαη αληηθαηηθή 

φζν πνηέ. Παξφιν πνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα αλαγλσξίδνπλ ην ζεκαληηθφ 

ξφιν πνπ έρεη ην ηαιέλην, γηα ηελ επηηπρία ηνπο, ιίγεο έρνπλ θαηαθέξεη λα ην δηνηθήζνπλ 

ζηξαηεγηθά. Οη εγέηεο πξέπεη λα εληνπίζνπλ θαη λα επελδχζνπλ ζην θξίζηκν ηαιέλην, σζηφζν 

πξέπεη λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ θάησ απφ ζπλζήθεο πνιιψλ πεξηνξηζκψλ ζε ρξήκα, ρξφλν 

θαη ηαιέλην. Σν ηαιέλην απνηειεί, πιένλ, έλαλ πνιχηηκν πφξν ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

δηεθδηθήζνπλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζε έλαλ παγθφζκην πφιεκν ηαιέληνπ. Ωζηφζν, 

θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ ηαιέληνπ πνπ ήδε 

δηαζέηνπλ. Σν κπζηηθφ γηα ζπλερή αληαγσληζηηθή επηηπρία ζην λέν νηθνλνκηθφ θφζκν είλαη ην 

ρηίζηκν κίαο δπλαηήο ζε ηαιέλην επηρείξεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή.( Cheese et al, 2008) 

Καηά ην παξειζφλ, έρνπλ ππάξμεη πνιιά παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ κεηψλνπλ ην 

κέγεζνο, θαζψο θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο, σο απνηέιεζκα ησλ παγθφζκησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλζεθψλ. Έηζη, γηα πνιιέο εηαηξείεο ηψξα θαίλεηαη λα 

ππάξρεη έλα πιεφλαζκα ηαιέληνπ, κε ηελ αλεξγία λα απμάλεηαη ζε πνιιέο ρψξεο θαη κε πάξα 

πνιιά εμεηδηθεπκέλα άηνκα λα θπλεγνχλ πνιχ ιίγεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, επηρεηξήζεηο, κεγάιεο θαη κηθξέο, 
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δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο, έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ έλα παγθφζκην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ην εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ. Έηζη, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο παγθφζκηαο δηαρείξηζεο ηαιέλησλ, θαζψο θαη πνιιέο πξνθιήζεηο θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

ησλ πξνθιήζεσλ (Collings et al, 2009) θαη λα δνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηαιέληνπ ηνπ 

εθάζηνηε εξγαδνκέλνπ σο κνλαδηθή πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Scullion et al, 

2006). 

2.2 ΔΝΝΟΙΑ - ΟΡΙΜΟ 

Ο φξνο Γηαρείξηζε Σαιέληνπ εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 γηα λα ελζσκαηψζεη ηηο εμειίμεηο 

ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ε νπνία έδηλε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ή ζην ηαιέλην. Ο φξνο επηλνήζεθε απφ ηνλ David Watkins ηεο Softscape θαη δεκνζηεχζεθε 

ζρεηηθφ άξζξν ην 1998. (en.wikipedia.org) 

 

Σχόμα 2.1 Talent Management                                     www.hreonline.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/Talent_management
http://www.hreonline.com/
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Καηά ηελ εμέηαζε ηνπο απφ ηελ εγρψξηα βηβιηνγξαθία ηεο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ, νη Lewis θαη 

Heckman (2006) δηαπίζησζαλ φηη κπνξεί θαιχηεξα λα πεξηγξαθεί σο πξνο ηξεηο άμνλεο 

έξεπλαο: 1) ε δηαρείξηζε ηαιέλησλ λα κειεηάηαη απφ ηε ζθνπηά ησλ πξαθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ 2) ε δηαρείξηζε ηαιέληνπ λα θαζνξίδεηαη απφ ηελ άπνςε 

ζρεδηαζκνχ ηνπ ηκήκαηνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο πξνβνιήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ θαη 3) ε δηαρείξηζε ηαιέληνπ λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα γεληθή 

νληφηεηα πνπ  είηε επηθεληξψλεηαη ζηελ πςειή απφδνζε θαη πςειφ δπλακηθφ ηαιέλην ή ζην 

ηαιέλην γεληθά. (Lewis et al, 2006) 

Έρνπλ εληνπηζζεί ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ παγθφζκηα, φπσο: λα 

εμαζθαιίδνπλ νη επηρεηξήζεηο εχθνια ηηο ζσζηέο δεμηφηεηεο θαη ηνπο ζσζηνχο αξηζκνχο εθεί 

πνπ ρξεηάδνληαη, λα εμαπιψλνληαη, ζπλερψο, νη γλψζεηο θαη νη πξαθηηθέο ζε νιφθιεξε ηελ 

επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ην πνχ πξνέξρνληαη θαη λα εληνπίδνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηα 

ηαιέληα ηνπο ζε παγθφζκηα βάζε. (Roberts et al 1998) 

Ο Derek Stockley νξίδεη ηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ σο κηα ζπλεηδεηή, εζθεκκέλε πξνζέγγηζε πνπ 

αλαιακβάλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα πξνζειθχζνπλ, λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο κε θιίζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο κειινληηθέο ηνπο 

αλάγθεο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε δηαρείξηζε ηαιέληνπ πεξηιακβάλεη αηνκηθή θαη επηρεηξεζηαθή 

αλάπηπμε ζε απάληεζε ζε έλα κεηαβαιιφκελν θαη ζχλζεην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. Πεξηιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ, πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. (derekstockley.com.au) 

χκθσλα κε ηε Heathfield, ε δηαρείξηζε ηαιέληνπ είλαη ε δέζκεπζε ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ 

πξφζιεςε, δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ πην ηαιαληνχρσλ θαη αλσηέξσλ ππαιιήισλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ εξγαζίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο αλψηεξνπ επηπέδνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Παξέρεη ζηα ζηειέρε ζεκαληηθφ ξφιν θαη επζχλε ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη 

ζηε ζπλερηδφκελε αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε ησλ αλσηέξσλ ππαιιήισλ. ε νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο κφλν νη θνξπθαίνη δπλαηνηήησλ εξγαδφκελνη πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηαιέλησλ. ηηο ππφινηπεο, θάζε εξγαδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαρείξηζεο ηαιέλησλ. 

Η δηαρείξηζε ηαιέληνπ είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη πξέπεη λα ελζσκαησζεί 

πιήξσο ζην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο. Η 

http://derekstockley.com.au/newsletters-05/020-talent-management.html
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πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηαιαληνχρσλ εξγαδνκέλσλ, ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ηαιέληνπ, είλαη ε δνπιεηά ηνπ θάζε κέινπο ηεο επηρείξεζεο. 

Μηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηαιέληνπ πεξηιακβάλεη, επίζεο, θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηαιαληνχρνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Απηφ επηηξέπεη ζε δηάθνξα ηκήκαηα λα εληνπίδνπλ ηηο 

δηαζέζηκεο επθαηξίεο ηαιέλησλ φηαλ γίλνληαη ή λα πξνθχςνπλ. (humanresources.about.com) 

Σν λα έρεη κηα επηρείξεζε ην ζσζηφ αξηζκφ αηφκσλ ζην ζσζηφ κέξνο ηε ζσζηή ζηηγκή κε ηηο 

ζσζηέο δεμηφηεηεο θαη θίλεηξα είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηαιέλησλ. 

(Stephenson et al, 2008). Σν Ιλζηηηνχην Δηαηξηθήο Παξαγσγηθφηεηαο (Institute for Corporate 

Productivity) έρεη πξνζδηνξίζεη φηη ε δηαρείξηζε ηαιέληνπ απνηειείηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

πξαθηηθέο:  αλάπηπμε εγεζίαο, πξνγξακκαηηζκφ δηαδνρήο, ζρεδηαζκφ θαξηέξαο, δηαρείξηζε 

απφδνζεο, αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ κε πςειέο δπλαηφηεηεο, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Galagan, 2008)  

2.3 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ 

Σν ηαιέλην απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζέκα θαη ε ζηξαηεγηθή αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ απνηειεί 

εγγελή κέξνο θάζε επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο: Δίλαη απαξαίηεηε, δειαδή, ε θαηαλφεζε ηεο 

αμίαο ηνπ ηαιέληνπ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ θξίζηκσλ ζπζηαηηθψλ ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηρείξεζε λα ζθέθηεηαη κέζσ ηνπ ηαιέληνπ θαη λα 

αληηκεησπίδεη φιεο ηηο επηπινθέο πνπ ηηο πξνθχπηνπλ, επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. (Adecco, 2006) 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη επζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηειέρσζεο κε ηνλ 

ππξήλα  ηεο θνπιηνχξαο κηαο εηαηξείαο. Σν θιεηδί γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη φηη ζα 

πξέπεη ε εηαηξεία λα είλαη πνιχ ζαθήο ζρεηηθά κε ηελ θηινζνθία θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο θαη 

λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζέιθπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζα ηαηξηάδνπλ ζε απηφ, θαη δελ 

ζα έρνπλ κφλν ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα γηα ηε ζέζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

(Michaels et al, 2001) 

http://humanresources.about.com/od/successionplanning/g/talent-management.htm
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2.4 ΑΝΑΚΑΛΤΦΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ 

ε πξψην ζηάδην, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη κηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα δίλεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαθάιπςε λέσλ ηαιέλησλ, είηε εληφο είηε εθηφο ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηεο. Δηδηθφηεξα, θάπνηεο δηαδηθαζίεο θιεηδηά ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κία 

εηαηξεία είλαη νη αθφινπζεο: (Cheese et al, 2008) 

 Πξνζδηνξηζκφο εηδηθψλ δεμηνηήησλ 

 Βεβαίσζε φηη ηα θαλάιηα πξφζιεςεο θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν εηδηθφ ηαιέλην πνπ ρξεηάδεηαη ή εηαηξεία 

 Καζνξηζκφο θαη δηαηήξεζε κηαο μερσξηζηήο εηθφλαο ηνπ εξγνδφηε, ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηαιέληνπ 

 Πξνψζεζε απφ ζηφκα ζε ζηφκα γηα εδξαίσζε ηεο θαιήο θήκεο ηεο εηαηξείαο σο 

εξγνδφηε 

 Γεκηνπξγία θάζε κέξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ζηειέρσζεο ειθπζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

γηα ηνπο αηηνχληεο 

 Θα πξέπεη νη ππνζρέζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ λ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο, απφ ηελ πξψηε κέξα. 

2.4.1 ηπαηολόγηζη 

Η ζηξαηνιφγεζε ηαιαληνχρσλ αλζξψπσλ απνηειεί έλα δαπαλεξφ πφιεκν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη απαηηεί δέζκεπζε θαη πίζηε ζην επίπεδν ηεο εγεζίαο. Δάλ νη νξγαλψζεηο 

δηαπηζηψλνπλ φηη ην ηαιέλην ηνπο ππεξηεξεί ηνπ  ρξήκαηνο θαη ησλ ηδεψλ ηνπο, πξέπεη λα 

εληνπίζνπλ λέεο δεκηνπξγηθέο ιχζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ηαιέλησλ, θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ λα εξγαζηνχλ ζθιεξά γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ηνπο. 

Απηφο είλαη ν πφιεκνο γηα ην ηαιέλην πνπ είρε ήδε επηζεκάλεη απφ ην 1997 ε McKinsey & 

Company. (Holbeche, 1999) 

 Με ηνλ φξν ζηειέρσζε ελλννχκε φια ηα κέζα κε ηα νπνία κηα επηρείξεζε πξνζειθχεη ηα 

ζσζηά ή ιάζνο ηαιέληα. Γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θιεηδί. Σν 

2003, έξεπλα ηεο Accenture πνπ δηεμήρζε ζε 150 ζηειέρε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ έδεημε, φηη, 

είλαη απαξαίηεην θάζε ηκήκα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο λα είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλν κε ηε 

ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηαιέληνπ. Δπηπιένλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 
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είλαη επηηπρήο ε δηαδηθαζία, ηφηε ε επηρείξεζε ζα αληηκεησπίζεη κειινληηθά αξθεηά 

πξνβιήκαηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ αληηθαζίζηαηαη ην ηαιέλην πνπ θεχγεη απφ ηελ εηαηξεία. 

Η ζηειέρσζε, αξρηθά, ζα πξέπεη λα μεθηλάεη κε ηελ ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλδπαζκψλ δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζέιεη λα 

θεξδίζεη ε εηαηξεία απφ ηελ πξφζιεςε ησλ λέσλ αηφκσλ. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ φιε 

δηαδηθαζία επεηδή ζπγθεθξηκελνπνηεί αλάγθεο ζηειέρσζεο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηελ αγνξά ηαιέληνπ πνπ ηελ ελδηαθέξεη. 

ιεο νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηε ζηειέρσζε ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε 

απηφ ην ζθνπφ, έηζη ψζηε λα γίλεηαη κηα ζέζε εξγαζίαο ζηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε φζν ην 

δπλαηφλ πην ειθπζηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ φια ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο, επίζεκα ή αλεπίζεκα 

ζα πξέπεη λα κεηαθέξνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ην ίδην κήλπκα θαη ηηο δειψζεηο αμίαο 

εξγαδνκέλσλ πνπ πξνζθέξεη. Οη έξεπλεο θαη νη ηειεπηαίεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη, 

δείρλνπλ ηελ ηάζε γηα αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηνκέα θαη ζπγθεθξηκέλα, κηιάλε γηα πξνβνιή 

εηθφλαο, ηκεκαηνπνίεζε πειαηψλ θαη θαλάιηα κάξθεηηλγθ.( Cheese et al, 2008) 

Η δηαδηθαζία ηεο ζηειέρσζεο ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζηε κνλαδηθφηεηα θαη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε ππνςήθηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην παξειζφλ ηνπ. Σα 

ςπρνινγηθά ηεζη ελδείθλπληαη, εηδηθά φηαλ λένπξνζιεθζέληα ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε γηα λα 

θάλνπλ κηα εξγαζία. Η κέηξεζε ηεο επθπΐαο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο πξφβιεςεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ελφο αηφκνπ λα κάζεη θαηλνχξηα πξάγκαηα. ε πεξίπησζε πνπ νη λένη 

εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα δνπιέςνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ νκαδηθφ, ηφηε ζπλεληεχμεηο θαη 

πξνζνκνηψζεηο επηιχζεηο πξνβιεκάησλ νκαδηθά, είλαη δχν πνιχ θαινί ηξφπνη γηα λα ιάβνπλ 

νη ππεχζπλνη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε θαηά πφζν ηα άηνκα είλαη ηθαλά λα 

αληαπεμέιζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο. (Lawler, 2008) 

Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξφζιεςε «παηθηψλ Α». Οη εξγαδφκελνη πνπ 

αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία παξέρνπλ ζηελ επηρείξεζε αμία κε ην λα είλαη θαηλνηφκνη, 

λα εξγάδνληαη εμππλφηεξα, λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο, λα πξνζθέξνπλ 

πςειήο πνηφηεηαο εξγαζία, λα αλαπηχζζνπλ θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη λα 

επηδεηθλχνπλ ηελ θαιχηεξε νκαδηθή εξγαζία. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιέο 

κέζνδνη γηα ηελ πξφζιεςε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ππαιιήισλ θαη πάληα νη ηαθηηθέο απηέο λα 

εμειίζζνληαη. Οη πξαγκαηηθνί ληθεηέο ζηνλ πφιεκν ηνπ ηαιέληνπ πξνζιακβάλνπλ πξψηα ην 

ζσζηφ ηαιέλην θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ βξίζθνπλ κία ζέζε ηνπνζέηεζεο. (Adecco, 2006) 
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2.5 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ 

Η θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμε ηαιέληνπ εληφο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί κέιεκα φισλ. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο δηνίθεζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απνηειεί θαηαιχηε, σζηφζν, νη 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη κία λννηξνπία θαη θνπιηνχξα πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ηαιέλην ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ελζσκαησκέλε ζε φιε ηελ επηρείξεζε. (Adecco, 2006) 

2.5.1 Δκπαίδεςζη 

Η εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηα κηαο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ην ηαιέλην. Η αλάπηπμε ζα πξέπεη 

λα επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ μεθάζαξεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη ψζηε 

λα πεηχρεη (Adecco, 2006) 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηεο Accenture to 2004 θαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, νη 

ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ «The Talent Powered Operation», ην 2008,  θαηέιεμαλ ζηηο 

παξαθάησ 7 βαζηθέο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ  πςειή απφδνζε: 

Δθπαίδεπζε κε ζθνπό: Δπζπγξάκκηζε ηεο εθπαίδεπζεο πξσηνβνπιηψλ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Δθπαίδεπζε κε επηπηώζεηο: κέηξεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο επηρείξεζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

εθπαίδεπζεο 

Δθπαίδεπζε κε έθηαζε: εθπαίδεπζε πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ ηνίρσλ ηεο επηρείξεζεο , ψζηε λα 

πξνζεγγίζνπλ θαη λα επεξεάζνπλ νη εξγαδφκελνη ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

άιινπο εηαίξνπο ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δθπαίδεπζε κε επηξξνή: εζηηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνπο πην θξίζηκνπο ηνκείο γηα 

ηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ 

Δθπαίδεπζε κε ελζσκάησζε: δηαζθαιίδεη φηη ε εθπαίδεπζε κάζεζε είλαη ελζσκαησκέλε κε 

άιιεο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαρείξηζεο γλψζεο, ηεο ζηήξημεο ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ακνηβήο. 
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Δθπαίδεπζε κε πνηθηιία: ηαλ ζπλδπάδνληαη πνιιέο κέζνδνη γηα λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα. 

Δθπαίδεπζε κε σξηκόηεηα: ψξηκνο ζρεδηαζκφο θαη παξάδνζε καζεκάησλ εγεζίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα  «ηαρείαο πινπνίεζεο». 

Σα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζε άηνκα κε πςειέο δπλαηφηεηεο πνπ ζπλήζσο 

πξνάγνληαη κέζα ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, αθφκα θαη κέζα ζε ιίγα ρξφληα αληί 

γηα δεθαεηίεο. Σα άηνκα απηά ζπρλά ήξζαλ αληηκέησπα κε λέεο πξνθιήζεηο θαη αξκνδηφηεηεο, 

πνπ ηνπο αλαζέηνληαλ γηα λα εμεηαζζεί θαηά πφζν ήηαλ ηθαλνί λα ηα βγάινπλ εηο πέξαο. ζνη 

πέηπραλ ζε απηφ ην ηεζη είδαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, κέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, λα  

βξίζθεηαη ζε ζέζεηο κε πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη κεγαιχηεξεο ακνηβέο. (Michaels et al, 2001) 

2.5.2 Γιαθοποποίηζη 

Η πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία εμέηαζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ζηειερψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Μεξηθέο κειέηεο έρνπλ πεξηγξάςεη ηηο ηάζεηο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηαιέληνπ ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ (Dickson et al 2003). Άιινη έρνπλ εληνπίζεη 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κία επηρείξεζε ζε έλα 

παγθφζκην πεξηβάιινλ (Bartlett et al, 2003), θαη ηα κνληέια ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπο (Caligiuri et al, 2001). Οξηζκέλεο κειέηεο αζρνινχληαη κε ηε γεληθή παξαδνρή φηη φινη 

επσθεινχληαη εμίζνπ απφ ηηο αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (Caligiuri et al, 2009). Οη ελ 

ιφγσ νη κειέηεο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε πνηνο ζα σθειεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Caligiuri, 2006).  

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηα άηνκα εθείλα κε ηα απαηηνχκελα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ., πξνζσπηθφηεηα), θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο 

αλάπηπμεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο κπνξνχλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο κφλν φηαλ νη 

καζεηέο έρνπλ πξνδηάζεζε γηα επηηπρία (Caligiuri, 2000). Σέινο, ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη νη 

νξγαληζκνί πνπ ππεξέρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηαιέλησλ θξνληίδνπλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ εγεηψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνπιηνχξαο θαη 

ηεο λννηξνπίαο ηνπο, κε ελεξγή ηε ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

(Novicevic et al, 2004).  



 
25 

 

Η δηαθνξνπνίεζε απνηειεί ην κεγαιχηεξν εθφδην κηαο επηρείξεζεο. Η ηθαλφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο λα ειθχεη θαη λα εξγάδεηαη κε δηαθνξεηηθά ηαιέληα, απνηειεί ην πιένλ θξίζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο. (Adecco, 2006) 

Η δηαθνξνπνίεζε ζπλεπάγεηαη αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη πξννπηηθέο γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ζρεηηθά κε ελδερφκελεο πξναγσγέο, ακνηβέο θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο. Δίλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νκάδεο κε βάζε παξάγνληεο φπσο 

ε απφδνζε, νη δεμηφηεηέο ηνπο θιπ. Η βηβιηνγξαθία ρσξίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο κε ηελ νλνκαζία «Παίθηεο A, B, θαη C». ηνπο «Παίθηεο Α» πεξηιακβάλνληαη 

φζνη επηδεηθλχνπλ εμαηξεηηθή απφδνζε, θέξλνληαο ζπλερψο ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη, 

παξάιιεια εκπλένπλ θαη ππνθηλνχλ ηνπο ππφινηπνπο. ηνπο «Παίθηεο Β» ζπγθαηαιέγνληαη 

νη εξγαδφκελνη εθείλνη πνπ δείρλνπλ κηα αμηφπηζηε απφδνζε, θαιχπηνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

πξντζηακέλσλ ηνπο θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αλάδεημεο θαη, ηέινο, νη «Παίθηεο 

C» είλαη φζνη απιά θέξλνπλ απνδεθηά απνηειέζκαηα. Δλαιιαθηηθφο ηξφπνο δηαρσξηζκνχ 

είλαη ε εμέηαζε κε ζπγθξηηηθνχο φξνπο. ε κία εηαηξεία νη «παίθηεο Α» αλήθνπλ ζην 10-20% 

πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ, νη «Β» ζην κεζαίν 60-70% θαη νη «C» ζην 

ρακειφηεξν10-20%. 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Ωζηφζν, είλαη αξθεηά δχζθνιν θαη απαηηείηαη 

πξνζπκία, απφ ηε κεξηά ηεο δηνίθεζεο γηα λα αλαγλσξίζεη  φηη αλάκεζα ζηνπο αθνζησκέλνπο 

εξγαδφκελνπο, θάπνηνη ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν θαη θάπνηνη ιηγφηεξν κε βάζε ηελ 

απφδνζε ή ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ ζηελ εηαηξεία.. ιε απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο θξηηηθή, αιιά σο αμηνιφγεζε, θαη ην απνηέιεζκά ηεο δελ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν θαη κε αλαζηξέςηκν.( Michaels et al, 2001) 

2.5.3 Κπίζιμο Σαλένηο 

Παξφιν πνπ ηα βηνγξαθηθά ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ αθζνλνχλ, ζηηο κέξεο καο, νη εηαηξείεο 

εμαθνινπζνχλ ππξεησδψο λα αλαδεηνχλ γηα αλζξψπνπο πνπ θάλνπλ ηε δηαθνξά. Σα θξίζηκα 

ηαιέληα είλαη ζπάληα, θαη έηνηκα λα γίλεη πνιχ πην ζπάληα εμαηηίαο δχν ηάζεσλ: ηεο 

ζπληαμηνδφηεζεο ηεο γεληάο ηνπ «Baby Boom» θαη ηνπ απμαλφκελνπ ράζκαηνο δεμηνηήησλ. 

Με ηνλ φξν "θξίζηκν ηαιέλην", αλαθεξφκαζηε ζηηο νκάδεο θαη ηα άηνκα πνπ νδεγνχλ έλα 

δπζαλάινγν κεξίδην ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ 
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κεγαιχηεξε αμία κέζε ηηκή γηα πειάηεο θαη κεηφρνπο.  Σν «θξίζηκν ηαιέλην» κηαο εηαηξείαο 

δηαζέηεη αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο θαη βαζηά γλψζε φρη κφλν ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη 

ηνπ «πψο λα θάλεη ηα πξάγκαηα λα ζπκβνχλ" ζε κηα επηρείξεζε. Υσξίο απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο, κία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. (Athey, 2008) 

Γελ ζεκαίλεη φηη ην θξίζηκν ηαιέλην κηαο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο «Α παίθηεο ηεο ή ηα 

πςειά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο. πλήζσο, ελλννχληαη φινη εθείλνη νη εξγαδφκελνη πνπ δελ 

θαηαιήγνπλ ζηηο εηήζηεο αλαθνξέο. ηαλ νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ηνπ θξίζηκνπ ηαιέληνπ 

γίλνληαη ζπάληεο, ηφηε μεζπάλε πφιεκνη ζηξαηνιφγεζεο. Κάζε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη ηνπο 

ελ ιφγσ πνιέκνπο δηαθνξεηηθά. Γελ ππνθχπηνπλ ζηνπο πνιέκνπο πξνζθνξψλ, γλσξίδνληαο 

φηη ην "αζηέξη" πνπ θπλεγάεη ηηο πςειέο πξνζθνξέο ζα είλαη θαη δηαηεζεηκέλν λα απνρσξήζεη 

ζε κία ελδερφκελε θαιχηεξε. Οχηε δσξνδνθνχλ ην ηαιέλην γηα λα κείλεη, γλσξίδνληαο φηη ηα 

νηθνλνκηθά θίλεηξα δελ εληζρχνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο δεζκεχζεηο. 

Αληί λα επηθεληξσζεί ζην λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην ηαιέλην, κία επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο θιεηδηά ηθαλνπνηψληαο θξίζηκεο αλάγθεο ηνπο ζε 

ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν: λα θάλνπλ ηε δνπιεηά πνπ ηνπο δεζκεχεη, λα 

καζαίλνπλ πψο λα ηελ θάλνπλ αθφκα θαιχηεξα, λα αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο αλζξψπνπο κε ζεηηθφ ηξφπν. 

Δπηρεηξήζεηο φπσο ε Microsoft, ε Southwest Airlines, θαη ε SAS Institute είλαη 

ππνδεηγκαηηθέο ζην λα θξνληίδνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ην θξίζηκν ηαιέλην ηνπο. Αθνινπζνχλ 

απίζηεπηεο κεζφδνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηα πάζε ηνπο. Δπηθξνηνχλ θαη θπλεγνχλ ηε ζπλερή κάζεζε θαη αλάπηπμε θαη γλσξίδνπλ 

φηη ηα πην ζεκαληηθά καζήκαηα δελ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ηάμε, αιιά κέζα ζηε δνπιεηά. 

Σέινο, αληηιακβάλνληαη φηη νη ζεηηθέο ζρέζεηο απμάλνπλ ηελ απφδνζε ησλ θξίζηκσλ 

ηαιέλησλ ζε λέα επίπεδα. (Athey, 2008) 

2.6 ΓΔΜΔΤΗ -ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ 

2.6.1 Γιαηήπηζη 

Η δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα νξηζζεί σο ε πξνζπάζεηα ελφο εξγνδφηε λα 

θξαηήζεη έλαλ επηζπκεηφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηφρσλ. Η ελαιιαγή ησλ ππαιιήισλ (turnover) ησλ ππαιιήισλ, απφ ηελ άιιε 
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ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα λα πεξηγξάςεη ηελ κε πξνγξακκαηηζκέλε απψιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη εζειεκέλα απνρσξνχλ απφ ηελ επηρείξεζε, ελψ ε ίδηα ζα πξνηηκνχζε 

λα ηνπο θξαηήζεη ζην δπλακηθφ ηεο. (Frank et al, 2004) 

ε  κία έξεπλα ην 2004 ζε 351 επηρεηξήζεηο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κεγάιν εχξνο κεγεζψλ 

θαη θιάδσλ, ην 87% αλέθεξε φηη εληνπίδνπλ ην turnover ζε φια ην επίπεδα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ην 54% παξαθνινπζνχλ ην turnover ζηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα.( TalentKeepers 

Research Report, 2004). 

ήκεξα, κία ζχγθιηζε δπλάκεσλ θαζηζηά ην πξφβιεκα δηαηήξεζεο εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ. Η 

κεγάιε δχλακε είλαη ε έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηαιέληνπ. Οη δηεπζπληέο 

εθπαίδεπζεο έρνπλ φιν θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πεξηπνίεζε λέσλ ηαιέλησλ, επεηδή ε 

εθπαίδεπζε, ζε ζπλδπαζκφ κε άιια νθέιε φπσο επέιηθηνο πξνγξακκαηηζκφο θαη αλαγλψξηζε 

επηηεπγκάησλ, είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζηε δηαηήξεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κηαο 

επηρείξεζεο. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξέο εηαηξηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο 

ζπλδέζεηο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. (Adecco. 2006) 

2.6.2 Γέζμεςζη 

Η δέζκεπζε απνηειεί κπζηήξην ζπζηαηηθφ ην νπνίν δχλαηαη λα κεηακνξθψζεη ηελ απφδνζε κηα 

επηρείξεζεο. Η ππνθίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα πνιιαπιαζηάζεη ην 

ηαιέλην ηεο θαη λα απμήζεη ηελ απφδνζή ηεο. (Cheese et al 2008) 

Σα άξζξα απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ επηθεληξσζεί ζε δχν βαζηθέο πνιηηηθέο ηεο δηνίθεζεο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ: κείσζε επαλαπαηξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο δέζκεπζήο 

ηνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παγθφζκηεο αλαζέζεηο έρνπλ 

γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ αηφκσλ θαη, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ πξνζέιθπζε, αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

ηαιέλησλ ( Lazarova et al, 2007,) 

Σέινο, έξεπλεο γηα ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ εμεηάζεη ην πψο θαη γηαηί ηα 

απμεκέλα επίπεδα ηεο δέζκεπζεο ησλ παγθφζκησλ επηρεηξήζεσλ πξνσζνχλ ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ηαιέληνπ, εληζρχνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ πειαηψλ θαη βειηηψλνπλ ηελ  απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ αμία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Δπηπιένλ, κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη 

παγθφζκηεο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο δέζκεπζεο, φπσο ε αλάγθε λα 
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γλσξίδνπλ ηε ρψξα, ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, φηαλ ζρεδηάδνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ (Lockwood, 2007). 

Μαδί κε ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε δέζκεπζε ηνπο απνηειεί, επίζεο, κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο απηήο ηεο δεθαεηίαο θαη χζηεξα. 

Έλαο αξθεηά πεξηγξαθηθφο νξηζκφο ηεο δέζκεπζεο είλαη ην «λα δείρλεη θάπνηνο πξναηξεηηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ εξγαζία, κε ηε κνξθή ησλ ππεξσξηψλ, ηεο πλεπκαηηθήο δχλακεο θαη ηεο 

ελέξγεηαο» (Towers Perrin, 2003). Η έλλνηα ηεο δέζκεπζεο, φπσο θαη πνιιέο άιιεο 

ςπρνινγηθέο δνκέο, είλαη εχθνιεο ζηελ θαηαλφεζε, αιιά πνιχ πην δχζθνιεο ζηνλ θαζνξηζκφ 

θαη ζηε κέηξεζή ηνπο. Άιινη νξηζκνί ηεο δέζκεπζεο πεξηιακβάλνπλ γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ζπληζηψζεο. Γηα παξάδεηγκα, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζπληζηψζεο ή ηηο πεπνηζήζεηο γηα ην πψο νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη γηα ηνλ εξγνδφηε ηνπο, 

ηνπο εγέηεο ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο ζπληζηψζεο πνπ κεηξνχλ 

ηηο πξνζέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ λα ελεξγνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ζα επηιέμνπλ λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα λα θάλνπλ  ην "θάηη παξαπάλσ". (Frank et al, 2004) 

Η δέζκεπζε έξρεηαη ηειηθά κε ηελ επηζπκία θαη ηελ πξνζπκία ηνπ θφζκνπ λα δψζνπλ κία 

πξναηξεηηθή πξνζπάζεηα ζηε δνπιεηά ηνπο. Οη εξγαδφκελνη καο ππελζπκίδνπλ φηη ε θαξδηά 

είλαη πην ζθιεξφ πεδίν κάρεο απφ ην κπαιφ.  (Bates, 2004) 

2.6.3 σέζη Γιαηήπηζηρ - Γέζμεςζηρ 

Η ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δέζκεπζή ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνπζα. Δηδηθά, εάλ εμεηαζζεί ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οξηζκέλεο 

αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα είλαη νη αθφινπζεο, σζηφζν δελ ζεκαίλεη 

φηη είλαη θαη πάληα ζσζηέο. Γηα ηελ αθξίβεηα πνιινί πηζηεχνπλ φηη: (Frank et al, 2004) 

1. Η έιιεηςε δέζκεπζεο νδεγεί πάληα ζην turnover ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, έλαο εξγαδφκελνο κπνξεί λα απνδεζκεπηεί, αιιά ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

βηψζηκσλ επηινγψλ λα παξακείλεη ζηελ επηρείξεζε. 

2.  Δξγαδφκελνη κε πςειή δέζκεπζε ζπάληα αθήλνπλ ηελ επηρείξεζε. Τπάξρεη πεξίπησζε 

λα ην θάλνπλ, σζηφζν, ζπλήζσο γηα ιφγνπο, φπσο έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε έλαλ εγέηε ή 

κηα επθαηξία πεξηζζφηεξν ειθπζηηθήο εξγαζίαο. 

3. Δπηρεηξήζεηο κε πςειή δηαηήξεζε εξγαδνκέλσλ ραξαθηεξίδνληαη πάληα απφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ  κε πςειή δέζκεπζε. Γεδνκέλσλ ησλ θαθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, νη 
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επηρεηξήζεηο κπνξεί λα έρνπλ κεγάιε δηαηήξεζε, αιιά λα έρνπλ θαη έλαλ πςειφ 

αξηζκφ κε δεζκεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηιέγνπλ λα παξακείλνπλ επεηδή έρνπλ 

ιίγεο επηινγέο ή δηφηη ε δηεχζπλζε δελ έρεη εληνπίζεη θάπνην πξφβιεκα. 

4. Οη παξάγνληεο θαη νη ιχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

ηαπηφζεκεο κε εθείλεο ηεο δέζκεπζεο. Δίλαη παξφκνηεο, αιιά φρη ηαπηφζεκεο. Η 

εκπηζηνζχλε ζηνπο εγέηεο πνπ εθπαηδεχνπλ ηνλ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη θαηάιιειε γηα 

ηε βειηίσζε ηφζν ηεο εγεζίαο φζν θαη ηεο δέζκεπζεο, αιιά ζπλήζσο επεξεάδεη κφλν 

ηε δηαηήξεζε. 

Απηφ πνπ είλαη εκθαλέο ζηε ζρέζε κεηαμχ δηαηήξεζεο θαη δέζκεπζεο είλαη νη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. ηαλ απηέο είλαη άζρεκεο κπνξεί λα ππάξμνπλ πςεινί ξπζκνί 

δηαηήξεζεο, σζηφζν ε δέζκεπζε ζα πνηθίιεη απφ εξγαδφκελν ζε εξγαδφκελν. ηαλ ππάξρνπλ 

θαιέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, κπνξεί λα ππάξρνπλ ζρεηηθά ρακεινί ξπζκνί δηαηήξεζεο, 

σζηφζν, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε δέζκεπζε κπνξεί λα πνηθίιεη. πσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ, νη ζπλζήθεο νηθνλνκίαο ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αιιά δελ επεξεάδνπλ ηελ δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

2.6.4 Λύζειρ για Γιαηήπηζη - Γέζμεςζη 

Η Κνηλσλία Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (SHRM) πεξηνδηθά πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο 

ζε εξγνδφηεο  ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο δηαηήξεζεο πνπ ιακβάλνπλ. Πξφζθαηε έξεπλα 

ηεο δείρλεη φηη ην πην θνηλφ πξφγξακκα δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε επηζηξνθή 

δηδάθηξσλ, καδί κε ηηο αληαγσληζηηθέο παξνρέο γηα δηαθνπέο θαη άδεηεο, θαζψο θαη νη 

αληαγσληζηηθέο ακνηβέο. (Collison et al, 2003). 

Άιιεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επηινγή ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά ζε 

έξεπλα ζηειερψλ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, κφλν 13% είπαλ φηη ε επηινγή είλαη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαηήξεζεο. (Jones, 2001) Η επηινγή ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην πφζν πηζαλφ είλαη λα δεζκεπηνχλ, είλαη ην ιηγφηεξν πξνβιεκαηηθή. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ πξνζπαζνχλ λα είλαη θαηλνηφκεο, φηαλ αζθνχλ 

παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. Απφ ηελ άπνςε ηεο δηαηήξεζεο, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

είλαη πην ζηξαηεγηθέο θαη θαηλνηφκεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ 

ακνηβψλ, κε έκθαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ηαθηηθέο, φπσο (Towers Perrin, 2004): 
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 Καηάηκεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ βάζε ιεηηνπξγηψλ θαη αηφκσλ 

 ρεδηαζκφο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ακνηβψλ γηα απηέο ηηο νκάδεο 

 Δηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ ζην κίγκα ακνηβψλ 

Οη ππάιιεινη βιέπνπλ ηελ επηρείξεζε κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ βιέπνπλ θαη ηνλ πξντζηάκελφ 

ηνπο (Tross et al, 2004). Καζψο βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο αγνξάο θαη πιεζαίλνπλ νη 

ελαιιαθηηθέο εξγαζίαο, νη εγέηεο ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν γηα λα 

δηαηεξνχλ ηα ηαιέληα ηνπο.  (Gantz Wiley Research, 2004).  

Αθφκε, ππάξρεη ρψξνο γηα εμέιημε ησλ εγεηψλ, θαζψο ην έλα ηξίην ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο 

αμηνινγεί σο δίθαηνπο ή αλεπαξθείο ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Hudson Research  ην 2004. 

Παξνκνίσο, ν ξφινο ησλ ζηειερψλ πξψηεο γξακκήο είλαη ζεκαληηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ην ρηίζηκν ηεο δέζκεπζεο.(Bates, 2004) 

Η δηαηήξεζε θαη ε δέζκεπζε πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο κία επξεία νξγαλσηηθή θαη 

πνιηηηζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. 

 Οη εγέηεο ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ην «ρηίζηκν» ηεο 

εκπηζηνζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζνχλ νη δεκίεο απφ ηε θζνξά ησλ απνιχζεσλ θαη 

ηνπο θφβνπο ησλ κεηεγθαηαζηάζεσλ. Γηα λα γίλεη θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνη 

κε ηηο απαξαίηεηεο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο γηα δηαηήξεζε θαη δέζκεπζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη εγέηεο έρνπλ ελζηεξληζηεί πιήξσο ηελ παξαπάλσ 

απνζηνιή,  ζα πξέπεη λα ινγνδνηήζνπλ θαη λα αληακείβνληαη γηα ηελ ίδηα ηε δηαηήξεζε θαη 

ηε δέζκεπζε. 

 ινη νη εξγαδφκελνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ πξψηεο γξακκήο ζα πξέπεη 

λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα παξακείλνπλ ζηελ επηρείξεζε, λα επηθνηλσλνχλ 

ηηο απνγνεηεχζεηο κε ηνπο εγέηεο ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη απφδνζεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνο ηεο κεηξήζεηο ησλ θνζηψλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ «turnover» θαη ηεο έιιεηςεο 

δέζκεπζεο, ψζηε νη βειηηψζεηο λα κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ. ηελ 

παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη κία ιίζηα παξαδνζηαθψλ θαη θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη θαη κία αμηνιφγεζή 

ηνπο. 

http://translate.google.gr/?tr=t&hl=el
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Εικόνα 2.1 Λύςτα παραδοςιακών και καινοτόμων λύςεων διατόρηςησ και δϋςμευςησ 
 (Frank et al 2004) 

Γηα λα κπνξεί κία εηαηξεία λα μεπεξλάεη ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη λέεο, 

πξσηφηππεο ηδέεο γηα λα θξαηήζεη ηνπο αλζξψπνπο ζηε δνπιεηά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

θαη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν δεζκεπκέλνπο. Γηάθνξεο κέζνδνη έρνπλ δνθηκαζηεί θαηά 

θαηξνχο πάλσ ζην ζέκα, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ απέηπραλ. Θα ρξεηαζηνχλ λέεο ηδέεο 

γηα λα βξεζνχλ δεκηνπξγηθέο ιχζεηο πάλσ ζηε δηαηήξεζε θαη ζηε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Λχζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα κελ εμαθαλίζνπλ πιήξσο ηεο ειιείςεηο ζε εξγαζία 

θαη ηαιέλην, ζα κπνξνχλ σζηφζν λα πξνζθέξνπλ εξγαιεία ψζηε νη ππεχζπλνη λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζζνχλ ηα ζέκαηα απηά πην απνηειεζκαηηθά. 

 



 
32 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΓΟΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΑΛΔΝΣΟΤ 

3.1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ ΒΑΙΜΔΝΗ ΣΗΝ 

ΑΠΟΓΟΗ  

Η αμηνπνίεζε αμηνινγήζεσλ ησλ απνδφζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε νπνηαδήπνηε κέζνδν απφ 

απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Α‟ θεθάιαην θαη εάλ εθαξκφδεηαη, κπνξεί λα πξνζθέξεη 

κνλαδηθέο πξννπηηθέο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ κέζα ζε κηα επηρείξεζε. 

Η αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ελλνηνινγηθή,  επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζπγθέληξσζεο 

αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ γηα έλα άηνκν, κηα νκάδα ή κηα επηρείξεζε ψζηε λα πξνβαίλνπλ ζε 

ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο (Guion, 1998) 

Αλ θαη ηα κνληέια πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Β‟ θεθάιαην απνηεινχλ άξηζηεο κεζφδνπο 

ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηαιέλησλ, κηα αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζε κηα πξνζέγγηζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ ιείπεη ηφζν απφ ηε βηβιηνγξαθία φζν θαη απφ ηελ 

πξαθηηθή δηαρείξηζεο ηαιέληνπ.  

Η ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηαιέληνπ ζπρλά πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο 

εθαξκφδεηαη ζηνπο πφξνπο ηαιέληνπ κηαο επηρείξεζεο. Η αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ησλ 

πξνζφλησλ, φπσο ηθαλφηεηεο,  πξνζσπηθφηεηα, εγεζία θαη απφδνζε, παξέρνπλ κηα ζθαηξηθή 

αμηνιφγεζε πνπ επηηξέπεη έμππλε ιήςε απνθάζεσλ γηα λα ζε πνιιά επίπεδα κηαο 

επηρείξεζεο. 

3.2 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ  

Η εθαξκνγή κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ αμηνιφγεζεο ζηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηαιέληνπ 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε παξεκβάζεσλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ βαζηζκέλεο ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη θαζνξηζκφ δηαθφξσλ επθαηξηψλ αμηνιφγεζεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο 

ηαιέληνπ. Τπάξρνπλ 5 θαηεγνξίεο ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεσλ εληφο ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηαρείξηζεο ηαιέληνπ: (Goodstein et al, 1999) 

Αλάιπζε ζέζεσλ εξγαζίαο κε πνιιαπιέο κεζόδνπο: Πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ζε εηδηθνχο 

πάλσ ζην ζέκα θαη ζε πςειά ηζηάκελα πξφζσπα γηα ηνλ εληνπηζκφ θαζεθφλησλ ζρεηηθψλ κε 
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ηε ζέζε εξγαζίαο θαη πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ, 

κεηα-αλαιπηηθέο κειέηεο θαη πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο έξεπλεο. Απηή ε αλάιπζε επηηξέπεη ηελ 

αλαθάιπςε ησλ ελ ιφγσ θαζεθφλησλ θαη πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ απνηεινχλ 

θιεηδηά γηα ηελ επηηπρεκέλε απφδνζε ζηελ εξγαζία. Οη ελ ιφγσ αλαιχζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο 

ρξεζηκεχνπλ σο βάζε γηα φιεο ηηο ππφινηπεο παξεκβάζεηο θαη επθαηξίεο αμηνιφγεζεο. 

Σηειέρσζε/ πξνθαηαξθηηθόο έιεγρνο: Οη δεμακελέο ππνςεθίσλ δεκηνπξγνχληαη κε 

ζηξαηεγηθέο, ζηνρεπκέλεο δηαθεκίζεηο. Πηζαλνί ππνςήθηνη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλνπλ 

πξνθαηαξθηηθά εξσηεκαηνιφγηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ «knock out» εξσηήζεσλ, νη νπνίεο 

ζα πξνζδηνξίζνπλ ην άηνκν πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

Τεζη αμηνιόγεζεο πξηλ ηελ πξόζιεςε: Σεζη επηινγήο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ αηφκσλ γηα ηε ζέζε, ησλ 

βαζηθψλ πξνζσπηθψλ ηνπο δηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη ησλ κειινληηθψλ 

αλαγθψλ αλάπηπμεο ηνπο. Η αμηνιφγεζε απηή, ην ιηγφηεξν, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεη ηε 

ζπκβαηφηεηα κε ηα ηδαληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ε 

νπνία ζα βαζίδεηαη ζε κία αλάιπζε ζέζεσο εξγαζίαο, βαζηζκέλε ζηα θαζήθνληα θαη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηελ εθηειεί. 

Αμηνιόγεζε γηα ζθνπνύο πξναγσγήο: Οη αμηνινγήζεηο κπνξνχλ, επηπιένλ, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία πςειά ηζηάκελσλ γηα πξναγσγή. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, εμεηάδεηαη θαηά πφζν είλαη ην άηνκν ηθαλφ γηα ηε ζέζε γηα ηελ νπνία 

αμηνινγείηαη, θαζψο θαη νη νπζηαζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επηηπρία ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

Αλάπηπμε ηαιέληνπ: Οη αμηνινγήζεηο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο εγεζίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ βαζηθψλ 

ηθαλνηήησλ ελφο πςειά ηζηάκελνπ. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ζρέδηα δξάζεο, 

κε βάζε απηέο ηηο αμηνινγήζεηο, γηα λα απνθηήζνπλ ηδηαίηεξεο δπλάκεηο θαη λα ζηνρεχζνπλ 

ζε αλαπηπμηαθέο πεξηνρέο κε ηε βνήζεηα ελφο κέληνξα ή ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπο. Απηνί νη 

ηχπνη αμηνινγήζεσλ κπνξνχλ, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέξνο κηαο «κπαηαξίαο» γηα 

ηελ επηινγή θαη / ή ηελ ηνπνζέηεζε δηνηθεηηθψλ ή εγεηηθψλ ηαιέλησλ. 



 
34 

 

3.3 ΔΤΚΑΙΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΑΛΔΝΣΟΤ  

Αλάκεζα ζηηο πέληε κεγάιεο θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ 

βαζηζκέλεο ζηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο, πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, ππάξρεη κηα πνηθηιία 

επθαηξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε: (Newhouse et al, 2004) 

Αλάπηπμε ηζρπξώλ νξγαλσηηθώλ αμηώλ: Οη αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

εηδηθφηεξα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο βαζηθέο αμίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πψο ηα άηνκα θαζνδεγνχληαη απφ ηηο ελ ιφγσ αμίεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηππηθή γλψκε ησλ εξγαδνκέλσλ ή 

έξεπλα θιίκαηνο ηεο εξγαζίαο. 

Γηαρείξηζε εθ ησλ πξνηέξσλ ησλ αληηιήςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ: Η γλψκε ησλ ππαιιήισλ θαη 

ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη νη έξεπλεο θιίκαηνο κπνξνχλ, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ηεθκεξησζεί φηη νη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ φηη ζα αληακεηθζνχλ γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαη ζα επηπιήηηνληαη γηα αληηπαξαγσγηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Δλίζρπζε νκαδηθώλ πξνηύπσλ ζρεηηθώλ κε ηελ εξγαζία: Η ζηειέρσζε θαη ηα ζπζηήκαηα 

επηινγήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ βαζηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ. Η εζηίαζε, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηηο δηαζηάζεηο πξνζσπηθφηεηαο.  

Δμαζθάιηζε εγεζίαο βαζηζκέλε ζηελ αμία: Οη εξγαδφκελνη είλαη πην πηζαλφ λα παξνπζηάδνπλ 

ζηαζεξή θαη ζπλεηδεηή ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο, αλ νη εγέηεο ηνπο δηαζέηνπλ απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά. Οη εγέηεο κε αμία ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ ην φξακα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηελ αίζζεζε ελφο αλψηεξνπ ζθνπνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ κηα θνπιηνχξα 

παγθνζκίαο θιάζεο. Η αμηνιφγεζε εγεζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο εληζρχνληαη κε 

απηήλ ηελ πξσηνβνπιία. 

Αληακνηβή εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηηο αμίεο: Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

δηνηθνχληαη δίθαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα θαζηεξψλνληαη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο πνζνηηθά θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 
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Πξνζθνξά αλάπηπμεο θαξηέξαο αλάπηπμε: Οη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ πηζηνί φηαλ ηνπο 

δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαπηχζζνπλ, ζπλερψο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Lewis, 

2000). Οη αμηνινγήζεηο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πξνζσπηθφηεηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδηαθεξφλησλ γηα θαξηέξα θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαη ηα πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη εξγαδφκελνη θαηέρνπλ κε επηηπρία λέεο θαη ζχγρξνλεο ηθαλφηεηεο. 

Απηέο νη επθαηξίεο επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα θεξδίζνπλ ηε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε 

αμία απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ίδηα αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιινχο ζθνπνχο, π.ρ., έλα ηεζη πξνζσπηθφηεηαο, πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ε πξφζιεςε, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα έιεγρν ππνςεθίσλ θαη επηινγή, φζν θαη γηα 

αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμε φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  ΑΝΑΛΤΗ ΚΛΑΓΟΤ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ 

ΑΛΤΙΓΑ 

4.1 ΑΝΑΛΤΗ ΚΛΑΓΟΤ 

Ο πιένλ ζχγρξνλνο θαη πιήξεο νξηζκφο ησλ Logistics ζχκθσλα κε ην Council of Logistics 

Management ησλ ΗΠΑ (1991) είλαη ν αθφινπζνο: «Logistics είλαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, 

εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο ξνήο θαη απνζήθεπζεο 

αγαζψλ, ππεξεζηψλ, θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ζην ζεκείν 

θαηαλάισζεο κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε». Οη 

θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο Logistics είλαη: (Business, Βηνκεραληθά,  Τγείαο,  ηξαηνχ, 

Πεξηβαιινληηθά θαη Marine) (www.sofokleousin.gr) 

Σα Logistics αξρηθά βξήθαλ εθαξκνγή ζηε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αλεθνδηαζκνχ ησλ 

ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφ θαη εθφδηα. Η είζνδφο ηνπο 

ζηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην μεθίλεζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, αιιά ε επξεία δηάδνζή 

ηνπο αθνινχζεζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980. ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ απηψλ ζην ρψξν 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ν φξνο Logistics αθνξά ηα ζηάδηα πνπ πξνεγνχληαη θαη αθνινπζνχλ ηεο 

παξαγσγήο ελφο πξντφληνο, κέρξη ην ζεκείν ηεο ηειηθήο θαηαλάισζήο ηνπ. 

Σα ζηάδηα απηά πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο φπσο ε απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη εηνίκσλ 

πξντφλησλ, ε νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ, ε επηθφιιεζε εηηθεηψλ, ε 

ζπζθεπαζία, ε πξνεηνηκαζία θαη δξνκνιφγεζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ε δηαλνκή κέρξη ηνλ 

ηειηθφ πειάηε. θνπφο θάζε βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο επηρείξεζεο είλαη νη δηαδηθαζίεο 

απηέο λα εθηεινχληαη κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ παξάδνζε πξψησλ πιψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ ζηηο θαηάιιειεο πνζφηεηεο, ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα, ζην ζσζηφ 

ηφπν, ζην ζσζηφ ρξφλν θαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, αμηνπνηψληαο ζην έπαθξν φινπο 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο εηαηξείαο. Η απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε απηψλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ αλαδείρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε παξάγνληα-θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο 

παξαγσγήο, ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ.(ICAP, 2009) 

Οη δηαδηθαζίεο εθνδηαζκνχ (logistics) πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απφ ηελ ίδηα ηε βηνκεραληθή ή 

εκπνξηθή επηρείξεζε ή κε ηελ αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 

εμεηδηθεπκέλεο θαη αλεμάξηεηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ logistics. Ο θνξέαο πνπ 
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αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ θάπνηαο βηνκεραληθήο ή 

εκπνξηθήο επηρείξεζεο ραξαθηεξίδεηαη σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ logistics πξνο ηξίηνπο 

(Third Party Logistics Provider-3PL Provider). Η αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ή 

αλαγθψλ κηαο εηαηξείαο ζε κία ηξίηε εμεηδηθεπκέλε επηρείξεζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ 

επξχηεξν δηεζλή φξν «outsourcing», ελψ ε απφθαζε γηα ηελ αλάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 

θάπνησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κεζνιαβνχλ σο ηελ ηειηθή παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ βαζίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ απηή ηελ 

πξαθηηθή. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ε απνδνρή ηνπ «outsourcing», κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κε ηε δηνρέηεπζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο ζην θχξην αληηθείκελν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. 

ηελ πξάμε, νη ππεξεζίεο Logistics πνπ παξέρνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζπλίζηαληαη ζηε 

δηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ ηξίησλ θαη αθνξνχλ ζε γεληθέο γξακκέο εξγαζίεο παξαιαβήο, 

πξνεηνηκαζίαο θαη απνζηνιήο πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο ή πειάηεο. (ICAP, 2009) 

ηελ Διιάδα νη εηαηξείεο 3PL ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα πνζνζηφ 10% ησλ επηρεηξήζεσλ, 

έλαληη 50%-70% πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε. Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ πθηζηάκελσλ 

απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ 3PL ζηελ Αηηηθή άλσ ησλ 400.000 ηκ. εθ ησλ νπνίσλ ην 90% πεξίπνπ 

βξίζθεηαη ζην Θξηάζην ( Μάλδξα, Μαγνχια, Αζπξφππξγνο). (www.sofokleousin.gr) 

Η πξνζθνξά θαη δήηεζε ησλ ππεξεζηψλ 3PL ζπλαξηψληαη απφ ηε γεληθφηεξε εκπνξηθή θαη 

βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο, ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ 

αθνξά ην κέγεζφο ηνπο θαη ηνπο θιάδνπο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ην επίπεδν ησλ ππνδνκψλ, 

ην πεξηβάιινλ ησλ επελδχζεσλ θαη ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. (ICAP, 2009) 

4.2 ΑΓΟΡΑ 

χκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP ην 2009, ην 2008 ε εμεηαδφκελε αγνξά 

εθηηκήζεθε ζε €440 εθ., παξνπζηάδνληαο αχμεζε 12,8% ζε ζρέζε κε ην 2007.  πσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 4.1 νη ππεξεζίεο απνζήθεπζεο (κε θαη ρσξίο ςχμε) θαηέιαβαλ ην 

51% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 3PL ην 2008, 

αθνινπζνχκελεο απφ ηηο ππεξεζίεο δηαλνκήο, νη νπνίεο απέζπαζαλ κεξίδην 40% πεξίπνπ. Οη 

ππεξεζίεο απνζπζθεπαζίαο – αλαζπζθεπαζίαο - εηηθεηνπνίεζεο θαηέιαβαλ ην 6,5% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ ε ινγηζκηθή ππνζηήξημε κφιηο ην 0,9%. 

Σέινο, νη ινηπέο ππεξεζίεο θαηέιαβαλ κεξίδην 1,6%. 
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Σχόμα 4.1 Ποςοςτϊ υπηρεςιών 3PL το 2008 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηεο αγνξάο αλά επξχηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ γηα ην 2008, ζηελ 

πξψηε ζέζε βξίζθεηαη ε θαηεγνξία ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ κε πνζνζηφ 36,5%, 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη αλαιψζηκσλ, ε νπνία 

απέζπαζε κεξίδην 13,6%. ηε ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη ε θαηεγνξία ησλ επίπισλ θαη νηθηαθνχ 

εμνπιηζκνχ απνζπψληαο κεξίδην 11,3%. 

ηελ εηθφλα 4.2 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ εηαηξεηψλ γηα ην 2008, κε ηελ 

εηαηξεία Γηαθίλεζηο Α.Δ. λα απνζπά ην κεγαιχηεξν κεξίδην (11,2%), ελψ ηελ Kuehne+Nagel 

Α.Δ. λα έξρεηαη δεχηεξε απνζπψληαο κεξίδην 6,7%. (ICAP, 2009) 

Εικόνα 4.1 Μερύδια Αγορϊσ 

4.3 ΜΔΓΔΘΗ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

ηε κειέηε ηεο Hellastat, φπσο αλαθέξεη ζε άξζξν ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ην hrima.gr 

αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 370 επηρεηξήζεσλ. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: (www.hrima.gr) 
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- Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ δείγκαηνο ην 2008 απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 13%, ζε 1,64 δηζ. επξψ. 

Σα 2/3 ησλ επηρεηξήζεσλ βειηίσζαλ ηηο πσιήζεηο ηνπ 2007, ελψ ε κέζε κεηαβνιή 08/07 

δηακνξθψζεθε ζε 7,1%. 

- Ωζηφζν, παξά ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ ζην 20%, ηα ιεηηνπξγηθά 

απνηειέζκαηα ππνρψξεζαλ θαηά 5,6% ζε 108,13 εθαη. επξψ ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο αλφδνπ 

ησλ εμφδσλ δηάζεζεο. Δπηπιένλ, ηα ΚΠΦ ηνπ θιάδνπ, ππνδηπιαζηάζηεθαλ ζε 29,49 εθαη. 

επξψ κε ηελ αληίζηνηρε κέζε κεηαβνιή λα ζρεκαηίδεηαη ζε -1,5%. 

- Η ππνρψξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη πξν θφξσλ θεξδνθνξίαο ζπλνδεχηεθε απφ θάκςε ησλ 

πεξηζσξίσλ ΚΠΣΦΑ θαη ΚΠΦ ζε 5,8% θαη 1,7% αληίζηνηρα.  

- Η θεθαιαηαθή κφριεπζε ην 2008 βειηηψζεθε ζε 1,9 πξνο 1, απφ 2,6 πξνο 1 ην 2007, ιφγσ 

ηεο ζπγθξαηεκέλεο αλφδνπ ησλ Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ. 

- Η απνδνηηθφηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ππνρψξεζε πεξαηηέξσ γηα δεχηεξε δηαδνρηθή ρξνληά ζε 

7%, κε ηηο αηηίεο ηεο θάκςεο λα εληνπίδνληαη ζηε βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο κφριεπζεο θαη 

ζηελ ππνρψξεζε ησλ πεξηζσξίσλ θεξδνθνξίαο. 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο ησλ κεηαθνξψλ θαηέρεη ν ππνθιάδνο ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ. ηα αξρεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ππάξρνπλ δεισκέλα 

3.840.000 απηνθίλεηα, 1.131.000 θνξηεγά, 28 ρηιηάδεο ηαμί, 3.100 ιεσθνξεία θαη 969.000 

δίθπθια φισλ ησλ ηχπσλ. Απφ απηά ην 40% ησλ απηνθηλήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε ελψ ζηα θνξηεγά ην πνζνζηφ αλεβαίλεη ζην 95%. 

4.4 LOGISTICS – ΣΟ ΑΤΡΙΟ 

ήκεξα παξαηεξείηαη κηα νινέλα απμαλφκελε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο εηαηξεηψλ γηα ηελ 

αλάιεςε ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο φισλ ή κέξνπο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

ζηνπο ηξίηνπο δηαλνκείο (third party distribution).  (www.sofokleousin.gr) 

χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Logistics & Management ν ηνκέαο ησλ logistics ηα ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη απνθηήζεη έληνλα ζηνηρεία ηερλνινγηθήο δηείζδπζεο (π.ρ. εθαξκνγέο RFID, 

απηνθεξφκελεο απνζήθεο θιπ), ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ππφζρεηαη πεξηνξηζκφ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ.  

http://www.sofokleousin.gr/
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Δπνίσλεο πξννπηηθέο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή ρσξψλ ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, Μέζεο Αλαηνιήο θαη αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ. Ήδε πνιιέο 

κεγάιεο ειιεληθέο εηαηξείεο 3PL δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα Βαιθάληα κε επηηπρία ή αθφκα 

πξνζαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζηε ινγηθή ηεο εμσζηξέθεηαο. Η επηρεηξεκαηηθή 

απνζηνιή πνπ δηνξγάλσζε ην Ιλζηηηνχην Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Ννηηναλαηνιηθήο θαη 

Κεληξηθήο Δπξψπεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ “Planning Romania” 

απέδεημε φηη νη ζπλζήθεο επλννχλ ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ειιεληθψλ 

Third Party Logistics επηρεηξήζεσλ.(www.logistics-management.gr) 

πσο αλαθέξεη ε Διιεληθήο Δηαηξεία Logistics (EEL) Βνξείνπ Διιάδνο 

(www.logistics.org.gr) ζχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ ΑΠΘ, θ. Ιαθψβνπ «Σν φξακα ηνπ 

θιάδνπ ησλ Logistics γηα δηεχξπλζε θαη αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηηο ρψξεο ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο θαζίζηαηαη πξαγκαηηθφηεηα θαη απμάλεηαη έηζη ε εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αλαβαζκίδνληαο ην ξφιν ηεο Διιάδαο ζην πεδίν ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθψλ 

αιπζίδσλ». 

4.5 ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ LOGISTICS 

Δίλαη πιένλ επείγνπζα ε αλάγθε ην θξάηνο θαη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα εμεηάζνπλ 

νπζηαζηηθά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ησλ Logistics θαη λα βνεζήζνπλ λα 

απνθηήζεη ε ρψξα θαη νη επηρεηξήζεηο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο αληίζηνηρνπο ησλ άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. χκθσλα κε εθπξφζσπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κε ηνπο 

νπνίνπο ζπλεξγάζηεθε ε Hellastat γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο (www.hrima.gr), νη πξνθιήζεηο 

είλαη πνιιέο θαη θαηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 Η πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ 

 Η απειεπζέξσζε ησλ αδεηψλ θνξηεγψλ θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεηαθνξέα 

 Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε γεηηνληθψλ ρσξψλ (Βαιθάληα, Μέζε Αλαηνιή, Ρσζία) 

 Η βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ θέληξσλ 

 Η επηρνξήγεζε επελδχζεσλ κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 

 Η ζηαδηαθή αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ππεξεζηψλ Logistics 

 Η ηερλνινγηθή δηείζδπζε 

 Οη ζπγρσλεχζεηο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 
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Η επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνθιήζεσλ πξνυπνζέηεη φηη ν θιάδνο ησλ Μεηαθνξψλ & 

ησλ Logistics ζα κπνξέζεη, επίζεο, λα αληηκεησπίζεη ζπγθεθξηκέλεο δηαρξνληθέο αδπλακίεο, 

φπσο: 

1. Η έληνλε πνιπδηάζπαζε ηνπ θιάδνπ 

2. Η έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

3. Η έιιεηςε θαηνρχξσζεο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ logistician  

4. Οη αλεπαξθείο ππνδνκέο ηνπ εζληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ειιηπήο ζχλδεζε κε 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο 

5. Οη πεξηνξηζκέλνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ζηα ιηκάληα 

6. Οη εηαηξείεο 3PL δελ έρνπλ δηθαίσκα λα δηαηεξνχλ ηδηφθηεην κεηαθνξηθφ ζηφιν 

7. Η γήξαλζε ηνπ κεηαθνξηθνχ ζηφινπ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ θαη ην «θιεηζηφ» επάγγεικα 

ηνπ κεηαθνξέα. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΈΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζα εξγαζίαο είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ θαη θαηά πφζν εθαξκφδνληαη 

βαζηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ ζε εηαηξεία εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαζψο επίζεο 

λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζπλδένληαη νη πξαθηηθέο απηέο κε ηελ αμηνιφγεζε 

πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. Γηα λα εθπιεξσζεί απηφο ν ζθνπφο πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλνηρηέο 

ζπλεληεχμεηο κε δηάθνξα ζηειέρε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο εηαηξείαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζηε 

ίλδν, Θεζζαινλίθεο. Η εηαηξεία επηιέρζεθε γηαηί ππήξρε άκεζε πξφζβαζε, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ε ίδηα εξγάδνκαη εθεί, γηαηί ππήξρε πνιχ κεγάιε δηάζεζε απφ ηα ζηειέρε θαη ηνπο 

ππεπζχλνπο λα εμεηαζηεί ην ελ ιφγσ δήηεκα θαη γηαηί απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηνλ 

θιάδν ηεο ζηε Θεζζαινλίθε.  

5.1.1 Ππωηογενείρ πηγέρ έπεςναρ 

Η έξεπλα δηεμήρζε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ (Αχγνπζηνο – επηέκβξηνο 2011). 

Αξρηθά δφζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα λα ελεκεξσζνχλ νη ππεχζπλνη ζε κεγαιχηεξν βάζνο 

ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο. ηε δηαδηθαζία απηνί ζπκκεηείραλ ν γεληθφο δηεπζπληήο, ε 

νηθνλνκηθή δηεπζχληξηα, ε ππεχζπλε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο 

Logistics.  

Γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εθαξκνδφκελεο ή κε 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ θαη αμηνιφγεζεο απφδνζεο ηεο εηαηξείαο, δε ζα γίλεη 

αλαθνξά ζην φλνκά ηεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππνζεηηθφ φλνκα. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλσ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη είλαη πξαγκαηηθέο, θαζψο αληιήζεθαλ κέζα 

απφ ηε δηαδηθαζία πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ. Ωο κέζνδνο 

αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 
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5.1.2 Γεςηεπογενείρ πηγέρ έπεςναρ 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δεπηεξνγελείο πεγέο ηφζν απφ ηελ ειιεληθή 

φζν θαη ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, άξζξα ζε μέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, επηζηεκνληθέο 

κειέηεο εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ ηφζν πάλσ ζηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ, φζν θαη ζηελ 

αμηνιφγεζε απφδνζεο εξγαδνκέλσλ, ζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, 

ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο, θαζψο θαη ε 

θιαδηθή κειέηε ησλ Third Party Logistics ηεο ICAP (επηέκβξηνο 2009). 

5.2 Πεπιγπαθή επωηημαηολογίος 

Οη ζπλεληεχμεηο πεξηειάκβαλαλ εκηδνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ, σο επί 

ην πιείζηνλ, αιιά θαη θιεηζηνχ ηχπνπ, εκηδνκεκέλεο εξσηήζεηο θαζψο θαη ζπκπιήξσζε 

πίλαθα. Οη εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αληιήζεθαλ απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά 

εξσηεκαηνιφγηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ θαη πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζήο ηνπο. 

Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είρε ζπληαρζεί απφ ηελ 

θ. Αηθαηεξίλε Γθνηδακάλε θαη ηνλ θ. Φψηε Βνχδα ην 2009 (Vouzas, 2009), ην δεχηεξν απφ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Smith, Hornsby θαη Shirmeyer ην 1996 (Smith et al 1996), 

ην ηξίην απφ έξεπλα ηεο εηαηξείαο New Talent Management Network, ην 2010 (Effron et al 

(2010), θαη ην ηέηαξην απφ έξεπλα ηεο εηαηξείαο Deloitte, ην 2011 (Deloitte S.A., 2001). 

Γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 ηχπνη εξσηεκαηνινγίσλ: 

 O ηχπνο Α, απαληήζεθε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο θαη είλαη ρσξηζκέλν 

ζε δχν κέξε. Σν πξψην αθνξνχζε ζηε ζπκπιήξσζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο θαη ζηε ζπιινγή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο, ελψ ην δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηκήκαηνο Logistics θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ.  

Ο δεχηεξνο ηχπνο (Β), δηαπξαγκαηεπφηαλ ζέκαηα Αμηνιφγεζεο Πξνζσπηθνχ θαη απαληήζεθε 

απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηελ Τπεχζπλε Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηηο θφξκεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη, ηνπο ιφγνπο πνπ εμππεξεηεί θαη ηνλ 

αληίθηππν πνπ έρεη γηα ηελ επηηπρή απφδνζε ηεο εηαηξείαο. 
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Σέινο, ν ηξίηνο ηχπνο εξσηεκαηνινγίνπ (Γ), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη  

απνηειεί θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαινχζε ηνπο 

εξσηψκελνπο λα απαληήζνπλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ. Δηδηθφηεξα, 

πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο γεληθήο θχζεσο γηα ην πφζν νξγαλσκέλε ή φρη είλαη ε 

Γηαρείξηζε Σαιέληνπ ζηελ επηρείξεζε, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απφ ην ήδε ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ θαη ηηο δπζθνιίεο εληνπηζκνχ λένπ θξίζηκνπ ηαιέληνπ, γηα ηηο αλεζπρίεο ηεο θαη 

ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα ην επφκελν έηνο, γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζηα πιαίζηα αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, θαζψο θαη ηα εκπφδηα 

πνπ αληηκεησπίδεη θαη, ηέινο, γηα ην είδνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηαρείξηζε φινπ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο Γ ηχπνο εξσηεκαηνινγίνπ 

απαληήζεθε απφ ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο φπσο ν Β. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ – ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

6.1 ΠΡΟΦΙΛ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

6.1.1 Ιζηοπικό 

Η εηαηξεία Α, πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 3PL 

(third party logistics) εηαηξείεο ζηελ Διιάδα, παξέρνληαο νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ππεξεζηψλ 

Logistics θαη δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, εμππεξεηψληαο ηφζν πνιπεζληθέο φζν θαη 

ειιεληθέο εηαηξείεο. Ιδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 δεδνκέλεο ηεο καθξνρξφληαο 

εμεηδίθεπζεο πνπ ππήξρε ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ πξνπνξεπφκελε εηαηξεία 

Β. Έρνληαο σο θιεξνλνκηά ηελ 15εηή πείξα ηεο εηαηξείαο Β ζηελ αγνξά ησλ 3PL, ε εηαηξεία 

Α δειψλεη ην παξφλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν εθπξνζσπψληαο ηελ εμέιημε θαη ηελ 

πξσηνπνξία. 

Η εηαηξεία Β ηδξχζεθε ην 1999 σο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα απνζήθεπζεο θαη 

δηαλνκήο αγαζψλ. Αξρηθά ε εηαηξεία νξγαλψζεθε ζην ρψξν ηεο ηαρπκεηαθνξάο. Παξάιιεια, 

πινπνίεζε ηε δεκηνπξγία ηδηφθηεηεο απνζήθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Καινρσξίνπ θνληά ζηε 

γέθπξα ηνπ Γαιιηθνχ Πνηακνχ. Οη απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο έγηλαλ ζχκθσλα κε ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε παξακνλή θαη ε αζθαιήο δηαθίλεζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ. Με απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ Θεζζαινλίθεο έρεη 

αλαγλσξηζζεί ζαλ Γεκφζηα Απνζήθε Απνηακίεπζεο.  

H δπλακηθή πνξεία ηεο, ζην ρψξν ησλ logistics, δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε επέθηαζεο ηεο. Σν 

λέν βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ήηαλ λα επελδχζεη ζε λέα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα θαη 

ζε πην εμειηγκέλεο ηερλνινγηθά εγθαηαζηάζεηο, ζε αθφκε πην ηδαληθή ζέζε γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο, δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη ζε 

ζηξαηεγηθφ θφκβν ηνπ εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ηελ Δγλαηία Οδφ , ζηε δπηηθή 

Θεζζαινλίθε. Έηζη κε βάζε ηελ πνιπεηή πείξα ηεο Δηαηξείαο Β ηδξχζεθε ε εηαηξεία Α. 

Η εηαηξεία Α απνηειεί έλα δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν πιήξσο επαλδξσκέλν, ην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιε ηελ Διιάδα. θαζψο θαη ηα Βαιθάληα. Οη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηηο 

πξνζβιέπνπλ ζηε κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ άκεζα. Αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί, φηη ε εηαηξεία, δηαζέηνληαο εθφδηα ηφζν ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, φζν θαη ζε ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη εγθαηαζηάζεηο, θξνληίδεη ην ρηίζηκν ηνπ νλφκαηφο ηεο θαη ηελ πεξαηηέξσ ηεο δηθηχσζε 

θαη αλάπηπμή ηεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζήκεξα ελεξγφ κέινο ηνπ Διιελν-

αξαβηθνχ θαη ηνπ Διιελν-θηλέδηθνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

6.1.2 Όπαμα 

ε απάληεζε πξνο ηελ παγθφζκηα κεηαβνιή θαη ζην „δπλακηθφ „ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο, 

φξακα ηεο εηαηξείαο Α είλαη λα δεκηνπξγήζεη κία πξνζηηζέκελε αμία κε ηελ θαζηέξσζε θαη 

εθαξκνγή έμππλσλ “one-stop-shop” ιχζεσλ, πξνζεισκέλε, πάληα,  ζηελ αξηηφηεηα ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ζε φιεο ηεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

6.1.3 ηόσοι 

ηφρνο ηεο εηαηξείαο Α είλαη λα απνηειέζεη ηνλ θνξπθαίν πάξνρν 3PL ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη λα εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ηεο, φρη κφλν κε ηηο ζπλεζηζκέλεο ππεξεζίεο 

Logistics, αιιά θαη κε ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ. Έρνληαο ζηε δηάζεζή ηεο κηα άξηηα νκάδα 

εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ζα πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη ηε λέα ηάζε γηα 4PL. 

6.1.4 Αποζηολή 

Δζηηάδνληαο ζηηο κνλαδηθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, ε εηαηξεία πξνζθέξεη 

πξνζαξκνζκέλεο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ηάρηζησλ logistics ζε κηα θνξνινγηθή 

απνζήθε βαζηζκέλε ζηελ αθνζίσζε, αμηνπηζηία θαη επαγγεικαηηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο.  

Πξαγκαηνπνηψληαο ηελ απνζηνιή ηεο θαη κέζσ ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο ε εηαηξεία επηζπκεί λα  

γίλεη εγέηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηα Βαιθάληα. 

6.1.5 Φιλοζοθία 

ηελ εηαηξεία Α ζηνρεχνπλ ζηνλ απνδνηηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ ζηνηρείσλ: 

1. Γηαδηθαζία 

2. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ  

3. Δμειηγκέλε Σερλνινγία  

χκθσλα πάληα κε ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο ηνπ θάζε καο πειάηε  
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6.1.6 Δγκαηαζηάζειρ 

Οη ηδηφθηεηνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ηεο Δηαηξείαο Α εδξεχνπλ ζε ζηξαηεγηθφ θφκβν ηνπ 

Δζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ηελ Δγλαηία νδφ, ζπλνξεχνπλ κε ηελ βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο 

ίλδνπ,  ζηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε θαη έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην εζληθφ δίθηπo,  ζην ιηκάλη 

ηεο πφιεο, θαζψο θαη ζην ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εγγπψληαη εχθνιε 

θαη γξήγνξε πξφζβαζε ησλ θνξηίσλ απφ νπνηνδήπνηε ζχλνξν ηεο Διιάδνο, ρεξζαίν, 

ζηδεξνδξνκηθφ  ή ζαιάζζην. 

 ΑΠΟΘΗΚΔ 

Οη ηδηφθηεηεο απνζήθεο ηεο,  έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζε νηθφπεδν 53.000η.κ, απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, κε ζθνπφ ηελ απμεκέλε αληνρή, ηελ πξνζηαζία απφ ππξθαγηά,  θαζψο θαη ηε  

δηαθχιαμε απφ θινπή. Γηαζέηνπλ εμνπιηζκφ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο γηα ηαρχηεξε θαη 

αζθαιέζηεξε θνξηνεθθφξησζε θαη απνηεινχληαη απφ ηνπο θάησζη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο: 

 Υψξνο παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ. 

 Απνζεθεπηηθφο ρψξνο: Πέληε απηφλνκεο απνζήθεο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 21.850η.κ, 

κε ζπλνιηθή απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα 28.512 παιεηνζέζεσλ. 

 Υψξνο απνζπζθεπαζίαο / ζπζθεπαζίαο / αλά ζπζθεπαζίαο 

 Υψξνο ζπιινγήο παξαγγειηψλ (picking) 3.600η.κ 

 Υψξνο απνζηνιήο πξντφλησλ 

 Τπαίζξηνη ρψξνη (20.000η.κ) 

 Υψξνη ζηάζκεπζεο Container (3.000η.κ) 

 Υψξνο Cross-Docking (3.000 η.κ.) 

 ΓΡΑΦΔΙΑ 

Σα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηεγάδνληαη ζε έλα ππεξζχγρξνλν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν 

ηξηψξνθν θηίξην, ην νπνίν πέξα απφ ην ππέξνρν ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θαη 

ηνλ φκνξθα δηακνξθσκέλν πεξηβάιινληα ρψξν, δηαζέηεη θαη άλεηνπο ρψξνπο γξαθείσλ, 

ππεξζχγρξνλα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη εμνπιηζκφ. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, πξφθεηηαη γηα 

έλα αλεμάξηεην απφ ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θηίξην, θαηαζθεπαζκέλν απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 1500η.κ. Γηαζέηεη ρψξν ππνδνρήο, αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ/παξνπζηάζεσλ, αίζνπζα δηαρείξηζεο θξίζεσλ, εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν γηα 
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ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ, θαζψο θαη έλαλ 

εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν απνζήθεπζεο γηα ηα αξρεία ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Δπίζεο,  

δηαζέηεη  έλα πιήξσο εμνπιηζκέλν ρψξν εζηίαζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο & ησλ 

πειαηψλ, θαηά ηελ ψξα δηαιιείκαηνο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ ππνδνρή  ησλ επηζθεπηψλ ησλ 

πειαηψλ.  

 ΚΣΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΔΩΝ 

H εηαηξεία δηαζέηεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο έλα απηφλνκν θηίξην, απνηεινχκελν απφ πνιινχο 

αλεμάξηεηνπο ρψξνπο, νη νπνίνη εμππεξεηνχλ, ηαπηφρξνλα, αλάγθεο ζηέγαζεο θαη θηινμελίαο. 

Γηα ηελ αθξίβεηα, νπζηψδε θνκκάηηα ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο 

(γελλήηξηα, κεηαζρεκαηηζηήο, πίλαθεο κέζεο ηάζεο), εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη ηφζν 

ζπλζήθεο αζθαιείαο, φζν ζηεγαλφηεηαο θαη πξνζηαζίαο απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζθφλε, 

ζηεγάδνληαη ζε αλεμάξηεηα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ απηνχ. Η βαζηθφηεξε ρξήζε, φκσο, ηνπ 

θηηξίνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θηινμελίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ησλ δηεξρφκελσλ 

νδεγψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εηαηξεία, θαζψο πεξηιακβάλεη έλαλ άλεην θαη κνληέξλν 

ρψξν κε πιήξσο εμνπιηζκέλν θπιηθείν θαη ρψξνπο πγηεηλήο (ηνπαιέηεο, απνδπηήξηα θ.ι.π.). 

Έλα αθφκε κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη φηη ππάξρεη άλεηνο ρψξνο πάξθηλγθ γηα ηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θπιάζζνληαη 

επί 24ψξνπ βάζεσο απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλε εηαηξία θχιαμεο. 

6.1.7 Παπεσόμενερ Τπηπεζίερ 

Η ΓΔΛΣΑ 4 παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ 

logistics, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Παξαιαβή –Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε εληνιή ηνπ πειάηε απφ ην ηεισλείν, ιηκάλη, 

ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ, αεξνδξφκην θ.ι.π. 

 Άθημε & παξαιαβή εκπνξεπκάησλ: Δθθφξησζε εκπνξεπκάησλ, θαηακέηξεζε ηνπο 

(κε πνηνηηθφ & πνζνηηθφ έιεγρν), έιεγρν ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη πξνψζεζε 

θαη ηαμηλφκεζε ηνπο ζηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο. 

 Απνζήθεπζε: ια ηα εκπνξεχκαηα θαηαρσξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο απνζεθψλ ηεο εηαηξείαο (RFID, barcode). Η δηαρείξηζε 
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ησλ εκπνξεπκάησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πξντφλησλ γίλεηαη κε ζχζηεκα FIFO, 

LIFO ή FEFO. 

 Γηαρείξηζε εκπνξεπκάησλ/απνζεκάησλ: Μέζσ πιεξνθνξηθψλ  ζπζηεκάησλ WMS 

(warehouse management systems), αζχξκαηνπ επηθνηλσλίαο κε scanners (R/F)  

 Πξνεηνηκαζία παξαγγειηψλ – Γηαινγή παξαγγειηψλ (Picking) – Checking 

 Αλαζπζθεπαζία εκπνξεπκάησλ θαη εηηθεηηνπνίεζε  

 Οκαδνπνηήζεηο Πξντφλησλ – Αληηθαηάζηαζε θσδηθψλ  

 Cross Docking  

 Γηαλνκή  

 Παξάδνζε θαη‟ νίθσλ  

 Γηαρείξηζε επηζηξνθψλ (Reverse Logistics): Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε 

αθαηάιιεισλ, θαηαζηξνθέο, επηζηξνθή ζηνπο πξνκεζεπηέο, απνζηνιή πξνο service, 

δηαρείξηζε θελψλ παιεηψλ. 

 Δηζπξάμεηο αληηθαηαβνιψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ  

 Απνγξαθή εκπνξεπκάησλ 

 Αζθάιηζε εκπνξεπκάησλ  

 Πσιήζεηο: πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ πειαηψλ,  ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

εμππεξέηεζε ηνπ ήδε ππάξρνλ πειαηνινγίνπ ηνπο, αλαδήηεζε λέσλ πειαηψλ θαη 

ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ – After sales support  

 Γηαηξαπεδηθνί θαλνληζκνί 

 Δθπαίδεπζε: ελδνεπηρεηξεζηαθά ζεκηλάξηα κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ  γηα 

ηνπο πειάηεο 

 Δθηεισληζκνί 

 Μίζζσζε γξαθείσλ: ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δσξεάλ παξνρέο φπσο: Υξήζε 

αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ, θπιηθείνπ, ππνγείνπ (απνζήθεπζε), Control room, 

αζθάιεηα, θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (ΟΣΔ, ΓΔΗ, λεξφ, θνηλφρξεζηα, ζέξκαλζε 

– ςχμε, θαζαξηφηεηα), πιήξε θάιπςε απφ κεραλνγξάθν, επίπισζε, ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο. 

Σέινο, φπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε κία απφ ηηο 5 απνζήθεο ηε εηαηξείαο Α έρεη 

αλαγλσξηζζεί κε απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ Θεζζαινλίθεο ζαλ Γεκφζηα 

Απνζήθε Απνηακίεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία, επηπιένλ, παξέρεη θαη ηα θάησζη: 

 Σεισλεηαθή Απνζήθε Απνηακίεπζεο 

 Φνξνινγηθή Απνζήθε 



 
50 

 

 Πξνζσξηλή Δλαπφζεζε 

 Φνξνινγηθή Αληηπξνζψπεπζε 

6.1.8 Ανθπώπινο Γςναμικό 

Η εηαηξεία απαζρνιεί θαηά κέζν φξν ηα ηειεπηαία 3 έηε 30 άηνκα, πιήξσο εμεηδηθεπκέλα ηφζν ζηηο 

απνζήθεο, φζν θαη ζηα γξαθεία ηεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα άηνκα πξνήιζαλ απφ ηελ εηαηξεία 

Β ε νπνία δξαζηεξηνπνηνχηαλ απφ ην 1999. Ωζηφζν, απφ ηελ έλαξμε ηεο λέαο εηαηξείαο θαη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηεο ζηνπο θαηλνχξηνπο ρψξνπο ε εηαηξεία πξνέβεθε θαη ζε λέεο πξνζιήςεηο γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο λέσλ πειαηψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα κεγέζε ηεο εηαηξείαο απμήζεθαλ θαηά πνιχ. 

ηελ εηθφλα 6.1, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ εηδηθνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ζηελ εηθφλα 

6.2 ην πνζνζηά κφξθσζήο ηνπο. 

 

Σρήκα 6.1 Δηδηθόηεηεο εξγαδνκέλσλ 

 

Σχθμα 6.2 Μόρφωση εργαζομένων 

ην παξάξηεκα 1 παξαηίζεηαη νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε φιε εηαηξηθή ηεο 

δηαθπβέξλεζε. 
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6.3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΜΗΜΑΣΟ LOGISTICS 

ηελ εηαηξεία Α ην ηκήκα Logistics αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε φισλ ησλ απνζεθψλ ζηελ 

επηηπρεκέλε δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηψλ θαη, ηειηθψο, ζηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. 

Ο ππεχζπλνο ησλ Logistics θξνληίδεη ζην ζσζηφ ζπληνληζκφ ησλ 5 απνζεθψλ ηεο εηαηξείαο, εθ ησλ 

νπνίσλ ε κία είλαη ηεισλεηαθή, φπσο εηπψζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. 

Γηα ηηο παξαγγειίεο πνπ εθηειεί ε εηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζή ηνπο, ππεχζπλνη είλαη νη εξγαδφκελνη ζηα γξαθεία θίλεζεο αλά απνζήθε. πγθεθξηκέλα, 

θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηνπ πειάηε, πξνρσξνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα πξνεηνηκαζία 

θαη εθηέιεζή ηεο απφ ηελ απνζήθε θαη, ηέινο, ζηελ απνζηνιή ηεο. Γηαδηθαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε 

πξνκήζεηα πιηθψλ είηε αλαισζίκσλ (γξαθηθή χιε, αληαιιαθηηθά ππνινγηζηψλ,  λεξφ, είδε πγηεηλήο 

θ.ι.π.)  αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα αηφκνπ ηνπ ινγηζηεξίνπ. Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

ησλ εκπνξεπκάησλ ππεχζπλνο είλαη ν ππεχζπλνο θάζε απνζήθεο μερσξηζηά. 

 ζνλ αθνξά ην δίθηπν δηαλνκήο  ηεο, απηφ απνηειεί ηε κνλαδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία ε εηαηξεία 

ζπλεξγάδεηαη κε εμσηεξηθνχο θνξείο. πγθεθξηκέλα, απνθιεηζηηθνί κεηαθνξείο, αιιά θαη πξαθηνξεία, 

κε ηα νπνία έρεη πεηχρεη εμαηξεηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ κείσζε ηνπο ηειηθνχ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεη, αλαιακβάλνπλ ηε δηαλνκή ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ ηειηθφ πειάηε. 

6.3.2 ηόσοι 

Οη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο Logistics είλαη: 

Βειηίσζε πνηόηεηαο ππεξεζηώλ: Η εηαηξεία επηζπκεί φρη κφλν λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο, αιιά θαη λα απμήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε παξέρεη. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξεί 

φηη ε επέλδπζε ζε αθφκε πνην θαηλνηφκα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα (RDID tags) ζα ηελ 

νδεγήζνπλ ζε απηφ ην ζθνπφ. Γεληθά, ζεσξεί φηη ε ηαρχηεηα ζηελ νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε απνηειεί έλα απφ ηα πξνζφληα ηεο, ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεξήζεη, αιιά 

θαη λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεο ην επηηξέπνπλ. Δπηπιένλ, ν βέιηηζηνο ζπληνληζκφο 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, κε θαιχηεξα θαλάιηα επηθνηλσλίαο απνηειεί έλαλ αθφκε ζηφρν ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη.  

Βειηίσζε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο: Απηφ πνπ ζέιεη λα πεηχρεη ε εηαηξεία, θαηαξρήλ, 

είλαη θαιχηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Δηδηθά, ππφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαη εηδηθά ζηελ Μαθεδνλία, ην 

θφζηνο είλαη ν πξψηνο παξάγνληαο πνπ θάλεη κία επηρείξεζε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή. Σε 
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κείσζε ησλ θνζηψλ έρεη ζθνπφ λα ηελ πεηχρεη κε ηε κείσζε νπζηαζηηθά ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο 

ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ πειαηψλ ηεο. Δηδηθφηεξα, θαιχηεξεο ηηκέο θαη ζπκθσλίεο κε 

πξαθηνξεία είλαη ζηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο ηεο. Έλαο επηπιένλ ζηφρνο ηεο είλαη ε 

δεκηνπξγία «One-stop-shop» ιχζεο ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ππεξεζίεο πνπ 

ζα θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ δηθψλ ηνπο Logistics. 

6.3.3 Δμπόδια για ηην λειηοςπγία ηων logistics 

Ο ππεχζπλνο ησλ logistics πνπ θιήζεθε λα απαληήζεη ζε απηή ηελ εξψηεζε αλέθεξε φηη έλα 

απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάεη ε εηαηξεία είλαη ε έιιεηςε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ιφγσ ηεο 

κηθξήο εζσηεξηθήο αγνξάο. Απηφ ην πξφβιεκα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ε εηαηξεία κε 

ζηξαηεγηθέο ηεο θηλήζεηο γηα κεγαιχηεξν άλνηγκα ζηελ αγνξά ησλ βαιθαλίσλ. Δπηπιένλ, 

αλέθεξε φηη παξφιν πνπ ε εηαηξεία δηαζέηεη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα 

απηνκαηνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ, ην κεγάιν θφζηνο απφθηεζεο θάπνησλ επηπιέσλ ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν. Ωζηφζν, ε εηαηξεία ζα είλαη ζε ζέζε λα ην θαιχςεη ζε 

πεξίπησζε πνπ ηεο δεηεζεί απφ θάπνην πειάηε. Σέινο, νξηζκέλεο θνξέο ππάξρνπλ 

αληηδξάζεηο ζε εθαξκνγέο λέσλ δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ ή εξγαιείσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Ωζηφζν, ζεσξεί φηη κε ηε ζσζηή ελεκέξσζή θαη εθπαίδεπζή ηνπο κπνξνχλ απηά ηα 

πξνβιήκαηα λα αληηκεησπηζζνχλ. 

Άιια ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, φπσο έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, αλππαξμία θαλφλσλ ζηηο ππεξεζίεο logistics θαη «θησρή» 

ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο απαληήζεθαλ αξλεηηθά ζε φιν ηνπο ην εχξνο. 

6.3.4 Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Logistics 

Η εηαηξεία Α, γηα ηηο αλάγθεο ηεο, ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηαρχηαηεο, 

αθξηβέζηεξεο θαη πςεινχ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ αθφκα θαη ζηνπο πην απαηηεηηθνχο 

πειάηεο ηεο ρξεζηκνπνηεί ηα παξαθάησ, ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα logistics:  

Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ: Business ERP ηεο Singular logic: Απνηειεί ηελ 

θαξδηά ηνπ ζπλνιηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο, θαζψο ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηα ππφινηπα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ελεκεξψλεηαη ζπλερψο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Γηαρεηξίδεηαη θαη ζπληνλίδεη φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο, θαζψο θαη ηνπο πάζεο θχζεσο πφξνπο. 
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Πξόγξακκα Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ: WMS-WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM: 

πλδέεηαη άκεζα κε ην ERP ηεο εηαηξείαο θαη πξνζθέξεη ηελ πιένλ απνδνηηθή δηαρείξηζε, 

ηελ άκεζε παξαθνινχζεζε θαη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ πειαηψλ ηεο 

εηαηξείαο. πγθεθξηκέλα, ην WMS ζπκβάιιεη ζηα παξαθάησ: 

 Απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

 Πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ ηξφπσλ θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο 

 Αθξίβεηα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεθψλ  

 Σαρχηεξν θαη αθξηβή εληνπηζκφ πξντφλησλ θαη δηακφξθσζε εγγξάθσλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο κεηαμχ απνζήθεο- πειαηψλ θαη αληηζηξφθσο 

 σζηή παξαιαβή ησλ αγαζψλ, εληνπηζκφο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ παξάδνζήο 

ηνπο, παξαθνινχζεζε ησλ κεηαθνξψλ ηνπο κέζα ζηελ απνζήθε  

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ ζπζθεπαζίαο ησλ παξαγγειηψλ  

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εληνπηζκνχ θαη ζπιινγήο ησλ πξντφλησλ 

 Διαρηζηνπνίεζε απσιεηψλ  

 Γξήγνξε θαη επέιηθηε απνγξαθή ησλ πξντφλησλ. 

 Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ πσιήζεσλ απφ ηηο ζσζηέο θαη 

έγθαηξεο παξαδφζεηο 

Αζύξκαηε Σπιινγή Γεδνκέλσλ: RF/DC-RADIO FREQUENCY DATA COLLECTION: Με 

απηή ηελ ηερλνινγία, ε εηαηξεία δηαηεξεί αλνηρηφ πάληνηε έλα ακθίδξνκν θαλάιη 

επηθνηλσλίαο, κεηαμχ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο 

θαη ησλ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. πγθεθξηκέλα κε απηφ ηνλ ηξφπν, 

πεηπραίλεη: 

 Σελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο θαη εηζαγσγήο θνξηίσλ ζηελ 

απνζήθε, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία ηαθηνπνίεζεο θαη ζπιινγήο 

 Σελ ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο 

Απνζήθεο (WMS) κε ηε ρξήζε θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ 

 Σελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

απνζήθεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Σε δηαρείξηζε απνζεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Σελ ειαρηζηνπνίεζε ιαζψλ 
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6.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΓΟΗ 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε 3 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ηελ νηθνλνκηθή δηεπζχληξηα, ηνλ γεληθφ δηεπζπληή θαη κία εθ ησλ κεηφρσλ 

θαη, παξάιιεια ππεχζπλε δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

εηαηξεία  δελ δηαζέηεη γξαπηέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, νχηε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη γηα απηφ, θαζψο κέρξη πξηλ κεξηθνχο κήλεο ζεσξνχζε φηη ν 

αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηεο είλαη ζρεηηθά κηθξφο θαη ήηαλ ζε ζέζε λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπο 

θαη ηελ απφδνζή ηνπο. Μέρξη ηψξα ε αμηνιφγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη παξαδνζηαθά θαη άηππα. 

Ο πξντζηάκελνο ηνπ θάζε ηκήκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ θαζεκεξηλψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ππεχζπλνο ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη νηηδήπνηε, είηε απηφ αθνξά ζε ζπαηάιε 

ρξφλνπ, είηε ζε ιάζνο, είηε ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο λα κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί θαη λα ην επηιχζεη 

κφλνο ηνπ. Γηα ζέκαηα πην ζνβαξά, φηαλ δειαδή γίλεηαη θάηη επαλεηιεκκέλσο, θάηη ην νπνίν αθφκα 

δελ ηνπο έρεη ζπκβεί φπσο αλέθεξε ν ππεχζπλνο logistics, ν πξντζηάκελνο ζα έξζεη ζε επαθή κε 

αλψηεξα ζηειέρε γηα λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα θαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ.  

Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί, είλαη φηη ε εκπεηξία ηεο εηαηξείαο, ε πνιχρξνλε πνξεία ηεο θαη ην 

δέζηκν ησλ ππαιιήισλ ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηνπο πειάηεο ηεο, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηελ αλαπιεξνθφξεζε πνπ εθαξκφδεηαη πνιχ ζπρλά. Απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο, γηα 

ηνλ νπνίν αθφκα ε εηαηξεία δελ αλαγθάζηεθε κέρξη ηψξα λα εθαξκφζεη γξαπηέο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο. 

Ωζηφζν, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κέζα ζην 2011 πξνρψξεζε ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

πηζηνπνηήζεθε ISO 9001:2008. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, θαηαγξάθεθαλ νη πεξηγξαθέο ζέζεσλ 

εξγαζίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο εθθξεκνχλ νξηζκέλεο αλψηαησλ ζηειερψλ. Οη 

πεξηγξαθέο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο πξντζηακέλνπο 

ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πξντζηακέλσλ απηψλ κε ηελ Τπεχζπλε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο. Σελ 

αλαλέσζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ, έρεη αλαιάβεη ε ίδηα ε Τπεχζπλε Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο, ε νπνία είλαη θαη κία εθ ησλ ηδηνθηεηψλ. ηαλ, δειαδή, ζεσξεί φηη δεκηνπξγείηαη κία λέα 

ζέζε εξγαζίαο ή φηαλ αιιάδεη ε νξγαλσηηθή δνκή, έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ 

αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα αλαιακβάλεη λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία απηή κε ηε 

ζπκκεηνρή πάληα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο, σζηφζν, πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαλέσζε 

φισλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο εηεζίσο.   

Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα ηεο πηζηνπνίεζεο, ε εηαηξεία έρεη σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή πην 

ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, αξρηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ ηνπο νπνίνπο 

θαη ζα κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα αμηνινγήζεη, φπσο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο, ρξφλνπ, ηαρχηεηαο θαη 

ινηπά. πσο είπαλ θαη νη ηξεηο εξσηεζέληεο, ε εθαξκνγή ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ζα 
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μεθηλήζεη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο απνζήθεο, θαζψο εθεί κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ 

επθνιφηεξα ηα δεδνκέλα. ηα πιαίζηα ηεο αλαπιεξνθφξεζεο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο αλέθεξε φηη ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ ππεχζπλν θάζε απνζήθεο θαη ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, φπνπ θαη ζα ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα, ζα επηιχνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη ζα 

ζπδεηείηαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Η αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, βαζηθά, γηα εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο 

ησλ ππαιιήισλ, είηε εζσηεξηθά απφ ηελ εηαηξεία, είηε απφ ηελ εηαηξεία πνπ εγθαζηζηά ην εθάζηνηε 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, (π.ρ. «πηζηφιηα»), ή ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (π.ρ. clark). ζνλ αθνξά ηνλ 

αληίθηππν πνπ ζα έρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηελ εξγαζία πνπ παξάγνπλ, εηαηξεία ζεσξεί φηη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηνπο ρξφλνπο θαη ηα ιάζε, σζηφζν δελ ζεσξεί φηη ζα ππάξρεη 

πνιχ κεγάιε δηαθνξά, θαζψο ήδε δηαζέηεη έκπεηξν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ωζηφζν, επεηδή ηα κεγέζε 

αιιάδνπλ θαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο βξίζθεηαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο, ζέιεη λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλε λα αληαπεμέιζεη ζε κειινληηθέο πξνθιήζεηο. 

6.5 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, νη εξσηήζεηο είραλ ζθνπφ λα 

εληνπίζνπλ κεζφδνπο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ηππηθά ή άηππα ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν φξνο «Γηαρείξηζε Σαιέληνπ» ελ αληηζέζεη κε 

ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο, ήηαλ άγλσζηνο ζηνπο εξσηεζέληεο. Πξηλ μεθηλήζνπλ νη εξσηήζεηο 

απηνχ ηνπ κέξνπο, ηνπο έγηλε κία ζχληνκε πεξηγξαθή γηα απηά πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ψζηε 

λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην ζθνπφ ηεο φιεο έξεπλαο. 

6.5.1 Σμήμα Γιασείπιζηρ Σαλένηος 

πσο είλαη αλακελφκελν θαη απφ ηα πξνεγνχκελα, ζηελ εηαηξεία Α δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν 

ηκήκα δηαρείξηζεο ηαιέληνπ, νχηε είλαη ζηα άκεζα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο λα δεκηνπξγεζεί θάηη 

ηέηνην. Ωζηφζν, ζηε ζπλέληεπμή ηεο ε Τπεχζπλε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζεσξεί φηη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ εθάζηνηε πξντζηάκελνπ. 

Καη νη ηξεηο εξσηεζέληεο ζπκθψλεζαλ ζηηο πεξηνρέο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη έλαο 

ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα πξάηηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο γηα λα πξνγξακκαηίδεη ηε δηαδνρή ελφο αηφκνπ, λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
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δηαδηθαζία απφδνζεο ηεο αμηνιφγεζεο, ηελ αλαπιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε 

απηήλ θαη ην executive coaching. Δπηπξφζζεηα, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ζεσξεί φηη ζηε 

δηαδηθαζία αλαπιεξνθφξεζεο,  ηδηαίηεξα γηα ηα πςειφβαζκα ζηειέρε, ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ελψ, ε Τπεχζπλε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

ζπκπιεξψλεη φηη έλα ηέηνην άηνκν ζα πξέπεη λα ζπλδέεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο κε ηηο 

αλάγθεο γηα εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Αθφκε, 

ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηε ζηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο, λα έρεη 

πξφζβαζε ζε θαιά βηνγξαθηθά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη ηαιέληα. ηνλ πίλαθα 6.1 

θαίλνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Οηθνλνκηθή 

Γηεπζχληξηα 

Γεληθφο 

Γηεπζπληήο 

Τπεπζ. 

Γηαζθ. 

Πνηφηεηαο 

/ Μέηνρνο 

Πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο /  Αμηνινγήζεηο 

ηαιέληνπ 
X X X 

Τςειά ππνζρφκελν δπλακηθφ / Αλάπηπμε 
   

ρεδηαζκφο Καξηέξαο / Αλάπηπμε 
   

Αμηνιφγεζε / Αλαπιεξνθφξεζε X X X 

Ιθαλφηεηα / Μνληέιν επάξθεηαο 
   

Γηαρείξηζε Απφδνζεο X X X 

ηξαηεγηθή Σαιέληνπ 
   

Executive Coaching X 
  

Δθπαίδεπζε: Γηνίθεζε / Ηγεζία 
   

Πύνακασ 6.1Περιοχϋσ που θα πρϋπει να καλύπτει ϋνασ υπεύθυνοσ Διαχεύριςησ Ταλϋντου 

 

6.5.1 Ανθρώπινο Γσναμικό 

χκθσλα κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο εηαηξείαο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, απφ ηε κηα 

κεξηά είλαη εχθνιν λα εληνπίζνπλ άηνκα κε εκπεηξία θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, σζηφζν 

είλαη πνιχ δχζθνιν ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ λα πξνβνχλ ζε πξνζιήςεηο ηέηνησλ 

αηφκσλ, θαζψο ην θφζηνο είλαη πνιχ πςειφ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλαθέξνληαλ θπξίσο ζε 

πςειφβαζκα ζηειέρε, γηαηί φζνλ αθνξά ηα κεζαία ζηειέρε, επεηδή ε εηαηξεία έρεη πξνβεί ζε 

λέεο πξνζιήςεηο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλε. Δπηπιένλ, ζεσξεί φηη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεη ηελ νκάδα ησλ θξίζηκσλ ηαιέλησλ ηεο θαη φηη ηα άηνκα απηά 

πέξαλ ηνλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο, έρνπλ ήδε πνιχ θαιή επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνπο παιαηφηεξνπο ππαιιήινπο.  
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ε φηη αθνξά ην ήδε ππάξρνλ εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηε δέζκεπζε πνπ έρεη πξνο ηελ 

εηαηξεία, ππήξρε κηα κηθξή δηαθσλία, θαζφηη δχν ζεσξνχζαλ φηη δελ ππάξρεη απφ φινπο, 

αιιά απφ απηνχο πνπ ππάξρεη ε δέζκεπζε είλαη έληνλε, θαη έλαο φηη ππάξρεη. Αληίζεηα, γηα 

ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φινη απάληεζαλ φηη είλαη ηδηαηηέξσο ηθαλνπνηεκέλνη, θαζψο 

δελ έρεη θχγεη πνηέ άηνκν νηθεηνζειψο απφ ηελ εηαηξεία ηφζα ρξφληα, εθηφο απφ φζνπο έρνπλ 

ζπληαμηνδνηεζεί, θπζηθά. 

Σέινο, ε εηαηξεία ζεσξεί φηη γηα λα νινθιεξψζεη ηελ επηηπρεκέλε νκάδα θξίζηκσλ ηαιέλησλ 

ηεο πνπ βνεζήζεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζέιθπζε 

ελφο κε δχν αηφκσλ ηθαλψλ γηα λα ζηειερψζνπλ ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ. 

6.5.2 Πποζδοκίερ για ηο επόμενο έηορ 

χκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζηειερψλ πνπ εξσηήζεθαλ θαη κε βάζε ηηο ησξηλέο 

ζπλζήθεο νηθνλνκίαο θαη αγνξάο, ε εηαηξεία ζα παξακείλεη ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμε. Σν 

κέγεζνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζεσξνχλ φηη ζα εκθαλίζεη κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10-25%, ελψ 

νη δαπάλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ, νπζηαζηηθά ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαιχζεθαλ ζην 

πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνχ νξγαλσκέλν ηκήκα δελ ππάξρεη, ζα απμεζνχλ ην 

πνιχ 10%. 

Οη αλεζπρίεο ησλ ζηειερψλ ζε ζρέζε κε ην ηη θηλήζεηο έθαλε ε εηαηξεία θαηά ην έηνο 2011 

θαη θαηά πφζν, απηέο, ζα επεξεάζνπλ ηα ζρέδηα ηνπο ην 2012 δελ είλαη κεγάιεο. Μφλν νη 

Οηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα ζεσξεί φηη δελ ζα ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο δπλαηφηεηεο ιφγσ 

έιιεηςεο επελδχζεσλ. 

 

6.5.3 Ππακηικέρ Γιασείπιζηρ Σαλένηος 

Σν κεγαιχηεξν ζηξαηεγηθφ ζέκα ζην νπνίν εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ε εηαηξεία Α ζήκεξα 

είλαη ν πεξηνξηζκφο δηαρείξηζεο ηνπ θφζηνπο. Θεσξεί φηη θάηη ηέηνην φρη κφλν ζα ηε βνεζήζεη 

λα απνθηήζεη κεγαιχηεξν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αιιά θαη φηη ζα ηε βνεζήζεη λα 

επελδχζεη ζηελ αλάπηπμή ηεο ζε λέεο αγνξέο, θαζψο κία επέλδπζε ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

εθηθηή λα πξαγκαηνπνηεζεί. Η δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο πειαηνινγίνπ ηεο θαη ε δηεχξπλζή 

ηνπ απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα, γηα απηφ ην ιφγν πνιιέο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο 

ηηο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμή ηνπ. Σέινο, κφλν έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο πηζηεχεη φηη ε 
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δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζέκα, ζην νπνίν πξέπεη λα 

εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ε εηαηξεία. ηνλ πίλαθα 6.2 θαίλνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο 

ησλ εξσηεζέλησλ. 

  

Οηθνλνκηθή 

Γηεπζχληξηα 

Γεληθφο 

Γηεπζπληήο 

Τπεπζ. Γηαζθ. 

Πνηφηεηαο / 

Μέηνρνο 

Η απφθηεζε / εμππεξέηεζε / δηαηήξεζε 

ησλ πειαηψλ  
X X X 

Πεξηνξηζκφο θαη δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο X X X 

 Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ  
X X   

Η αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο  
  X X 

Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ    X   

Δπέθηαζε ζηελ παγθφζκηα θαη ζε λέεο 

αγνξέο  
  X X 

Βειηίσζε πςειψλ θαη ρακειψλ γξακκψλ 

απφδνζεο  
      

Γηαρείξηζε ζπγρσλεχζεσλ / απφθηεζε / 

αλαδηαξζξψζεηο  
      

Δπελδχζεηο ζηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη 

θαηλνηνκία  
      

Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο        

Άιια       

Πύνακασ 6.2 Σηξαηεγηθά ζέκαηα ζηα νπνία εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ε εηαηξεία ζήκεξα 

 

Πξαθηηθέο φπσο ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ, ε αλάπηπμε εγεηψλ ν πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο θαη 

ε αλάπηπμε εγεηψλ απνηεινχλ γηα ηελ εηαηξεία ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία θαη εθαξκφδεη. 

χκθσλα κε ηε γλψκε φισλ φζσλ εξσηήζεθαλ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο, φρη πνιχ 

δχζθνιεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη γίλνληαη πάληνηε κε δηαθάλεηα. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

αλάπηπμε εγεηψλ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ν νπνίνο έρεη κηα θαιχηεξα νπηηθή ησλ πξαγκάησλ 

ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεθψλ θαη ην ζχλνιν ηνπ ηκήκαηνο Logistics, ζεσξεί φηη 

εθαξκφδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, θαζψο επηζπκία ηεο επηρείξεζεο είλαη λα έρεη επειημία θαη νη 

ππάιιεινί ηεο ζε νξηζκέλεο ζέζεηο λα είλαη πνιχ-ιεηηνπξγηθνί. ζνλ αθνξά πξαθηηθέο 

αμηνιφγεζεο 360
ν
 θαη εληνπηζκφ θαη αλάπηπμε πςειψλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

απηέο δελ εθαξκφδνληαη ζηελ εηαηξεία. ηνλ πίλαθα 6.3 παξνπζηάδνληαη, αλαιπηηθά, νη 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πάλσ ζην ζέκα. 
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Πύνακασ 6.3 Αξιολόγηςη διαδικαςιών Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ από ςτελϋχη τησ 

εταιρεύασ Α  

 

Καηά ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ, ζε ζρέζε κε ηα πην πηεζηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ηελ εηαηξεία ζήκεξα θαη θαηά πφζν είλαη εχθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνζιήςεηο αηφκσλ 

κε δεμηφηεηεο, φινη απάληεζαλ φηη είλαη αξθεηά εχθνιν ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ θαη ηεο αλεξγίαο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο επεζήκαλε, σζηφζν, φηη ζηελ 

πεξίπησζε πςειφβαζκσλ ζηειερψλ είλαη αξθεηά εχθνιν, αιιά ζηε πεξίπησζε ησλ 

απνζεθάξησλ εμαηξεηηθά δχζθνιν. χκθσλα, κε ην επηρείξεκά ηνπ, απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή 

ηα άηνκα απηά δελ έρνπλ αξθεηά ηππηθά πξνζφληα ζπλήζσο, νπφηε νη ππεχζπλνη ζα πξέπεη  

λα ζηεξηρζνχλ ζηε ζπλέληεπμε ή θπξίσο ζηελ πεξίνδν δνθηκαζίαο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 
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Οικονομική 

Γιεσθύντρια 

Γενικός 

Γιεσθσντής 

Τπεσθ. Γιασυ. 

Ποιότητας / 

Μέτοτος 

Πξφζιεςε αηφκσλ κε δεμηφηεηεο 

δχζθνιεο λα βξεζνχλ   
Υ Υ 

Αλάπηπμε εγεηψλ θαη 

πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο    

Γεκηνπξγία κνλνπαηηνχ θαξηέξαο 

θαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο 

Υ 
  

Γηαηήξεζε ηεο δέζκεπζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ    

Δπζπγξάκκηζε αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ  θαη ηαιέληνπ κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 
   

Μείσζε αξηζκνχ 

απαζρνινχκελσλ εξγαδνκέλσλ 

θαη θνζηψλ 
   

Παξνρή αληαγσληζηηθψλ παθέησλ 

ακνηβψλ θαη παξνρψλ  
Υ 

 

Γηαρείξηζε θαη εθηέιεζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο    

Γηαρείξηζε ελφο 

δηαθνξνπνηεκέλνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ (π.ρ. θχιιν, γεληά, 

πνιηηηζκφο) 
   

Η παξνρή επέιηθησλ κνξθψλ 

εξγαζίαο (π.ρ. ηθαλφηεηα γηα 

εξγαζία απφ ην ζπίηη) 
   

Αμηνιφγεζε θαη εθαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο / HRIS    

Άιια 
   

Πίνακας 6.4 Τα πιο πιεςτικϊ προβλόματα ζρεηηθά κε ην ανθρώπινο δυναμικό τησ εταιρεύασ Α 

κατϊ την ϊποψη των ςτελεχών τησ 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζε κία ηφζν δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ αγνξά 

θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξήζεη φηη ε κείσζε αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζα ήηαλ αλαπφθεπθην 

γεγνλφο. Γηα ηελ Δηαηξεία Α, φκσο, δελ απνηειεί πξφβιεκα θαζψο έρεη ελεκεξψζεη απφ ηελ 

αξρή ηνπ έηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο φηη δελ ζα θάλεη απνιχζεηο ή κεηψζεηο κηζζψλ ιφγσ 

θξίζεο. 
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Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη πσιήζεηο θαη ε επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε είλαη ηνκείο ηνπο 

νπνίνπο νη ππεχζπλνη ζεσξνχλ άθξσο ζεκαληηθνχο θαη απαξαίηεηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε αλψηεξε εγεζία θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ε ινγηζηηθή θαηά ηελ Οηθνλνκηθή Γηεπζχληξηα, ην κάξθεηηλγθ θαη ηα 

επελδπηηθά θεθάιαηα θαηά ηε κέηνρν θαη θαηά ην Γεληθφ Γηεπζπληή νη νπνίνη επεξεάδνπλ 

ζηνλ ίδην βαζκφ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Αλαιπηηθφηεξα ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα εκθαλίδνληαη νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ. 

  

Οηθνλνκηθή 

Γηεπζχληξηα 

Γεληθφο 

Γηεπζπληήο 

Τπεπζ. 

Γηαζθ. 

Πνηφηεηαο / 

Μέηνρνο 

Αλψηεξε Ηγεζία / Γηνίθεζε Υ Υ   

Κίλδπλνη θαη ζπκκφξθσζε       

Πσιήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθή 

αλάπηπμε 
  Υ Υ 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε       

Ννκηθά       

Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Λνγηζηηθή Υ     

Μεραληθή       

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Υ Υ   

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη Σαιέλην Υ Υ Υ 

Δπελδπηηθά θεθάιαηα     Υ 

πκβνπιεπηηθή       

Σξάπεδεο     Υ 

Έιεγρνο       

Μάξθεηηλγθ     Υ 

Δθνδηαζηηθή       

Πύνακασ 6.5 Απαξαίηεηεο εηδηθόηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο εηαηξείαο Α ζε ζρέζε 

κε ηελ δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

 

Η απφδνζε ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ην κνλαδηθφ ηνκέα 

ζηνλ νπνίν φινη νη εξσηεζέληεο είπαλ φηη είλαη εμαηξεηηθή. Απφ εθεί θαη πέξα κφλν ην 

πξφζσπν πνπ είλαη ζην πςειφηεξν ηεξαξρηθά επίπεδν ζεσξεί φηη ε δέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ 

είλαη επίζεο εμαηξεηηθή. Οη ππφινηπνη ηελ ραξαθηήξηζαλ απιά σο θαιή, γεγνλφο πνπ ίζσο λα 

ζπκβαίλεη, ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ κηα πην θνληηλή νπηηθή θαη πξφζβαζε ν θαζέλαο ζην ηκήκα 

ηνπ. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο εηαηξείαο φηη ε ίδηα δελ έρεη πνιχ θαιή 

απφδνζε ζε πξαθηηθέο φπσο δηαρείξηζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαζψο θαη 
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ηεο παγθφζκηαο θηλεηηθφηεηάο ηεο. ηνλ πίλαθα 6.6 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη απφςεηο 

ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Πύνακασ 6.6 Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο εηαηξείαο Α ζε δηάθνξνπο ηνκείο από ζηειέρε ηεο 

 

Σα πην ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, έηζη φπσο βαζκνινγήζεθαλ 

απφ ηνπο ππεχζπλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε είλαη θαηαξρήλ ε έιιεηςε απμήζεσλ 

ησλ απνδνρψλ θαη ε έιιεηςε πξνφδνπ ηεο ζηαδηνδξνκίαο. ε απηά ε νηθνλνκηθή δηεπζχληξηα 

ζα πξνζζέζεη θαη ηνλ ππεξβνιηθφ φγθν εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη βαζκνινγίεο ησλ 

ππεπζχλσλ παξαηίζεληαη παξαθάησ. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ζε πνιιά ζεκεία ππάξρνπλ 

δηαθνξέο απφςεσλ. 
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Οηθνλνκηθή 

Γηεπζχληξηα 

Γεληθφο 

Γηεπζπληήο 

Τπεπζ. 

Γηαζθ. 

Πνηφηεηαο / 

Μέηνρνο 

Έιιεηςε επαξθψλ κπφλνπο ή / 

θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ 
7 5 7 

Έιιεηςε πξνφδνπ ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο 9 8 2 

Νέεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά 6 1 2 

Έιιεηςε απμήζεσλ ησλ 

απνδνρψλ 10 5 3 

Έιιεηςε εξγαζηαθήο 

αζθάιεηαο 6 1 0 

Έιιεηςε επέιηθησλ ξπζκίζεσλ 

εξγαζίαο 9 1 0 

Έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη 

επθαηξηψλ αλάπηπμεο 7 8 4 

Πνιιά ηαμίδηα 4 1 0 

Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο 9 1 1 

Έιιεηςε επαξθψλ 

πξνθιήζεσλ ζηελ εξγαζία 7 3 3 

Γπζαξέζθεηα κε πξντζηάκελν 

ή δηεπζπληή 5 1 8 

Πεξηνξηζκνί πνπ νθείινληαη 

ζηνπο λένπο θαλνληζκνχο απφ 

ηηο αξρέο\ 
7 8 5 

Τςειφ πνζνζηφ εζεινληηθνχ 

πξνζσπηθνχ εληφο ηεο 

εηαηξείαο 
1 1 0 

Άιιν       

Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ 

εγεζία 2 1 10 

ε γεληθέο γξακκέο ρακειφο 

ππάιιεινο / δέζκεπζε/ εζηθφ 4 3 1 

Καθή κεηαρείξηζε 

εξγαδνκέλσλ (θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο χθεζεο) 
2 1 9 

Πύνακασ 6.7 Αξιολόγηςη εμποδύων τησ εταιρεύασ Α  για τη διατόρηςη των εργαζομϋνων από 

ζηειέρε ηεο 
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ινη νη εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη ζηε επηρείξεζε ππάξρεη επαξθήο δηαρείξηζε ηαιέλησλ, 

αθφκα θαη αλ δελ γίλεηαη νξγαλσκέλα, σζηφζν, ζα ρξεηαζηνχλ πνιιέο βειηηψζεηο ζηνλ 

ηνκέα, αθφκα θαη αλ δελ γίλνπλ πνιχ άκεζα. 

6.5.5 Ανηαγωνιζμόρ 

Η εηαηξεία δελ αλεζπρεί γηα πηζαλή απψιεηα ηαιέληνπ ηεο απφ θάπνηνλ αληαγσληζηή. Θεσξεί 

φηη ε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα θαη ε ζηαζεξή ακνηβή είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ 

θάλνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηδηαίηεξα απμεκέλε. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζχκθσλα 

κε ηελ Τπεχζπλε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη κία εθ ησλ κεηφρσλ, νη πξφζζεηεο παξνρέο θαη 

ε εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο, καδί κε επθαηξίεο γηα κειινληηθνχο ξφινπο κε πεξηζζφηεξεο 

πξνθιήζεηο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ θάλνπλ ηελ εηαηξεία πην ειθπζηηθή ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. 

6.5.6 Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Ανθπωπίνος Γςναμικού 

Η εηαηξεία έρεη εγθαηεζηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζπζηήκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ ηεο ιηγφηεξν απφ 3 ρξφληα. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηεί ινγηζκηθφ ηεο Epsilonnet 

ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη πιήξσο ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο ακνηβέο, ηηο άδεηεο, 

ηηο αζζέλεηεο, ηηο απνδεκηψζεηο, ηηο παξνρέο, ηα βηνγξαθηθά θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Η εηαηξεία Α απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλεξρφκελεο εηαηξείεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ζηελ Βφξεηα Διιάδα. Σν έκπεηξν αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη πιήξσο εμνπιηζκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη ν ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο εμνπιηζκφο πνπ δηαζέηεη, ηεο δίλνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, αιιά θαη ην φξακά ηεο, πνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία “one-stop-shop” θέληξνπ, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εηαηξεία έρεη θάλεη πνιχ κεγάια άικαηα ζε επελδχζεηο 

φζνλ αθνξά ηνλ ηερλνινγηθφ, αιιά θαη ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Η ζηξαηεγηθή ηεο 

πνιηηηθή πεξηιακβάλεη θηλήζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ην άλνηγκά ηεο ζε λέεο αγνξέο θαη θπξίσο 

ζε απηή ησλ Βαιθαλίσλ. 

Δηδηθφηεξα, φπσο εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο Logistics 

ηεο είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν δηακνξθσκέλε, ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη 

ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλν ην ελ ιφγσ ηκήκα είλαη πιήξσο μεθαζαξηζκέλεο, 

απνζαθελίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπ θάζε ππαιιήινπ 

ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα. Σαπηφρξνλα, ην ηκήκα. είλαη εμνπιηζκέλν κε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηα νπνία δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

θάλνληαο ηεο πην γξήγνξεο, έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο.  

Γπζηπρψο, ζηελ εηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, αθφκα, επίζεκεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο 

θαζψο νη ππεχζπλνη ζεσξνχζαλ φηη έρνληαο, ζε ζέζεηο θιεηδηά, πνιχ ηθαλνχο αλζξψπνπο, 

ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ απηή ηελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο. Η αμηνιφγεζε γηλφηαλ, φπσο 

αλέθεξαλ φινη φζνη ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε, σζηφζν γηλφηαλ άηππα απφ ηνλ θάζε 

πξντζηάκελν θαη δελ ζπλδεφηαλ κε πνιηηηθέο ακνηβψλ, παξά κφλν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, κε δηάθνξεο νηθνλνκηθέο παξνρέο, θαη ζηελ πεξίπησζε νξηζκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα κεζαία θαη ρακειά επίπεδα, κε ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

Ωζηφζν, κέζα ζηα άκεζα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο είλαη θαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ αμηνιφγεζεο. 

Απηή ηε ζηηγκή, ήδε ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε θάζε θαζνξηζκνχ δεηθηψλ, σο επί ην πιείζηνλ 

πνζνηηθψλ, γηα λα ζέζεη ηα πξφηππα κε βάζεη ηα νπνία ζα αμηνινγνχληαη νη εξγαδφκελνη, 

θπξίσο ησλ ρακειφηεξσλ ηεξαξρηθά επηπέδσλ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ζέιεη λα πηνζεηήζεη 

έλα επίζεκν ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο είλαη γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ειαρηζηνπνηεί ηπρφλ ιάζε πνπ γίλνληαη, γηα λα βειηηζηνπνηεί ηεο δηαδηθαζίεο ηεο θαη, ηέινο, 

λα ηε ζπλδέεη κε ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. ια απηά επηζπκεί λα ηα 



 
66 

 

εθαξκφζεη ηψξα, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κία αθφκα θαιχηεξε νκάδα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, 

ηα θξίζηκα ηαιέληα ηεο, ε νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζε παληφο είδνπο 

πξνθιήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ. 

Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ηκήκαηνο δηαρείξηζεο ηαιέληνπ, παξφιν πνπ 

δελ ππάξρεη νξγαλσκέλν ζηελ επηρείξεζε, ε έξεπλα έδεημε φηη αξθεηέο απφ απηέο 

εθαξκφδνληαη. Ωζηφζν, ππάξρεη αθφκα αξθεηά κεγάινο ρψξνο γηα βειηίσζε. πγθεθξηκέλα, 

δηαδηθαζίεο φπσο αλάπηπμε εγεηψλ, πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο, θαζνξηζκφο ζηφρσλ 

ηεινχληαη κε επηηπρία ζηελ επηρείξεζε. Η δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θπκαίλεηαη ζε πνιχ 

πςειά επίπεδα, κε θπξηφηεξα εκπφδηα ηελ έιιεηςε απμήζεσλ ησλ απνδνρψλ θαη ηελ έιιεηςε 

πξνφδνπ ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Αληίζεηα, ε δέζκεπζε ε νπνία δελ είλαη ε ίδηα απφ φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο επηδέρεηαη βειηίσζεο. 

Η εηαηξεία δηαζέηεη κία πνιχ θαιή νκάδα εξγαδνκέλσλ, ηνπνζεηεκέλσλ ζε ζέζεηο θιεηδηά. 

Ωζηφζν, ζεσξεί φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα εκπινπηίζεη απηή ηελ νκάδα κε 1-2 άηνκα 

αθφκα ζην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Έηζη, ζα θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη 

κία πιήξσο επαλδξσκέλε νκάδα κε φια ηα πξνζφληα θαη ηα εθφδηα, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. 

Δλ θαηαθιείδη, ε εηαηξεία Α απνηειεί κία αλαπηπζζφκελε εηαηξεία, ε νπνία ζην ζηάδην πνπ 

βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή θαη ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί, αθνχ 

επέλδπζε αξρηθά ζηνλ πιήξε εμνπιηζκφ θαη ζηε δεκηνπξγία ππεξζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

επηζπκεί ζηελ επφκελε θάζε λα επελδχζεη θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο.  

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Η εηαηξεία Α απνηειεί κηα αλαπηπζζφκελε εηαηξεία εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε νπνία δηαζέηεη 

ηελ ηερλνγλσζία, ηελ εκπεηξία θαη ηνπο πφξνπο λα δηεθδηθήζεη έλα κεγάιν κεξίδην ηεο 

αγνξάο. Ωζηφζν, ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηαιέληνπ 

ηεο έρεη αθφκα πνιχ κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο. Η βειηίσζε απηή ζα ηελ νδεγήζεη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ απνηειεζκάησλ φισλ ησλ ππαιιήισλ, θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ απφθηεζε επηπιένλ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δηδηθφηεξα, γηα λα 

πεηχρεη απηή ηε βειηίσζε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε: 
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 Ίδξπζε νξγαλσκέλνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ην νπνίν ζα αλαιακβάλεη λα 

εθηειεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο, αμηνιφγεζεο, εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαρείξηζεο ηαιέληνπ 

 Τηνζέηεζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο απφδνζεο θαη εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

 Βειηίσζε ησλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο νξηδφληηα θαη θάζεηα θαη θαη‟ επέθηαζε 

βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ηκεκάησλ 

 Δληνπηζκφο εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ δηαρείξηζεο ηαιέληνπ πνπ ζα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

επηξξνή ζην λα θαηαθέξεη ε εηαηξεία λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

ηαιέλησλ. 

 Δλεκέξσζε γηα ηηο λέεο κεζφδνπο πνπ ζέιεη λα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο απφ φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο 

επζπγξάκκηζή ηνπο κε ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ απαηηείηαη ρξφλνο, 

πφξνη θαη πξνπάλησλ ζέιεζε απφ ηε πιεπξά ηεο δηεχζπλζεο. ηαλ εθείλε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ 

θαη ηα επηθνηλσλήζεη ζσζηά ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηφηε ζίγνπξα ζα νδεγεζεί ζηελ 

επηηπρία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

Οργανόγραμμα Δταιρείας
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
A’ ΜΔΡΟ 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

1. Δπσλπκία επηρείξεζεο.…………...………………………….………………………………. 

2. Κιάδνο Γξαζηεξηφηεηαο.…………………………………….………………………………. 

3. Θέζε ζηελ εηαηξία ηνπ εξσηψκελνπ …………………………………..…………………….. 

4.Γεσγξαθηθή θάιπςε επηρείξεζεο…………………………………………………………….. 

5. Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ (κέζνο φξνο ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα): 

 <10 άηνκα 

 11-50 

 51-250 

 >250 

 

Β.ΠΡΟΦΙΛ ΣΜΗΜΑΣΟ LOGISTICS 

 

1. Πνηέο απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνπξγνχλ νξγαληζκφ ζαο 

 Πξνκεζεηψλ (αγνξψλ) 

 Γηαλνκήο 

 Παξαγγειηψλ θαη ζπληνληζκνχ παξαγσγήο 

 Δμππεξέηεζεο πειαηψλ 

 Γηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

 Γηαρείξηζε πιηθψλ 

2. Ο νξγαληζκφο δηαζέηεη νξγαλσκέλν ηκήκα δηνίθεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο / logistics; 

 

Αν ότι πνηνο ή πνηνη είλαη ππεχζπλνο/νη γηα ζέκαηα logistics (αγνξέο, απνζήθε, δηαλνκέο, 

απνζέκαηα θιπ) 

Αγνξέο – πξνκήζεηεο πιηθνχ ………………………………………………………….. 

Απνζήθε………………………………………………………………………………... 

Απνζέκαηα……………………………………………………………………………... 

Μεηαθνξέο – Γηαλνκέο………………………………………………………………… 

Αν ναι πφζα ρξφληα ιεηηνπξγεί :...................................................................................... 
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3. Πφζνη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζην ηκήκα/δηεχζπλζε………………………… 

 

4. Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο logistics ηεο επηρείξεζήο 

ζαο θαη κε πνηνλ ηξφπν: 

Βειηίσζε πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (customer service) 

_____________________________________________________________________ 

Βειηίσζε αμηφπηζησλ παξαδφζεσλ ( delivery) 

_____________________________________________________________________ 

Βειηίσζε πνηφηεηαο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

_____________________________________________________________________ 

Βειηίσζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

_____________________________________________________________________ 

Βειηίσζε θφζηνπο logistics 

_____________________________________________________________________ 

Βειηίσζε ηνπ χςνπο απνζεκάησλ 

_____________________________________________________________________ 

Βειηίσζε παξαγσγηθφηεηαο 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Πνηα απφ ηα παξαθάησ απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο logistics ζηελ εηαηξία ζαο θαη 

πνηα αλαηίζεληαη ζε Third Party Logistics θαη γηα πνην ιφγν; 

 Πξφβιεςε δήηεζεο 

 Μεηαθνξά θνξηίσλ 

 Έιεγρν απνζεκάησλ 

 Απνζήθεπζε 

 Πξνκήζεηεο 

 Γίθηπα δηαλνκήο 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

 πζθεπαζία 

 Άιιν, αλαθέξαηε 
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6. Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ εκπφδηα ή δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ logistics ζηελ εηαηξία ζαο θαη γηαηί? 

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα logistics 

_____________________________________________________________________ 

Αλαπνηειεζκαηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

_____________________________________________________________________ 

Τςειφ θφζηνο απφθηεζεο απηνκαηνπνηεκέλνπ εμνπιηζκνχ 

_____________________________________________________________________ 

Αλππαξμία θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο logistics 

_____________________________________________________________________ 

Υακειή ρξήζε παγθφζκησλ θσδηθψλ πξντφλησλ 

_____________________________________________________________________ 

«Φησρέο» ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

_____________________________________________________________________ 

Έιιεηςε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ιφγσ ηεο κηθξήο εζσηεξηθήο αγνξάο 

_____________________________________________________________________ 

Αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε λέεο δηνηθεηηθέο κεζφδνπο θαη εξγαιεία 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Τπνζηεξίδεηαη απφ θάπνην ινγηζκηθφ ή ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ε ιεηηνπξγία logistics; Καη 

αλ λαη πνην; (νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ, ειεθηξνληθφ εκπφξην EDI, δηαδίθηπν, 

άιιν) 

 

8. Πνηνί απφ ηνπο παξαθάησ απνηεινχλ βαζηθνχο ιφγνπο πηνζέηεζεο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο logistics ζηελ εηαηξία ζαο θαη γηα πνην ιφγν: 

 

Γξήγνξνη ξπζκνί αληαπφθξηζεο ζηνλ πειάηε 

_____________________________________________________________________ 

Μηθξφηεξνη θχθινη ρξφλνπ παξαγγειίαο (shorter order cycle time) 

_____________________________________________________________________ 

Καιχηεξε επηθνηλσλία κε πειάηεο – πξνκεζεπηέο 

_____________________________________________________________________ 

Καιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ 
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_____________________________________________________________________ 

Γεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

_____________________________________________________________________ 

Καιχηεξε εηθφλα ζηελ αγνξά γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

_____________________________________________________________________ 

Καιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Β’ ΜΔΡΟ 

 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΓΟΗ 

1. Πεξηγξάςηε ηελ ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο ζηελ εηαηξεία ζαο  

2. Υξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη αμηνιφγεζεο απφδνζεο, θαη αλ λαη θάζε πφηε;  

3. Ση είδνο(νπο) αμηνιφγεζε απφδνζεο ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία ζαο θαη γηα πνην ιφγν;  

4. Γηαρσξίδεηαη κε θάπνην ηξφπν ηνπο εξγαδφκελνπο ζαο ζε φηη αθνξά ηελ αμηνιφγεζε;  

5. Δάλ λαη ρξεζηκνπνηείηε δηαθνξεηηθή θφξκα αμηνιφγεζεο απφδνζεο γηα θάζε θαηεγνξία; 

6. Απαηηνχληαη ε αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη ε ζπλεδξίαζε αλαπιεξνθφξεζεο (feedback) ζηελ 

επηρείξεζή ζαο θαη γηα πνην ιφγν? 

7. Έρεη ε εηαηξεία ζαο επίζεκεο γξαπηέο πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εάλ λαη, πσο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη θάζε πφηε ελεκεξψλνληαη; 

8. Γηα πνηνπο ιφγνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε απφδνζεο θαη ηη αληίθηππν έρεη γηα ηελ 

επηηπρή απφδνζε εξγαζίαο; 
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Γ’ ΜΔΡΟ 

TALENT MANAGEMENT 

1. ε πνηνλ ζα ζέιαηε λα αλαζέζεηε (εάλ δελ έρεηε ήδε) ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ ζαο θαη γηα πνηνλ ιφγν? 

2.Πνηεο πεξηνρέο ζεσξείηαη φηη ζα θαιχπηεη έλαο ππεχζπλνο Γηαρείξηζεο Σαιέληνπ θαη γηα 

πνηνπο ιφγνπο; 

 Πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο /  Αμηνινγήζεηο ηαιέληνπ 

 Τςειά ππνζρφκελν δπλακηθφ / Αλάπηπμε 

 ρεδηαζκφο Καξηέξαο / Αλάπηπμε 

 Αμηνιφγεζε / Αλαπιεξνθφξεζε 

 Ιθαλφηεηα / Μνληέιν επάξθεηαο 

 Γηαρείξηζε Απφδνζεο 

 ηξαηεγηθή Σαιέληνπ 

 Executive Coaching 

 Δθπαίδεπζε: Γηνίθεζε / Ηγεζία 

 

3. Πφζν εχθνιν/ δχζθνιν είλαη λα βξείηε πξνζσπηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαη γηα πνην ιφγν; 

 

4. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πνηφηεηα ησλ θξίζηκσλ ζέζεσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ λέεο 

πξνζιήςεηο (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά); 

 

5. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ δέζκεπζε ησλ ππαιιήισλ ζαο; 

 

6. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε δηαηήξεζε ησλ ηαιέλησλ ζαο; 

 

7. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ δεκηνπξγία νκάδαο πςειψλ δπλαηνηήησλ πνπ  επαξθνχλ γηα 

ηελ θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ; 
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8. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζαο;  

 Ακνηβέο (Δηήζηα Μπφλνπο) 

 ρεδηαζκφο  Γηαδνρήο 

 Γηαρείξηζε Απφδνζεο 

 Δθπαίδεπζε εγεηψλ  

 Λεηηνπξγηθή εθπαίδεπζε 

 Αμηνιφγεζε 360
ν
  

 

9. Σν 2012, πψο αλακέλεηε λα κεηαηξαπεί ην κέγεζνο ηνπ πξνζσπηθνχ δηαρείξηζεο ηαιέληνπ ηεο 

επηρείξεζεο (αχμεζε, κείσζε) θαη γηα πνην ιφγν; 

 

10. Σν 2012, αλακέλεηε νη δαπάλεο ηεο εηαηξείαο ζαο γηα ηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ) λα απμεζνχλ ή λα κεησζνχλ θαη γηα πνην ιφγν; 

 

11. Πνην απφ ηα παξαθάησ αληηπξνζσπεχεη θαιχηεξα ηελ άπνςή ζαο γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ζα πάξεηε ην 2012 φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο; 

• ζπγθξαηεκέλα αηζηφδνμνη (ν πξνυπνινγηζκφο ζα απμεζεί, βαζηθά πξνγξάκκαηα ζα 

απνθαηαζηαζνχλ) 

• Πηζαλφηεηα ζπκπιήξσζεο / απνθαηάζηαζεο ησλ ζέζεσλ πνπ είραλ εμαιεηθζεί 

• ρεηηθά ίδηα (πξνυπνινγηζκνί ζα παξακείλνπλ θνληά ηα επίπεδα ηνπ 2011, αλάθακςε 

ρσξίο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, TM πξνγξάκκαηα εμαθνινπζνχλ λα πεξηθνπνχλ) 

• Θα κπνξνχζε λα είλαη ρεηξφηεξε (αξγή νηθνλνκηθή αλάθακςε, TM πξνγξάκκαηα 

κεησζεί πεξαηηέξσ, πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο λα ράλνληαη) 

• Πνιχ ρεηξφηεξε 

 

12. Λφγσ ηνπ ηί ε εηαηξεία ζαο έθαλε ή δελ έθαλε ην 2011, πνηεο είλαη νη αλεζπρίεο ζαο γηα ην 

2012 ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζαο; 
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13. ε πνηα ζηξαηεγηθά ζέκαηα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ε εηαηξεία ζήκεξα θαη γηα πνην ιφγν; 

 Η απφθηεζε / εμππεξέηεζε / δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ  

 Πεξηνξηζκφο θαη δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο 

  Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  

 Η αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο  

 Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

 Δπέθηαζε ζηελ παγθφζκηα θαη ζε λέεο αγνξέο  

 Βειηίσζε πςειψλ θαη ρακειψλ γξακκψλ απφδνζεο  

 Γηαρείξηζε ζπγρσλεχζεσλ / απφθηεζε / αλαδηαξζξψζεηο  

 Δπελδχζεηο ζηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία  

 Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο  

 Άιια 

 

14. Πψο ζα αμηνινγνχζαλ ηα  ζηειέρε / δηεπζπληέο γξακκήο ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο 

Γηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επθνιία ζηε 

ρξήζε, ηε δηαθάλεηα; 

 

 

 Πάληα/πρλά 

Απνδνηηθή 

Οξηζκέλεο θνξέο 

απνδνηηθή 

πάληα / πνηέ 

απνδνηηθή 

Αμηνιφγεζε εγεηψλ (360
ν
 θιπ)    

ρεδηαζκφο Αλάπηπμεο    

Γέζκεπζε εξγαδνκέλσλ    

Executive coaching    

Δληνπηζκφο θαη ε αλάπηπμε 

πςειψλ δπλαηνηήησλ 

   

Καζνξηζκφο μεθάζαξσλ ζηφρσλ    

ρεδηαζκφο  Γηαδνρήο / 

Αμηνινγήζεηο ηαιέληνπ 

   

Δθπαίδεπζε ζε δηεπζπληέο / 

εγέηεο 
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15. Πνηα είλαη ηα πην πηεζηηθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζαο ζήκεξα θαη 

γηα πνην ιφγν; 

 Πξφζιεςε αηφκσλ κε δεμηφηεηεο δχζθνιεο λα βξεζνχλ  

 Αλάπηπμε εγεηψλ θαη πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο 

 Γεκηνπξγία  κνλνπαηηνχ θαξηέξαο θαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο 

 Γηαηήξεζε ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Δπζπγξάκκηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ  θαη ηαιέληνπ κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο 

 Μείσζε αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ εξγαδνκέλσλ θαη θνζηψλ 

 Παξνρή αληαγσληζηηθψλ παθέησλ ακνηβψλ θαη παξνρψλ 

 Γηαρείξηζε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο 

 Γηαρείξηζε ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (π.ρ. θχιιν, γεληά, πνιηηηζκφο) 

 Η παξνρή επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο (π.ρ. ηθαλφηεηα γηα εξγαζία απφ ην ζπίηη) 

 Αμηνιφγεζε θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο / HRIS 

 Άιια 

 

 

16. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο ζεσξείηαη φηη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ζαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζαο θαη γηα πνην ιφγν; 

 Αλψηεξε Ηγεζία / Γηνίθεζε 

 Κίλδπλνη θαη ζπκκφξθσζε 

 Πσιήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 Ννκηθά 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη Λνγηζηηθή 

 Μεραληθή 

 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ θαη Σαιέλην 

 Δπελδπηηθά θεθάιαηα 

 πκβνπιεπηηθή 

 Σξάπεδεο 

 Έιεγρνο 

 Μάξθεηηλγθ 

 Δθνδηαζηηθή 

 

17. Πσο ζα κπνξνχζαηε λα αμηνινγήζεηε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο 

επηρείξεζήο ζαο?  
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18.  Πσο ζα βαζκνινγνχζαηε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζήο ζαο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο;  

 

 Δμαηξεηηθή Καιή Μέηξηα Διάρηζηα 

Γέζκεπζε εξγαδνκέλσλ     

Γηαηήξεζε εξγαδνκέλσλ     

Δπειημία εξγαηηθνχ δπλακηθνχ     

Γηαηήξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο / 

εκπηζηνζχλε ζηελ εγεζία 

    

Πξνζιήςεηο θαη πξνζέιθπζε ηαιέλησλ     

Πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ      

Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε     

Ακνηβέο (π.ρ. απνδεκίσζε θαη θίλεηξα)     

Γηαρείξηζε ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο     

Δπζπγξάκκηζε ηνπ ηαιέληνπ κε ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηηο επηρείξεζεο  

    

Πξνβνιή εηθφλαο εξγνδφηε     

Γηαρείξηζε επηδφζεσλ     

Πνηφηεηα επηθνηλσλίαο εξγαδνκέλσλ     

Αλάπηπμε εγεηψλ     

Παγθφζκηα θηλεηηθφηεηα     

ρεδηαζκφο δηαδνρήο     

Υξήζε ηερλνινγίαο αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ 

    

Δηθνληθή θαη ηειε-εξγαζία     
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19.  Βαζκνινγήζηε απφ ην 1 κέρξη ην 10 ην πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα παξαθάησ εκπφδηα  γηα 

ηε δηαηήξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε επηρείξεζή ζαο;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Λακβάλνληαο ππφςε ην ππάξρνλ νηθνλνκηθφ θιίκα, πνην είλαη ην ηξέρνλ επίπεδν 

αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ην πςειά απνδνηηθφ θαη πςειά ππνζρφκελν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ 

ζαο ζην λα πξνζιεθζνχλ απφ έλαλ αληαγσληζηή; 

 

Έιιεηςε επαξθψλ κπφλνπο ή / θαη άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

 

Έιιεηςε πξνφδνπ ηεο ζηαδηνδξνκίαο  

Νέεο επθαηξίεο ζηελ αγνξά  

Έιιεηςε απμήζεσλ ησλ απνδνρψλ  

Έιιεηςε εξγαζηαθήο αζθάιεηαο  

Έιιεηςε επέιηθησλ ξπζκίζεσλ εξγαζίαο  

Έιιεηςε θαηάξηηζεο θαη επθαηξηψλ αλάπηπμεο  

Πνιιά ηαμίδηα  

Τπεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο  

Έιιεηςε επαξθψλ πξνθιήζεσλ ζηελ εξγαζία  

Γπζαξέζθεηα κε πξντζηάκελν ή δηεπζπληή  

Πεξηνξηζκνί πνπ νθείινληαη ζηνπο λένπο 

θαλνληζκνχο απφ ηηο αξρέο\ 

 

Τςειφ πνζνζηφ εζεινληηθνχ πξνζσπηθνχ 

εληφο ηεο εηαηξείαο 

 

Άιιν  

Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ εγεζία  

ε γεληθέο γξακκέο ρακειφο ππάιιεινο / 

δέζκεπζε/ εζηθφ 

 

Καθή κεηαρείξηζε εξγαδνκέλσλ (θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο χθεζεο) 
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21. Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά θίλεηξα δηαηήξεζεο ηαιέληνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζή 

ζαο γηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ άιινπο εξγνδφηεο, σο κέξνο πξνβνιήο ηεο εηθφλαο ηεο σο 

εξγνδφηε;    

 Δπηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα  

 Πξφζζεηεο παξνρέο (π.ρ. ζπληάμεηο, ηζνξξνπία εξγαζίαο – δσήο) 

 ηαζεξή ακνηβή 

 Μεηαβιεηή ακνηβή / άιια νηθνλνκηθά θίλεηξα 

 Δμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη επθαηξίεο γηα κειινληηθνχο ξφινπο κε πεξηζζφηεξεο 

πξνθιήζεηο 

 Δπειημία εξγαζίαο  

 Δίδνο εξγαζίαο  

 Δζσηεξηθά ή / θαη εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα  

 Δηθφλα ηεο επηρείξεζεο  

 Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

 Άιιν 

 

22. Πφζν θαηξφ έρεηε εγθαηεζηεκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ? 

 

23. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ; 

 Γηνίθεζε πξνζσπηθνχ 

 Άδεηεο 

 Γηαρείξηζε επηδφζεσλ θαη αμηνιφγεζεο ηαιέληνπ 

 Απνδεκηψζεηο 

 Γηαρείξηζε ρξφλνπ 

 Γηαρείξηζε εθπαίδεπζεο 

 ηειέρσζε 

 Απηνεμππεξέηεζε εξγαδφκελνπ/ δηεπζπληή 

 Πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο 

 

24.  Ση είδνπο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ? 

 

 


