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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

ε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηφζν ε ηθαλνπνίεζε φζν θαη ε 

δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ απνηειεί απφξξνηα ηεο επαθήο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνπο 

πειάηεο. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη 

ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζσπηθφ ηεο πξψηεο γξακκήο ή επαθήο. Η ζπκβνιή ηνπο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ πειάηε. Παξφια 

απηά πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πξνθίι κίαο επηρείξεζεο ρηίδεηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. χκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε κία 

επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο ζα κπνξέζεη λα δψζεη κία ζεηηθή εηθφλα πξνο ην θνηλφ 

εθφζνλ πξψηα θαηαθέξεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηεο. πλεπψο ε χπαξμε ηθαλνπνηεκέλσλ εξγαδνκέλσλ ζπληειεί πξνο ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. θνπφο ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ. Η έξεπλα πινπνηήζεθε ζηνλ θιάδν ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη πην ζπγθεθξηκέλα κειεηήζεθε ε 

πεξίπησζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο εληνπίζηεθε φηη νη εζσηεξηθνί 

πειάηεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηα 

θξηηήξηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη απηή αλ θαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο δε 

ζπλδξάκνπλ πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε ή ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σν ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλν αληαγσληζκφ ν νπνίνο ιακβάλεη πιένλ παγθφζκηεο δηαζηάζεηο. Κάζε 

επηρείξεζε πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηελ πςειφηεξε δπλαηή αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

παξαγσγηθφηεηα ελψ ε απνδνηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα απνηεινχλ ηελ θαηαθιείδα ηεο 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ε ζπληζηακέλε είλαη ν 

εξγαδφκελνο ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλδπάζεη φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο νχησο ψζηε λα πεηχρεη ε επηρείξεζε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. Η 

δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ απνθηά δένπζα ζεκαζία ελψ θαηαθέξλνπλ λα 

απνηειέζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο 

νξγαληζκνχο. Η ιεηηνπξγία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

Η απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, απνηεινχλ ηηο βάζεηο γηα ηελ θαιιηέξγεηά 

ηνπ θαη ηελ πεξεηαίξσ εμέιημή ηνπ. ε αμηνιφγεζε ζα δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηξία 

επίπεδα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πξψην επίπεδν απνηειεί ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, ην 

δεχηεξν αθνξά ζηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη ην ηξίην επίπεδν 

αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νξγαλσζηαθψλ κνλάδσλ. Δίλαη ρξήζηκν λα 

ηνλίζνπκε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί κία 
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μερσξηζηή ιεηηνπξγία γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ απνθαζίδεη λα ηελ 

εθαξκφζεη.  

Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ 

απνηειεί κία πεξίπινθε ιεηηνπξγία, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. ην παξειζφλ, ε αμηνιφγεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο απφδνζεο απνηεινχζε έλα κέηξν ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο ελψ αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη απηή ε πξαθηηθή ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έσο ζήκεξα. Σφζν νη 

αμηνινγεηέο φζν θαη νη αμηνινγνχκελνη ζεσξνχζαλ φηη απνηειεί κία δηαδηθαζία ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη κφλν πξνβιήκαηα θαη παξεμεγήζεηο. Η απνηπρία ή ε 

επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε 

θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη απφ ηε δηνίθεζε, ε νπνία επηθνξηίδεηαη 

κε ην ξφιν ηεο ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηφλσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

ην δεκφζην ηνκέα, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ απνηειεί 

κείδνλνο ζεκαζία δήηεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ. Η δνθεξή πεξίνδνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο επηβάιεη ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, επηβάινπλ ηε δηαρείξηζε θφζηνπο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πςίζηεο ζεκαζίαο ζε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηφζν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο φζν θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

απφδνζεο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε. Δπηπιένλ, ζα επηρεηξεζεί λα 

δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε ζηελ 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε δηελεξγψληαο κία εκπεηξηθή κειέηε ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ. ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εληνπίδεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε κε ηελ ελδειερή παξνπζίαζή ηεο λα ιακβάλεη 

ρψξα ζην δεχηεξν θεθάιαην. Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία ζπδήηεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηκεκαηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο 
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αγνξάο, ηεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε αιιά θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ. 

Παξακέλνληαο ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηξίην 

θεθάιαην ζα γίλεη κία αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ 

ξφινπ ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ζεσξήζεθε αλαγθαία ε αλαθνξά ζηελ έλλνηα θαη ζην ζεζκφ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φπσο επίζεο θαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. Αλαθνξηθά κε ην 

ξφιν ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ζα ζπδεηεζνχλ ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Δίλαη ρξήζηκν λα 

αλαθέξνπκε φηη ην ελ ιφγσ θεθάιαην ζα αζρνιεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκφζην Σνκέα ελψ επίζεο ζα αλαιπζεί ν 

ζθνπφο θαη ηα πιενλεθηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα. Σν θεθάιαην ζα νινθιεξσζεί κε ηε παξνπζίαζε ηεο ζχλδεζεο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε κε ηα εθάζηνηε ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο. 

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα νινθιεξσζεί κε ην ηέηαξην 

θεθάιαην φπνπ ζα γίλεη κία αλαθνξά ζην ζεζκφ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο 

Πνιηηψλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα ζπδεηεζεί ε έλαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θνξέα. 

Πξνρσξψληαο ηελ αλάιπζή καο, ζα ζπλαληήζνπκε ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο 

δηπισκαηηθήο καο ην νπνίν ζα αζρνιεζεί κε κία κειέηε πεξίπησζεο ησλ Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ. Σν πέκπην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο 

εκπεηξηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ελψ ζα ζπδεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηήζεθε ε έξεπλα. Δλ 

ζπλερεία, ζην έθην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία 

νδεγεζήθακε θαηφπηλ εθηίκεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζακε. Η εξγαζίαο 

καο ζα νινθιεξσζεί κε ην έβδνκν θεθάιαην φπνπ ζα παξνπζηαζηεί κία ζχλνςε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ παξαηεξήζεσλ ζηηο νπνίεο θαηαιήμακε ελψ ζα γίλνπλ θαη θάπνηεο 

πξνηάζεηο πεξεηαίξσ έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΠΔΛΑΣΩΝ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ. 

Δπηπιένλ ζα ζπδεηεζνχλ θάπνηα ζεκεία ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο αιιά θαη 

ηεο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε ελψ ζα αζρνιεζνχκε θαη κε 

ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ. 
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2.2 Θεσξεηηθό πιαίζην ηθαλνπνίεζεο εζσηεξηθνύ πειάηε 

 

Η έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε (Internal Customer) εκθαλίζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηε βηβιηνγξαθία πεξίπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν αξθεηέο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο ελψ ηαπηφρξνλα επεδίσθαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο (Davis, 1991). Αξθεηέο θνξέο έρνπλ παξαηεξεζεί 

πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ φξνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Finn, Baker, Marshall, 

& Anderson, 1996) ελψ είλαη αξθεηνί νη εξεπλεηέο νη νπνίνη πξνρσξνχλ ζε κία 

ζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε κε ην Δζσηεξηθφ Μάξθεηηλγθ (Marshall, Baker, & 

Finn, 1998). 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, σο εζσηεξηθφο πειάηεο λνείηαη ν 

θάζε εξγαδφκελνο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ν νπνίνο ιακβάλεη πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο επηρείξεζεο (Nagel & 

Cilliers, 1990), (Stauss, 1995). Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θάζε 

επηρείξεζε απνηειείηαη απφ κία αιπζίδα αιιεινεμαξηψκελσλ 

κνλάδσλ/εξγαδνκέλσλ, κε ηελ θάζε κνλάδα λα ιακβάλεη εηζξνέο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε θαη κε ηε ζεηξά ηνπ λα πξνκεζεχεη ηνλ επφκελν πειάηε, εζσηεξηθφ ή 

εμσηεξηθφ (Nagel & Cilliers, 1990), (Mills & Ungson, 2001). Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζε θάζε επηρείξεζε ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ε αιπζίδα ηεο 

πνηφηεηαο μεθηλά κε ηνπο εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο θαη θαηαιήγεη κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο πειάηεο. 

Κάζε ππάιιεινο ηεο αιπζίδαο απνηειεί κία παξαγσγηθή κνλάδα αλεμάξηεηε ε 

νπνία είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέπεη ηηο εηζξνέο ζε εθξνέο, νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα άκεζε θαηαλάισζε απφ ηνλ 

επφκελν εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πειάηε (Lings, 1999). Γίλεηαη εχθνια ζαθέο φηη ν 

θάζε εξγαδφκελνο ηεο επηρείξεζεο ζπλεηζθέξεη κε ηελ πξνζζήθε αμίαο ζε θάζε 

ππεξεζία, ηελ νπνία παξαδίδεη ζην επφκελν ηκήκα ηεο ηεξαξρίαο. Με απηφλ ηνλ 
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ηξφπν ζπκκεηέρεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πειάηε, απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη (Crosby, 1991b). 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα 

εληνπίζνπκε πνηνη είλαη νη πειάηεο θαη σο εθ ηνχηνπ πνηνη είλαη νη πξνκεζεπηέο εάλ 

είκαζηε ζηε ζέζε ηνπ ηκήκαηνο ή ηνπ εξγαδνκέλνπ. ηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ 

ηνπ ξφινπ πνπ πξέπεη λα ιάβεη ρψξα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε απάληεζε ζηελ εμήο 

εξψηεζε: πνηνο είλαη ν βαζηθφο ππεχζπλνο ν νπνίνο νξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ; (Brooks, Lings, & Botschen, 1999). Η έλλνηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ πειάηε απνθηά βαξχηεηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ππαιιήινπο νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζηελ πξψηε γξακκή κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Η 

δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο πειαηψλ απνηειεί ππνρξέσζε ησλ ππαιιήισλ νη νπνίνη 

απαζρνινχληαη ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο (Albrecht, 1990). ε απηφ ην ζεκείν ζα 

ήηαλ ρξήζηκν εάλ αλαθέξακε φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ, ε νπνία θξίλεηαη ρακειήο 

πνηφηεηαο, απφ ηνπο πξνκεζεπηέο είζηζηαη λα νδεγεί ζε εμίζνπ ρακειήο πνηφηεηαο 

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

δπζαξεζηνχληαη θαη σο εθ ηνχηνπ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη. Γηα 

λα ζπκβεί απηφ νη εζσηεξηθνί πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ 

ππεχζπλνη κάξθεηηλγθ, νη νπνίνη ζα αλαγλσξίδνπλ σο ππαιιήινπο πξψηεο γξακκήο 

ηνπο πειάηεο (George, 1990). 

Δίλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη κία 

επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζηε βάζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε, 

ελδερνκέλσο λα επηθέξεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαζψο κία επηρείξεζε πξνζπαζεί λα 

βειηηψζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ (Guaspari, 1995), (Lings & 

Brooks, 1998). Η επηρεηξεκαηνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζπλήζσο είλαη ε αθφινπζε: 

 Δλδερνκέλσο λα πξνθιεζεί ζχγρπζε θαζψο νη ππάιιεινη κίαο επηρείξεζεο ή 

ελφο νξγαληζκνχ ζεσξνχλ φηη πειάηεο λνείηαη ην άηνκν ην νπνίν πιεξψλεη ην 

ινγαξηαζκφ σο αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο ή ην πξντφλ πνπ ηνπ 

πξνζθέξζεθε 

 Πηζαλφηαηα νη εξγαδφκελνη λα απνπξνζαλαηνιηζηνχλ απφ ηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν ζηφρν ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πειάηε. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη έλαο 

εζσηεξηθφο πξνκεζεπηήο πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ εζσηεξηθφ 
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πειάηε, κπνξεί λα πξνάγεη ππεξεζίεο κε αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ 

 Η ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα εάλ νη 

ππάιιεινη ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ην γλσκηθφ «ν πειάηεο έρεη πάληα 

δίθαην» 

 Η πεπνίζεζε φηη ηφζν νη εζσηεξηθνί φζν θαη νη εμσηεξηθνί πειάηεο θαηέρνπλ 

ηνλ ίδην βαζκφ βαξχηεηαο γηα κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ, αληηηίζεηαη 

ζην αμίσκα ηνπ κάξθεηηλγθ θαηά ην νπνίν ν πειάηεο έρεη πάληα πξψηε ζέζε 

 Παξά ηε ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, δελ πξνσζνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

 Δηθάδεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα απμεζεί θαζψο πνιινί ζα 

είλαη νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη ζαλ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζα έρνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

πειάηε, είλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ, 

ηφζν ζε ηδησηηθέο φζν θαη ζε δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θαηέιεμαλ ζην φηη θάζε 

επηρείξεζε πξέπεη λα εμεηάδεη ην ιφγν θφζηνο/σθέιεηα πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε (Chaston, 1995a), (Chaston, 1995b). 
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2.3 Σκεκαηνπνίεζε εζσηεξηθήο αγνξάο 

 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κία επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο 

αλαπηχζζεηαη ζηε ζθαίξα δχν δηαζηάζεσλ νη νπνίεο αιιεινεμαξηψληαη. Η κία 

δηάζηαζε είλαη ε εμσηεξηθή ε νπνία ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο κε ηελ παξνρή ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ελψ ε δεχηεξε είλαη ε εζσηεξηθή ε νπνία ελδπλακψλεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο θαη βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

πειάηεο κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ε εμσηεξηθή αγνξά ζηελ νπνία 

ζηνρεχεη ε επηρείξεζε ελψ νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ηελ απνθαινχκελε εζσηεξηθή 

αγνξά (Greene, Walls, & Schrest, 1994), (Bialowas & Tabaszewaska, 2001). 

Κάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο δηαηξεί ηελ εμσηεξηθή αγνξά ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη ζε φκνηα ηκήκαηα πειαηψλ, κε θαζέλα απφ ηα νπνία λα αληηκεησπίδεηαη 

ζα κία κηθξή εμεηδηθεπκέλε αγνξά. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ε εζσηεξηθή αγνξά 

ππνδηαηξείηαη ζε νκνηνγελή ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο (Forst, 1999). Σφζν νη 

αλάγθεο φζν θαη νη απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ είλαη αλάινγεο ηεο θχζεο 

ηεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ αλαιάβεη λα θέξνπλ εηο πέξαο θαη ηνπ ηχπνπ ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο. Σα ηκήκαηα ηα νπνία ζα έρνπλ 

ζρεδφλ ίδηεο ιεηηνπξγίεο, αθφκε θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

πηζαλνινγείηαη φηη ζα έρνπλ παξφκνηεο απαηηήζεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαζψο αζρνινχληαη κε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζίαο, ελψ παξνπζηάδνπλ 

αξθεηέο νκνηφηεηεο ζε δεηήκαηα θνπιηνχξαο θαη ζπκπεξηθνξάο (Lings, 2000). 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ 

νλνκάδνληαη εζσηεξηθέο ππεξεζίεο ελψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν αξηζκφο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε είλαη άπεηξνο (Stauss, 1995). Δπηπιένλ, 

ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη δηαθνξεηηθφο ελψ 

θαηά ηνλ Albrecht (1990) κφλν ην 5-10% απνηεινχλ χςηζηεο ζεκαζίαο ππεξεζίεο γηα 

ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ. Χο εθ ηνχηνπ θαη νη 

ζπλαιιαγέο νη νπνίεο δηελεξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ κίαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ ζηεξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο ζρέζεηο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ 

εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Sayles (1964) ελψ 

αξγφηεξα ν Davis T. R. (1992) πξνρψξεζε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζρέζεσλ. Οη εζσηεξηθέο ζρέζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησλ θαηεγνξίεο: 
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 δηαηκεκαηηθέο ζρέζεηο ζε αθνινπζία 

 ππνζηεξηθηηθέο ή ζπκβνπιεπηηθέο ζρέζεηο 

 ζρέζεηο ειέγρνπ. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, 

είλαη ρξήζηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εζσηεξηθή αγνξά απαξηίδεηαη απφ ηελ άκεζε 

εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ έκκεζε εζσηεξηθή αγνξά. Η άκεζε εζσηεξηθή αγνξά 

αθνξά ζε γεηηνληθά ηκήκαηα ηα νπνία πξνζζέηνπλ αμία ελψ ε έκκεζε εζσηεξηθή 

αγνξά αθνξά ζε ηκήκαηα φπνπ ηνπιάρηζηνλ ην έλα πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο. Οη εζσηεξηθνί πειάηεο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ άκεζε εζσηεξηθή αγνξά 

ζπλήζσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο απφ εθείλνπο νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ 

έκκεζε (Brooks, Lings, & Botschen, 1999). 
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2.4 Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο εζσηεξηθνύ πειάηε 

 

Η δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κίαο επηρείξεζεο ή 

ελφο νξγαληζκνχ αθνινπζεί κία πνιχ βαζηθή ζεηξά ζηαδίσλ, ηα νπνία είλαη ηέζζεξα 

ζηνλ αξηζκφ (Finn, Baker, Marshall, & Anderson, 1996). Ξεθηλψληαο κε ην πξψην 

ζηάδην, εληνπίδεηαη ν εζσηεξηθφο πξνκεζεπηήο ν νπνίνο ζρεκαηίδεη κία πξνζσπηθή 

άπνςε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε. 

Αθνινπζψληαο απηήλ ηελ νπηηθή πξνρσξά ζην ζρεδηαζκφ ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο πξνο απηφλ θαη ζπλερίδεη κε ηελ παξνρή ηεο. Ο εζσηεξηθφο πειάηεο απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, έρνληαο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε, αμηνινγεί ηελ παξερφκελε ππεξεζία πνπ ηνπ 

παξέρεηαη. 

Σν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ελδερνκέλσο λα κε ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη θαη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν νη εζσηεξηθνί πειάηεο κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ. Έλαο πηζαλφο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ ίζσο είλαη ε ιάζνο αληίιεςε ησλ εζσηεξηθψλ 

πξνκεζεπηψλ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ή ηηο απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ 

ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή αμηνιφγεζή ηνπο (Gilbert, 2000). Η αλεπαξθήο 

πιεξνθφξεζε εθ κέξνπο ησλ εζσηεξηθψλ πξνκεζεπηψλ αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ πιεπξάο εζσηεξηθψλ πειαηψλ, 

απνηειεί έλα ιφγν ππεξεθηίκεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πξνκεζεπηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Απηφ ην θαηλφκελν θαηά ηνλ Gilbert 

(2000) ραξαθηεξίδεηαη σο «δηαζηξεβισκέλε αληίιεςε ηεο απηφ-εθηίκεζεο». 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο πξνζπάζεηεο νχηνο 

ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ θαη λα βξεζεί έλαο 

ηξφπνο κέηξεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

ίδηνπο. Δίλαη ρξήζηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη φπσο νη εμσηεξηθνί πειάηεο ζρεκαηίδνπλ 

ηε δηθή ηνπο γλψκε αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ κία 

επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ, κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

πειαηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εζσηεξηθνχ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ εζσηεξηθψλ ππεξεζηψλ (Reynoso & Moores, 1997). 
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Μία νκάδα εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

ηνπ εζσηεξηθνχ κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Οη Bowers, Martin, & 

Luker (1990) ζρνιηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη νη ηερληθέο ηνπ κάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα 

πηνζεηεζνχλ ηφζν ζηνπο εζσηεξηθνχο φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο. ηελ ίδηα 

θηινζνθία θηλνχληαη θαη νη Gremler, Bitner, & Evans (1995), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ 

φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζνπκε ζε λέεο αλαθαιχςεηο θαη πξνζεγγίζεηο 

εθφζνλ ηα γεγνλφηα ηα νπνία θέξνπλ ζε δπζάξεζηε ή επράξηζηε ζέζε έλαλ 

εμσηεξηθφ πειάηε κπνξεί λα έρνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην αληίθηππν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ. 

ηνλ αληίπνδα ζπλαληάκε ηελ νκάδα ησλ εξεπλεηψλ νη νπνίνη αλαθέξνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φηη νη εζσηεξηθνί πειάηεο εθιακβάλνπλ ηελ πνηφηεηα δηαθνξεηηθά ζε 

ζρέζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο πειάηεο. Χο εθ ηνχηνπ είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα 

πξνζαξκνζηνχλ νη ππάξρνπζεο ηερληθέο γηα ηε κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ. Απηή ε πεπνίζεζε βξίζθεη ηε βάζε ηεο ζην γεγνλφο φηη νη 

εμσηεξηθνί θαη νη εζσηεξηθνί πειάηεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηα πξφηππα θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδνπλ ζηε βηνκεαραληθή αγνξά (Marshall, Baker, & Finn, 

1998). Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια θαηαλνεηφ φηη ρξεηάδεηαη έλα θαηλνχξγην εξγαιείν ην 

νπνίν ζα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ήδε ππάξρνλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ. 

Θα ήηαλ θαιφ λα αλαθέξνπκε φηη παξά ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά 

κε ηελ εχξεζε ελφο λένπ εξγαιείνπ κέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ 

πειαηψλ, κφλν ιίγεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Οη νκάδεο ησλ Finn, Baker, 

Marshall, & Anderson (1996) θαη ησλ Marshall, Baker, & Finn (1998) αζρνιήζεθαλ 

κε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο πειάηεο. Απφ ηελ έξεπλα απηψλ ησλ 

νκάδσλ πξνέθπςαλ ζπλνιηθά έμη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, δχν εθ ησλ νπνίσλ 

αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ 

πξνο ηα ηκήκαηα κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη 

πάληα θάπνηεο δηαζηάζεηο ζα έρνπλ έλα γεληθφ αληίθηππν θαη θάπνηεο ζα 

ραξαθηεξίδνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηνπ θάζε ηκήκηαηνο πξνο ηνπο 

εζσηεξηθνχο πειάηεο. 
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2.5 Δζσηεξηθό Μάξθεηηλγθ 

 

Οη ελαζρνιήζαληεο κε ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνπλ ηξεηο 

ηχπνπο, νη νπνίνη είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο (Bitner, 1995): 

 εμσηεξηθφ κάξθεηηλγθ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κίαο επηρείξεζεο ή 

ελφο νξγαληζκνχ κε ηνπο πειάηεο. Με ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ πξνψζεζεο 

ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο ππφζρνληαη 

ζηνπο πειάηεο ηνπο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

 εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ ην νπνίν εζηηάδεη ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε ζρέζε ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ εξγαδφκελν. Ο ξφινο ηνπ θνξέα 

απαζρφιεζεο είλαη λα εθπαηδεχεη, λα ελδπλακψλεη θαη λα παξέρεη ηα 

απαξαίηεηα κέζα ψζηε λα παξαθηλεί ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ψζηε λα είλαη νη 

ηειεπηαίνη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Μέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ 

κάξθεηηλγθ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηηο ππνζρέζεηο πνπ δίλεη 

έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο 

 κάξθεηηλγθ αιιειεπίδξαζεο ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε κία ζρέζε κεηαμχ ελφο 

ππαιιήινπ πξψηεο γξακκήο θαη ηνπ πειάηε. πκβαίλεη ηε ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία έλαο πειάηεο έξρεηαη ζε αληηκέησπνο κε θάπνηνλ εθπξφζσπν ηεο 

επηρείξεζεο. Ο πειάηεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αμηνινγεί ηηο ππεξεζίεο πνπ 

ηνπ πξνζθέξνληαη θαη θξίλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηεξήζεθαλ νη ππνζρέζεηο 

ηεο επηρείξεζεο. 

Σν εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ ζαλ έλλνηα εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 

1980 απφ ηνπο Berry, Hensel, & Burke (1976) θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηνπο 

George (1977) θαη  Thompson, DeSouza, & Gale (1985). Αξρηθά ε ηδέα ηνπ 

εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ ππεξεζηψλ ελψ 

αξγφηεξα εηζρήρζε ζην βηνκεραληθφ κάξθεηηλγθ θαη ζην ζπκκεηνρηθφ. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ αζρνιείηαη κε ην ηη ππνηείζεηαη 

πσο θάλεη, κε ηη ηξφπν ππνηείζεηαη πσο γίλεηαη θαη πνηνο ππνηείζεηαη φηη 

πξαγκαηνπνηεί απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη (Rafiq & Ahmed, 2000). Οη Rafiq & Ahmed 

(2000) θαηαηάζζνπλ δηαρξνληθά ηελ εμέιημε ηνπ εζσηεξηθνχ κάξθεηηλγθ ζε ηξεηο 

αιιειέλδεηεο θάζεηο: 
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 εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη παξαθίλεζε. Μία πιεηάδα εξγαζηψλ ζην 

εζσηεξηθφ κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ αζρνιείηαη κε ην ρεηξηζκφ ηνπ 

ππαιιήινπ σο εζσηεξηθνχ πειάηε θαη ηελ επαθφινπζε ηθαλνπνίεζή ηνπ απφ 

ηνλ εξγνδφηε ηνπ. ηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη γηα λα ηθαλνπνηεζεί ν 

εμσηεξηθφο πειάηεο πξσηίζησο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ν εζσηεξηθφο 

πειάηεο (George, 1977). Δάλ κία επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο ηθαλνπνηνχλ 

ηηο αλάγθεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ηνπο, ελδπλακψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ πειαηψλ (Gremler, 

Bitner, & Evans, 1995). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα 

αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, 

δειαδή ζηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο, δειαδή ηνπο πειάηεο (Berman, Wicks, 

Kotha, & Jones, 1999) 

 πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ πειάηε. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ 

κάξθεηηλγθ εθείλν εζηηάδεη ζηε δηαρείξηζε ηεο ζηάζεο ησλ ππαιιήισλ θαη 

ζην ρεηξηζκφ ηνπ πειάηε κε ηε δένπζα επαηζζεζία αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε 

ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ (Gronroos, 1990a) 

 ζηξαηεγηθή πινπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηνίθεζε αιιαγψλ. Οη εξεπλεηέο 

νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ ζεσξνχλ φηη κπνξεί λα 

ζπλδξάκεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ. Με θάζε επηθχιαμε ζα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην 

εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ σο έλα εξγαιείν ην νπνίν βνεζά ζηελ πεξηζηνιή ηεο 

απνκφλσζεο ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ πξνζηξηβψλ ζε κία επηρείξεζε (Rafiq & 

Ahmed, 2000).  

χκθσλα κε φζα παξνπζηάζακε παξαπάλσ ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ 

ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο σο έλλνηα, απφ θάπνηνπο άιινπο σο θηινζνθία 

ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ ην αληηκεησπίδνπλ σο κία δηνηθεηηθή πξαθηηθή 

(George, 1990). Ο θνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ εξεπλεηψλ 

είλαη φηη ην εζσηεξηθφ κάξθεηηλγθ απνηειεί κία ηδέα ε νπνία ζεσξείηαη φηη κπνξεί 

λα ζπλδξάκεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο κίαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ (George, 1990), (Gummesson, 1987). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ 

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΛΑΣΗ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

έιεγρνπ θάζε νξγαληζκνχ θαη ζεσξνχληαη παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο απηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηε δεκηνπξγία 

πνηθίισλ αληηδξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδφκελσλ κε ηελ πην ζπρλά 

κεηξνχκελε αληίδξαζε λα είλαη εθείλε ηνπ αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο. Κάζε 

νξγαληζκφο δηακνξθψλεη ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ φπνπ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. 

ην ηξέρνλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο έλλνηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Σν θεθάιαην 

απηφ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαζψο θαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο απηψλ κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε. 
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3.2 Η έλλνηα θαη ν ζεζκόο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

Δξεπλψληαο ηε βηβιηνγξαθία εληνπίζηεθαλ αξθεηά θνηλά ζεκεία κεηαμχ ελλνηψλ 

φπσο είλαη ην θξάηνο θαη νη απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί. Θα κπνξνχζε θαλείο λα 

ηζρπξηζηεί φηη κεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ε άζθεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο, ε 

δηαθεθξηκέλε λνκηθή ππφζηαζε ησλ νξγαληζκψλ, ράξηλ ηεο νπνίαο ηνπο εθρσξνχληαη 

μερσξηζηά πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα θαη λφκηκεο ππνρξεψζεηο, ε χπαξμε νξγάλσλ 

άζθεζεο δηνίθεζεο, ην δηθφο ηνπο πξνζσπηθφ θαη ε δηθή ηνπο πεξηνπζία φπσο θαη ν 

ίδηνο πξνυπνινγηζκφο ή αθφκε θαη ην δηθαίσκα παξάζηαζεο ελψπηνλ ηελ ειιεληθήο 

δηθαηνζχλεο. Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ θαη σο εθ ηνχηνπ 

απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε απηνδηνίθεζεο. 

Χο απηνδηνίθεζε λνείηαη ε ζχζηαζε ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, εθηφο ηνπ λνκηθνχ ή θξαηηθνχ πιαηζίνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ κνλαδηθά 

λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία δηαζέηνπλ δηθά ηνπο φξγαλα (Μπέζηια-Βήθα & 

Παπαγηάλλεο, 1996). Χο θνξείο απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ κφλν ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηα νπνία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 ζηα εδαθηθά, λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

 ζηα κε-εδαθηθά, λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

Βάζε απηήο ηεο δηάθξηζεο νξίδεηαη θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο απηνδηνίθεζεο ζε 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ζε Δηδηθή ή Καζ’ Ύιε Απηνδηνίθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη ηα εδαθηθά, 

λνκηθά πξφζσπα ελψ νη θνξείο ηεο Δηδηθήο ή Καζ’ Ύιεο Απηνδηνίθεζεο είλαη ηα κε-

εδαθηθά, λνκηθά πξφζσπα. 

Δπίζεο, ζα κπνξνχζακε λα παξαζέζνπκε έλαλ αθφκε νξηζκφ ηεο Απηνδηνίθεζεο 

φπνπ θαίλεηαη φηη έλαο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ζεσξείηαη σο 

έλαο θνξέαο ν νπνίνο βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ απφ ην 

ιαφ. Ο ζηφρνο ελφο Ο.Σ.Α., αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο 
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πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζηα πιαίζηα κίαο απζηεξψο θαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο (Corrigan & Joyce, 1997). 

Η εμνπζία κε δεκφζην ραξαθηήξα, ε νπνία αζθείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

απηνδηνίθεζεο, δε δηαθξίλεηαη γηα ηνλ πξσηνγελή ηεο ραξαθηήξα. Παξφια απηά ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο «δνηή» ή «παξάγσγε». Δίλαη ρξήζηκν λα ηνληζζεί φηη 

δελ απνηειεί έλα δηθαίσκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ απηήλ ηε κνξθή ηεο 

εμνπζίαο, αιιά αζθείηαη απφ ηα ελ ιφγσ πξφζσπα εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο θαη θαηά 

παξνρή. ε φηη αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαιχπηεη ηφζν ηελ Πξσηνβάζκηα φζν θαη ηε 

Γεπηεξνβάζκηα Βαζκίδα Απηνδηνίθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εληάζζνληαη νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο θαηά ην Γεκνηηθφ 

Κνηλνηηθφ Κψδηθα (Γ.Κ.Κ., Π.Γ. 76/1985, ΦΔΚ 27, άξζξν 1) ελψ ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ππάγνληαη νη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο. 

χκθσλα κε ην λνκνζέηε, έρνπλ θαζηεξσζεί δχν εηδψλ Ο.Σ.Α νη νπνίνη ππάγνληαη 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Βαζκίδα Απηνδηνίθεζεο θαη νη δχν. Πην αλαιπηηθά, νη πφιεηο νη 

νπνίεο έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ ή αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ, 

νη πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ απνηεινχλ δήκνπο ( άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 (Γ.Κ.Κ., 

Π.Γ. 76/1985, ΦΔΚ 27, άξζξν 1)). Δπίζεο, νη πξψελ θνηλφηεηεο, ν πιεζπζκφο ησλ 

νπνίσλ μεπεξλά ηηο 10.000 κεηαηξέπνληαη ζε δήκνπο. Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη 

νη θνηλφηεηεο νη νπνίεο ραξαθηεξηδφηαλ σο ινπηξνπφιεηο, κε πιεζπζκφο άλσ ησλ 

2.500 αλαγλσξίδνληαη σο δήκνη ή θνηλφηεηεο κε δένπζα ηζηνξηθή ζεκαζία. 
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3.3 Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

Χο απνζηνιή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λνείηαη ε δηνίθεζε 

ππνζέζεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο γεληθήο αξκνδηφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη θαζηεξψλεηαη σο ηεθκήξην, ηφζν 

ζηνπο δήκνπο φζν θαη ζηηο θνηλφηεηεο, γηα ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, κφλν 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα επέκβεη ν λφκνο (Μειηαξάθεο, 1989). 

Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ηνπηθήο ππφζεζεο δελ είλαη εχθνιε 

δηαδηθαζία. Μία ηνπηθή ππφζεζε, πξνζδηνξίδεηαη ζηε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

χπαξμεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο (ηελ νπνία θαη αθνξά). πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα 

επηθαιεζηνχκε απηήλ ηελ έλλνηα γηα ηελ νξηνζέηεζή ηεο ζχκθσλα κε ην ηνπηθφ 

ζπκθέξνλ ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ ηελ εθάζηνηε θνηλφηεηα. Σν ηνπηθφ ζπκθέξνλ 

απνηειεί κία επξχηεξε έλλνηα ε νπνία θαιχπηεη έλα εθηελέο θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. 

ε απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ζπκθέξνληα πνπ απαζρνινχλ 

ηελ πεξηθέξεηα ελφο Ο.Σ.Α. θαη δελ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηνπηθνχ ζπκθέξνληνο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε 

φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νη έλλνηεο ηεο πξναγσγήο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη 

νηθνινγηθψλ αλαγθψλ θάζε πεξηθέξεηαο ελφο Ο.Σ.Α. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε 

κλεία ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηαο. Σα φξηα ηα 

νπνία ηίζεληαη κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη κε, είλαη επκεηάβιεηα θαη 

εμαξηψληαη απφ δηάθνξεο αληηιήςεηο ηφζν νξγαλσηηθέο φζν νηθνλνκηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ζπλζήθεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ ελαιιαγή ηνπ 

φξνπ ηεο ηνπηθήο ππφζεζεο κε εθείλνπ ηνπ ηνπηθνχ ζπκθέξνληνο. 

χκθσλα κε ην Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα (Π.Γ. 410/1995), νη ηνπηθνί 

νξγαληζκνί είλαη δπλαηφ λα αλαπηχμνπλ θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ιεηηνπξγεί πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε πξναγσγήο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη ησλ 

πλεπκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπο (Μπέζηια-Βήθα & Παπαγηάλλεο, 

1996). Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξεί λα γίλεη κία αλαθνξά ζηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

 πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ζπλαληάκε θάζε ππεξεζία ζρεηηθή κε 

ηε βειηίσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεηαμχ απηψλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ε επζχλε γηα ηελ πξνζθνξά λεξνχ, ηελ θαηαζθεπήο 
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ππνλφκσλ ή ηε ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ απνρέηεπζεο, ηελ 

νδηθή θαζαξηφηεηα, ηε ζπιινγή απνξξηκκάησλ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

ζπληήξεζε ησλ θνηκεηεξίσλ, ηε ξχζκηζε ζηάζκεπζεο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο, ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ 

νηθνδφκεζε θαη ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θαηαζθεπή δεκνηηθήο 

νδνπνηίαο, ηελ επηζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ηζηνξηθψλ θηηξίσλ 

 πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε θαηαζθεπή, ε επηζθεπή θαη ε 

ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ε ίδξπζε ζρνιψλ δηδαζθαιίαο, ε θνηλσληθή 

κέξηκλα γηα αλάπεξνπο, παηδηά θαη ππεξήιηθεο, ε πξνζθνξά θαηνηθίαο 

 δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζθνξά επράξηζηνπ 

ρξφλνπ πξνο ηνπο θαηνίθνπο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπληήξεζεο έξγσλ 

ππνδνκήο (άιζε, ππαίζξηνη ρψξνη αλαςπρήο, εθδειψζεηο εμσξατζηηθψλ 

ζπιιφγσλ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κνπζεία, βηβιηνζήθεο, πηλαθνζήθεο, 

γπκλαζηήξηα) 

 δξαζηεξηφηεηεο πξνζηαζίαο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 

ησλ θαηνίθσλ κίαο πεξηθέξεηαο θαη ησλ πιηθψλ αγαζψλ απφ βίαηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ 

πξφιεςεο θαη άκεζεο βνήζεηαο 

 παξαγσγηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ πξνο ηελ 

πξνζθνξά αλαπηπμηαθψλ ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε θαηαζθεπή έξγσλ, ε 

αμηνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ, ε δηαθίλεζε πγξψλ θαπζίκσλ, ε κέξηκλα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε βνζθήο, ε εθκεηάιιεπζε αδξαλψλ πιηθψλ ε εθκεηάιιεπζε 

θηηξίσλ ζηηο βηνκεραληθέο δψλεο. 

χκθσλα κε ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ 

φηη θάζε πνιίηεο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν αλαιηζθφκελνο ζε δεκνηηθέο 

ππεξεζίεο παξά ζε ππνπξγηθέο. Σν επίπεδν δσήο ησλ θαηνίθσλ κίαο πεξηθέξεηαο 

εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ηνπο Ο.Σ.Α. 
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3.4 πζηήκαηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ΟΣΑ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία θαη 

ζηελ νξγάλσζε ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, ε ρξήζε πνιχπινθσλ θαη εμειηγκέλσλ κεζφδσλ θαη εθαξκνγψλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ θαη  ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επίζεο θαη νη απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο είλαη θάπνηνη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη λέεο απηέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί 

θαη επηδξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, πξνζηάδνπλ ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φζν θαη γηα ηνπ 

δεκνζίνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη θαη νη εζσηεξηθνί παξάγνληεο ησλ 

νξγαληζκψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθψλνπλ ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο ειέγρσλ. 

Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη θαηά θχξην ιφγν ηα πηζαλά αλζξψπηλα ιάζε πνπ κπνξεί λα 

ζπκβνχλ, ηα ινγηζηηθά θαη νηθνλνκηθά ζθάικαηα, ε απνηξνπή νηθνλνκηθψλ 

εγθιεκάησλ θαη απάηεο θαζψο θαη ε αλάγθε γηα παξνρή νξζψλ θαη εγθχξσλ 

πιεξνθνξηψλ (Γξεγνξάθνο, 1989). Δπνκέλσο, ηφζν νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο φζν 

θαη νη παξάγνληεο απφ ην εζσηεξηθφ θάζε νξγαληζκνχ, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

ελφο ζπλφινπ θηλδχλσλ, νη νπνίνη νθείιεηαη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζηνρεχνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία θάζε 

νξγαληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ θξίζεθε αλαγθαία ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή 

κεραληζκψλ ειέγρνπ, φπνπ ν βαζκφο αλαγθαηφηεηαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο, ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε νξγαληζκνχ. 

Μία εθ ησλ βαζηθφηεξσλ δηαθξίζεσλ ησλ έιεγρσλ είλαη κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ έιεγρνπ. Οη εμσηεξηθνί έιεγρνη αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ εθηίκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο νξγαληζκνχ θαη δηελεξγνχληαη απφ 

αλεμάξηεηνπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ειεγρφκελεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. Αληίζεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ελφο νξγαληζκνχ απνηειεί κία επξχηεξε 

έλλνηα θαζψο πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε αμηνιφγεζε θαη επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηεπζχλζεσλ, ησλ ηκεκάησλ θαζψο θαη ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο απηψλ. Δπίζεο, δηελεξγείηαη απφ 

ππαιιήινπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Καξακάλεο, 2008). 

Η χπαξμε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ δηαζθαιίδεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ν νξγαληζκφο κε απνδνηηθφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ηα ζπζηήκαηα απηά 

πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο απφ θνηλνχ 

απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο, ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο λφκνπο θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο, ζηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηέινο ζηελ νηθνλνκηθή θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Κάζε νξγαληζκφο κπνξεί λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ, ην νπνίν δηακέζνπ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ, θαλνληζκψλ, εγθπθιίσλ, νδεγηψλ 

θαη επηπξφζζεησλ δηαδηθαζηψλ ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ 

θηλδχλσλ (Sawyer, Dittenhofer, & Scheiner, 2003). Η πεξίπησζε δηελέξγεηαο 

πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα απηψλ δηέπεηαη απφ 

έλα απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πιαηζηψλεηαη απφ λφκνπο, εγθπθιίνπο θαη 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα. Τπεχζπλνη γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ΟΣΑ  είλαη ηφζν ην θξάηνο φζν θαη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. 

θνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ ΟΣΑ είλαη ε 

πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ε εμαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηνπο, ε νξζή θαη 

αθξηβήο δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, ε απφδνζε 

ηθαλνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ησλ ΟΣΑ θαη ε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο ινηπέο θξαηηθέο νδεγίεο. Σα 

ζπζηήκαηα απηά ησλ ΟΣΑ αμηνινγνχληαη απφ ην ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηνπο δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο, ελψ φζνλ αλαθνξά 

ηνπο νηθνλνκηθνχο-δηαρεηξηζηηθνχο έιεγρνπο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο επηζεσξεηέο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Δπηπξφζζεηα, έρεη πξνβιεθζεί λνκνζεηηθά ε χπαξμε 
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επηπιένλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ φπσο ν πλήγνξνο ηνπ πνιίηε ή ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην. 

Έλαο ΟΣΑ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επηηπρεκέλνο φηαλ θαηνξζψζεη λα θέξεη 

ζε πέξαο ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπ έρνπλ ηεζεί θαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπ. Η ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ απηψλ δηέπεηαη απφ έλα ζχλνιν 

θηλδχλσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

Οη πην ζεκαληηθνί θίλδπλνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα έξζνπλ αληηκέησπνη νη ΟΣΑ 

είλαη νη εμήο: 

 θίλδπλνη απφ ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ ησλ ΟΣΑ 

 θίλδπλνη κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ινηπέο 

θξαηηθέο ξπζκίζεηο 

 θίλδπλνη απφ ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ αλεπαξθνχο νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

 θίλδπλνη επηθνηλσλίαο ηφζν κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ 

 θίλδπλνη δηαθζνξάο θαη απάηεο. 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ γίλεηαη αληηιεπηή ε 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Οη αλσηέξσ θίλδπλνη 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ηνπο ΟΣΑ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δξάζεο γηα θάζε έλαλ θίλδπλν θαη γηα ηε 

δηαρείξηζε απηψλ λα νξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη ππεχζπλνη. 
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3.5 Η έλλνηα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ ππαιιήισλ ζην 

δεκόζην ηνκέα 

 

Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαδηθαζία 

ηνπ ειέγρνπ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ηεο ρξήζεο δεηθηψλ πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππάιιεισλ ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα (Poister, 

2003). Απηή ε ελέξγεηα νθείιεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ θαζεθφλησλ ηεο δηνίθεζεο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φζν 

θαη ζην δεκφζην, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άξηηα εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απφδνζεο θαη ηελ εμαγσγή ζπλαθψλ ζπκπεξαζκάησλ, 

ππάξρνπλ αξθεηνί δείθηεο κέηξεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρέζε θφζηνπο θαη 

απφδνζεο, ην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ επηρεηξεζηαθή απνδνηηθφηεηα, ην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Γηα ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε 

ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, νη νπνίνη νθείιεηαη λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη, εθηθηνί, ξεαιηζηηθνί, θαη δεζκεπηηθνί ρξνληθά. Οη ζηφρνη απηνί είλαη 

δπλαηφ λα εθθξαζηνχλ θαη σο πνζνζηά, κέζνη φξνη ή απφιπηνη αξηζκνί. ηελ 

πεξίπησζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ νη έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε θεξδνθνξία θαη 

επίηεπμε νηθνλνκηθνχ θέξδνπο δε δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Δμαηηίαο ηεο θχζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ, πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηνπο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηελ εμππεξέηεζε απηψλ, ε 

κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζεσξείηαη αξθεηά πην πεξίπινθε 

απφ φηη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Dixit, 2002). Οη ιφγνη πνπ ηελ θαζηζηνχλ πνιχπινθε 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: 

 ζεσξείηαη πνιχ δχζθνινο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ 

 ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

ηηκνινγεζεί θαζψο δελ πσιείηαη αιιά πξνζθέξεηαη 
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 είλαη αξθεηά ζπρλφ θαηλφκελν ζηνλ ίδην δεκφζην νξγαληζκφ λα 

πξνζθέξνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

κέζσλ θαη πφξσλ ζε δηαθνξεηηθνχο απνδέθηεο 

 είλαη αξθεηά πην δχζθνιε ππφζεζε ε ζπιινγή επαξθψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηε ιεηηνπξγία δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαζψο απαηηείηαη ε ζπιινγή, ε 

δηαινγή θαη ε επεμεξγαζία ελφο κεγάινπ ζπλφινπ πιεξνθνξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζαθή ζπκπεξάζκαηα. 

Γηα λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ πηνζεηνχληαη λέεο πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζή ηνπο ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ θάζε 

εξγαδφκελνπ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ή εληζρχνπλ ηελ 

απφδνζή ηνπο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, νη δηνηθεηέο ησλ 

νξγαληζκψλ νθείινπλ λα πξνβνχλ ζην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ 

ππαιιήισλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

Η νξζή δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ε αλάπηπμή ηνπ θαη ε 

απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παξάγνληεο 

αλάπηπμεο ελφο νξγαληζκνχ. Σν θαζήθνλ ηεο δηεμαγσγήο αμηνινγήζεσλ αλαηίζεηαη 

ζηνπο πξντζηακέλνπο, νη φπνηνη πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ 

ππεξεζηψλ ζην λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ 

ππαιιήισλ θαη λα πξνβαίλνπλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ αλάπηπμε απηψλ.  

χκθσλα κε ηελ επηζηήκε ηεο Γεκφζηαο ∆ηνίθεζεο νη ππάιιεινη ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ δηαζέηνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην φηη 

παξαθηλνχληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν θίλεηξσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη είλαη δπλαηφ λα δηακνξθψζνπλ ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο ζηάζε. Δπηπιένλ, νη δεκφζηνη ππάιιεινη δηαθξίλνληαη απφ έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζηελ ηεξαξρία 

κεηαβάιιεηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο  (Wise, 2000). 
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3.6 θνπόο θαη πιενλεθηήκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ 

 

Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ φπσο πξναλαθέξζεθε κπνξεί λα 

απνηειεί έλα κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ. Πέξα απφ ην γεγνλφο 

απηφ, θχξηνη ζθνπνί ηεο ελέξγεηαο απηήο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ε παξαθίλεζε, ε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε θαιχηεξε δπλαηή πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ επηκέξνπο ζθνπνί ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ σο αθνινχζσο 

(Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο, 2004): 

 ππνθηλεί ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο θαζηζηά πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνχο, 

έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη έλα πςειφ επίπεδν εξγαζηαθήο απφδνζεο ζηνλ 

νξγαληζκφ 

 πξνζδίδεη επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 πξνζδηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε 

 ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ αλσηέξσλ ζηειερψλ κε ηνπο πθηζηακέλνπο 

 απνηειεί εξγαιείν εχξεζεο ησλ αηηηψλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ 

θαη ζπλδξάκεη ζηε δηακφξθσζε ιχζεσλ 

 βνεζά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ 

φπσο πξναγσγέο, πξνζιήςεηο, απνιχζεηο θαη κηζζνινγηθέο κεηαβνιέο 

 εληζρχεη ην αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη παξάιιεια ην 

αίζζεκα δηθαηνζχλεο θαη αμηνθξαηίαο . 

Όζνλ αλαθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ελφο νξγαληζκνχ, ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμήο ησλ εξγαδνκέλσλ, βνεζά ζηε 

βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο απφδνζεο κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ παξειζνπζψλ 

απνδφζεσλ, δηακνξθψλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο 
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ζηαδηνδξνκίαο θαη ηέινο είλαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ ζηφρσλ 

απφδνζεο θαη κεηαβνιψλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, θχξηνο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

εξγαζηαθήο απφδνζεο είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα λα 

επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ε δηαδηθαζία απηή ζέηεη επηκέξνπο ζηφρνπο φπσο είλαη ε 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε παξαθίλεζε απηψλ 

θαζψο θαη ε θαιχηεξε δπλαηή ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπ ηκήκαηνο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Παξάιιεια, ε ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε νξγαληζκνχ, ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ζηξαηεγηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Βάζε ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο, 

γίλεηαη αληηιεπηή ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο απηήο ζηνπο θφιπνπο θάζε επηρείξεζεο ή 

νξγαληζκνχ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε κειινληηθή ηνπ 

εμέιημε. Δπηπξφζζεηα, πέξα απφ ην ζεηηθφ απηφ γεγνλφο πνπ απνηειεί παξάιιεια θαη 

απηνζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ππάξρεη κία ζεηξά ζεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. 

Η νξζή θαη πξαγκαηνπνηήζηκε ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη δπλαηφ λα πξνζδψζεη πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνλ 

ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη ηε κειινληηθή ηνπ εμέιημε φζν θαη γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη δπλαηφ λα αληιεζνχλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαζψο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο απηψλ. Δλ ζπλερεία νη πιεξνθνξίεο απηέο 

αμηνινγνχληαη, ζηνρεχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ ελίζρπζε ηε απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ιακβάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο απνθάζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο 

(Drucker, 1954). 

εκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα απνθέξεη έλα άξηηα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εξγαζηαθήο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί 

έρνληαο σο βάζε ηνπ ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ απνζηνιή ηεο 

επηρείξεζεο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη δπλαηφ λα θαζνδεγήζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ζην λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε πην παξαγσγηθφ ηξφπν θαη λα ηνπο 

ελεκεξψλεη γηα ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα 



 

32 

 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο, έηζη ψζηε λα ηνπο 

παξαθηλεί λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Αθφκα, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

απηνχ αιιά θαη γηα ην ζηάδην ησλ πξνζιήςεσλ, θαζψο ν νξγαληζκφο έρεη 

πξνζδηνξίζεη ην ηη δεμηφηεηεο θαη ηη ηθαλφηεηεο αλαδεηά. 

Όζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε δηαδηθαζία απηή ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ εμέιημε ησλ ηδίσλ. Οη εξγαδφκελνη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο παξαθηλνχληαη λα γίλνπλ παξαγσγηθφηεξνη θαη απνδνηηθφηεξνη, 

εληείλνληαο ηηο εξγαζηαθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. Δπηπιένλ, κία ζεηηθή αμηνιφγεζε 

απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο εληζρχνληαο ην αίζζεκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλνληαη ζην λα αλαδεηήζνπλ πην 

παξαγσγηθνχο ηξφπνπο εξγαζίαο (Locke, Shaw, Saari, & Latham, 1981). 

Αδηακθηζβήηεηα, ε ελέξγεηα απηή αθππλίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θαζηζηά 

πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνχο θαη απνδνηηθνχο θαζψο ηνπο σζεί λα αλαπηχμνπλ ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα θαηαβάιινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα. 

πλνςίδνληαο, ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε έλαλ 

νξγαληζκφ ζπκβάιεη ζηελ νξζή δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο νξγάλσζήο ηνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγεί θαη σο έλαο εζσηεξηθφο κεραληζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη 

κεζφδνπο, φπσο είλαη ε απηναμηνιφγεζε, ε ζπλέληεπμε ηνπ αμηνινγνχκελνπ θαη ε 

νξγαλσκέλε ζπδήηεζε, απνηειεί κία επθαηξία ψζηε ν αμηνινγεηήο λα εληνπίζεη ηα 

δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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3.7 ύλδεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εζσηεξηθνύ πειάηε κε ηα 

ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο 

 

Έρνληαο αλαιχζεη ηηο έλλνηεο ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο, είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε ηθαλνπνίεζε απηψλ ζε ζρέζε 

κε ηα ζπζηήκαηα απηά. Σν πφζν απνηειεζκαηηθφ είλαη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

κπνξεί λα απνδεδεηρζεί απφ ην πφζν θαιά ιεηηνπξγεί ζηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Πην αλαιπηηθά, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο επεξεάδεηαη απφ θάπνηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο φπσο ηα ζθάικαηα ηνπ 

αμηνινγεηή, ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ηα ζπζηήκαηα απηά (Cardy & Dobbins, 1994). 

Οη αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη κειεηεζεί 

εξεπλεηηθά ιηγφηεξν απφ ηνπο δχν άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζεσξείηαη φηη 

παξαδνζηαθά επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο. 

ε έξεπλά ηνπ ν Clifford (1999) κειέηεζε ηελ αμία ησλ αληηδξάζεσλ ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ γηα ηηο απφςεηο ηνπο φζνλ 

αθνξά ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ επηθξαηεί ζην θνξέα απαζρφιεζήο ηνπο. Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο θαηέδεημαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ 

ππνζηεξίδεη φηη ε αμηνιφγεζε θαηέρεη κεγάιε ρξεζηκφηεηα ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε 

φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο.  

Οη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα αξθεηά ρξήζηκν 

κεηξφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αδηακθηζβήηεηα, έλα ζχζηεκα αμηφινγεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε νξζφ ηξφπν πξέπεη 

λα ιακβάλεη ηελ απνδνρή θαη ηε ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ηθαλνπνίεζε είλαη απφ 

ηηο αληηδξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή θαζψο είλαη πην ζπρλά 

κεηξνχκελε απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο. 

Η ηθαλνπνίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα ιάβεη 

ηξεηο δηαζηάζεηο (Giles & Mossholder, 1990). Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 
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ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηε βαζκνινγία ή ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πνπ έιαβαλ απηνί 

κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο. Σα απνηειέζκαηα κίαο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα 

επηθέξνπλ είηε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φηαλ απηά ζρεηίδνληαη κε ρακειή 

βαζκνινγία, είηε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φηαλ νη ππνςήθηνη ιακβάλνπλ πςειή 

βαζκνινγία ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηθαλνπνίεζε ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

ή ζε απνγνήηεπζε θαη απνζάξξπλζε ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. 

Η επφκελε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηε ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ν εξγαδφκελνο απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα ζηάδηα απηψλ φπσο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα 

θαη κεηά ην πεξάο απηήο. Η βαξχηεηα ηεο δηάζηαζεο απηήο εγγπείηαη θαηά πνζφ 

απνδέρεηαη ηε δηαδηθαζία απηή ν εξγαδφκελνο. Η ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπλνιηθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη απνηειεί ηελ ηειεπηαία δηάζηαζε θαη 

απνηειεί ελδεηθηηθφ παξάγνληα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οινθιεξψλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπίζεο, νη  

αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε δηακφξθσζε ησλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη κία ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 

απηψλ ησλ δχν. Δπηπξφζζεηα, έλα αμηνθξαηηθφ θαη νξζά δνκεκέλν ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο πνπ αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηνπο 

κεηαρεηξίδεηαη δίθαηα είλαη δπλαηφ λα απμήζεη ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απηψλ θαη 

λα εληείλεη ηηο εξγαζηαθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

Ο ΘΔΜΟ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 

ΠΟΛΙΣΩΝ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) απνηεινχλ έλα ζρεηηθά πξφζθαην 

ζεζκφ, ν νπνίνο εληάρζεθε ζηε δηνηθεηηθή ζχλζεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Κχξηνο 

ζηφρνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Μέζσ απηνχ 

επηρεηξείηαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε νπνία θαζίζηα ηδηαίηεξα πνιχπινθεο ηηο 

ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ο ξφινο πνπ επηηεινχλ ηα ΚΔΠ 

παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ κεηαβιεηφηεηαο σο πξνο ηελ πνηφηεηα αιιά θαη ηνλ φγθν 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νη απαηηήζεηο αιιάδνπλ θαη γηα ην 

ιφγν απηφ αλαηίζεληαη ζηα ΚΔΠ λέεο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ζθνπεχνπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιπηέξα ηνπο πνιίηεο. ην θεθάιαην απηφ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΔΠ θαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ πνπ επηηειεί 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία πνιηηψλ. 
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4.2 Έλαξμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ησλ ΚΔΠ 

 

Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) απνηεινχλ θξαηηθά θαηαζηήκαηα πνπ 

έιαβαλ ηελ νλνκαζία απηή θαηά ηε ζχζηαζή ηνπο βάζε ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Νφκνπ 

3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α). Σν άξζξν απηφ πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε ΚΔΠ ζε 

Πεξηθέξεηεο, Δληαίεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, 

Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο. Χο απνζηνιή απηψλ αλαθέξεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ, 

απφ ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο έσο ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ε 

νπνία πινπνηείηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ΚΔΠ κε ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο (Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλζεο, 

2014).  

Σν πξφγξακκα δεκηνπξγίαο ησλ θέληξσλ απηψλ, ελ νλφκαηη «ΑΡΙΑΝΓΗ», 

ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο θαη απφ ην Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ.  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, πνπ νδήγεζε 

ζηε δεκηνπξγία ησλ ΚΔΠ, πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη ζπγρξεκαηνδνηήζεθε θαηά 75% απφ ηελ  

Δπξσπατθή Έλσζε. πλέρεηα ηνπ έξγνπ «ΑΡΙΑΝΓΗ», απνηέιεζε ην έξγν 

«ΑΡΙΑΓΝΗ ΙΙ», ην νπνίν επίζεο εληάρζεθε θαη πινπνηήζεθε κέζσ ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», ηνπ Γ’ Κνηλνηηθνχ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο 2000-2006. Η πινπνίεζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπλδξνκή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία ζηήξημε ην έξγν ρξεκαηνδνηψληαο ην θαηά 80% 

ελψ ην ππφινηπν 20% πξνεξρφηαλ απφ εζληθή ζπκκεηνρή (www.kep.gov.gr). 

Η ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ ζηεξίρζεθε θαηά θχξην ιφγν ζηε δεκηνπξγία 

ελφο εληαίνπ δηθηχνπ δηαζχλδεζεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε 

λα κελ απαηηείηαη ε πξνζέιεπζε ησλ πνιηηψλ ζηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζή ηνπο. Βαζηθφο ξφινο ησλ ΚΔΠ είλαη λα απνηειέζεη ηνλ θχξην ζχλδεζκν 

κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη λα παξάζρνπλ ηηο 

νλνκαδφκελεο ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο (one stop shops).  

Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη πνπ θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ ηα ΚΔΠ είλαη ε κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ κε 



 

37 

 

φζν ην δπλαηφλ ειάρηζηε ηαιαηπσξία θαζψο θαη ε εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε 

ηνπ θάζε δεηήκαηνο. Η ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ ειαρηζηνπνηεί ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο ψζηε λα δηεπζεηήζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο, ελψ 

παξάιιεια θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ θαηνίθσλ 

ησλ  δπζπξφζηησλ θαη αθξηηηθψλ πεξηνρψλ κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο.  Σα θέληξα 

ηνπνζεηνχληαη ζε απνθεληξσκέλε βάζε, πιεζηέζηεξα ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ησλ 

πνιηηψλ. Σν γεγνλφο απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε πιεζψξαο παξαξηεκάησλ 

ηφζν ζε αζηηθά θέληξα φζν θαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη ρσξηά. 

Η θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ ζηεξίδεηαη ζηελ επγεληθή εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε φζν ην δπλαηφ βέιηηζην ηξφπν θαη 

ρσξίο δηαθξίζεηο. Η ιεηηνπξγία ηνπο φπσο πξναλαθέξζεθε ζηεξίδεηαη ζε δχν άμνλεο, 

ν πξψηνο αλαθέξεηαη ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά 

κε ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ελψ ν δεχηεξνο πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαιαβή αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε απηψλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Η πξνψζεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ, απνηειεί ηελ πην 

ζχλζεηε θαη ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, πνπ έρεη 

αλαηεζεί ζηα ΚΔΠ. Παξάιιεια, ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο 

φπσο ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ απαηηνχληαη επηπξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά, ην ΚΔΠ 

ηα αλαδήηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ πνιίηε. Αθφκα, 

ηα θέληξα είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαβίβαζε ησλ θαθέισλ ησλ ππνζέζεσλ ησλ 

πνιηηψλ, ζηελ αληίζηνηρε αξκφδηα δεκφζηα ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Η 

αξκφδηα ππεξεζία απνζηέιιεη ην ηειηθφ έγγξαθν ζην ΚΔΠ νπνχ ππνβιήζεθε ε 

αξρηθή αίηεζε, απφ φπνπ θαη κπνξεί λα ην παξαιάβεη ν πνιίηεο ή ηνπ απνζηέιιεηαη 

απφ ην ΚΔΠ  κε ζπζηεκέλε απνζηνιή θαη κε αληηθαηαβνιή ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη 

δειψζεη . 

Σα ΚΔΠ ζηεγάδνληαη ζε εηδηθνχο θαη άλεηα δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, κε 

δηεπξπκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο (απφ Γεχηεξα έσο Παξαζθεπή 08:00-20:00 θαη 

άββαην 08:00-14:00) ψζηε λα εμππεξεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ θαιπηέξα νη πνιίηεο. 

Δπηπξφζζεηα, δηαζέηνπλ ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ φπσο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, θαμ θαη θσηνηππηθά κεραλήκαηα. εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ην δίθηπν 

«ΑΡΙΑΝΓΗ» πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ΚΔΠ δηάκεζνπ ηεο 
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θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. Σν δίθηπν απηφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θάιπςε πιεζψξαο 

επηιεγκέλσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, Τπνπξγηψλ θαη Γεκφζησλ θνξέσλ πνπ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ απαηηνπκέλε πιεξνθνξία. 

Αδηακθηζβήηεηα, ε δεκηνπξγία θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ επέθεξε αξθεηά νθέιε 

ηφζν ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Παξαθάησ, ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ δχν απηψλ 

θαηεγνξηψλ: 

 νθέιε γηα ηνλ πνιίηε: 

o ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε πιεξνθνξίεο δηνηθεηηθψλ 

ππνζέζεσλ 

o γξήγνξε θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπο 

o απφθηεζε ελφο κεγάινπ θαη ζπλζέηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ 

o ιήςε βνήζεηαο απφ ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ ζπκπιήξσζε 

εληχπσλ 

o εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ απφ κεηαθηλήζεηο ζε δηάθνξεο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο 

 νθέιε γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε 

 

o απνζπκθφξεζε ηνπ φγθνπ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ απφ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο 

o εμνηθνλφκεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ε νπνία επηηπγράλεηαη απφ ηελ 

καδηθή θαη επθνιφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ  κέζσ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ΚΔΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

4.3  Αξκνδηόηεηεο ησλ ΚΔΠ 

 

Σα ΚΔΠ έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηνπο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Έρνπλ αλαιάβεη κία ζεηξά αξκνδηνηήησλ, νη 

φπνηεο θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηα 

ΚΔΠ έρνπλ αλαηεζεί θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, νη φπνηεο κπνξνχλ 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο (Τπ.Δζσηεξηθψλ,Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, 2002): 

 ελεκέξσζε. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη κία ζεηξά δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

δηνηθεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, λα θέξνπλ ζε επηθνηλσλία ηνπο πνιίηεο κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη λα παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθφξεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία απηή απαξηίδεηαη απφ θάπνηεο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο νη φπνηεο πεξηγξάθνληαη σο αθνινχζσο: 

o Γεληθή Γηνηθεηηθή Πιεξνθφξεζε. ηα ΚΔΠ έρεη αλαηεζεί ε 

αξκνδηφηεηα ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα 

ηεο Γεκφζηα Γηνίθεζεο. Σα ΚΔΠ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ελεκέξσζε 

θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο ή απφ άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ηα ΚΔΠ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή επηδνκάησλ αλεξγίαο, ζηελ έθδνζε 

θάξηαο ή βεβαίσζε αλεξγίαο αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ 

o Δμαηνκηθεπκέλε Γηνηθεηηθή Πιεξνθφξεζε. Παξαδείγκαηα ηέηνηαο 

πιεξνθφξεζεο είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε ζρεηηθά κε ην ζηάδην 

επεμεξγαζίαο ηνπ αηηήκαηνο πνπ έρεη ππνβάιεη, ην ρξφλν πινπνίεζεο 

ηνπ αηηήκαηνο ή ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ 

o δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

Οη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ είλαη αξκφδηνη, ζην πιαίζην ηεο εμππεξέηεζεο 

ησλ πνιηηψλ, λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα θαη λα ζπληάζζνπλ καδί κε ηνπο 
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πνιίηεο ηηο αηηήζεηο ηνπο πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ 

άιισλ θνξέσλ 

o εχθνιε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηα δεκνζηεχκαηα ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ. Σα ΚΔΠ αλαιακβάλνπλ ηελ εθηχπσζε δεκνζηεπκέλσλ 

ΦΔΚ γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε 

δεκνζηεχκαηα πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ 

o ελεκέξσζε κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

(www.kep.gov.gr). Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ 

ηα ΚΔΠ δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο δηαδηθηπαθφ ηφπν, φπνπ κέζσ απηνχ 

γλσζηνπνηνχληαη πιεξνθνξείο ζρεηηθά κε δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 

 πξνψζεζε θαη δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ. ηελ θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλνληαη αξκνδηφηεηεο ησλ ΚΔΠ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

κεηαβίβαζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

πινπνίεζε απηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη ιεηηνπξγίεο πνπ θαινχληαη ηα ΚΔΠ λα 

εθηειέζνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθνληαη σο έμεο: 

o νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ θαινχληαη λα πξνβνχλ ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπο, γηα 

ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ. Σα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ απηψλ θαηαρσξνχληαη ζε έλα 

εηδηθφ ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν. Σν έληππν ηεο αίηεζεο θαη ε 

εμνπζηνδφηεζε θπιάζζεηαη ζε έλα θάθειν, ν νπνίνο δηαθξαηείηαη ζην 

ΚΔΠ ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε αλάζεζε ηεο εληνιήο ηνπ πνιίηε ζην 

ΚΔΠ. Σν άιιν έληππν, ην νπνίν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ εληνιέα, 

απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

δηεθπεξαίσζεο ηεο ππφζεζεο ηνπ πνιίηε 

o κεηά ηελ παξαιαβή ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ νη ππάιιεινη ησλ 

ΚΔΠ νθείινπλ λα ειέγμνπλ ηελ πιεξφηεηα απηψλ, θαη φπνπ ρξεηαζηεί 

λα απαηηήζνπλ επηπξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ππφζεζεο. Δπηπιένλ, νη ππάιιεινη ηνπ ΚΔΠ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαδεηνχλ κε νπνηνηδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν ηα επηπξφζζεηα 

δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί 

εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνιίηε 

o εθφζνλ, ζπιιερζνχλ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ πνιίηε, ην ΚΔΠ είλαη 

http://www.kep.gov.gr/
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ππεχζπλν γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ απηνχ ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο. Η δηαβίβαζε ηνπ 

θάθεινπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ, θαμ είηε κέζσ 

ηαρπκεηαθνξψλ. Όηαλ ε αξκφδηα ππεξεζία απνζηείιεη θαη πάιη ζην 

ΚΔΠ ην ηειηθφ έγγξαθν, ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηελ έθβαζε ηεο 

ππφζεζεο ηνπ πνιίηε, ην ΚΔΠ θαιείηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ πνιίηε 

ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή απηνχ 

 ινηπέο αξκνδηφηεηεο. ηελ θαηεγνξία απηήλ αλαθέξνληαη φιεο νη 

επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηα ΚΔΠ γηα ηε βέιηηζηε 

εμππεξέηεζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ. Οη βαζηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη νη εμήο: 

o επηθχξσζε αληίγξαθσλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ 

o βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο 

o ρνξήγεζε δηαθφξσλ παξαβφισλ θαη αηηήζεσλ 

o ρνξήγεζε ππεχζπλσλ δειψζεσλ, εληχπσλ ΑΔΠ θαη δηαθφξσλ 

δεκφζησλ ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ 

o έθδνζε απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαζψο θαη 

νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν θαζνξίδεηαη βάζε ησλ Τπνπξγηθψλ 

Απνθάζεσλ 

o έθδνζε ινηπψλ βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ (βεβαίσζε 

αλεξγίαο/ζπνπδψλ) 

o παξνρή βνήζεηαο γηα ηε ζπκπιήξσζε εληχπσλ γηα ηε ιήςε 

επηδνκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην επίδνκα ζέξκαλζεο. 

Πέξαλ ηνπ Σκήκαηνο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαζηψλ, ζηα ΚΔΠ ιεηηνχξγεη θαη ην Σκήκα 

Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο 

ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο ελέξγεηεο: 

 ε νξζή ιεηηνπξγία, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαζψο θαη ε επίβιεςε ηεο αζθάιεηαο απηνχ 
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 ε ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ θαη ζηα 

ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ 

 ε θαηαγξαθή θαη ε δηαρείξηζε ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

πξνηάζεσλ απηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ δηνηθεηηθψλ 

ππεξεζηψλ 

 ε πηνζέηεζε θαη ε ζσζηή δηεθπεξαίσζε πάζεο θχζεσο λέσλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ εθρσξνχληαη ζηα ΚΔΠ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ 

ππνπξγψλ. 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΚΔΠ, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζε απηά έρεη εθρσξεζεί πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Η 

δεκηνπξγία απηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ, ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην βαζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ζηεξίδνληαο ηνπο πνιίηεο ζηε δηεθπεξαίσζε ελφο επξέσο θάζκαηνο δηνηθεηηθψλ 

ππνζέζεσλ. Παξάιιεια, ηα ΚΔΠ ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζπαζνχλ 

ζπλερψο λα βειηηψλνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπο, ζπιιέγνληαο ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα παξαπφλα θαη ηηο 

πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ. 
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4.4 Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο ησλ ΚΔΠ 

 

Σα ΚΔΠ δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο δηαδηθηπαθφ ηφπν, ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί θαη 

ζρεδηαζηεί ζηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε θαη εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνπο ρψξν. Η ηζηνζειίδα απηή 

ελεκεξψλεηαη επί θαζεκεξηλήο βάζεσο κε ηηο πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο, πνπ 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαζηζηά 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Δπηπιένλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ππνβάιινπλ ηηο ειεθηξνληθέο 

ηνπο αηηήζεηο ζηα ΚΔΠ γηα ηε δηεθπεξαίσζε κίαο ζεηξάο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Η 

ειεθηξνληθή απηή θαηλνηνκία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (www.kep.gov.gr). 

ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ ΚΔΠ πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φιεο ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν πνιίηεο κέζσ ησλ ΚΔΠ θαη είλαη 

νκαδνπνηεκέλεο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο ή ηελ αξκφδηα δεκφζηα 

ππεξεζία, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη πνιίηεο κπνξνχλ κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα απηή λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: 

 ηα λέα ηεο επηθαηξφηεηαο 

 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο απφ ηνλ νδεγφ ηνπ πνιίηε 

 δηεπζχλζεηο θαη ζηνηρεία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

 δηεπζχλζεηο θαη ζηνηρεία φισλ ησλ ΚΔΠ ηεο ρψξαο 

 ηδησηηθνχο θαθέινπο ησλ πνιηηψλ. 

Οη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο «ΔΡΜΗ». ε απηήλ ππνβάιινληαη νη ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ην απνηέιεζκα κπνξεί λα 

είλαη έλα πηζηνπνηεηηθφ ή κία βεβαίσζε, ην νπνίν παξαιακβάλεηαη είηε απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ζπξίδα ηνπ θάζε πνιίηε είηε απφ ην ΚΔΠ πνπ έρεη δεισζεί θαηά ηελ 

ππνβνιή ηεο αξρηθήο αίηεζεο. Γηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο, ν θάζε πνιίηεο 

πξέπεη αξρηθά λα ζπλδεζεί ζε απηήλ. Καηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ν 

πνιίηεο θαιείηαη λα επηιέμεη έλα ΚΔΠ ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε 



 

44 

 

ηεο ππφζεζήο ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ειεθηξνληθή αίηεζε απαηηεί επηπξφζζεηα 

δηθαηνινγεηηθά, ν πνιίηεο νθείιεη λα επηζπλάςεη ηα ειεθηξνληθά έγξαθα κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηνπ ζπξίδαο. Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ν πνιίηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ αηηήκαηνο κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπ θάθεινπ (Ermis). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

 

5.1 Αληί Δηζαγσγήο.. 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε έξεπλα ηνπ ξφινπ πνπ επηηειεί ην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ελδηαθέξνλ καο ζα εζηηάζνπκε ζηε κειέηε ησλ 

Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ εζσηεξηθφ 

πειάηε/εξγαδφκελν. Η εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ εμαγσγή έγθπξσλ ζπκπεξαζκάησλ 

αλαθνξηθά κε ην δήηεκα πνπ εξεπλάηαη ελψ έρεη ήδε δηελεξγεζεί ε απαξαίηεηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. ηα πιαίζηα ζπγγξαθήο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ζα 

παξνπζηάζνπκε κία ζεηξά ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ, πξνο θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ζα πηνζεηεζεί, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε ην δείγκα πνπ 

ζπγθξνηήζακε αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Έπεηηα 

ζα πεξηγξάςνπκε ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ αθνινπζήζακε αιιά θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεηψπηζε ε δηθή καο έξεπλα. 
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5.2 ηαηηζηηθέο έλλνηεο 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο έλλνηεο, νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηελψο ζηελ έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

ζα απνδεηρζνχλ ηδηαηηέξσο ρξήζηκεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

επηιέμακε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο καο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ελφηεηαο απηήο, 

αθνξά ζην ζπλδπαζκφ ηνπ ζθνπνχ νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο κε ηα αλαγθαία 

εξγαιεία (ηηο δηαδηθαζίεο ή ηηο ηερληθέο) ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζθνπνχ καο.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ κειεηψκελνπ δείγκαηνο, ζηε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο, θξίλεηαη αλαγθαία ε 

παξνπζίαζε θάπνησλ ελλνηψλ ηεο ζηαηηζηηθήο. Αλαιπηηθφηεξα, σο πιεζπζκφ 

νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ή ησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ γηα ηελ 

εμαγσγή απνηειεζκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ. Ο 

πιεζπζκφο πξέπεη λα νξίδεηαη κε αθξίβεηα θαη λα επηζεκαίλεηαη εάλ ην θάζε ζηνηρείν 

απνηειεί κέινο ηνπ πιεζπζκνχ. Σα ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ηνλ πιεζπζκφ 

αλαθέξνληαη σο ππνθείκελα.  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν πιεζπζκφο 

δελ είλαη εχθνιν λα κειεηεζεί θαζψο απνηειείηαη απφ επκεηάβιεηα ζηνηρεία. ε 

εθείλε ηελ πεξίπησζε, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζε έλα ππνζχλνιν ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, ην νπνίν νλνκάδνπκε δείγκα. Σν δείγκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κειέηεο, πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε 

λα θαηαιήμνπκε ζε αιεζή ζπκπεξάζκαηα. ρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ε 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνθεηκέλσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηπραία θαη 

ακεξφιεπηα. Η δηαδηθαζία απηή ιακβάλεη ρψξα ζε κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο γηα ηνλ πιεζπζκφ. 
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5.3 Πεξηγξαθή ηνπ ππό κειέηε δείγκαηνο 

 

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ζα 

αζρνιεζνχκε κε ην ξφιν ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ πειάηε. Χο εζσηεξηθφο πειάηεο, έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο λα απνθαιείηαη 

ν εξγαδφκελνο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ, ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε έξεπλά καο πεξηιακβάλεη κία κειέηε 

ηεο πεξίπησζεο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο νινθιήξσζεο ηεο έξεπλάο καο, πξνρσξήζακε ζηελ επηινγή ηνπ 

δείγκαηφο καο ζχκθσλα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη απηφ ζηνλ πιεζπζκφ. 

Απνζθνπνχζακε ζηε ζπγθξφηεζε ελφο δείγκαηνο, ην νπνίν ζα απαξηηδφηαλ απφ 

άηνκα ηα νπνία ζα αλήθαλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ ΚΔΠ, απνηειψληαο ηνπο 

εζσηεξηθνχο πειάηεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ απαίηεζε, ζα ήκαζηαλ ζε ζέζε λα 

δηακνξθψζνπκε κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε ησλ ΚΔΠ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ήηαλ ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο λα ιάβνπκε ππφςε ζπγθεθξηκέλνπο δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο. Σα ππνθείκελα ηνπ ππφ εμέηαζε πιεζπζκνχ είλαη ηα άηνκα ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ησλ ΚΔΠ. ην πξσηαξρηθφ 

ζηάδην νξγάλσζεο ηεο έξεπλάο καο, νξίζακε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηφο καο ζηνλ 

αξηζκφ ησλ 70 αηφκσλ κε απφθιηζε 10 αηφκσλ. Θεσξήζακε φηη απηφ ην κέγεζνο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηθαλφ λα απνθέξεη αληηπξνζσπεπηηθά απνηειέζκαηα. 
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5.4 Η δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ απφ ηνλ Babbie (1992). Η ελ ιφγσ 

πξνζέγγηζε νξίδεη «ηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλα δείγκα αηφκσλ ηα νπνία 

επηιέγνληαη απφ ηνλ πιεζπζκφ». Καηά ηε Valentini (2012), ε επηινγή ελφο ηέηνηνπ 

κέζνπ έξεπλαο επεξεάζηεθε απφ ην πιαίζην εθαξκνγήο, ην νπνίν παξάζρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπγθξίζηκεο αμηνιφγεζεο. Κάηη ηέηνην ζεσξήζεθε απαξαίηεην ψζηε λα 

θαηαιήμνπκε ζε κία βάζε γηα ηνλ εληνπηζκφ δπλαηψλ ζηφρσλ απφδνζεο.  

Σν παξφλ πφλεκα νινθιεξψζεθε ράξε ζηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν δείγκα ραξαθηεξίζηεθε σο 

αληηπξνζσπεπηηθφ θαζψο ζπγθεληξψλεη κία ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ θαη ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

ζπλδξάκεη πξνο ηε κεηαηξνπή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπιινγήο ζε κία πην επράξηζηε 

δηαδηθαζία. Πην αλαιπηηθά, ν εξεπλεηήο έξρεηαη ζε ζηελή επαθή κε ηα άηνκα ηα 

νπνία ζα ζπγθξνηήζνπλ ην δείγκα κειέηεο ηνπ, δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

αίζζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην δχζθνιν έξγν ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ, κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο κπνξνχκε λα 

νδεγεζνχκε ζηελ εμαγσγή αιεζψλ, ακεξφιεπησλ θαη έγθπξσλ απνηειεζκάησλ. Γηα 

ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο κειέηεο, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ηεξήζεθαλ νη 

απαξαίηεηεο αξρέο δηαηχπσζεο ελφο έγθπξνπ θαη νξζνχ εξσηεκαηνινγίνπ ελψ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο ηνπ ηεξήζεθε ερεκχζεηα, δείρλνληαο ην δένληα ζεβαζκφ ζηε 

δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Δίλαη 

ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη ε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί 

απζηεξφ πεξηνξηζκφ, ν νπνίνο αληηηίζεηαη ζηνλ Οδεγφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ 

Σακείνπ. 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, ζηηο νπνίεο 

νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε γηα απηνχο απάληεζε, 

κέζσ νκαδνπνηεκέλσλ πηζαλψλ απαληήζεσλ. Μέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο νινθιεξσκέλσλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη ρξήζηκν λα 
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αλαθέξνπκε φηη ε νκαδνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θιίλεη πξνο ηελ θαιχηεξε 

θσδηθνπνίεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο.  

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ρξεζηκνπνηήζακε απιή θαη θαηαλνεηή 

γιψζζα ελψ νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ κε ηε κέγηζηε ζαθήλεηα θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα. Γελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε λα αλαθέξνπκε φηη επηιέμακε ηελ 

πνηνηηθή, εξεπλεηηθή κεζνδνινγία κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Η ηερληθή απηνχ ηνπ 

βειελεθνχο επηηξέπεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε κεγαιχηεξε επθνιία κέζσ ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ ελψ ηαπηφρξνλα ελδπλακψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ εξσηήζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο ελψ ζηελ επφκελε θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ εμεηάδεηαη ε άπνςε ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθε κία ππνθαηεγνξία εξσηήζεσλ ζηελ νπνία 

εμεηάδεηαη  ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ελψ ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία εξσηήζεσλ, 

εζηηάζακε ηελ πξνζνρή καο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο.  

Πξηλ ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, έιαβε ρψξα ε δηαλνκή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζην δείγκα. Απηφ ζπλέβε ζε κία θαηεγνξία αηφκσλ νη νπνίνη θαηά 

θχξην ιφγν εξγάδνληαη ζηα ΚΔΠ, απνηειψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο εζσηεξηθνχο 

πειάηεο. Η δεηγκαηνιεςία δηελεξγήζεθε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κίαο θφξκαο 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ πιαηθφξκα ηεο Google, ελψ ε ρξνληθή πεξίνδνο ηνπνζεηείηαη 

θαηά ην επηέκβξην ηνπ έηνπο 2016. 
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5.6 Μέζνδνη έξεπλαο 

 

Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε επαθφινπζε αλάιπζή ηνπο 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα εθηίκεζεο θαη  ζχλνςεο ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ ζπιιερζεί. Ο 

ηξφπνο ζπιινγήο ηνπο πηζαλφηαηα λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο, φπσο επίζεο θαη ε πξνζέγγηζε ε νπνία ζα πηνζεηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο. 

ηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο, γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS v.20 (Statistical Package for 

Social Sciences). Η κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ βαζίζηεθε 

ζηελ εξκελεία ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ζηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο φπσο 

απηέο πξνέθπςαλ.  
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5.7 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Έρνληαο θαηαλνήζεη ηνλ εκπεηξηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

ηελ έξεπλά καο είκαζηε ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπκε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αληηκεησπίζακε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Γλσζηνπνηψληαο ηα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία πεξηφξηζαλ ηελ έξεπλά καο, είλαη πην εχθνιν γηα ηνλ 

αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη ηε δπζθνιία νινθιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξήκαηνο. 

Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο αθνξά ζηελ εμεηαδφκελε πιεζπζκηαθή νκάδα θαζψο 

επηιέμακε λα κεηξήζνπκε ην ξφιν ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε ησλ ΚΔΠ. Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη ήηαλ πξαθηηθά 

αδχλαην λα επεθηείλνπκε ηελ έξεπλά καο ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ή 

νξγαληζκνχο. Ο ιφγνο επηινγήο γηα ηνλ νπνίν επηιέμακε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πιεζπζκηαθή νκάδα ήηαλ δηηηφο, θαζψο αθελφο ζα ζπγθεληξψλακε ζηνηρεία γηα ην 

ζέκα πνπ καο απαζρνιεί θαη αθεηέξνπ ζα αληινχζακε πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ελφο θνξέα ν νπνίνο έρεη γλσξίζεη ηδηαίηεξε εμέιημε θαηά ηα ηειεπηαία έηε.  

Σέινο, έλαο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο κε ηνλ νπνίν ήξζακε αληηκέησπνη δελ ήηαλ 

άιινο απφ ηε ζπγθέληξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ. Θεσξήζακε 

φηη έλαο αξηζκφο εξσηεζέλησλ ίζνο κε 70 ππνθείκελα, ζα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο γηα 

ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο. Παξφια απηά, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

αηφκσλ, ηα νπνία αλήθαλ ζηελ ελ ιφγσ πιεζπζκηαθή νκάδα, δελ ήζειε λα 

ζπκκεηάζρεη. Ο ιφγνο αθνξά ζηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο κίαο έξεπλαο θαη ηε κεηέπεηηα ζπλεηζθνξά ηεο. Παξά ηελ ελεκέξσζε πνπ 

έιαβε ην ππνςήθην δείγκα, ζρεηηθά κε ην ζεβαζκφ θαη ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αξθεηνί ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη θνβφηαλ ηε δηαξξνή 

πιεξνθνξηψλ. Αθφκε πεξηζζφηεξνη ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη ζεσξνχζαλ αλνχζηα θαη 

ράζηκν ρξφλνπ ηε ζπκκεηνρή ζε κία ηέηνηα έξεπλα νπφηε απέθεπγαλ λα δψζνπλ 

πξνζνρή θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

ην ηξέρνλ θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί έλα εγρείξεκα παξνπζίαζεο ησλ 

εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί 

γηα ηνπο ζθνπνχο εθπφλεζεο απηήο ηεο κειέηεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εκπεηξηθή 

κεζνδνινγία ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Σα απνηειέζκαηα ηα νπνία ζα 

αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, ζα πξνζδψζνπλ κία ζαθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλάο καο, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, ν ζθνπφο ηεο θαζψο θαη νη απφςεηο απηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζην θνξέα απαζρφιεζεο ηνπο. 
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6.2 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Η πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηε 

εξεπλάο απηήο, αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. ε 

απηήλ ηελ ελφηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνπζίαζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππφ 

κειέηε δείγκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί κία πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηνπ 

πξνθίι ησλ εξσηεζέλησλ. 

Η εμέηαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αξρίδεη κε ηελ αλάιπζε ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζην δείγκα θαη ζην Γηάγξακκα 

1 παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα. χκθσλα κε απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

ε πιεηνςεθία ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο απνηειείηαη απφ γπλαίθεο ζε πνζνζηφ ίζν 

κε ην 67% ελψ ην ελαπνκείλαλ 33%, αληηπξνζσπεχεη ην αλδξηθφ θχιν ην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα. 

 

Γηάγξακκα 1: Φύιν 

                                                        

    

 

 

 

33%

67%

Άνδρας

Γυναίκα
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ηε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο εμέηαζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο, ζπγθεληξψζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Παξαηεξψληαο ην Γηάγξακκα 2, δηαθξίλεηαη φηη ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 90% 

θαηαηάζζεηαη ε ειηθηαθή νκάδα 36-50 εηψλ ελψ νη ειηθηαθέο νκάδεο 25-35 εηψλ θαη 

36-50 εηψλ έιαβαλ έλα πνζνζηφ ίζν κε ην 5%.  

 

Γηάγξακκα 2: Ηιηθία 

 

Η επφκελε εξψηεζε ζηελ νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

έξεπλάο καο αθνξνχζε ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 3, φπνπ ζχκθσλα κε απηά ε 

πιεηνςεθία ησλ ππάιιεισλ, ζε πνζνζηφ ίζν κε ην 63%, είλαη θάηνρνη ηίηινπ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ελψ ην 27% δήισζε φηη θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα 

θαη ην ππφινηπν 10% δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο απφθνηηνπο ιπθείνπ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά απνηεινχλ έλδεημε ηνπ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

ππαιιήισλ. 

5%

90%

5%

25-35

36-50

50+
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Γηάγξακκα 3: Μνξθσηηθό Δπίπεδν 

 

Σν επφκελν δηάγξακκα, παξνπζηάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 4, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε πνζνζηφ ίζν 

κε ην 96% δήισζε φηη εξγάδεηαη πάλσ απφ 10 έηε ζηνλ ελ ιφγσ θνξέα. Δίλαη 

ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε φηη πνιχ ρακειά ήηαλ ηα πνζνζηά φζσλ δήισζαλ φηη 

εξγάδνληαη 2-5 έηε θαη 5-10 έηε θαζψο ηα πνζνζηά αλήιζαλ ζε 1% θαη ζε 3% 

αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα επξήκαηα απηά παξαηεξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ 

δείγκαηνο δηαζέηνπλ κεγάιε εξγαζηαθή εκπεηξία ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

Γηάγξακκα 4: Έηε Πξνϋπεξεζίαο 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο πξψηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο αμηνινγήζεσλ ζηνλ 

νξγαληζκφ. Βάζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο 5, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 63% δήισζε φηη ζην θνξέα εξγαζίαο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη 

αμηνινγήζεηο κε ζπρλφηεηα 1 θνξά ην ρξφλν, ελψ κφιηο ην 37% δήισζε φηη νη 

αμηνινγήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 2 ρξφληα. 

 

Γηάγξακκα 5: πρλόηεηα δηελέξγεηαο αμηνινγήζεσλ 
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6.3 Απόςεηο γηα ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηνπ νξγαληζκνύ 

 

Η επφκελε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ νξγαληζκφ 

φπνπ απαζρνινχληαη νη εζσηεξηθνί πειάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελφηεηα απηή 

πεξηιακβάλεη απφςεηο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο άιια θαη ην ζθνπφ πνπ 

δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θξίλνπλ ηα 

θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ πηζηεχνπλ φηη ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ηνπο δεηήζεθε λα απαληήζνπλ ζε κία θιίκαθα απαληήζεσλ απφ ην 1 

(Γηαθσλψ Απνιπηά) έσο ην 5 (πκθσλψ Απνιπηά) γηα ζπλνιηθά 5 δειψζεηο πνπ 

πηζαλφηαηα απνηεινχλ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. 

Η πξψηε δήισζε ζρεηίδεηαη κε ηελ άπνςε ησλ ππάιιεισλ γηα ην εάλ ε 

αμηνιφγεζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. ην 

Γηάγξακκα 6 κπνξνχκε λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ φπνπ γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πηζηεχεη φηη ε επίηεπμε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο. Όπσο θαίλεηαη ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 37% νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ ελψ ζε 

πνζνζηφ 22% φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα. Οπδέηεξε άπνςε εμέθξαζε ην 23% θαη νη 

αξλεηηθέο απαληήζεηο θπκάλζεθαλ ζε ρακειά πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 11% θαη ηνπ 

7%. Σα απνηειέζκαηα απηά απνδεηθλχνπλ φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο εζσηεξηθψλ 

ππαιιήισλ αληηιακβάλεηαη φηη ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί εμ αξρήο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 
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Γηάγξακκα 6: Δπίηεπμε πξνθαζνξηζκέλσλ ζηόρσλ 

 

Η δεχηεξε δήισζε ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

αθνξνχζε ζην θαηά πφζν ζπκθσλνχλ νη ζπκκεηέρνληεο, κε ηελ παξαδνρή φηη ε 

αμηνιφγεζή ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο 

θαζεθφλησλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηππψλνληαη 

ζην Γηάγξακκα 7, φπνπ ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δήισζε ζε πνζνζηφ ίζν κε ην 

38% φηη ζπκθσλεί κε ηε δήισζε απηή θαη ζε πνζνζηφ 35% φηη ζπκθσλεί απφιπηα. 

Αληίζεηα, νη αξλεηηθέο απαληήζεηο έιαβαλ κηθξά πνζνζηά ίζα κε ην 7% θαη ην 5%. Η 

ζεηηθή ηνπο απηή ζηάζε ζηε δήισζε δειψλεη φηη νη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ιακβάλεη ζεκαληηθά ππφςε ηεο ηελ νξζή 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ εξγαζίαο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. 
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Γηάγξακκα 7: Οξζή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηαθώλ θαζεθόλησλ 

 

Έλα αθφκα θξηηήξην πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ νη αηνκηθέο δεμηφηεηεο θαη νη 

ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 

δειψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηε δήισζε φηη ε αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζηηο 

δεμηφηεηεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ππαιιήινπ. Οη απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 8. Βάζε ησλ απαληήζεσλ απηψλ, ην 

38% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ δήισζε απηή θαη ην 33% φηη 

ζπκθσλεί απφιπηα. Οπδέηεξν δήισζε κφιηο ην 15%, ελψ νη απαληήζεηο Γηαθσλψ θαη 

Γηαθσλψ απφιπηα έιαβαλ πνιχ κηθξά πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 5% θαη 7% 

αληίζηνηρα. Όπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο δχν δειψζεηο, φπνπ θιήζεθαλ λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο νη εζσηεξηθνί πειάηεο, έηζη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 
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Γηάγξακκα 8: Αηνκηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο 

 

Σν επφκελν δήηεκα γηα ην νπνίν εμεηάζηεθε ε άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ 

αλαθέξεηαη ζην εάλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν εζσηεξηθφο πειάηεο. Σα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 9, απνδεηθλχνπλ φηη νη ππάιιεινη ζπκθσλνχλ κε κία 

ηέηνηα δήισζε ζε πνζνζηφ ίζν κε ην 37% ελψ ην πνζνζηφ φζσλ δήισζαλ φηη 

ζπκθσλνχλ απφιπηα θπκάλζεθε ζην 13%. Μία κηθξή κεηνςεθία κε πνζνζηφ ίζν κε 

ην 17% δήισζε ηελ αξλεηηθή ηεο ζηάζε ζε κία ηέηνηα δήισζε, ελψ ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 29% θπκάλζεθαλ νη νπδέηεξεο απαληήζεηο. Σα επξήκαηα απηά 

ππνδειψλνπλ φηη αλ θαη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ππάιιεισλ ζεσξνχλ ηνλ 

παξάγνληα ζπλαδειθηθέο ζρέζεηο ζεκαληηθφ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, 

παξφια απηά αξθεηνί ήηαλ θαη απηνί πνπ απάληεζαλ νπδέηεξα ζεσξψληαο ηνλ σο φρη 

θαη ηφζν ζεκαληηθφ παξάγνληα. 
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Γηάγξακκα 9: πλαδειθηθέο ζρέζεηο 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ θαηεγνξία ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο δεηήζεθε απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ εάλ ε αμηνιφγεζε 

ζηεξίδεηαη ζηε ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Οη απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απνηππψλνληαη ζην Γηάγξακκα 10, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

πιεηνςεθία εμέθξαζε ζεηηθή άπνςε ζε κία ηέηνηα δήισζε. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

απαληήζεηο «πκθσλψ Απφιπηα» θαη «πκθσλψ», έιαβαλ πνζνζηά ηεο ηάμεσο ηνπ 

40% θαη ηνπ 35% αληίζηνηρα. Αξθεηά κηθξφ ήηαλ ην πνζνζηφ πνπ εμέθξαζε αληίζεηε 

άπνςε θαζψο νη απαληήζεηο «Γηαθσλψ» θαη «Γηαθσλψ Απφιπηα» έιαβαλ κφιηο 11% 

θαη 4% αληίζηνηρα. χκθσλα κε ηα επξήκαηα απηά γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ αληηιακβάλεηαη ηε ζπλνιηθή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 

σο έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο. 
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Γηάγξακκα 10: πλνιηθή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά 
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6.3.1 Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο αμηνιόγεζεο; 

 

Η ππνθαηεγνξία απηήο ηεο ελφηεηαο αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ε θαηεγνξία 

απηή απαξηίδεηαη απφ 5 ζπλνιηθά δειψζεηο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο, 

γηα ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κέζα απφ 

κία θιίκαθα απαληήζεσλ απφ ην 1 (Γηαθσλψ Απνιπηά) έσο ην 5 (πκθσλψ 

Απνιπηά). 

Η πξψηε δήισζε αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο αθνξά 

ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ. Οη απαληήζεηο ησλ 

ππάιιεισλ απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 11, ζχκθσλα κε ην νπνίν έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 38%, δήισζε φηη ζπκθσλεί κε κία ηέηνηα δήισζε ελψ 

παξάιιεια έλα πνζνζηφ ίζν κε ην 15% φηη ζπκθσλεί απφιπηα. εκαληηθφ ήηαλ ην 

πνζνζηφ φζσλ θξάηεζαλ νπδέηεξε ζηάζε θαζψο θπκάλζεθε ζην 23% ελψ ην 

πνζνζηφ φζσλ δηαθψλεζαλ άγγημε ην 19%. Σα επξήκαηα απηά απνθαιχπηνπλ φηη 

ιίγν παξαπάλσ απφ ηνπο κίζνπο ππάιιεινπο πηζηεχνπλ φηη ε αμηνιφγεζε έρεη 

απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Πηζαλή εμήγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

απηνχ είλαη φηη κεγάινο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ δε ζεσξεί φηη ε αμηνιφγεζε 

απνηειεί έλα κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο, άιια ηελ αληηκεησπίδνπλ σο 

κία αξκνδηφηεηα ησλ πξντζηακέλσλ ε νπνία άπια πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί. 
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Γηάγξακκα 11: Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

ηε ζπλέρεηα αλαδήηεζεο ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα θξίλνπλ ηε δήισζε πνπ αλαθέξεη ην ζθνπφ ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο σο ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 12 θαζηζηνχλ 

ζαθέο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε απηή, θαζψο ην 

55% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε φηη ζπκθσλεί θαη ην 11% φηη ζπκθσλεί απφιπηα. 

Οπδέηεξε ζηάζε εμέθξαζε ην 22% ελψ κφιηο ζην 10% θπκάλζεθαλ νη απαληήζεηο 

φζσλ δηαθψλεζαλ κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. 
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Γηάγξακκα 12: Παξνρή πιεξνθόξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ 

 

Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εζσηεξηθψλ πειαηψλ, ζεσξεί φηη ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε παξνρή 

πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ νξηζκέλεο 

απνθάζεηο. Δπηπιένλ, αληηιακβάλεηαη φηη ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη 

πξαγκαηηθή αλάγθε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ δηελεξγνχληαη νη 

αμηνινγήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. 

Ο εληνπηζκφο ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ θαη ε βειηίσζε απηψλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ σο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο, απνηέιεζε αθφκα κία 

ππφζεζε ζηελ νπνία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Σα απνηειέζκαηα 

ησλ απφςεσλ ησλ ππαιιήισλ απνηππψλνληαη ζην Γηάγξακκα 13, φπνπ βάζε απηψλ 

ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% αλέξρνληαη νη απαληήζεηο φζσλ ζπκθσλνχλ κε απηήλ ηε 

δήισζε. Αληίζεηα, νη απαληήζεηο απηψλ πνπ δήισζαλ φηη δηαθσλνχλ αλήιζαλ ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 21%. Σα πςειά απηά πνζνζηά πνπ δειψλνπλ ηε ζχκθσλε 

γλψκε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ δήισζε είλαη δπλαηφ λα 

εξκελεπηνχλ σο κία ζεηηθή ζηάζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ην 

ξφιν ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο απηψλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπξφζζεηα, είλαη αξθεηά πηζαλφ νη ππάιιεινη λα 

δηαηεξνχλ απηήλ ηε ζεηηθή άπνςε απφ παξειζνχζεο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζαλ 
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αλαθνξηθά κε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη εληνπηζκνχ αδχλαησλ ζεκείσλ θαζψο θαη 

βειηίσζεο απηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 13: Δληνπηζκόο αδύλαησλ ζεκείσλ θαη βειηίσζε απηώλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

Η επφκελε δήισζε ζπλδέεη ην ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο κε ηελ παξνρή 

πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πξναγσγψλ. ην Γηάγξακκα 14 

απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απφςεσλ ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

παξαπάλσ δήισζε. ε πνζνζηφ ίζν κε ην 40% νη εξσηεζέληεο δειψζαλ φηη 

ζπκθσλνχλ κε κία ηέηνηα παξαδνρή θαη ζε πνζνζηφ 15% εμέθξαζαλ ηελ απφιπηε 

ζπκθσλία ηνπο. εκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ φζσλ δήισζαλ νπδέηεξε ζηάζε, ην 

νπνίν είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 25%, ελψ κηθξφ ήηαλ ην πνζνζηφ, ίζν κε 15%, φζσλ 

εμέθξαζαλ ηε δηαθσλία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά δειψλνπλ φηη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο κηζνχο ππάιιεινπο πνπ εξγάδνληαη ζε παξαξηήκαηα ησλ ΚΔΠ, πηζηεχνπλ φηη 

έλαο απφ ηνπ ιφγνπο πνπ δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη φηη 

πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα πξνβεί ε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ 

ή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο απαξαίηεηεο πξναγσγέο. 
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Γηάγξακκα 14: Παξνρή πιεξνθόξεζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πξναγσγώλ 

 

Η ηειεπηαία δήισζε ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο ησλ ππαιιήισλ 

ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ππνζηεξίδεη φηη ζθνπφο ηεο 

αμηφινγεο είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 15, φπνπ θαίλεηαη φηη 

ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ζχκθσλε κε απηήλ ηελ άπνςε, θαζψο ην 40% 

δήισζε φηη ζπκθσλεί ελψ ην 27% φηη ζπκθσλεί απφιπηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

παξαηεξνχκε φηη ε κεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ ίζν κε 11%, δήισζε φηη 

δηαθσλεί κε κία ηέηνηα δήισζε. Σα επξήκαηα απηά απνθαιχπηνπλ φηη αξθεηά 

κεγάινο βαζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο εξεπλάο, θαηαλνεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη έλαο ηξφπνο βειηίσζεο ησλ  παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ην ζεσξεί θαη σο έλα ζεκαληηθφ 

ζθνπφ ν νπνίνο νθείιεη λα ηίζεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 
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Γηάγξακκα 15: Η βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ 

 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ ζηεξίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ ζπλνιηθή εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε θαη ζηελ νξζή 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Δπηπξφζζεηα, ζεσξνχλ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο. Όζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, νη ζπκκεηέρνληεο πηζηεχνπλ φηη ε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε παξνρή 

πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ απνηεινχλ ηνπο βαζηθφηεξνπο 

ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη σο ζεκαληηθφο ζθνπφο 

ζεσξείηαη θαη ν εληνπηζκφο ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ θαη βειηίσζεο απηψλ κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο επηηπγράλνληαο θάηη ηέηνην, δηνξζψλνληαη 

πηζαλέο αδπλακίεο θαη ζθάικαηα ελψ παξάιιεια επηκνξθψλεηαη θαηάιιεια ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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6.4 Δθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο 

 

Η ηειεπηαία θαηεγνξία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη κία ζεηξά εξσηήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηα ΚΔΠ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα ζεκεηψζνπλ ην βαζκφ 

δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ηνπο (1- Γηαθσλψ Απφιπηα έσο 5-πκθσλψ Απφιπηα), 

αλαθνξηθά κε ηελ άπνςε πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη νη εζσηεξηθνί πειάηεο γηα ην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζηνλ νξγαληζκφ εξγαζίαο ηνπο. 

Η πξψηε εξψηεζε αθνξά ζην εάλ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα αδχλακα θαη ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πξνεγνχκελεο αμηνιφγεζεο 

ελφο εζσηεξηθνχ πειάηε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 16, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 32% 

επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο δηαθσλίαο θαη ηεο νπδέηεξεο ζηάζεο, «νχηε ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ». Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ην 24% ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν ζπκθσλεί ελψ ην 

10% αλέθεξε φηη δηαθσλεί απφιπηα. Δίλαη ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε φηη κφιηο ην 2% 

αλέθεξε φηη ζπκθσλεί απφιπηα κε απηήλ ηελ παξαδνρή. 

 

  

Γηάγξακκα 16: Αδύλακα θαη δπλαηά ζεκεία ηεο πξνεγνύκελεο αμηνιόγεζεο 
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Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ άπνςε 

εάλ ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο κειινληηθνχο 

ζηφρνπο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ. Παξαηεξψληαο ηα επξήκαηα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 

17, εληνπίδνπκε φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηφο καο, κε πνζνζηφ ίζν κε ην 34%, 

αλέθεξε φηη δηαθσλεί κε απηήλ ηελ παξαδνρή. Έπεηαη ην 29% ην νπνίν δε ζπκθσλεί 

αιιά θαη δε δηαθσλεί κε απηήλ ηελ άπνςε ελψ κφιηο ην 20% ηφληζε φηη ζπκθσλεί. 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη κε ζεκαληηθή δηαθνξά αθνινπζεί ην 12 ην νπνίν δηαθσλεί 

απφιπηα κε ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε ελψ κφιηο ην 5% ζπκθσλεί απφιπηα. 

 

Γηάγξακκα 17: Μειινληηθνί ζηόρνη ηεο απόδνζεο 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζή καο, νη εζσηεξηθνί πειάηεο νη νπνίνη απαξηίδνπλ ην 

δείγκα καο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ην εάλ ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ θάζε 

εξγαδνκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ. Οη εθηηκήζεηο ησλ επξεκάησλ καο παξνπζηάδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 18 φπνπ θαίλεηαη φηη ην 35% ηνπ δείγκαηφο καο νχηε ζπκθσλεί αιιά νχηε 

θαη δηαθσλεί κε απηήλ ηελ άπνςε. Έπεηαη ην 30% ηνπ δείγκαηφο καο ην νπνίν 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη δηαθσλεί ελψ ην 15% κνηξάδεηαη κεηαμχ ηεο ζπκθσλίαο 

θαη ηεο απφιπηεο δηαθσλίαο. Σν ελαπνκείλαλ 5% αλέθεξε φηη ζπκθσλεί απφιπηα κε 

ηελ άπνςε φηη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ θάζε αηφκνπ. 
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Γηάγξακκα 18: πγθεθξηκέλνη ζηόρνη ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

 

ην Γηάγξακκα 19, παξαηεξνχκε ηηο εθηηκήζεηο καο γηα ηελ άπνςε εάλ ε 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο απνηειεί έλαλ ηξφπν βειηίσζεο ηεο 

απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε. Όπσο θαίλεηαη, ην 34% ηνπ πιεζπζκνχ δηαθσλεί 

κε απηήλ ηελ άπνςε ελψ ην 25% εμέθξαζε νπδέηεξε άπνςε. Δπηπιένλ, ην 23% ηνπ 

ππφ κειέηε πιεζπζκνχ ηφληζε φηη ζπκθσλεί κε απηήλ ηελ παξαδνρή ελψ ην 11% 

δηαθσλεί απφιπηα ζε αληίζεζε κε ην 7% πνπ ζπκθσλεί απφιπηα. 

 

Γηάγξακκα 19: Σξόπνο βειηίσζεο ηεο απόδνζήο κνπ 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ εθηηκήζεψλ καο, θαηαιήγνπκε ζηελ 

ηειεπηαία άπνςε αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ε νπνία 

αθνξά ζηε ζχλδεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε. ην 

Γηάγξακκα 20 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζεκείνπ, κε ην 32% λα 

ζεκεηψλεη φηη ζπκθσλεί απφιπηα κε απηήλ ηελ άπνςε. Αθνινπζεί ην 27% ην νπνίν 

έρεη νπδέηεξε ζηάζε θαη κε κηθξή δηαθνξά αθνινπζεί ην 24% ην νπνίν ζεκείσζε φηη 

δηαθσλεί. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη αθξαίεο απαληήζεηο ηεο απφιπηεο δηαθσλίαο 

θαη ηεο απφιπηεο ζπκθσλίαο ζπγθεληξψζεθαλ ζηα πνζνζηά ηνπ 11% θαη ηνπ 6% 

αληίζηνηρα. 

 

Γηάγξακκα 20: ύλδεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

7.1 πκπεξάζκαηα 

 

Οη λέεο εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ζχλνιν ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη λα ιεηηνπξγήζεη πην 

απνδνηηθά θαη παξαγσγηθά. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο, απνηειεί ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.  

Η νξζή δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απνηειεί δηαδηθαζία κείδνλνο 

ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή πνξεία θαη ηελ εμέιημε θάζε νξγαληζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ φζν θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ, έηζη ψζηε 

ν νξγαληζκφο λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο θαη απνδνηηθφο. Η αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ ελφο νξγαληζκνχ, απνηειεί κία ζεκαληηθή εξγαζία γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ. Η πιεηνλφηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πξνβαίλνπλ ζηε δηελέξγεηα αμηνινγήζεσλ έηζη 

ψζηε λα εληνπηζηνχλ πηζαλέο αδπλακίεο θαη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

έηζη ψζηε λα πξνβνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηφζν ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ησλ εξγαδφκελσλ, θαζψο θαη ζε 

απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνζιήςεηο, απνιχζεηο θαη πξναγσγέο. 

Η πιεξνθφξεζε πνπ απνθηά ε δηνίθεζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο, 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα φζν θαη ηνπ δεκνζίνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζην δεκφζην ηνκέα 

ζεσξείηαη πην πεξηπινθή δηαδηθαζία απφ απηή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα εμαηηίαο ηεο 
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θχζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θνξέσλ, νη φπνηνη δε κεηαπσινχλ κία 

ππεξεζία ή έλα πξντφλ αιιά έρνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα ιακβάλεη ηε δένπζα 

ζεκαζία ζην δεκφζην ηνκέα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ηελ 

απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αληηδξάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο. Αξθεηά ζπρλά ηα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πξφθιεζε κίαο ζεηξάο ζπλαηζζεκάησλ θαη 

αληηδξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πην ζπρλά εμεηαδφκελν 

ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα βηψζεη θάπνηνο εξγαδφκελνο απφ ηε δηαδηθαζία απηή, 

είλαη ε ηθαλνπνίεζε. Έλα αμηνθξαηηθφ θαη δίθαην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ 

αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εξγαδφκελσλ είλαη δπλαηφ λα απμήζεη ην αίζζεκα 

ηθαλνπνίεζεο απηψλ θαη λα ηνπο σζήζεη λα εληείλνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο 

πξνζπάζεηεο ηφζν πξνο δηθφ ηνπο φθεινο φζν θαη πξνο ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο απηήο δηελεξγήζεθε κία εξεπλά κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε 82 εζσηεξηθνχο πειάηεο ησλ ΚΔΠ, κε 

απψηεξν ζθνπφ λα θαηαγξάθνπλ νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο. Η πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απνηειείηαη απφ 

εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηνλ ελ ιφγσ νξγαληζκφ πεξηζζφηεξν απφ κία 

δεθαεηία θαη είλαη πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Δπηπξφζζεηα, δήισζαλ φηη ηα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο δηελεξγνχληαη κε εηήζηα ή δηεηή ζπρλφηεηα. 

Οη εξγαδφκελνη βάζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζήο ηνπο ζηεξίδεηαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνιηθή 

εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε, ηελ νξζή δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη κε ηηο 

αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπο. ρεηηθά κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

δηελεξγείηαη ε ελ ιφγσ εξγαζία, ζεσξνχλ φηη θαηά θχξην ιφγν πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ παξνρή 

πιεξνθφξεζεο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αδχλαησλ 

ζεκείσλ θαη βειηίσζεο απηψλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα επξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζηνλ νξγαληζκφ 

απνθαιχπηνπλ φηη νη εξγαδφκελνη δελ είλαη πιήξσο ηθαλνπνηεκέλνη κε ην ζχζηεκα 
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αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμέιημε θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. 

χκθσλα κε φζα έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ζρνιηαζηεί, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη 

εξγαδφκελνη ησλ ΚΔΠ αληηιακβάλνληαη ηα θξηηήξηα βάζε ησλ νπνίσλ ζρεδηάζηεθε ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απηή. 

Όκσο, ε  εθαξκνγή ηεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη δελ ηνπο 

πξνζθέξεη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ζε δεηήκαηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

ΦΤΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Άνδρας 27 32,9 32,9 32,9 

Γσναίκα 55 67,1 67,1 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

25-35 4 4,9 4,9 4,9 

36-50 74 90,2 90,2 95,1 

50+ 4 4,9 4,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΜΟΡΦ.ΔΠΙΠΔΓΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Απόφοιτος Λσκείοσ 8 9,8 9,8 9,8 

ΑΕΙ/ ΤΕΙ 52 63,4 63,4 73,2 

Μεταπτστιακό 22 26,8 26,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2-5 έτη 1 1,2 1,2 1,2 

5-10 έτη 2 2,4 2,4 3,7 

>10 έτη 79 96,3 96,3 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 



 

77 

 

 

ΤΥΝ.ΑΞΙΟΛΟΓ. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 φορά το τρόνο 52 63,4 63,4 63,4 

Κάθε 2 τρόνια 30 36,6 36,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΔΠΙΣ.ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΔΝΩΝ ΣΟΥΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 6 7,3 7,3 7,3 

Διαφωνώ 9 11,0 11,0 18,3 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
19 23,2 23,2 41,5 

Σσμφωνώ 30 36,6 36,6 78,0 

Σσμφωνώ Απόλστα 18 22,0 22,0 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΟΡΘΗ ΓΙΔΚΠΔΡΑΙΩΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΔΡΓΑΙΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 6 7,3 7,3 7,3 

Διαφωνώ 4 4,9 4,9 12,2 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
12 14,6 14,6 26,8 

Σσμφωνώ 31 37,8 37,8 64,6 

Σσμφωνώ Απόλστα 29 35,4 35,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΣΙ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΣΙ ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ ΜΟΤ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 7 8,5 8,5 8,5 

Διαφωνώ 7 8,5 8,5 17,1 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
10 12,2 12,2 29,3 

Σσμφωνώ 31 37,8 37,8 67,1 

Σσμφωνώ Απόλστα 27 32,9 32,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΥΔΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ ΜΟΤ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 3 3,7 3,7 3,7 

Διαφωνώ 14 17,1 17,1 20,7 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
24 29,3 29,3 50,0 

Σσμφωνώ 30 36,6 36,6 86,6 

Σσμφωνώ Απόλστα 11 13,4 13,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 3 3,7 3,7 3,7 

Διαφωνώ 9 11,0 11,0 14,6 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
8 9,8 9,8 24,4 

Σσμφωνώ 33 40,2 40,2 64,6 

Σσμφωνώ Απόλστα 29 35,4 35,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ Α ΠΟΓΟΗ ΜΟΤ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 4 4,9 4,9 4,9 

Διαφωνώ 16 19,5 19,5 24,4 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
19 23,2 23,2 47,6 

Σσμφωνώ 31 37,8 37,8 85,4 

Σσμφωνώ Απόλστα 12 14,6 14,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΡΟ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 2 2,4 2,4 2,4 

Διαφωνώ 8 9,8 9,8 12,2 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
18 22,0 22,0 34,1 

Σσμφωνώ 45 54,9 54,9 89,0 

Σσμφωνώ Απόλστα 9 11,0 11,0 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΔΝΣΟΠΙΜΟ ΑΓΤΝΑΣΩΝ ΗΜΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΤΣΩΝ ΜΔΩ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 5 6,1 6,1 6,1 

Διαφωνώ 17 20,7 20,7 26,8 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
10 12,2 12,2 39,0 

Σσμφωνώ 28 34,1 34,1 73,2 

Σσμφωνώ Απόλστα 22 26,8 26,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 4 4,9 4,9 4,9 

Διαφωνώ 12 14,6 14,6 19,5 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
21 25,6 25,6 45,1 

Σσμφωνώ 33 40,2 40,2 85,4 

Σσμφωνώ Απόλστα 12 14,6 14,6 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΒΔΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 2 2,4 2,4 2,4 

Διαφωνώ 9 11,0 11,0 13,4 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
16 19,5 19,5 32,9 

Σσμφωνώ 33 40,2 40,2 73,2 

Σσμφωνώ Απόλστα 22 26,8 26,8 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΣΑ ΑΓΤΝΑΜΑ ΚΑΙ ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 8 9,8 9,8 9,8 

Διαφωνώ 26 31,7 31,7 41,5 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
26 31,7 31,7 73,2 

Σσμφωνώ 20 24,4 24,4 97,6 

Σσμφωνώ Απόλστα 2 2,4 2,4 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΣΟΤ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΣΟΥΟΤ ΑΠΟΓΟΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 10 12,2 12,2 12,2 

Διαφωνώ 28 34,1 34,1 46,3 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
24 29,3 29,3 75,6 

Σσμφωνώ 16 19,5 19,5 95,1 

Σσμφωνώ Απόλστα 4 4,9 4,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 12 14,6 14,6 14,6 

Διαφωνώ 25 30,5 30,5 45,1 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
29 35,4 35,4 80,5 

Σσμφωνώ 12 14,6 14,6 95,1 

Σσμφωνώ Απόλστα 4 4,9 4,9 100,0 

Total 82 100,0 100,0  

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΈΝΑΝ ΣΡΟΠΟ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 9 11,0 11,0 11,0 

Διαφωνώ 28 34,1 34,1 45,1 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
20 24,4 24,4 69,5 

Σσμφωνώ 19 23,2 23,2 92,7 

Σσμφωνώ Απόλστα 6 7,3 7,3 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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ΤΝΓΔΔΣΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΜΟΤ ΔΞΔΛΙΞΗ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Διαφωνώ Απόλστα 9 11,0 11,0 11,0 

Διαφωνώ 20 24,4 24,4 35,4 

Ούτε Σσμφωνώ  Ούτε 

Διαφωνώ 
22 26,8 26,8 62,2 

Σσμφωνώ 26 31,7 31,7 93,9 

Σσμφωνώ Απόλστα 5 6,1 6,1 100,0 

Total 82 100,0 100,0  
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