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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. Αηζζάλνκαη ινηπφλ ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ φζνπο κε βνήζεζαλ 

θαη κε ζηήξημαλ εζηθά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο.  

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο εξγαζίαο 

απηήο θ. Φψηε Βνχδα, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ γλψζε θαη εκπεηξία πνπ κνπ κεηέδσζαλ .  

Θα ήζεια ζεξκά λα επραξηζηήζσ ηελ Γηνίθεζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη,  γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ πξφζθεξαλ λα πξαγκαηνπνηήζσ ην φλεηξφ κνπ, 

ηξνπνπνηψληαο έηζη ην εξγαζηαθφ κνπ πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζσ λα 

παξαθνινπζήζσ ηα καζήκαηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο . Δπραξηζηψ νθείισ 

θαη ζηνπο ζπλαδέξθνπο κνπ γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο .  

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ ζα ήηαλ αδχλαηε ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαζψο θαη φινπο κνπ ηνπο θίινπο πνπ πίζηεςαλ ζε 

κέλα, κε ελζάξξπλαλ ζε θάζε ζηάδην ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη κε ¨αλέρηεθαλ ¨ηα 

ηειεπηαία απηά 2 ρξφληα !  

Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα εθθξάζσ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο, ηελ εζηθή θαη πιηθή ζηήξημε ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη γηα ηελ πίζηε ζηηο δπλαηφηεηέο κνπ.   
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα : << Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα >> απνηειείηαη απφ δχν κέξε θαη 

απνηππψλεη ηελ ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο . 

Σν πξψην θαη ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. 

Αξρηθά αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο πξνζσπηθνχ θαη Γηνίθεζεο αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη ηνπο θαη ηνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ κειέηε καο . 

ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη 

ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο, ηα βαζηθά κνληέια θαη νη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη, ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά 

αλαθχπηνπλ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ ηεο  αμηνιφγεζεο ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ρψξν ηεο Τγείαο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη ηελ 

Αμηνιφγεζε ηεο Απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα 

Σν δεχηεξν θαη εκπεηξηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη κία έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ 

ε νπνία απνζθνπεί ζηελ απνηχπσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη ηελ εχξεζε βέιηηζηψλ 

πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο . Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε νπνία 

δηελεξγήζεθε ζε ηέζζεξα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ απηή. 

Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειεί ηελ θαηαθιείδα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε 

θαη έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Πεξηιακβάλεη επίζεο πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο 

αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα . 
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ABSTRACT 
 

 

The theme of the following survey is << The process of assessment of employees' 

efficiency in Public Sector in Greece >>. It consists of 3 parts and it states the 

importance of employees' assessment who work in the public sector, particularly in 

Health Services. 

The first theoritical part involves a bibliographical survey both on the notion of 

assessment and the mechanism assessing employees' efficiency as well as its 

embodiment in Manpower Administration. In the beginning there is a further analysis 

on the concept of staff management being followed by its targets and how they 

constribute to this survey. Next the notion of assessing employees'efficiency is 

introduced as well as the aim of this assessment, the basic methods and the procedure 

usually enforced, along with the advantages and drawbacks this procedure may present 

to Health Organizations. A presentation of the importance of Assessment particularly in 

Health Services comes   next, and finally it is mentioned how all the above are enforced 

in Greek units.  

The second part of the project consists of a survey carried out through a 

questionaire which aims to show the procedures regarding the assessment of employees' 

efficiency that nowadays take place in Health Units as well as a search regarding the 

reasons which influence their effectiveness and also finding means for practical 

valuation. 

The third and final part constitutes the conclasion of this particular survey and 

compires the results and conclusions gathered from this survey which was held in four 

public hospitals.In addition, suggestions of improving the procedure of assesing and 

valuating employees' effectiveness and efficiency in Health Services and in Greek 

public sector are mentioned . 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

Δπραξηζηίεο  

Πεξίιεςε 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ  

Καηάινγνο Γηαγξακκάησλ 

Καηάινγνο Πηλάθσλ 

Δηζαγσγή  

 

 

Α΄ΜΔΡΟ  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ Ζ ΔΝΧΜΑΣΧΖ 

ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Δ ΑΤΣΖΝ  

 

1.1 Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο πξνζσπηθνύ θαη Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πόξσλ 

1.1.1  Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ πόξσλ 

1.1.2  Πεξηερόκελν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

1.1.3  Οη ζηόρνη ησλ Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

1.1.4  Ζ ζπκβνιή ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ζηελ κειέηε καο 

 

1.2  Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

1.2.1  Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε θαη ζύληνκε Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε 

1.2.2  ηόρνη Αμηνιόγεζεο 

1.2.3  Βαζηθά κνληέια θαη κέζνδνη αμηνιόγεζεο  

1.2.4  Πξνβιήκαηα αμηνιόγεζεο 

1.2.5  Ζ αμηνιόγεζε από ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

1.3 . Ζ Αμηνιόγεζε ζηελ Τγεία 

1.4 Ζ Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη ε Αμηνιόγεζε ηεο Απόδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα. 

 

 

Β΄ΜΔΡΟ  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Ζ ΔΡΔΤΝΑ  

 

2.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

2.2 Παξνπζίαζε Ννζνθνκείσλ 

2.3 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

2.3.1 Σν δείγκα  

2.3.2 Δξγαιείν έξεπλαο 

 

 

Γ΄ΜΔΡΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  
 



6 

3.1  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ –ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 

 

Γηάγξακκα 1: Φχιν 

Γηάγξακκα 2: Ζιηθία  

Γηάγξακκα 3:Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

Γηάγξακκα 4: Θέζε εξγαζίαο 

Γηάγξακκα 5: Έηε εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκφ 

Γηάγξακκα 6: Έηε εξγαζίαο ζηελ ίδηα ζέζε 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

Πίλαθαο 1- Αληηθεηκεληθνί θνπνί  ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη κάιηζηα ζε πεξίνδν πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο. Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ είλαη απνηέιεζκα θαηάιιειεο 

αμηνπνίεζεο πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ  

Σε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε έλαλ νξγαληζκφ αλαιακβάλεη ε 

Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ), ε νπνία κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ, επνπηηθφ, 

εθηειεζηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ θη επηηειηθφ ξφιν ηεο θαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ δηνίθεζεο 

κεξηκλά γηα ηελ αθεξαηφηεηα «ελφο ζχλζεηνπ ςπρνινγηθνχ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ δχν 

κεξψλ, ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, ηα νπνία εμαξηψληαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ην έλα απφ ην άιιν θαζψο έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν ηελ επηβίσζε ηεο 

επηρείξεζεο» (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003:27).  

Οη πγεηνλνκηθέο κνλάδεο ραξαθηεξίδνληαη σο ζπζηήκαηα εληάζεσο εξγαζίαο γη’ 

απηφ θαη ε άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη αλζξσπνθεληξηθή, ψζηε ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία λα είλαη απφξξνηα ηθαλνπνηεκέλνπ παξαγσγηθνχ 

πξνζσπηθνχ. Ζ δηαπίζησζε ηεο απφδνζεο ησλ επαγγεικάησλ πγείαο δηελεξγείηαη κε 

ηελ ηαρηηθή αμηνιφγεζή ηνπο.  

Ζ αμηνιφγεζε εξγαδνκέλνπ (Performance Appraisal) πνπ απνηειεί βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) αθνξά ηελ «αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί» 

((Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003:23).  

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο εξγαδνκέλνπ ζπληζηά ζχλζεην θη απαηηεηηθφ 

εγρείξεκα γηα λα εμαρζνχλ αιεζή θη αμηνπνηήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Ζ πνιππινθφηεηα 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαηαδεηθλχεηαη απφ ηηο πνιππνίθηιεο κεζνδνινγίεο θη απφ ηελ 

αδπλακία ρξεζηκνπνίεζεο απφιπησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαζψο νη ζπλζήθεο ζε θάζε νξγαληζκφ είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ηδηαίηεξεο 

φπσο ζηηο κνλάδεο πγείαο.  

Πξφζθαηα, ζηα πιαίζηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα ν 

νπνίνο είλαη απνδέθηεο απζηεξήο θξηηηθήο γηα ιαλζαζκέλε θαηαλνκή θη αμηνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, κεηαξξπζκίζηεθε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, φπσο απηφ είρε θαζηεξσζεί κέζσ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π/Γ 318/1992 θαη 

ηέζεθαλ ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4250/2014. Ζ ζέζπηζε αλψηαηνπ πνζνζηνχ 

ππαιιήισλ αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο πνπ πξνέβιεπε ην λέν θαζεζηψο πξνθάιεζε 
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πιήζνο αληηδξάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθθξάζηεθε είηε ζπληνληζκέλα δηακέζνπ 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ είηε κε δεκνζηεχκαηα θαη θαηαγγειίεο. 

Ζ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ φπνπ απηή πθίζηαηαη είλαη έλα 

ακθηζβεηνχκελν-ακθηιεγφκελν δήηεκα θη έρεη πξνθαιέζεη θαηά θαηξνχο δηαθσλίεο θαη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη δηνηθήζεσλ θαη παξά ην αλαγλσξηζκέλν 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ εηζαγσγή λφκσλ πεξί αμηνιφγεζεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα, αθφκα θαη 

ζήκεξα παξαηεξείηαη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ θελφ θαη έιιεηςε εξγαιείσλ εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλσλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ ζα επηηξέπεη ηελ κέηξεζε, αμηνιφγεζε θη 

εξκελεία ηεο αμηνιφγεζεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.   
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Α΄ΜΔΡΟ  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. Ζ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ Ζ ΔΝΧΜΑΣΧΖ 

ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Δ ΑΤΣΖΝ  

 

1.1. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο πξνζσπηθνύ θαη Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Πόξσλ 

 

Δίλαη πιένλ γεληθά απνδεθηφ φηη νη βαζηθνί παξάκεηξνη επηηπρίαο κηαο 

επηρείξεζεο φπσο ε ρξήζε ηερλνινγίαο, ε ζηξαηεγηθή, νη δηαδηθαζίεο, ε θνπιηνχξα θαη 

ε ηθαλφηεηα ζπλερνχο κάζεζεο εμαξηψληαη απφ ηνπο θαηάιιεινπο «ζσζηνχο 

αλζξψπνπο». Έηζη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο κεηαζρεκαηίδεηαη απφ θφζηνο 

(παξαδνζηαθή αληίιεςε) ζε ζηξαηεγηθφ πφξν (ζχγρξνλε αληίιεςε) (Ηνξδάλνγινπ , 

2008).  

Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) απνηειεί 

αλαπφζπαζηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ θαη ζηνρεχεη ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν άξηζηνο 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζην ζχλνιφ ηνπο (Μνπδά-Λαδαξίδε, 

2013).  

1.1.1  Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ πόξσλ  

 

Χο επηζηήκε θαη νξγαλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ε Γηνίθεζε πξνζσπηθνχ 

εκθαλίζηεθε κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα . πλαληάηαη ζην έξγν ηνπ 

Ακεξηθαλνχ Φ.Σαίεινξ, κεραληθφο ζηηο ΖΠΑ, «Αξρέο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο» 

(1911) κε ηελ νλνκαζία Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ή Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ 

φπνπ εηζάγεη πξσηνπνξηαθέο ηδέεο δηνίθεζεο. 

Κάλνληαο κειέηεο «ρξνλνθηλεζηνκεηξίαο» θαηέιεμε ζε πξνηάζεηο πνπ είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκία ρξφλνπ θαη δπλάκεσλ, πξάγκα πνπ σθέιεζε ηηο 

επηρεηξήζεηο. Γεκηνπξγήζεθε ηφηε ην θίλεκα ηεο Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο, πνπ 

πξνζπάζεζε λα δηαηππψζεη θαλφλεο γεληθήο ηζρχνο γηα ζέκαηα φπσο ν ζρεδηαζκφο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ν έιεγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ, θηι. 

Σελ ίδηα επνρή νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα νξγαλψλνπλ πην ζπζηεκαηηθά ηε 
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ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ. Σα δεηήκαηα πνπ θπξίσο ηνπο απαζρνινχζαλ 

ήηαλ ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη νη ακνηβέο, κε απνηέιεζκα ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Γηνίθεζεο λα δηαδερζεί ε πξνζέγγηζε ησλ «Αλζξσπίλσλ ρέζεσλ» 

(1924-50) κε θχξην εθπξφζσπν ηνλ Elton Mayo ν νπνίνο ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ηεο 

ςπρνθνηλσληνινγίαο ηεο εξγαζίαο απνδεηθλχνληαο κε πεηξάκαηα ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ παξαθίλεζεο – ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο 

ηεο παξαγσγήο (Ηνξδάλνγινπ,2008).  

Μεηέπεηηα θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960, εκθαλίζηεθε ην θίλεκα ησλ 

Δπηζηεκψλ ηεο πκπεξηθνξάο. κε θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηνλ Maslow, ηνλ Argyris, ηνλ 

Mc Cregor θαη ηνλ Likert. Σν θίλεκα έδσζε έκθαζε ζε ζέκαηα παξαθίλεζεο, εγεζίαο 

θαη ζπγθξνχζεσλ θη αλέδεημε ην ράζκα ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

νξγάλσζεο (Υαηδεπαληειή,1999).  

ηα ηέιε ηνπ 1970 ε Γηνίθεζε Πξνζσπηθνχ κεηνλνκάδεηαη ζε Γηνίθεζε 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαζψο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο αλαγλσξίδεηαη σο θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια θαη λα απνδψζεη νθέιε 

(Ηνξδάλνγινπ, 2008).Ζ ΓΑΠ αληηκεησπίδεη ην πξνζσπηθφ φρη σο θφζηνο, αιιά σο 

«πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν». θαη κάιηζηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζην νπνίν ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα επελδχεη.  

ε έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηηο εμειίμεηο ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηελ 

νπνία ζπκκεηείρε θαη ε Διιάδα (1993, 1996, 2000, 2004) δηαπηζηψζεθε φηη ε ΓΑΠ 

ζηελ Διιάδα θαζηεξψλεηαη επξέσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (Παπαιεμαλδξή & 

Μπνπξαληάο (2003). Οη Παπαιεμαλδξή &Μπνπξαληάο (2003) πξνέβιεπαλ επνίσλν ην 

κέιινλ ηεο ΓΑΠ εθφζνλ πξνζαλαηνιηζηεί ζε ζηξαηεγηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ θη 

αλαπηπμηαθφ ξφιν θαη πεξηνξίζεη ην δηαρεηξηζηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ξφιν.  

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (Βαμεβαλίδνπ θαη 

Ρεθιείηεο, 2008) είλαη:  

1) Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ 

πεξηγξαθή ή αλάιπζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

2) Ζ εμεχξεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ.  

3) Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ.  

4) Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ 
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αμηνιφγεζεο.  

5) Ζ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ.  

6) Ζ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξά ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν φζν θαη ηελ πνηφηεηα ζ’ απηφλ.  

7) Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ακνηβέο, ηηο άδεηεο θ.ι.π.  

 

1.1.2  Πεξηερόκελν ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 

Σν πεξηερφκελν ηεο ΓΑΠ κηαο επηρείξεζεο, απνηειείηαη απφ ηηο εμήο επηκέξνπο 

ιεηηνπξγίεο: 

1. Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ: 

Αθνξά ηνπο ηξφπνπο εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ κε 

θπξηφηεξεο ελέξγεηεο : ηνλ έιεγρν ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ πξφβιεςε αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ  αλάιπζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο ζρέζεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο θαη ηελ θαηάζηξσζε 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειιείςεσλ ζε ζηειέρε 

2. Πξνζιήςεηο : 

Πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέιθπζε, επηινγή θαη εγθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζηελ 

επηρείξεζε θαζψο επίζεο θαη ηηο πεγέο άληιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην ζχζηεκα 

επηινγήο, θαη ηελ νκαιή εγθαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζηηο δηάθνξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

3. Δθπαίδεπζε - Αλάπηπμε θαη Καζνδήγεζε : 

Αζρνιείηαη κε ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ θαηάξηηζε γεληθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ. Σα ζηειέρε αλαιακβάλνπλ ηελ εμάζθεζε 

ησλ πθηζηακέλσλ, ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο, ηελ ελαιιαγή ηνπο θαη 

επηινγή ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, θαη ηηο άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνεηνηκαζία ηνπ γηα αλάιεςε ζέζεσλ κε 

πεξηζζφηεξεο επζχλεο. 

4. Αμηνιφγεζε : 

Ζ Γηεχζπλζε πξνζσπηθνχ αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο 

θνηλνπνηεί ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα. 
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5. Μεηαζέζεηο – Πξναγσγέο : 

πληνλίδεη ηηο κεηαζέζεηο-πξναγσγέο αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο, ηηο    επηζπκίεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηα πξνζφληα ηνπ . 

6. Πνιηηηθή ακνηβψλ-ππνθίλεζε : 

Δηζάγεη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο έξγνπ. Ο θαζνξηζκφο ηεο δνκήο ησλ ακνηβψλ είλαη 

έξγν ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Ζ Γηνίθεζε πξνζσπηθνχ εξεπλά ηα ζέκαηα 

ακνηβψλ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πξνηείλεη αλαζεψξεζε απμήζεσλ ή θαη 

νινθιεξσηηθή αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ακνηβψλ . 

7. Χθειήκαηα εξγαδνκέλσλ : 

Φξνληίδα γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπληάμεσλ, αζθαιίζεσλ, θαη ηαηξηθήο θαη 

λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο εξγαδνκέλσλ. Απνδεκηψζεηο αζζέλεηαο, αλεξγίαο, 

δάλεηα, θνηλσληθά θαη ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα. 

8. Πεηζαξρηθά κέηξα- απνιχζεηο: 

Πεηζαξρία: εθπαίδεπζε γηα απφθηεζε ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλεο κε ηνπο 

θαζνξηζκέλνπο  θαλφλεο δηαγσγήο ή ηηκσξία ησλ παξαβαηψλ. Ζ Γ.Π. δηαηππψλεη 

ηνπο  θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Γελ εθαξκφδεη ηηο πνηλέο ρσξίο έγθξηζε ηνπ 

δηεπζπληή.    

9. Τγεία- Πξφιεςε αηπρεκάησλ: 

Ηαηξηθή εμέηαζε θαηά ηελ πξφζιεςε, πεξηνδηθή εμέηαζε, θαξκαθείν, πξψηεο 

βνήζεηεο, καζήκαηα  πγηεηλήο, πξφιεςε αηπρεκάησλ. 

10. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο : 

ρέζεηο ζπλδηθαιηζκνχ θαη δηνίθεζεο. Ο ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ ελεξγεί σο 

ππεχζπλνο ηεο νκάδαο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ην ζσκαηείν θαη αληηπξφζσπνο ηεο 

αλψηαηεο εγεζίαο ηεο επηρείξεζεο. πκβνπιεχεη γηα ηηο ππεξσξίεο, ηηο  

κεηαζέζεηο θαη απνιχζεηο, θαη βνεζά ζηελ  επίιπζε δηελέμεσλ θαη επηθνηλσλία 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε δηνίθεζε. 

11. Έξεπλα «γλσκψλ» θαη ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ.: 

Δίλαη ε έξεπλα γχξσ απφ ηα αλζξψπηλα πξνβιήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε 

δηάζεζε γηα απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ ε πξφβιεςε γηα δηνηθεηηθή επηηπρία, ε 

ζσζηή επηθνηλσλία, ε νκαδηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ εξγαζία θ.α. Καζήθνλ ηνπ 

ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ,λα εθαξκφζεη ηα πνξίζκαηα κηαο ηέηνηαο έξεπλαο. (Α. 
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Μπνπξαληάο-Α. Βάζεο, 1999)  

 

1.1.3  Οη ζηόρνη ησλ Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 

Κχξηνη ζηφρνη ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη  ε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ε βειηίσζε πνηφηεηαο & παξαγσγηθφηεηαο, ε ηήξεζε ησλ 

λνκηθψλ & θνηλσληθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε & αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

Δηδηθφηεξα ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθήο ζπλεηζθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζηελ επηρείξεζε κε ηξφπνπο πνπ είλαη 

ζηξαηεγηθά, εζηθά θαη θνηλσληθά απνδεθηνί. Οη αλζξψπηλνη πφξνη θαζνξίδνπλ ηελ 

επηηπρία θάζε νξγαληζκνχ. Ζ βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπλεηζθνξάο είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή ψζηε αθφκα θαη ε πην κηθξή επηρείξεζε λα ρξεηάδεηαη έλα εμεηδηθεπκέλν 

ηκήκα πξνζσπηθνχ. Σν ηκήκα πξνζσπηθνχ ππάξρεη γηα λα ππνζηεξίμεη ηα ζηειέρε θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

θέξεη ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ επηρείξεζε εηο πέξαο ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη αλακθίβνια λα έρεη ζηφρνπο. Οη ζηφρνη ηνπ ηκήκαηνο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, εμηζνξξνπνχλ ηηο πξνθιήζεηο ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε φζν γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηελ θνηλσλία θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο (Παπάλεο, 

Δ.& Ρφληνο ,2005). 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα θαηαηάμνπκε ηνπο ζηφρνπο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

1) Οξγαλσζηαθνί ζηόρνη. Σν ηκήκα πξνζσπηθνχ ππάξρεη γηα λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ επηρεηξεζηαθή επίδνζε. Οπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ ησλ ζηειερψλ ηεο. Όπσο έρεη δηαηππσζεί, ην ηκήκα πξνζσπηθνχ 

ππάξρεη γηα λα ππεξεηεί ην ππφινηπν ηνπ νξγαληζκνχ. 

2) Λεηηνπξγηθνί ζηόρνη. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζην θαηάιιειν επίπεδν ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ κε ζσζηή νξγάλσζή ηνπ νδεγεί ζηελ άζθνπε ζπαηάιε πφξσλ Οη πφξνη 

ζπαηαινχληαη φηαλ ην ηκήκα πξνζσπηθνχ είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν νξγαλσκέλν 

απφ φηη ρξεηάδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

3) Κνηλσληθνί ζηόρνη. Σν ηκήκα πξνζσπηθνχ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

θνηλσληθέο θαη εζηθέο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο κεηψλνληαο θπζηθά ηηο αξλεηηθέο 
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ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. 

4) Πξνζσπηθνί ζηόρνη. Σν ηκήκα πξνζσπηθνχ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα επηηπγράλνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, απφ ηε ζηηγκή βέβαηα 

πνπ νη πξνζσπηθνί απηνί ζηφρνη απμάλνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ 

επηρείξεζε. Οη πξνζσπηθνί ζηφρνη ησλ εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα επηηπγράλνληαη θαζψο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ θηλεηνπνηνχληαη νη εξγαδφκελνη θαη απνθηνχλ θίλεηξν γηα λα 

πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν. 

 

1.1.4  Ζ ζπκβνιή ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ ζηελ κειέηε καο  

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε αλάπηπμε ηεο ΓΑΠ ζηελ Διιάδα ππήξμε ξαγδαία 

θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξφια απηά κηα κεγάιε κεξίδα επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ θεξδνζθνπηθψλ θαη κε, αγλφεζαλ απηή ηελ παγθφζκηα ζα ιέγακε αλάγθε 

θαη ηάζε κε απνηέιεζκα είηε είλαη ζήκεξα πξνβιεκαηηθνί, είηε έρνπλ δηαθφςεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Παξάιιεια, έλα άιιν ηκήκα επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ 

απνδείρζεθε ηδηαίηεξα δπλακηθφ θαη επηηπρεκέλν. 

Ζ πξνζήισζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο ηεο απνηπρίαο ή ηεο επηηπρίαο αληίζηνηρα ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ.  

Ζ ΓΑΠ είλαη έλαο ηδηαίηεξνο επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα ηα 

ηειεπηαία πελήληα ρξφληα θαη ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη ζπλερψο. Ο δπλακηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ κάλαηδκελη θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα ζπκβάιιεη αδηαιείπησο ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θέξεη ηελ ΓΑΠ ζηελ πξψηε γξακκή φζνλ 

αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηνπο.  Ζ ΓΑΠ είλαη κηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Μάλαηδκελη, ηεο νπνίαο ε ζεκαζία ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Μάλαηδκελη πνπ έδσζε ην Διιεληθφ θέληξν παξαγσγηθφηεηαο ην 1961, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν: Μάλαηδκελη είλαη ε νξγάλσζε θαη θαηεχζπλζε ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ( Θενδσξάηνο 1999). 

Παξαηεξνχκε ζπλεπψο φηη νη αλζξψπηλνη πφξνη απνηεινχλ ηνλ έλα απφ ηνπο δχν 

παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε πξνθεηκέλνπ ην κάλαηδκελη, λα 

πεηχρεη ηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία ζηνρεχεη ε επηρείξεζε.  

Ζ εγγχεζε γηα ηελ δηαρξνληθή επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο (εθ' φζνλ γίλεηαη 
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"νξζνινγηθή" ρξεζηκνπνίεζε ελεξγεηψλ θαη πφξσλ) είλαη κηα ηδηφηεηα ε νπνία 

απνθηάηαη κέζα απφ καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο (εθπαίδεπζε) θαη απφ ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο φπσο απηνί ηέζεθαλ εμ αξρήο . Ζ πιήξε νξγάλσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο θάζε ζέζεο εξγαζίαο θαη ν ζπλερήο έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη 

ην κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ . 

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηελ ζπκβνιή ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζηε κειέηε 

καο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη  ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα απνζαθελίζεη ζε πνην βαζκφ 

ζα βνεζνχζε, ζηελ δηαρξνληθή επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα 

απαηηεηηθφ θαη ζπλερψο βειηηνχκελν πεξηβάιινλ, ε εηζαγσγή ελφο ζχγρξνλνπ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη 

πψο «δέλεη» ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε δηνίθεζε 

αλζξσπίλσλ πφξσλ. Ζ εξεχλα απηή ζα βνεζήζεη λα αλαθαιχςνπκε: 

1. ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εηζαγσγή ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε θάζε επηρείξεζε θαη νξγαληζκφ 

2. ηη απνηειέζκαηα ζα θέξεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

3. νη βειηηψζεηο πνπ ζα γίλνπλ πφζν ζα αιιάμνπλ ην ηνπίν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο 

εξγαζίαο είλαη λα απνζαθελίζνπκε ηα εμήο: 

1. Ση είλαη ε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη  κε ηη αζρνιείηαη; 

2. Ση είλαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ;  

3. Ση ζεκαίλεη «αμηνιφγεζε» γηα ηνλ εξγαδφκελν; 

4. Ση ζεκαίλεη «αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο » γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ; 

5. Πψο ζπλδένληαη νη έλλνηεο δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη αμηνιφγεζε;  

 

 

1.2. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

1.2.1 Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε θαη ζύληνκε Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε 

 

 Ζ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ 
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ηδησηηθφ ηνκέα, είλαη έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα, πνπ θαηά θαηξνχο έρεη πξνθαιέζεη 

δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εξγνδνηψλ θαη ππαιιήισλ.  

ηελ πξαθηηθή ηεο δηάζηαζε ε αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά σο κηα 

θξηηηθή έθθξαζε ηνπ αηφκνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ή ηα πξντφληα πνπ ζπλαληά ζηελ 

θνηλσληθή ηνπ δσή (Rea-Dickins & Germaine, 1992).  

ην ιεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο ηνπ Α.Π.Θ. (1999) ν νξηζκφο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη «ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο, ηεο ζεκαζίαο, ηεο πνηφηεηαο ελφο 

πξάγκαηνο κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα». Σα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο πεξηγξάθνληαη 

ζαθέζηεξα ζην ιήκκα αμηνινγψ. «Αμηνινγψ, κε θξηηήξηα ππνθεηκεληθά ή 

αληηθεηκεληθά [ζεκαίλεη] πξνζδηνξίδσ ηελ αμία, ηε ζεκαζία, ηελ πνηφηεηα ελφο 

πξάγκαηνο ζπγθξίλνληάο ην κε άιια φκνηα».  

Ο Scriven (1991) επηζεκαίλεη πσο ε αμηνιφγεζε απνηειεί κελ αξραία πξαθηηθή, 

αιιά σο επηζηεκνληθφ πεδίν είλαη λέν. «Αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο αμίαο ελφο αληηθεηκέλνπ» (Scriven, 1991). Ο νξηζκφο απηφο απνηειεί ηνλ πην 

ζπλνπηηθφ θαη γεληθφ νξηζκφ. Ο ίδηνο ρξεζηκνπνίεζε φξνπο νη νπνίνη πξέπεη λα 

αλαιπζνχλ γηα λα αλαδεηρζεί ε πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηελ πνηθηιία ησλ 

κνξθψλ θη εθδνρψλ ηεο αμηνιφγεζεο ζ’ έλαλ νξηζκφ.  

Ζ αμηνιφγεζε παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο θη νξίδεηαη αλάινγα κε ηα επηζηεκνληθά 

πιαίζηα ζηα νπνία εθαξκφδεηαη.  

ηελ ςπρνινγηθή αμηνιφγεζε ν ςπρνιφγνο θαιείηαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο 

απφ πνιιέο πεγέο κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε γλσζηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

(Κνπιάθνγινπ, 2013).  

«Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, 

θαηά ηελ νπνία δηεξγαζίεο, ζπζηήκαηα, άηνκα, κέζα, πιαίζηα ή απνηειέζκαηα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ κεραληζκνχ εθηηκνχληαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη κέζα, 

θαη πξνθαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο» (Γεκεηξφπνπινο, 1999).  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο εξγαδνκέλσλ είλαη κηα επίζεκε εθηίκεζε ηνπ έξγνπ 

ησλ ππαιιήισλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (Παπάλεο & Ρφληνο, 2007). Ζ 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζε κηα επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ εκπίπηεη ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ.  

Όπσο πξναλαθέξακε ε αμηνιφγεζε απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κηα βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ. Με ηε ιεηηνπξγία απηή 
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ζπζηεκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ, θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη θαηαγξάθεηαη 

κε άκεζν θη εληαίν ζπγθξίζηκν ηξφπν ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο νξγάλσζεο, 

εθφζνλ φκσο πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ρσξίο ηηο νπνίεο ε έλλνηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηξεβιψλεηαη: 

 Αλαγθαία είλαη ε δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ πξνζνληνινγίσλ θαη εληχπσλ φπνπ ζα 

θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά νη απαηηήζεηο θαη ηα θαζήθνληα θάζε ζέζεο εξγαζίαο, 

φπσο επίζεο θαη ε ειάρηζηε απαηηνχκελε απφδνζε θαη ε κέγηζηε επηζπκεηή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δίλαη ν θαηάιιεινο ηξφπνο λα απνθεπρζεί ε κεηαθχιεζε 

θαη αιιεινεπηθάιπςε επζπλψλ, θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη θπξίσο ηνπο 

ειιεληθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα . 

 Ζ αμηνιφγεζε επηπξφζζεηα κε ηα αληηθεηκεληθά- ζπκπεξηθνξηζηηθήο κνξθήο 

θξηηήξηα, πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε θαη ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα 

θαη ηνπο θνηλσληθν- ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο (π.ρ απηνεθηίκεζε, 

νηθνγελεηαθά θαη θνηλσληθά δίθηπα) πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ . 

 Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ κηζζνχ, 

ηελ παξνρή αδεηψλ θαη λα ζπλδεζεί κε ηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη ε ζπληζηακέλε πνξηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απηναμηνινγήζεηο, αμηνινγήζεηο πθηζηακέλσλ, ζπλαδέιθσλ θαη αλσηέξσλ, απφ 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο δηαζηάζεηο κηα πιεζψξαο κεηαβιεηψλ, πνπ ζα είλαη είηε 

άκεζεο θαη ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν είηε έκκεζεο θαη ζα αθνξνχλ παξάπιεπξεο 

δεμηφηεηεο, φπσο επηθνηλσλία, εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, νκαδηθφηεηα, 

δεκηνπξγηθφηεηα θ.ι.π. 

 Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα κε ιακβάλεη ππφςε ππνθεηκεληθέο θξίζεηο θαη 

απζαίξεηεο δηαπηζηψζεηο θαη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

απφδνζεο θαη φρη επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο (θαηλφκελν ην νπνίν παξαηεξείηαη 

θπξίσο ζε δεκφζηνπο θνξείο φπνπ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κηα θνξά ηνλ ρξφλν). 

 Ζ αμηνιφγεζε νθείιεη λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο κε γλψζεηο 

θνηλσληθήο ή αλζξσπηζηηθήο θαηεχζπλζεο θαη θξηηήξηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα, 

ηα νπνία ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο  ζηφρνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ θαη ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. 

Παξφιν πνπ ε επίζεκε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ μεθίλεζε 70 κε 80 ρξφληα πξηλ, αλεπίζεκα ζηε 
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βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε εληνπίδεηαη θαη ζε πξνγελέζηεξνπο αηψλεο. Ο θηιφζνθνο 

Sin Yu πνπ έδεζε ηνλ 3ν αηψλα κ. Υ. ζηελ Κίλα θαηεγνξνχζε ηνπο αμηνινγεηέο πνπ 

εξγάδνληαλ ζηε δπλαζηεία ησλ Wei φηη αληί λα αμηνινγνχλ κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

πξνζφληα (Patten (1977) ρξεζηκνπνηνχζαλ ππνθεηκεληθά θξηηήξηα εκπάζεηαο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Vallance,1999). 

Πιεξνθνξίεο επίζεο γηα ηελ πξψηκε ζέζπηζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο βαζηζκέλα 

ζηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ παξέρεη έλα άξζξν πνπ δεκνζίεπζε ην 

Απνγεπκαηηλφ Σαρπδξνκείν ηνπ Γνπβιίλνπ ην 1640 ( Huber & Fuller 1998). 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη απφ ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη κεηά, ν ηξφπνο 

αμηνιφγεζεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο απφδνζεο. χκθσλα κε ηνλ Spriegel (1962) ν ζπληειεζηήο πνπ 

θαζφξηδε ην βαζκφ απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ ε ζπλνιηθή ηνπο παξνπζία 

ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Πξνγελέζηεξεο ελδείμεηο απνδνηηθφηεηαο ιακβάλνληαλ ππφςε 

θαη ζπλππνινγίδνληαλ ζηελ ζθηαγξάθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνθίι. 

Μεηέπεηηα ην 1950 ζρεδηάζηεθε έλα λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο βαζηδφκελν ζηε 

δηνίθεζε βάζεη ζηφρσλ ην νπνίν, εθηφο απφ ηνλ ζαθή ζρεδηαζκφ ζηφρσλ πνπ ηνπο 

θάλεη πιένλ λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη, κεηξήζηκνη, ρξνληθά πξνζδηνξηζκέλνη θαη λα 

απνηεινχλ κέξνο ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο, αλαηξέπεη ηηο ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο πνπ είραλ δηακνξθσζεί φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ βαζκνινγεηή.  

Αλ θαη ην παξαπάλσ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αμηφπηζην, παξφια απηά παξνπζηάδεη θαη νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα. Ζ πνιππινθφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ απαηηεί πςειφ βαζκφ εξγαζηαθήο 

αλάιπζεο γηα λα νξηζζνχλ πνηεο δηαζηάζεηο απφδνζεο κεηξνχλ ηνπο επθηαίνπο ζθνπνχο 

(Murphy & Cleveland, 1995). Δπίζεο ρξεηάδνληαη πςειά επίπεδα δηαρεηξηζηηθήο 

δέζκεπζεο θαη ρξφλνο γηα λα επηηεπρζεί ε αιιαγή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζθέςεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ (Patten, 1977). 

Ζ απαίηεζε γηα αθξηβή κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο νδήγεζε ηνπο 

Smith & Kendall ζε έλα ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν βαζηδφκελν ζηηο εξγαζηαθέο 

ζπκπεξηθνξέο (BARS). Δπίζεο νη Blanz & Ghiselli δεκηνχξγεζαλ κηα λέα θιίκαθα, 

κειεηψληαο ηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά κέζσ παξαηήξεζεο (MSS) (Latham & 

Wexley, 1977). Παξφια απηά απφ ηελ εκπεηξηθή ηνπο εθαξκνγή δηαπηζηψζεθε φηη αλ 

θαη ην BARS νδεγνχζαλ ζε πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα απφ ην MSS, σζηφζν θακία 

κέζνδνο απφ κφλε ηεο δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηελ αλάγθε γηα αθξηβέο κεηξήζεηο. 

Με ηνλ θαηξφ ινηπφλ γίλεηαη θαλεξφ φηη ην θξίζηκν ζηνηρείν ζε θάζε κέηξεζε 
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αμηνιφγεζεο είλαη εθηφο απφ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ε 

απφδνζε ηνπ βαζκνινγεηή. Σν 1980 πξαγκαηψζεθε ε κεγάιε αιιαγή κέζα απφ ηελ 

γλσζηαθή επαλάζηαζε ζηελ έξεπλα ηεο αμηνιφγεζεο πξνηείλνληαο γλσζηαθά κνληέια 

ζηελ πξνζπάζεηα λα εξκελεχζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ αμηνινγεηψλ. 

Σν 1887 (Petrie (1950), εθαξκφζηεθαλ νη αμηνινγήζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ζηηο Ζ.Π.Α. φπσο αλαθέξεηαη ζην Vallance,1999). Οη ζχγρξνλνη κέζνδνη αμηνιφγεζεο 

αλαγλσξίδεηαη φηη απνηεινχλ δπηηθή πξαθηηθή, παξφιν πνπ ηψξα εκθαλίδεηαη ζην 

ξεπεξηφξην ησλ δηνηθήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν ηφζν ζε αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 

 

1.2.2 ηόρνη Αμηνιόγεζεο  

 

Ο πξσηαξρηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία θάζε νξγαληζκνχ θαη επηρείξεζεο απνηειεί ε ζπκβνιή ηεο ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ηαπηφρξνλα ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ. Γηακέζνπ ηεο αμηνιφγεζεο ε δηνίθεζε αληιεί 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιήςε δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ πνπ σο απνηέιεζκα 

ζα έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη άξα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο.  

Δηδηθφηεξα, ν αληίθηππνο ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ εξγαδφκελν, έρεη εμεηαζηεί ζε 

ζρέζε κε ηηο πέληε πηζαλέο ρξήζεηο ηεο (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληά, 2003). Ο 

θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ απφδνζεο θαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη νη δχν πξψηεο 

ρξήζεηο ελψ ε ηξίηε αθνξά ηε ζχλδεζε ακνηβήο θαη απφδνζεο. Ζ ηέηαξηε ρξήζε έρεη 

ζρέζε κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, ελψ ε πέκπηε έρεη λα θάλεη κε ην 

ζχζηεκα πξνζέιθπζεο θη επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

χκθσλα επίζεο κε ηνπο  Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο (2004), ε αμηνιφγεζε 

επηβάιιεηαη γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο, νη νπνίνη εθθξάδνπλ θαη αληίζηνηρνπο ζηφρνπο:  

α) Σε δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο εξγαδνκέλνπ αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπ ζηε ζέζε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί.  

β) Σελ αλαθάιπςε αθαλνχο δπλακηθνχ ζηνπο εξγαδφκελνπο.  

γ) Σελ αλαγλψξηζε ελφο έξγνπ κε ζεκαληηθή αμία.  

δ) Σνλ εληνπηζκφ πεξηζσξίσλ βειηίσζεο κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε ηνκείο πνπ 
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ιεηηνπξγνχλ κε απνδνηηθά.  

ε) Σε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο.  

ζη) Σελ ππνθίλεζε θη ελεξγνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

απνδνηηθφηεξε εξγαζία.  

δ) Σελ θαηαγξαθή κηαο ζέζεο εξγαζίαο κε ηδηαηηεξφηεηα.  

ε) Σελ βειηίσζε ζρέζεσλ πξντζηακέλσλ θαη πθηζηακέλσλ.  

ζ) Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπλδέζεη ην χςνο ηεο ακνηβήο αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ.  

η) Με ηελ αμηνιφγεζε κπνξεί λα επέιζεη ιχζε ηεο εξγαζίαο γηαηί ν εξγαδφκελνο 

παξαβίαδε ηνπο θαλφλεο ή δελ απέδηδε επαξθψο (Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο, 2004).  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε θαη ηελ άπνςε ησλ Randell et all (1972) 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Γεκεηξηάδεο, 2006) ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη ζθνπνί ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαληψληαη ζε φιεο ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ζην 

ζχλνιφ ηνπο. Αλεμάξηεηα απ’ ην βαζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζρέδην ηεο 

αμηνιφγεζεο απηνί απνβιέπνπλ:  

α) ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ, έθηαθησλ γεγνλφησλ θαη 

πξναγσγψλ απ’ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ.  

β) ηελ θαηάζηξσζε πιάλσλ εξγαζίαο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ.  

γ) ηελ επίηεπμε ππεξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

δ) ηελ αλαθάιπςε αλεπαξθεηψλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζή ηνπο 

ε) ηελ επηβεβαίσζε φηη νη ππάιιεινη επηηπγράλνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη θηλνχληαη κε 

βάζε ηα νξγαλσηηθά πξφηππα.  

ζη) ηελ αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ κε ηελ επηβνιή πνηλήο ή επαίλνπ.  

δ) ηελ αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο θη ακνηβαηφηεηαο ησλ ππαιιήισλ σο απφξξνηα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο.  

ε) ηνλ έιεγρν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη επίζεο νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί  ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ζχκθσλα κε ηνλ Chelladurai, (1990) 
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Πίλαθαο 1 :Αληηθεηκεληθνί θνπνί  ηεο Αμηνιόγεζεο ηεο Απόδνζεο 

Αληηθεηκεληθνί Σθνπνί  ηεο Αμηνιόγεζεο ηεο Απόδνζεο  

Δηνηθεηηθνί Σθνπνί Αλαπηπμηαθνί Σθνπνί  

 Παξνρή αλαηξνθνδόηεζεο ζηνπο 

πθηζηάκελνπο, ώζηε λα γλσξίδνπλ 

πνπ βξίζθνληαη ζρεηηθά κε ηελ 

απόδνζε ηνπο θαη ηελ 

πξνζδνθώκελε από ηελ δηνίθεζε 

απόδνζή ηνπο, θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

απόδνζε άιισλ ππαιιήισλ (ζε 

ζπγθξίζηκν επίπεδν). 

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο 

θαζνδήγεζεο ζηνπο 

πθηζηάκελνπο ώζηε λα 

βειηηώζνπλ ηελ απόδνζή ηνπο 

θαη λα αλαπηύμνπλ ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπο κειινληηθά.  

   

 Αλάπηπμε έγθπξσλ ζηνηρείσλ 

αληακνηβήο (κηζζόο θαη επίδνκα), 

ιήςε  απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξναγσγή ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ θαη ηελ παξνρή ηξόπσλ 

κεηαβίβαζεο/γλσζηνπνίεζεο/θνηλν

πνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

απνθάζεσλ. 

 Αλάπηπμε νξγαλσζηαθήο 

δέζκεπζεο κέζσ ηεο 

ζπδήηεζεο ησλ επθαηξηώλ 

ζηαδηνδξνκίαο θαη ηνπ 

πξνγξακ-καηηζκνύ ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο.  

   

 Παξνρή βνεζείαο ζην δηεπζπληή, 

ώζηε λα ιακβάλεη απνθάζεηο 

δηαηήξεζεο θαη απαιιαγήο ζε 

ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ  θαη λα  πξνεηδνπνηεί 

ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ γηα  ηελ 

αλεπαξθή απόδνζε ηνπο. 

 

 Παξαθίλεζε ησλ πθηζηακέλσλ 

κέζσ ηεο αλαγλώξηζεο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο.  

 Ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ 

πξντζηακέλνπ – πθηζηακέλσλ.    

 Εληνπηζκόο ησλ 

κεκνλσκέλσλ θαη 

νξγαλσηηθώλ πξνβιεκάησλ.  

Πεγή : (Chelladurai, 1999) 

 

Πέξα ησλ παξαπάλσ απφςεσλ θαη κε βάζε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε, ν ζθνπφο 

ηεο αμηνιφγεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ έιεγρν, 

ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πνπ πξνηάζζνπλ ηε ζπγθξηηηθή βαζκνινγία ησλ 

αμηνινγνχκελσλ. Οη πξντζηάκελνη θαηέρνπλ ηε ζέζε θξηηή θη εζηηάδνπλ ζηελ 

παξειζνχζα απφδνζε, ελψ νη εξγαδφκελνη αλαπηχζζνπλ ξφινπο ακπληηθνχο θη 

αληηδξαζηηθνχο κε απνηέιεζκα ε αμηνιφγεζε λα παίξλεη κηα ζέζε ηππηθήο δηαδηθαζίαο 

(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003).  
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Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ αμηνιφγεζε απφδνζεο έρεη αλαπηπμηαθφ 

ραξαθηήξα θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε φρη ηφζν ζηελ εθηίκεζε ηνπ παξειζφληνο ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ αιιά πην πνιχ ζηελ ελδπλάκσζε κειινληηθψλ επηδφζεσλ ε νπνία ζα 

επέιζεη κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαζνδήγεζε, ηε δηφξζσζε παξεθθιίζεσλ απφ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηελ επαλαπιεξνθφξεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδπλάησλ 

ζεκείσλ ηνπ (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2003  

 

1.2.3 Βαζηθά κνληέια θαη κέζνδνη αμηνιόγεζεο  

Με κεγάιε επθνιία ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κία ηππηθή, απερζήο θαη ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί ηελ δαπάλε πνιιψλ αλζξσπνσξψλ πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί θαη ε νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ 

αμηνινγνχκελσλ θαη αμηνινγεηψλ θαη ηελ αθνξκή γηα επηθνηλσληαθά πξνβιήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ . 

Οη ιφγνη πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ αμηνιφγεζε ζε ηξνρνπέδε, φπσο 

αλαθέξεη ν Lee (1996 ), είλαη:  

 ε έιιεηςε ζπλερνχο ειέγρνπ,  

 ε έιιεηςε ζχκπξαμεο ησλ ππαιιήισλ,  

 ε κε αλαγλψξηζε ηεο θαιήο απφδνζεο.  

Καζνξηζηηθφ ινηπφλ ξφιν παίμεη ν νξζφο ηξφπνο επηινγήο, αλάπηπμεο θαη ρξήζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ψζηε λα κελ έρεη ραξαθηήξα παξαπνηεηηθφ, απηαξρηθφ, 

θαηαρξεζηηθφ θαη ηειηθά αληηπαξαγσγηθφ.  

Οη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο κεζφδσλ αμηνιφγεζεο είλαη: νη αληηθεηκεληθέο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα πνπ πέηπρε ν αμηνινγνχκελνο, φπσο ν φγθνο 

παξαγσγήο, ν αξηζκφο ησλ απνπζηψλ θαη άιια αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ ππνδεηθλχνπλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θαη νη ππνθεηκεληθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

εθηηκήζνπλ ηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη απνηειέζκαηα θαη νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ αλζξψπηλε θξίζε θαη είλαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, δηφηη γηα λα εθαξκνζηνχλ δελ είλαη απαξαίηεην λα 

παξάγεηαη έλα θπζηθφ θαη κεηξήζηκν πξντφλ, Παπαιεμαλδξή (2008). 

Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ είλαη νη αθφινπζεο:  

 Μέηξεζε Παξαγσγήο. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ 
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βηνκεραλία θαη κεηξάεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ν εξγαδφκελνο θαη ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ ειαηησκαηηθψλ. ηελ πεξίπησζε απηή βέβαηα ππάξρεη βέβαηα ν 

θίλδπλνο ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα λα νθείινληαη ζηελ θαθή πνηφηεηα ηεο πξψηεο 

χιεο . 

  Πσιήζεηο ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο . Ζ κέζνδνο απηή κεηξάεη ηνλ ζπλνιηθφ φγθν 

παξαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν αμηνινγνχκελνο. Δίλαη κία κέζνδνο πνιχ επηξξεπήο 

ζε ζηξεβιψζεηο εμαηηίαο πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ δίλαηε λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα, αιιά θαη νπζηαζηηθψλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο.  

  Πξνζσπηθά ζηνηρεία εξγαδνκέλνπ, φπσο ν αξηζκφο απνπζηψλ ή 

θαζπζηεξήζεσλ. Δίλαη δεδνκέλα πνπ δίλαηε λα απνηειέζνπλ πιηθφ κεζφδνπ 

αμηνιφγεζεο. Μηα ζεηξά απνπζηψλ ιφγσ αζζέλεηαο, βέβαηα δελ θαηαδεηθλχνπλ έλαλ κε 

παξαγσγηθφ ππάιιειν, γη’ απηφ ε κέζνδνο απηή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά 

κε ηελ απφδνζε.  

Οη ππνθεηκεληθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο είλαη :  

 πγθξηηηθέο κέζνδνη .Ζ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πξνζσπηθνχ είλαη ε απιή κέζνδνο ζηελ νπνία φινη νη ππάιιεινη ζπγθξίλνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη θαηαηάζζνληαη κε γλψκνλα ηελ ζπλνιηθή ηνπο απφδνζε. Παξαπιήζηα κέζνδνο 

είλαη ε θαηάηαμε ζε δεπγάξηα, φπνπ φινη νη αμηνινγνχκελνη ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη 

ν αμηνινγεηήο μερσξίδεη ηνλ θαιχηεξν απφ ην θάζε δεπγάξη . Ζ αμηνιφγεζε ζε δεπγάξηα 

είλαη πην πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα, αιιά επηηπγράλεη πην αμηφπηζηε θαηάηαμε απφ φηη ε 

απιή. Σέινο, ε επηβεβιεκέλε επηινγή είλαη κηα ζπγθξηηηθή κέζνδνο πνπ θαηαηάζζνληαη 

νη ππάιιεινη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο νκάδεο αλά επίπεδν απφδνζεο. 

Γειαδή, πξέπεη ν αμηνινγεηήο λα εληάμεη γηα παξάδεηγκα ην 10% ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

θάησ ηνπ απνδεθηνχ επίπεδν απφδνζεο, ην 10% ζε επίπεδν απφδνζεο πνπ ρξήδεη 

βειηίσζεο θ.ν.θ.  

  Απφιπηα πξφηππα απφδνζεο. Ο θάζε αμηνινγνχκελνο θξίλεηαη κε βάζε θάπνηα 

απφιπηα πξφηππα απφδνζεο. Σέηνηα πξφηππα είλαη νη γξαθηθέο θιίκαθεο θαηάηαμεο, ν 

ζηαζκηζκέλνο θαηάινγνο θαη ηα θξίζηκα πεξηζηαηηθά. ηηο γξαθηθέο θιίκαθεο 

θαηάηαμεο ν αμηνινγεηήο βαζκνινγεί ηνλ αμηνινγνχκελν κε έλα βαζκφ απφδνζεο, απφ 

κε ηθαλνπνηεηηθφο έσο άξηζηνο. Ο ζηαζκηζκέλνο θαηάινγνο είλαη κηα ιίζηα απφ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλαληψληαη ή φρη ζηνλ αμηνινγνχκελν. Ο αμηνινγεηήο θξίλεη ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδφκελνπ θαη απηά θαηαηάζζνληαη κε ηελ 
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αλάινγε βαξχηεηα θαη ζηάζκηζε. Κξίζηκα πεξηζηαηηθά είλαη έλα εκεξνιφγην πνπ θξαηά 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ν αμηνινγεηήο θαη θαηαγξάθεη ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Απαηηεί πνιχ 

ρξφλν απφ ηνλ αμηνινγεηή ψζηε λα ηεξεζεί απηφ ην εκεξνιφγην, αιιά κπνξεί λα θαλεί 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ, ζπλδπαζηηθά κε 

θάπνηα αθφκα κέζνδν αμηνιφγεζεο.  

 Καηλνηφκεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο. Ζ θπξηφηεξε κέζνδνο αμηνιφγεζεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε δηνίθεζε κε ζηφρνπο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ αμηνινγνχκελνπ κε ηνλ αμηνινγεηή απφ θνηλνχ. Ζ ζπκκέηνρε ηνπ 

αμηνινγνχκελνπ ζηελ ζηνρνζεζία απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν βειηίσζεο ηεο απφδνζεο 

ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε κε βνήζεηα εξγαζηαθψλ ςπρνιφγσλ είλαη κία επίζεο ζχγρξνλε 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ε νπνία εζηηάδεηαη ζηηο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

αμηνινγνχκελσλ, κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, ςπρνινγηθψλ ηεζη θαη ειεχζεξεο 

ζπδήηεζεο. 

 

1.2.4 Πξνβιήκαηα αμηνιόγεζεο  

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

κηα ζπλερή θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία κε πνιιέο πξνυπνζέζεηο θαη επθξηλείο ζθνπνχο ε 

νπνία φκσο φηαλ δελ είλαη αξθνχλησο δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή, ππάξρεη ν θίλδπλνο 

λα εθπέζεη ηεο αμίαο ηεο θαη λα κεηαβιεζεί είηε ζε κηα δηαδηθαζία ξνπηίλαο είηε ζε 

εξγαιείν άζθεζεο πίεζεο απφ ηελ εξγνδνζία πξνο ηνπο πξντζηακέλνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή πσο αλαθέξεη θαη ν Piggot- Irvine (2003) ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  

Απηφ είλαη ηδηαίηεξα αιεζέο θαη έληνλν θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηελ 

Διιάδα, ηεο νπνίαο ε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα, βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε γξαθεηνθξαηηθέο- ηεξαξρηθέο θαηαλνκέο 

αξκνδηνηήησλ θαη ππάξρεη έληνλε αιιεινεπηθάιπςε επζπλψλ . Δπηπιένλ λα 

επηζεκάλνπκε φηη φπσο ε κε ζσζηή αμηνιφγεζε ζηεξείηαη πνηλήο κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν θαη ε ζσζηή αμηνιφγεζε ζηεξείηαη αληακνηβήο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

θίλεηξν γηα κέγηζηε πξνζπάζεηα απφ κέξνπο θάπνηνλ αμηνινγεηψλ γηα ζσζηή 

αμηνιφγεζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο(Harris,1994). 

Έηζη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη ην πνηφο ζα δηελεξγήζεη ηελ αμηνιφγεζε θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 
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εθαξκφζεη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο .Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο θαη νξγαληζκνί 

πηζηεχνπλ φηη δελ ρξεηάδεηαη θαλείο θάπνηα ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε γηα λα κπνξέζεη λα 

αμηνινγήζεη θάπνηνλ. Όκσο ηφζν ε ίδηα ε αμηνιφγεζε, φζν θαη ε κεηαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηνλ εξγαδφκελν ψζηε λα ηνλ σζήζεη λα πξνβεί ζε ζεηηθέο ελέξγεηεο 

είλαη πξντφλ κεγάιεο πξνζπάζεηαο θαη εθπαίδεπζεο (Zedeck et al, 1982, Woehr & 

Huffcutt, 1994) θαη θαηά ηελ γλψκε κνπ εθφζνλ ν αμηνινγεηήο ιεηηνπξγεί σο φξγαλν 

κέηξεζεο. πξέπεη λα πηζηνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ινηπφλ πνπ ε 

ηαπηφηεηα ηνπ αμηνινγεηή δεκηνπξγεί θφβν ζηνπο πθηζηακέλνπο αιιά θαη αλαζθάιεηα 

ζηνπο πξντζηάκελνπο είλαη ε χπαξμε ησλ παξαθάησ θαηλνκέλσλ : 

1. Σν θαηλφκελν ηεο νηθεηφηεηαο (Dopplganger Effect), φπνπ νη αμηνινγεηέο 

αμηνινγνχλ επλντθφηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο 

ίδηνπο ηνπο αμηνινγεηέο (Παπαλήο-Ρφληνο,2007). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε νκνηφηεηα 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ αμηνινγνχκελνπ θαη αμηνινγεηή επηθέξεη ζεηηθή 

ζηξέβισζε ηεο βαζκνινγίαο . Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ βξίζθεηαη ζηελ 

αιινίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο έζσ- νκάδαο. 

2. Σν θαηλφκελν ηνπ θσηνζηέθαλνπ (Halo Effect) (Guilford, 1954), είλαη ε 

έκθαζε ζε έλα κνλαδηθφ θξηηήξην δειαδή ε εμηδαλίθεπζε ιφγσ θάπνηαο αξεηήο κε 

απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη επαξθήο δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ κεηαμχ ηνπο. 

Γειαδή ε ηάζε λα ζεσξνχληαη νη εκθαλίζηκνη ππάιιεινη σο έθησλ πξνηέξσλ 

απνδνηηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί είλαη θπξίσο ν θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη θαηά ηεο 

θξίζεο. Ο ιφγνο είλαη φηη απηφ επεξεάδεη ηελ θξίζε ηνπ θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά, 

π.ρ. επεηδή έλαο ππάιιεινο είλαη επγεληθφο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο αζζελείο ν 

αμηνινγεηήο επεξεάδεηαη θαη έρεη ζην κπαιφ ηνπ φηη είλαη θαη απνηειεζκαηηθφο ζηηο 

εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλεη ή φηη είλαη θαη ηππηθφο ζηηο ψξεο πξνζέιεπζεο-απνρψξεζεο 

πνπ ελδερνκέλσο ν ππάιιεινο λα κελ είλαη) (Παπαλήο & Ρφληνο, 2007). 

3. Σν θαηλφκελν Veblen (Dotfam, 1961) ή . ιάζνο ηνπ κέζνπ φξνπ (error of 

central tendency), είλαη ε ηάζε ησλ αμηνινγεηψλ λα είλαη ζην κέζν ηεο θιίκαθαο ψζηε 

λα κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα  ππνηηκήζνπλ ή ππεξηηκήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ πνιινί αμηνινγεηέο πξνηηκνχλ λα επηιέγνπλ 

κεζαίεο ηηκέο θαηά ηηο θξίζεηο ηνπο είλαη ην φηη ν ίδηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αηηηνινγήζεη κία αθξαία ζπκπεξηθνξά. Βέβαηα ζε αληίζεζε κε απηφ παξαηεξείηαη θαη ν 

αληίζεην θαηλφκελν ηεο ππεξβνιηθήο απζηεξφηεηαο ή ππεξβνιηθήο επηείθεηαο: ηελ 

πεξίπησζε απηή ν θξηηήο είλαη ηδηαίηεξα επηεηθήο ή απζηεξφο ρσξίο φκσο ην έλα ή ην 

άιιν λα απνηππψλεη ηελ αιήζεηα.  

4. Σν θαηλφκελν Mathew Effect ( Gabris & Mitchell 1989) ην νπνίν ζπκβαίλεη 
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θαηά ηελ αμηνιφγεζε φηαλ ν ππάιιεινο ιακβάλεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα θάζε ρξφλν. Σν 

θαηλφκελν απηφ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη, αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ζθιεξά 

πξνζπαζεί ν ππάιιεινο, νη πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο ηεο απφδνζήο ηνπ ζα 

πξνθαηαιακβάλνπλ ηηο κειινληηθέο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα βειηίσζε. 

Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ αμηνινγεηέο νη νπνίνη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο κε δπλακηθνχο εξγαδφκελνπο θαη λα ραιάζνπλ ηελ θαιή ζρέζε πνπ έρνπλ 

κε ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπο, δίλνπλ αλαθξηβείο αμηνινγήζεηο( Heifetz & Laurie, 1997 ). 

Βέβαηα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν λα είζαη 

αληηθεηκεληθφο κε θάπνηνλ πνπ ζπλαλαζηξέθεζαη θαζεκεξηλά ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη 

γηα κε ζεηηθή θξίζε φπσο επίζεο φηη ν αμηνινγεηήο κπνξεί λα «παξαζπξζεί» απφ 

πξφζθαηα δεδνκέλα ιφγσ ηνπ φηη επηθξαηνχλ ζηελ κλήκε ηνπ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν αλαθνξηθά κε ην πφζν κεξνιεπηηθφο, κπνξεί λα είλαη 

θάπνηνο παίδεη θαη ε πξνζσπηθή πξνδηάζεζε ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε έξεπλα ησλ Heneman, Greenberger and 

Anonyou (1989), ζε ζαξάληα δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο ε νπνία έδεημε φηη νη 

πθηζηάκελνη ζε θαζέλαλ απφ απηνχο δηαρσξίδνληαλ ζε δχν νκάδεο ηνπο εληφο θιίθαο 

θαη ηνπο εθηφο θιίθαο. Με άιια ιφγηα, νη πξντζηάκελνη ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο 

έηεηλαλ λα επλννχλ νξηζκέλνπο πθηζηακέλνπο ζπλερψο κέζα απφ ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ακνηβψλ θαη πξναγσγψλ. Αληίζεηα, νη ππάιιεινη πνπ βξίζθνληαλ εθηφο 

θιίθαο ήηαλ εθηφο ηνπ θχθινπ εκπηζηνζχλεο ησλ πξντζηακέλσλ θαη δελ παξνπζίαδαλ 

ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ θνπιηνχξα ηνπ θάζε αμηνινγεηή αλαθνξηθά κε ηελ ζεκειηψδε ζεκαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο απνηειεί έλαλ αθφκα παξάγνληα κεξνιεςίαο Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη 

πνιιέο θνξέο ζθφπηκν πξνηνχ εηζαρζεί έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζε κηα επηρείξεζε ή 

έλαλ νξγαληζκφ, λα πξνεγείηαη κηα πεξίνδνο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζα βνεζήζεη 

ηα αξκφδηα ζηειέρε λα αληηιεθζνχλ θαη λα πεηζζνχλ γηα ηνπο ζηφρνπο ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αμηνινγεηή είλαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ δηεμαγσγήο αμηνιφγεζεο. Ο θάζε 

πξντζηάκελνο ζα πξέπεη λα ζεσξεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο δελ είλαη έλα 

απνκνλσκέλν γεγνλφο αιιά κία ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. εμάκελν) ή ζε θάπνην κεηαβιεηφ 

δηάζηεκα ιφγσ ζπλζεθψλ (π.ρ. νινθιήξσζε ελφο έξγνπ). Γηφηη φηαλ πιεζηάδεη ε ψξα 

ηεο αμηνιφγεζεο ηφηε ν αμηνινγεηήο αξρίδεη λα ζπκάηαη ελέξγεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Πσο είλαη φκσο δπλαηφλ λα ζπκάηαη 
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ηη ζπκβαίλεη κε ηνλ θαζέλα ρσξηζηά θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ρσξίο λα θξαηάεη 

ζεκεηψζεηο;(DeNisi et al, 1983). Δπίζεο ε επαλαπιεξνθφξεζε ησλ ππαιιήισλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε θαη φρη απιά 

κηα θνξά ηνλ ρξφλν. 

Έλα αθφκα πξφβιεκα ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο φισλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί είλαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

αμηνιφγεζεο (γηαηί αμηνινγνχκε) θαη  ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επηδφζεσλ πνπ ζα 

αμηνινγνχληαη θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία απηέο ζα αμηνινγνχληαη (ηη αμηνινγνχκε) 

φπσο επίζεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο/αμηνιφγεζεο (πσο 

αμηνινγνχκε). 

Σν έληππν αμηνιφγεζεο απνηειεί έλα επηπξφζζεην πξφβιεκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο. Σν γεγνλφο φηη ην ίδην έληππν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παληειή έιιεηςε 

αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην φηη φια ηα πεδία ηεο 

θφξκαο αμηνιφγεζεο έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ ιακβάλνπκε 

αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα . 

Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ φηη γηα λα κπνξέζεη έλαο νξγαληζκφο 

αιιά θαη νη εξγαδφκελνη λα απνθνκίζνπλ ηα νθέιε ηεο αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο. Με άιια ιφγηα ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλν 

θαη ζαθέο, απνδεθηφ απφ ηνπο αμηνινγνχκελνπο θαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνπηζηία 

θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Θα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη λα εληνπίδεη πεδία 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξάιιεια, νη αμηνινγεηέο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο, αλάιπζεο αιιά θαη θαζνδήγεζεο. Δμίζνπ αλαγθαία 

θξίλεηαη ε θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο απνδνρήο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο απφ 

ηνπο αμηνινγνχκελνπο ψζηε λα ηχρεη ηελ απαξαίηεηε απνδνρή.  

 

1.2.5 Ζ αμηνιόγεζε από ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

Οη ζηάζεηο θαη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

αμηνιφγεζεο έρνπλ δηεξεπλεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη θχξηα αηηία φπσο 

ππνζηεξίδεη θαη ν Sudin (2011) είλαη πσο ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα πνιινχο ιφγνπο, κε 

ζεκαληηθφηεξνπο απφ απηνχο ην γεγνλφο φηη νη αληηδξάζεηο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξν 
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πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην φηη νη ζηάζεηο 

απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε ζεσξεηηθά ζπλδένληαη κε θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

απνδνρήο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηηπρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο.  

Γεληθφηεξα, νη αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί ζηηο αληηδξάζεηο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, πξνο ηε δνκή ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ πξνθχπηεη (Levy & Williams, 2004). Οη 

Keeping & Levy (2000) ππνζηεξίδνπλ πσο ε εμέηαζε ησλ ζηάζεσλ απηψλ είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο, ελψ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εμεηάδνληαη είλαη νη αληηιήςεηο γηα 

ηα ιάζε κέηξεζεο, ην βαζκφ κεξνιεςίαο, ηελ αθξίβεηα ηεο θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ 

απφδνζε θαη ηελ επάξθεηα ηνπ αμηνινγεηή. 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, φηη  ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αμηνιφγεζε έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο παξά κε ηνλ 

αμηνινγεηή. Οη αμηνινγνχκελνη δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ αμηνινγεηή ή 

ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ κία ελδηάκεζε αμηνιφγεζε ψζηε λα γλσξίδνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πεξηζψξην βειηίσζεο ηνπο. Ο Grote (1996) 

επηζεκαίλεη πσο ζπρλά νη εξγαδφκελνη είλαη απξφζπκνη λα αμηνινγεζνχλ γηαηί έρνπλ 

ιίγεο επθαηξίεο λα εκπιαθνχλ θαη λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία. 

Δπίζεο ε επηθνηλσλία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παίξλεη ν αμηνινγνχκελνο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ έλαλ αθφκα αξλεηηθφ παξάγνληα . Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ δελ παξέρεηαη αθξηβήο πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο ή φηαλ νη εξγαδφκελνη δε γλσξίδνπλ πσο κεξηθέο δηαζηάζεηο ηεο απφδνζεο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα κία ζεηηθή αμηνιφγεζε (Fletcher, 2001). Δπηπιένλ είλαη 

πηζαλφλ ν αμηνινγεηήο λα πηέδεη ηνλ αμηνινγνχκελν λα γίλεη βηαζηηθά ε ζπλέληεπμε  

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα ηνπ ζηεξεί ηελ δπλαηφηεηα ζσζηήο 

ελεκέξσζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί  (Olson, 1981). Μάιηζηα, ζεκαληηθφ είλαη θαη 

ην δήηεκα ηεο παξνρήο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ζρεηηθά κε 

ηε βειηίσζε ηεο κειινληηθήο απφδνζεο.  

Δπηπιένλ ζηε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αμηνινγνχκελνπ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζπαλίσο έρεη ηελ δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηεο απφ άιιν αμηνινγεηή αλ 

θαη απηφ έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη (Thomas & Bretz, 1994). Δπίζεο, φηαλ νη εξγαδφκελνη 

δε ζεσξνχλ πσο ε αμηνιφγεζε είλαη δίθαηε θαη ακεξφιεπηε, ηφηε ηείλνπλ λα 

ακθηζβεηνχλ ηελ αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ απηφ ζπκβαίλεη θαη φηαλ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο δε ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο ζεηηθέο αμηνινγήζεηο (Gray, 2002).  

Βέβαηα πξνβιήκαηα κεξνιεςίαο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ 
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εξγαδνκέλσλ πνπ αμηνινγνχληαη, θαζψο νη αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ζπρλά εκπφδηα (Blau, 1999). Οη Pettijohn et al 

(2000), δηεξεπλψληαο ηηο απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, απνδεηθλχνπλ 

πσο απηή κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε φηαλ 

νη εξγαδφκελνη ζεσξνχλ φηη αμηνινγνχληαη βάζεη θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ. Βάζεη απηήο 

ηεο ινγηθήο, ν Sudin (2011) ππνζηεξίδεη πσο νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο, ηδηαίηεξα ζε ζέζεηο εξγαζίαο φπνπ ε 

απφδνζε είλαη κεηξήζηκε, θαη πσο νη πξντζηάκελνη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ 

θαηάιιεια ηε θηινζνθία ηεο εθάζηνηε αμηνιφγεζεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίαο.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη ζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ 

αμηνιφγεζε επεξεάδνληαη θαη απφ πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη απφ 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη Gurbuz & Dikmeli 

(2007) δηαπηζηψλνπλ πσο νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη εκπεηξφηεξνη ππάιιεινη 

απνδέρνληαη πην εχθνια ηελ αμηνιφγεζε θαη ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 

1.3. Ζ Αμηνιόγεζε ζηελ Τγεία 

 

Ζ πγεία είλαη πξάγκαηη κία πξνηεξαηφηεηα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ αμηνιφγεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ πγείαο είλαη έλα κέζν γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο πςεινχ επηπέδνπ θαη γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ηεο 

πγείαο φισλ ησλ πνιηηψλ.  

Όια ηα πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα γηα λα ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ηηο παξέρνπλ κε ρακειφ θφζηνο θαη 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο, ζα πξέπεη, εθηφο ησλ άιισλ, λα αμηνινγνχληαη ζπλερψο, 

αλεμάξηεηα ηνπ αλ αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ή ην δεκφζην ηνκέα 

Ηδηαίηεξα κε ηελ ςήθηζε θαη κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ ππνρξεσηηθή 

νδεγία ηεο Δ.Δ. γηα ηελ δηαζπλνξηαθή πγεία (cross border) γίλεηαη πην επηηαθηηθή ε 

ζπλνιηθή αλαδηνξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

Ζ αμηνιφγεζε ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθνχο ηνκείο : ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηαηξηθψλ θαη λνζειεπηηθψλ κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ πγείαο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε επηκέξνπο ππεξεζηψλ πγείαο ή ησλ επξχηεξσλ ζπζηεκάησλ πγείαο. Χο 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο κπνξεί λα νξηζηεί ε εθηίκεζε 
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ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο ή ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ πγείαο κε βάζε 

θάπνηα θξηηήξηα, σο πξνο πξφηππα πνπ δηακνξθψλνληαη ζεσξεηηθά ή εκπεηξηθά. (Leger 

Ass,Schnieden H, Walsworth-BeliJp,1992). Σα πξφηππα κπνξεί λα είλαη είηε απφιπηα, 

είηε ζπγθξηηηθά. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ή ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ηνπο (WHO,1981), ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε 

αμηνιφγεζε γίλεηαη σο πξνο αλάινγα ζπζηήκαηα ή ππεξεζίεο πγείαο πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκεία αλαθνξάο. 

Με ηελ αμηνιφγεζε κηαο ππεξεζίαο πγείαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηζήκαλζεο 

ηπρφλ ειιείςεσλ ή πξνβιεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπο. Αθφκα γίλεηαη 

εθηθηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο θαη ε εηζαγσγή λέσλ εθαξκνγψλ θαη 

πξαθηηθψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο.(Σνχληαο,1986) Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε βειηίσζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, κε ηε κφλε 

δηαθνξά φηη η ζρεηηθέο πξνζεγγίζεηο γίλνληαη ζην καθξν-επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο ( 

πεξηθεξεηαθνχ, θεληξηθνχ ), ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα δηαξζσκέλν ζχλνιν επηκέξνπο 

ππεξεζηψλ. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε είλαη: 

1. Ζ απνδνηηθφηεηα : Αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα κηαο ππεξεζίαο ή ελφο 

ζπζηήκαηνο πγείαο ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο-νηθνλνκηθνχο, πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο- 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ απνδνηηθφηεηα απνηειεί βαζηθφ δεηνχκελν ησλ δηνηθνχλησλ 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ζε αληίζεζε κε ηνλ βαζηθφ ζηφρν ησλ αζθνχλησλ ηελ ηαηξηθή, 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ( Wagstaff A., 1999 ). 

ε επίπεδν ππεξεζίαο ή ζπζηήκαηνο πγείαο, ε απνδνηηθφηεηα ζπλήζσο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ιφγν εθξνψλ (ελδηάκεζσλ ή ηειηθψλ) /εηζξνψλ (ζε θπζηθέο ή 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο ). Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο Ννζνθνκείνπ νη 

εηζξνέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην άκεζν θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηηο δηαζέζηκεο θιίλεο, ελψ ζηηο ελδηάκεζεο εθξνέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν 

αξηζκφο ρεηξνπξγηθψλ ή εξγαζηεξηαθψλ πξάμεσλ θαη ν αξηζκφο λνζειεπζέλησλ θαη 

ζηηο ηειηθέο εθξνέο ε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ λνζεξφηεηαο ή ζλεζηκφηεηαο . 

2. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα : Χο απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ππεξεζίαο ή ελφο 

ζπζηήκαηνο πγείαο νξίδεηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν ζρεδηαζκφο θαη 
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ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο ( Long Af., Harrison S., 1985). πλήζσο ν φξνο αλαθέξεηαη 

ζηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα δειαδή ζην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ (Arah Oa, Klazinga Ns, 

Delnoij Dm, Asbroek Ah, Custers T, 2003). Ζ αμηνιφγεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο  έρεη ζπλζεηηθφ ραξαθηήξα  θαη αθνξά έλα ζχλζεην  

πξνιεπηηθψλ, δηαγλσζηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ (Σξηρφπνπινο Γ, 

2002), κε θαιχηεξε κέζνδν αμηνιφγεζεο λα ζεσξείηαη ε ρξήζε κεηξήζεσλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ πγείαο ( π.ρ. ζλεηφηεηαο, ζλεζηκφηεηαο, πνηφηεηαο δσήο θ.α.). 

3. Ζ ηζφηεηα : Οξίδεηαη σο ε δπλαηφηεηα γηα ηζφηηκε πξφζβαζε (equality of 

access) θαη ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ίδηα πνζφηεηα θξνληίδαο ησλ αζζελψλ, 

αλεμαξηήησο θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, θπιεηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη άιισλ 

παξαγφλησλ ( Κπξηαθφπνπινο Γ, Οηθνλφκνπ Υ, Γεσξγνχζε Δ, Γείηνλα Μ,1999).Ζ 

έληαμε ηεο ηζφηεηαο ζηα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο 

πξνυπνζέηεη ηελ παξαδνρή φηη ε πγεία απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ. χκθσλα κε ηελ 

ζρνιή ηζνηηκίαο(egalitarianism) ε ηζφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο 

δηαλνκήο, πνπ επηδηψθεη ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ (Long Af, Harisson S,1985).  

Ζ ηζνηηκία ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ θαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο απνηειεί 

ζηνηρείν θξαηηθήο κέξηκλαο ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη γηα ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ρξεζηκνπνηνχληαη ζχγρξνλεο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο ησλ 

αληζνηήησλ ζηελ πγεία, φπσο απηή πνπ εθαξκφζηεθε ζην πξφγξακκα equality ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία είλαη κία θνηλσληθννηθνλνκηθή κέζνδνο γηα ηελ κέηξεζε 

θαη ζχγθξηζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ζηελ πγεία (Γείηνλα Μ, 

Κπξηαθφπνπινο Γ, 2000). 

4. Ζ πνηφηεηα : Υξεζηκνπνηείηαη είηε σο θξηηήξην πνπ εθθξάδεη ην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ-αζζελψλ (Donabenian A., 1980) είηε σο επξχηεξν θξηηήξην 

ζπλνιηθήο απφδνζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα, 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ηελ 

επηζηεκνληθή αξηηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θξνληίδαο (Scott I, Campbell 

D, 2002). Σν θξηηήξην ηεο πνηφηεηαο, απνηειεί έλαλ μερσξηζηφ πιένλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ κειεηάηαη απηφλνκα απφ ηηο ππφινηπεο δηαζηάζεηο ηεο 

αμηνιφγεζεο (Σνχληαο Γ.,2003). 

Άιια, δεπηεξεχνληα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιεξέζηεξε 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο είλαη: ε επάξθεηα , ε θαηαιιειφηεηα, ε 

δηαζεζηκφηεηα, ε πξνζβαζηκφηεηα ή πξνζπειαζηκφηεηα, ε απνδνρή, ε δξαζηηθφηεηα, ε 

ζπκκφξθσζε, ε ζπλέρεηα, ε ινγνδνζία θαη ε αληαπνθξηζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο 
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ζηηο αλάγθεο πγείαο θαη ζηελ παξαγφκελε δήηεζε ελφο θαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ . 

Ο βαζηθνί ηχπνη αμηνιφγεζεο είλαη: ε αλάιπζε θφζηνπο – νθέινπο, ε αλάιπζε 

θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε αλάιπζε θφζηνπο – ρξεζηκφηεηαο, ε αλάιπζε ηεο 

ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο, ε αλάιπζε θφζηνπο – αζζέλεηαο θαη ε αλάιπζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο 

Θα αλαθέξσ επηγξακκαηηθά δχν ιφγηα γηα θάζε ηχπν αμηνιφγεζεο: 

Α. Αλάιπζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο: Με απηφλ ην ηχπν ηεο αμηνιφγεζεο 

ηα δηαθνξεηηθά είδε ηνπ θφζηνπο κεηαθξάδνληαη ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη 

αθνινχζσο ζπγθξίλνληαη θαη απνηηκψληαη ζε θπζηθέο κνλάδεο. 

Παξάδεηγκα: Σν θφζηνο λνζειείαο ζηελ Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) , 

έλαο πνιπηξαπκαηίαο κέζεο ειηθίαο γηα ρξνληθή πεξίνδν πάλσ απφ 20 εκέξεο είλαη 

πνιχ κεγάιν, αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λνζειείαο ην αληηζηαζκίδεη κε ηνλ 

αξηζκφ ρξφλσλ δσήο πνπ πξνζέθεξε ζηνλ αζζελή. 

Β. Κφζηνο σθέιεηαο: ηελ αλάιπζε απηή ηα θφζηε κεηαθξάδνληαη ζε 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο θαη είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ αλφκνηα ζηνηρεία θαη 

θαηαζηάζεηο. 

Παξάδεηγκα : Σν θφζηνο αλέγεξζεο ελφο Ννζνθνκείνπ, ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο 

αλέγεξζεο κηαο ηδησηηθήο θιηληθήο ή ελφο αληίζηνηρνπ λνζνθνκείνπ ζην εμσηεξηθφ. Με 

ηε κέζνδν απηή δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κεγέζε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ πγείαο αιιά κε ηε κέζνδν θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Γ. Κφζηνπο – ρξεζηκφηεηαο: ηελ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη αξρηθά 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο θφζηνπο, νη νπνίεο ζπγθξίλνληαη θαη κεηαθξάδνληαη ζε θπζηθέο 

κνλάδεο πνπ πεξηθιείνπλ πνηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα, σο απνηέιεζκα. 

Παξάδεηγκα: Σν θφζηνο λνζειείαο ζε ΜΔΘ (ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο) 

ζπγθξίλεηαη κε ηελ παξερφκελε πνηφηεηα δσήο ( ηα θεξδηζκέλα πνηνηηθά ζηαζκηζκέλα 

ρξφληα δσήο). 

Γ. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο: Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φπνπ πξνζρεδηαζκέλα 

απνηειέζκαηα είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ κε ηζνδχλακε κεζνδνινγία θαη ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Παξάδεηγκα: Ζ αλάιπζε – ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κε νκνεηδή θάξκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλεο πάζεζεο. 

Δ. Κφζηνο – Αζζέλεηα: Λακβάλνληαη ππφςε ηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη / 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο απηήο. 
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Παξάδεηγκα: Ζ αληηκεηψπηζε κνξθψλ κηαο αζζέλεηαο θαη νη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο απηήο ηφζν ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (θνηλσληθέο επηπηψζεηο), φζν θαη 

ζηελ θαζ ΄ απηήλ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

η΄ Αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο: Μεηξά θαη αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αζζελνχο. 

Μεηαμχ ησλ πιένλ δηεζλψο δηαδεδνκέλσλ θαη απνδεθηψλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ελφο πιεζπζκνχ σο ζχλνιν ή σο γεληθή ή εηδηθή 

θαηεγνξία αζζελψλ , είλαη ηα EQ – SE, SF-36, SF-12 εξγαιεία (Sickness Impact Profile 

Nottingham Health Profile Euro Qol). 

Ζ κεζνδνινγία ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία : 

α. Ο νξηζκφο ηνπ θπξίσο κέξνπο ηεο αμηνιφγεζεο :Σν θχξην κέξνο ηεο 

αμηνιφγεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο πγείαο, ή ελφο ηκήκαηνο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ (Κιηληθή, εξγαζηήξην, ΜΔΘ θ. ι. π), ή κία νκάδα Ννζνθνκείσλ, ή 

κίαο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. 

β. Οη πξνζρεδηαζκέλνη ζηφρνη:  Οη πξνζρεδηαζκέλνη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε  

θχξηνπο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξέπεη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο θαη ζε  εηδηθνχο / ππνζηεξηθηηθνχο νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ιεπηνκέξεηεο θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο θαη εμεηδίθεπζε αλά 

θαηεγνξία θαη ηνκέα. 

γ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί: Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ππεξεζηψλ 

πγείαο δηαθξίλνληαη ζε πνζνηηθέο (quantitative) θαη ηηο πνηνηηθέο (qualitative). ηηο 

πνζνηηθέο έξεπλεο πεξηιακβάλνληαη θπξίσο νη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη ζηηο έξεπλεο ηεο πεξηγξαθηθήο θαη ηηο έξεπλεο ηεο αλαιπηηθήο 

επηδεκηνινγίαο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο κειέηεο: 

κειέηεο ελδηαθέξνπζαο πεξίπησζεο (case studies), κειέηεο καξηπξίαο (testimory 

studies), πεξηγξαθηθέο κειέηεο (descriptive studies), ζπκκεηνρηθέο θαη κε ζπκκεηνρηθέο 

κειέηεο παξαηήξεζεο(observational studies)θ.α. (Leger Ass, Schnieden H, Walsworth-

Beli Jp,1992). 

δ. Ζ ζπιινγή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ: γηα ηε ζπιινγή / αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη 

εμαγσγή απνηειεζκάησλ, φινη νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκα κεγέζε θαη λα 

εθθξάδνληαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή θαη λα παξαθνινπζνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Οη πεγέο δεδνκέλσλ απνηεινχλ νη θάζε είδνπο βάζεηο δεδνκέλσλ, κειέηεο, 

ζηαηηζηηθέο, έξεπλεο, αμηνινγήζεηο, Ηαηξηθέο κειέηεο θαη δεκνζηεχζεηο. 

ε. Σα απνηειέζκαηα: Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε θαηάιιειεο 
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ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο, ζρέδηα θαη γξαθήκαηα θαη ζα πξέπεη πάληα λα απνηηκά ηελ 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζεί ψζηε λα απνθεχγνληαη 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. 

ζη. Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ: Σν ηειεπηαίν ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο κηαο ππεξεζίαο πγείαο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Απηά κπνξνχλ λα 

αθνξνχλ ζε πξνζαλαηνιηζκνχο θαη κεζφδνπο πεξαηηέξσ έξεπλαο ή ηξν9πνπνηήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ψζηε λα βειηησζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ππεξεζίαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο απηψλ ησλ 

αιιαγψλ (Leger Ass, Schnieden H, Walsworth-Beli Jp,1992). Σέινο κπνξνχλ λα 

επηζεκαλζνχλ ηπρφλ επξχηεξα θνηλσληθά ή πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ 

ηελ αμηνιφγεζε(Ellencweig Ay,1992). 

Σα θχξηα εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε  ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζεσξνχληαη νη 

δείθηεο αμηνιφγεζεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ εγθπξφηεηα, 

αμηνπηζηία, επαηζζεζία θαη εμεηδίθεπζε. Με βάζε ηελ Π.Ο.Τ δηαθξίλνληαη ζε 5 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: ηνπο δείθηεο πγεηνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο δείθηεο, 

ην επίπεδν πγείαο πιεζπζκνχ, ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ε θάιπςε ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ απφδνζεο κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ πγείαο νη δείθηεο 

απνηεινχλ κέηξν ζπζρέηηζεο ηεο πθηζηάκελεο (πξαγκαηηθήο) θαη ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πγείαο ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο κηαο κνλάδαο πγείαο, θαζνξίδεηαη 

απφ κία ζεηξά δηαδνρηθψλ αιιεινεπηδξάζεσλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ μεθηλνχλ 

απφ ην πξνζσπηθφ, ηελ Ηαηξηθή Σερλνινγία, ηελ ΗΣ ηερλνινγία, ηελ δνκή, ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη θηάλεη ζην Management. 

Δλδεηθηηθά νη θχξηνη δείθηεο είλαη  : ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο, ν κέζνο ρξφλνο 

αδξάλεηαο θιίλεο, ε κέζε θάιπςε θιηληθήο, ην πνζνζηφ κεηψζεσο Δλδνλνζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ, ην πνζνζηφ κείσζεο επαλαεηζαγσγψλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αζζελψλ θαη ν 

αξηζκφο επεκβαηηθψλ πξάμεσλ αλά επαγγεικαηία πγείαο. 

Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ απφ φια ηα παξαπάλσ φηη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο 

απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ηελ 

πξναγσγή ηνπ πνηνηηθά θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ 

πνιηηηθψλ 
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1.4. Ζ Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη ε Αμηνιόγεζε ηεο Απόδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα. 

 

ηελ ρψξα καο ε αμηνιφγεζε έρεη κηα a priori αξλεηηθή ρξνηά θαη έρεη ζπλδεζεί 

ζηελ ζπλείδεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαρξνληζηηθέο θαη παξσρεκέλεο πνιηηηθέο 

ειεγθηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα ιάζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 

επηθαλεηαθή αζηνρία ησλ επηινγψλ ηνπο, νθείινληαη ζε ιάζνο δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ζε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. Ζ αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο δελ είλαη παλάθεηα. Ζ ρξήζε ηεο, φζν ζπζηεκαηηθή θαη αλ είλαη δελ 

κπνξεί λα άξεη άκεζα νξγαλσηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη αδφθηκεο πνιηηηθέο, πνπ γηα 

πνιχ θαηξφ ηαιάληδαλ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έγθεηηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 

αμηνινγεηή, ζηελ ελάξγεηα ησλ θξηηεξίσλ ηνπ, ζηελ ίδηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηνπο 

δηαθξηηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη: Γελ είλαη ηπραίν φηη ην ηειηθφ ζηάδην κηαο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε ζπλέληεπμε κε ηνλ αμηνινγνχκελν, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο επεμεγνχληαη ιεπηνκεξψο θαη κε επηρεηξήκαηα ηα αδχλαηα ζεκεία 

ηνπ εξγαδφκελνπ, ζπλαπνθαζίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο θαη αλαζεσξνχληαη νη 

ιηγφηεξν ιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δάλ ν αμηνινγεηήο είλαη εκπαζήο ή βαζίδεη ηηο 

θξίζεηο ηνπ ζε πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, αζαθήο ζηφρνπο θαη ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο, 

ηφηε ε αμηνιφγεζεο έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ, εθφζνλ αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζηελ Διιεληθή 

λννηξνπία, είλαη φηη ε επηείθεηα θαη ε θαινπξναίξεηε δηάζεζε πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε 

ηνλ αδέθαζην ραξαθηήξα, ηελ ακεξνιεςία ησλ θξηηεξίσλ θαη θπξίσο ηελ ζηαζεξφηεηα 

ηνπο. Ο εξγαδφκελνο έρεη θάζε δηθαίσκα λα γλσξίδεη έθησλ πξνηέξσλ ηα κέηξα πνπ ζα 

θξίλνπλ ηελ εξγαζηαθή ηνπ ηαπηφηεηα. 

Σν θαηλφκελν Veblen (Dotfam, 1961) πεξηγξάθεη ηελ ηάζε ησλ αμηνινγεηψλ λα 

επηιέγνπλ κεζαίεο ηηκέο θαηά ηηο θξίζεηο ηνπο απφ θφβν κήπσο ππνηηκήζνπλ ή 

ππεξηηκήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ Διιάδα βέβαηα πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ε θαηαλνκή ησλ ηηκψλ είλαη ζεηηθά θπξησκέλε: Δπεηδή νη θνηλσληθν- 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο έρνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία, νη αμηνινγεηέο ηείλνπλ λα 

βαζκνινγνχλ κε άξηζηα ηνπο ππαιιήινπο. Σέινο είλαη γλσζηή ε ξήζε φηη νη Έιιελεο 

βαζίδνπλ ηελ απφδνζε ηνπο θπξίσο ζην θηιφηηκν, ην νπνίν φκσο είλαη κηα κε κεηξίζηκε 

έλλνηα, αζηαζήο θαη απξφβιεπηε . 

ηελ ρψξα καο θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί έρεη λα γίλεη 
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αμηνιφγεζε ζηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα  θαη εηδηθά ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο απφ ην 

2014. Αηηία απηνχ ήηαλ ην π.δ. 318/92 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην 

λ.4250/2014. Με ηα άξζξα 20 έσο 32 ηνπ λ.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26.03.2014) 

ηξνπνπνηήζεθαλ, αληηθαηαζηάζεθαλ θαη θαηαξγήζεθαλ δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 318/92 

(Φ.Δ.Κ. 161/Α΄/92) πεξί αμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θιπ.  

Ο λένο λφκνο πεξηιακβάλεη κία απφθαζε επηκεξηζκνχ πνζνζηψλ βαζκνιφγεζεο 

ε νπνία απνηέιεζε θαη ηελ πέηξα ηνπ ζθαλδάινπ θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία :  

-Κάζε ππάιιεινο κπνξεί λα βαζκνινγεζεί κε βαζκνχο 1 έσο 10, κε αλψηαηα 

πνζνζηά αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, ηα νπνία ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αμηνινγνχκελσλ ππαιιήισλ (θαη απνζπαζκέλσλ) θαη ησλ αμηνινγνχκελσλ 

πξντζηακέλσλ αλά επίπεδν ζέζεο επζχλεο (π.ρ. πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο, 

Τπνδηεχζπλζεο, Σκήκαηνο, απηνηεινχο γξαθείνπ) πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα Γεληθή 

Γηεχζπλζε.  

πγθεθξηκέλα:  

-Σα πνζνζηά αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, επηκεξίδνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αμηνινγνχκελσλ ππαιιήισλ εληφο ηεο ίδηαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο σο εμήο:  

-Με ηνπο βαζκνχο 9 έσο 10 βαζκνινγείηαη πνζνζηφ έσο θαη 25% ησλ 

ππαιιήισλ.  

-Με ηνπο βαζκνχο 7 έσο 8,9 βαζκνινγείηαη πνζνζηφ έσο θαη 60% ησλ 

ππαιιήισλ.  

-Με ηνπο βαζκνχο 1 έσο 6,9 βαζκνινγείηαη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 15% ησλ 

ππαιιήισλ. 

 

Ο επηκεξηζκφο ησλ πνζνζηψλ αλά θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ζε θάζε Γεληθή 

Γηεχζπλζε, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο (αθνχ 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ. 318/92) ζην ζχλνιν 

ησλ ππνθείκελσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ κέρξη θαη επηπέδνπ Σκήκαηνο ή αληίζηνηρνπ 

επίπεδνπ νξγαληθήο κνλάδαο ή γξαθείνπ θαη αθνξά ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξέηεζαλ 

ζηηο ελ ιφγσ νξγαληθέο κνλάδεο θαη ππφθεηληαη ζε αμηνιφγεζε. 

Ο λένο απηφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο θαη κε ηνλ θφβν ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ησλ 

πηζαλψλ απνιχζεσλ λα πιαλάηαη ζηνλ αέξα ζνξχβεζε ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη 

θαηφπηλ απνθάζεσλ ησλ εξγαηηθψλ ηνπο ζσκαηείσλ παξέδσζαλ ζε απηνχο 

αζπκπιήξσηα θαη αλππφγξαθα ηα έληππα ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο πνπ ηνπο είρε 
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δηαλείκεη ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο κε απνηέιεζκα λα κελ 

νινθιεξσζεί πνηέ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο γηα ην έηνο 2013, θαη ηα επφκελα έηε. 
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Β΄ΜΔΡΟ  

 
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

2.1 θνπόο 

Μεηά ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ειιεληθή θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο, 

αθνινχζεζε έξεπλα ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, φπσο απηέο 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξα δεκφζηα 

Ννζνθνκεία εθ ησλ νπνίσλ ην Α Ννζνθνκείν είλαη Παλεπηζηεκηαθφ, ηα Β θαη Γ είλαη 

Γεληθά Ννζνθνκεία θαη ην Γ είλαη Γεληθφ Ννζνθνκείν θαη Κέληξν Τγείαο . 

θνπφο ηεο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί αθελφο κελ αλ εθαξκφδεηαη θαη ζε πνην βαζκφ 

ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη αθεηέξνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν 

ελεκέξσζεο ηφζν ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο . 

Δπηκέξνπο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε 

δηαδηθαζία απηή ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

ησλ νξγαληζκψλ απηψλ θαζψο επίζεο θαη αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εξσηεζέλησλ αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ηε ζέζε πνπ 

θαηέρεη ( πξντζηάκελνο, δηεπζπληήο, δηνηθεηήο ) θαη ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ. 

 

2.2 Παξνπζίαζε Ννζνθνκείσλ 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξα δεκφζηα λνζνθνκεία : 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α 

Σν Ννζνθνκείν Α είλαη παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν. Ηδξχζεθε κε ην Π.Γ 391/86 

(ΦΔΚ 174/Α/86) θαη ζήκεξα απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ 



39 

ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 2592/53 «πεξί νξγάλσζεο ηεο Ηαηξηθήο Αληίιεςεο 

(ΦΔΚ 254/Α/53). 

ήκεξα ην Ννζνθνκείν είλαη δπλακηθφηεηαο 760 θιηλψλ, είλαη αλεπηπγκέλν ζε 

έθηαζε 68.000 η.κ. θαη ιεηηνπξγνχλ φια ζρεδφλ ηα Σκήκαηα ηνπ Παζνινγηθνχ, 

Υεηξνπξγηθνχ, Φπρηαηξηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, εθηφο 

απφ απηά ηνπ Σνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο. Δίλαη δε αλεπηπγκέλεο επηπιένλ 132 θιίλεο 

(ζπλνιηθά760 θιίλεο) γηα ηηο νπνίεο έρεη πξν πνιινχ δεηεζεί ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ Οξγαληζκνχ. 

Σν Ννζνθνκείν παξέρεη Τπεξεζίεο Τγείαο πςειήο πνηφηεηαο, παξάγεη πινχζην 

εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη δηαζέηεη άξηην ηαηξηθφ θαη ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, απνηειψληαο έηζη ην κεγαιχηεξν θαη πην πιήξεο Ννζνθνκείν ηεο Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη έλα απφ ηα πην θαηλνηνκηθά θαη πξννδεπηηθά Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο. 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  
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Σύμθωνα με ηην παπαπάνω Οπγάνωζη ηο Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο, διαθέηει ζήμεπα : 

 38 Κλινικέρ (21 ζηον Παθολογικό, 16 ζηον Χειποςπγικό και 1 ζηον Ψςσιαηπικό Τομέα) 

 2 Διαηομεακά Τμήμαηα (ΤΕΠ και ΜΕΘ) 

 10 Επγαζηηπιακά Τμήμαηα 

 155 Εξωηεπικά Ιαηπεία 

 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Β 

Σν Ννζνθνκείν Β ιεηηνπξγεί απφ ην 1987 . ήκεξα ε ζπλνιηθή δχλακε ηνπ 
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λνζνθνκείνπ νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηεο πελήληα (350) νξγαληθέο θιίλεο θαη  απαξηίδεηαη 

απφ Ηαηξηθή, Ννζειεπηηθή θαη Γηνηθεηηθή-Οηθνλνκηθή Τπεξεζίεο, Απηνηειέο Σκήκα 

νξγάλσζεο θαη πιεξνθνξηθήο θαη Δηδηθφ Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πνιίηε . 

Κάζε Τπεξεζία, Απηνηειέο Σκήκα θαη Δηδηθφ Γξαθείν έρεη ηε δηθή ηνπ ηεξαξρηθή 

δηάξζξσζε θαη ζπγθξφηεζε. Σν Απηνηειέο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη 

ην Δηδηθφ Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πνιίηε ππάγνληαη απεπζείαο ζην Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Γ 

Σν Ννζνθνκείν Γ είλαη Γεληθφ Ννζνθνκείν –Κέληξν Τγείαο θαη απνηειεί Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ). Πξνζθέξεη αδηάθνπα ηηο ππεξεζίεο ηνπ απφ ην 

1947 θαη ιεηηνπξγεί σο: α) Γεληθφ Ννζνθνκείν θαη β)Κέληξν Τγείαο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 Απαξηίδεηαη απφ ηξείο ππεξεζίεο : Ηαηξηθή, Ννζειεπηηθή, Γηνηθεηηθή-

Οηθνλνκηθή, έλα Δηδηθφ Γξαθείν: ππνζηήξημεο ηνπ πνιίηε θαη έλα Απηνηειέο Σκήκα: 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο .  

Κάζε Τπεξεζία, Απηνηειέο Σκήκα θαη Δηδηθφ Γξαθείν έρεη ηε δηθή ηνπ ηεξαξρηθή 

δηάξζξσζε θαη ζπγθξφηεζε. Σν Δηδηθφ Γξαθείν θαη ην Απηνηειέο Σκήκα ππάγνληαη 

απεπζείαο ζην Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ − Κέληξνπ Τγείαο. 

Ζ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ Ννζνθνκείνπ νξίδεηαη ζε ελελήληα (90) νξγαληθέο θιίλεο 

κε ηνλ ππάξρνληα Οξγαληζκφ θαη θηίξην . 

 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Γ 

Σν Ννζνθνκείν Γ είλαη Γεληθφ Ννζνθνκείν θαη άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1973. Δίλαη εληαγκέλν ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη παξέρεη 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε, ηζφηηκα ζε θάζε πνιίηε, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

ήκεξα ε ζπλνιηθή δχλακε ηνπ λνζνθνκείνπ νξίδεηαη ζε εθαηφλ δέθα (110) 
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νξγαληθέο θιίλεο θαη  απαξηίδεηαη απφ Ηαηξηθή, Ννζειεπηηθή θαη Γηνηθεηηθή-

Οηθνλνκηθή Τπεξεζίεο, Απηνηειέο Σκήκα πιεξνθνξηθήο θαη Δηδηθφ Γξαθείν 

Τπνζηήξημεο Πνιίηε . 

 

2.3 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηα αλσηέξσ Ννζνθνκεία πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηαλνκή 

εξσηεκαηνινγίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαλνκήο αλαθεξφηαλ ε ζεκαληηθφηεηα φζν 

θαη ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο . 

 Δπίζεο βεβαηψζεθε φηη θαηά ηελ έξεπλα ηεξήζεθαλ ε αλσλπκία, ην απφξξεην, 

θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ . 

 

2.3.1 Σν δείγκα  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε ζηνπο Γηνηθεηέο ησλ αλσηέξσ λνζνθνκείσλ θαη 

ζε αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε (Πξντζηάκελνπο Σκήκαηνο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ή 

Γηνηθεηηθνχο Γηεπζπληέο-ληξηεο) απφ ηνλ ίδην ηνλ δηεμάγνληα .Απφ ηα νρηψ 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ κνηξάζηεθαλ, δχν ζε θάζε λνζνθνκείν απαληήζεθαλ φια, δειαδή 

πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 100% . 

 

 2.3.2 Δξγαιεία έξεπλαο 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην 

δηακνξθσκέλν ζε δχν κέξε. Σν πξψην αθνξνχζε ζηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνπ δείγκαηνο θαη ην δεχηεξν απνηειείην απφ 17 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο . 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιφγην ήηαλ δηακνξθσκέλν ζε δχν κέξε σο εμήο : 
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 Σν πξψην αθνξνχζε ζηα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα θαη πεξηιάκβαλε έμη εξσηήζεηο φπσο ην ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 

εξγάδεηαη ν εξσηψκελνο, ε θαηεγνξία ζέζεο, ηα ρξφληα απαζρφιεζεο ζε απηή ηελ 

ζέζε, ην θχιν, ε ειηθία θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ επίπεδν . 

 Σν δεχηεξν πεξηιάκβαλε 17 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ χπαξμε ή φρη 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζην λνζνθνκείν ηνπο, πφζα ρξφληα εθαξκφδεηαη θαη 

πνηνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, πνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη 

πνηα ηκήκαηα θαιχπηεη, πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο , θάζε πφηε ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηε ε αμηνιφγεζε, πνηα εκπφδηα ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη 

απφ πνηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη. δίλεηαη ε δπλαηφηεηα.  

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επαλαπιεξνθφξεζεο 

ησλ αμηνινγνχκελσλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη  ηελ 

επίδξαζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην νινθιεξψλεηαη κε αλαθνξά ζε ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ζεσξεί 

θαζέλαο απφ ηνπο εξσηνχκελνπο ζεκαληηθέο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζην λνζνθνκείν ηνπ αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα. 

Να επηζεκάλνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ζε απηφ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δηλφηαλ ε επθαηξία ζηνλ εξσηψκελν λα πξνζζέζεη πξνζσπηθέο 

πξνηάζεηο ή απφςεηο. 
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Γ΄ΜΔΡΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  
 

3.1  Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

 

Α. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ζηελ ππεξεζία. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα (Γηάγξακκα 1), ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 3 γπλαίθεο θαη 5 άληξεο . Χο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ην 37,5% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο θαη ην 62,5 % άληξεο. 

 

Γηάγξακκα 1: Φύιν 

Σν κεγάιν πνζνζηφ αληξψλ δελ είλαη ηπραίν. Πηζαλφηεηα νθείιεηε ζην γεγνλφο 

φηη ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε Αλψηεξα Γηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ζηελ Διιάδα 

νη ζέζεηο απηέο είλαη ζηειερσκέλεο θπξίσο απφ άληξεο . 

ηελ εξψηεζε 2 πνπ αθνξνχζε ηελ ειηθία είρακε ηηο επηινγέο: α) 20-30 εηψλ, 

ζηελ νπνία δελ αλήθε θαλέλαο απφ ηνπο εξσηνχκελνπο, β) 31-40 εηψλ, ζηελ νπνία 

άλεθε ην 12,5% ηνπ δείγκαηνο γ) 41-50, ζην νπνίν άλεθε ην 37,5 % ησλ εξσηεζέλησλ 

δ) 51-60 ζην νπνίν άλεθε ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ θαη ε) πάλσ απφ 61 εηψλ, επηινγή 

ζηελ νπνία δελ αλήθε επίζεο θαλέλαο . 
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Άντρεσ

Γυναίκεσ
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Σειρά 1

Γηάγξακκα 2: Ζιηθία 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην πνζνζηφ απμάλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, γεγνλφο 

πνπ θαλεξψλεη ηελ έιιεηςε λεαξψλ αηφκσλ απφ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Μεγάιε ζεκαζία έρεη λα δνχκε θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Απφ ηνπο νρηψ ζπκκεηέρνληεο νη 3, πνζνζηφ 37,5%  επί ηνπ 

ζπλφινπ δήισζαλ απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη νη 5, πνζνζηφ 62,5 % φηη θαηέρνπλ 

Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε, ελψ δελ δήισζε θαλείο θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. 

 

Γηάγξακκα 3:Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 
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Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο επίζεο είλαη ε ζέζε εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ . 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ην εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε αλψηεξα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο θαη απηφ ζα καο βνεζήζεη ζην λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε 

ην βαζκφ πιεξνθφξεζεο ηνπο . Απφ ηνπο εξσηεζέληεο ην 50% θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο ( 

πξντζηάκελνη ηκήκαηνο) θαη ην ππφινηπν 50% απνηειείηαη απφ Γηνηθεηέο λνζνθνκείσλ.  

 

Γηάγξακκα 4: Θέζε εξγαζίαο 

Σέινο ζεκαληηθφ είλαη λα αλαιχζνπκε ηελ πξνυπεξεζία ησλ εξσηεζέλησλ ηφζν 

ζηνλ ίδην νξγαληζκφ πνπ βξίζθνληαη φζν θαη ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο. Γηα λα είλαη πην 

εχθνιε ε αλάιπζε ηα έηε εξγαζίαο ζηνλ ίδην νξγαληζκφ νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ην 25 % δειψλνπλ φηη έρνπλ απφ 1-3 

έηε πξνυπεξεζίαο, ην 25% επίζεο απφ 4-10 έηε πξνυπεξεζίαο, ην 37,5 % δήισζαλ απφ 

11-20 έηε. θαη ην ππφινηπν 12,5 % δήισζε φηη ππεξεηεί ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ πάλσ 

απφ 20 ρξφληα. 
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Γηάγξακκα 5: Έηε εξγαζίαο ζηνλ νξγαληζκό 

Ζ ίδηα ηαθηηθή δειαδή νκαδνπνίεζε ησλ εηψλ εξγαζίαο αθνινπζήζεθε θαη ζηελ 

έθηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο ζρεηηθά κε ηα ρξφληα ππεξεζίαο ζηελ 

ίδηα ζέζε εξγαζίαο .Σν 25% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 1 ρξφλν, ην 25 %, 2-5 ρξφληα 

θαη ην 50% απφ 6-10 ρξφληα. Καλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα 

ζέζε απφ 11-20 ρξφληα ή πάλσ απφ 20 ρξφληα. 

 

Γηάγξακκα 6: Έηε εξγαζίαο ζηελ ίδηα ζέζε 
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Β. Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη εξσηήζεηο δηαηππψζεθαλ θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο εξψηεζεο λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί είηε ν 

βαζκφο εθαξκνγήο θάπνηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, είηε ν βαζκφο πιεξνθφξεζεο 

ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ 

δεηείηαη απφ ηνπο εξσηνχκελνπο λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο . 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηαπηζηψλνπκε ηα εμήο :  

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ή φρη ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζην Ννζνθνκείν ηνπο ε 

απάληεζε ησλ 7 εξσηνχκελσλ (4 Γηνηθεηψλ θαη 3 Πξντζηακέλσλ ) ήηαλ θνηλή. Καη νη 7 

απάληεζαλ << Ναη, ππάξρεη αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ εθαξκφδεηαη . >> .Χο αηηία κε 

εθαξκνγήο ηνπ επίζεο παξνπζίαζαλ φινη ην π.δ. 318/92 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

κε ην λ.4250/2014. Ζ κφλε πνπ δηαθνξνπνίεζε ηελ απάληεζή ηεο ζε απηή ηελ εξψηεζε 

ήηαλ ε πξντζηακέλε ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ Γ λνζνθνκείνπ << Γελ ππάξρεη 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζην Ννζνθνκείν ζην νπνίν εξγάδνκαη .>> . 

ΛΟΓΟΗ ΜΖ ΤΠΑΡΞΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Μνλαδηθή πνπ απάληεζε ήηαλ ε πξντζηακέλε ηνπ Γ λνζνθνκείνπ << Λφγνο κε 

χπαξμεο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζην λνζνθνκείν καο είλαη ε άξλεζε απφ κέξνπο ηεο 

Γηνίθεζεο λα εθαξκφζεη ην ππάξρνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. ηελ εξψηεζε απηή δελ 

ρξεηάζηεθε λα απαληήζνπλ νη ππφινηπνη 7 εξσηνχκελνη.  

ΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 Ννζνθνκείν Α: 

Γηνηθεηήο: << Όπσο πξναλέθεξα ζηελ πξψηε εξψηεζε απηή ηελ πεξίνδν δελ γίλεηαη 

αμηνιφγεζε ζην λνζνθνκείν καο. Τν ππάξρνλ ζχζηεκα φκσο εθαξκφδεηαη απφ 1/1/1992 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 318/1992 . Έγηλε πξνζπάζεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ην 

2014 κε ηνλ λφκν 4250, αιιά δελ εθαξκφζηεθε πνηέ .>> 

Πξντζηάκελνο: << Σην Ννζνθνκείν καο δελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Παξφια 

απηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ε αμηνιφγεζε γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 
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318/1992 . >> 

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Τν ππάξρνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαζνξίζηεθε κε ηνλ λφκν 4250 ηνπ 2014. 

Αιιά ζαο μαλά ηνλίδσ φηη δελ εθαξκφζηεθε πνηέ .>> 

Πξντζηάκελνο: << Κακία αιιαγή δελ έρεη επέιζεη ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. Τα ηειεπηαία 

20 έηε εθαξκφδεηαη ην ίδην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.  >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Τν ππάξρνλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη δελ εθαξκφζηεθε πνηέ ζην 

λνζνθνκείν καο ηζρχεη απφ ην 2004. >> 

Πξντζηάκελνο: << Τνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία . >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Ο ζεζκφο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Κξάηνπο θαζηεξψζεθε γηα 

πξψηε θνξά κε ην δηάηαγκα ηεο 22αο Ννεκβξίνπ 1833. Μεηέπεηηα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 318/1992 θαζηεξψλεηαη απφ 1/1/1992 ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ 

πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, πιελ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο . Τν 2007 ν λένο δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο φπσο απηφο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ λ.3528/2007 θαη βάζεη ηνπ αξζ. 81 παξ.1 θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Τειεπηαία ηξνπνπνίεζε έγηλε κε ηνλ λφκν 

4250/2004. >> 

Πξντζηάκελνο: << Γελ μέξσ επαθξηβψο απφ πφηε εθαξκφδεηαη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζην 

λνζνθνκείν καο . Πάλησο ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα πνπ εξγάδνκαη ζην ηκήκα αλζξσπίλσλ 

πφξσλ θαη κέρξη πξν πεληαεηίαο πνπ ζηακάηεζε λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ε δηαδηθαζία 

γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 318/1992. >> 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΠΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΝΣΑΗ 

ρεηηθά κε ην πνηέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαιχπηεη ε αμηνιφγεζε θαη πάιη ε 

απάληεζε ήηαλ θνηλή απφ φινπο << Καιχπηεη φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο  >>. 
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ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΗ Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Όζνλ αθνξά ηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηεη ε αμηνιφγεζε θαη γηαηί, φινη απάληεζαλ 

φηη θαιχπηεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ αιιά θαζέλαο ην αηηηνιφγεζε 

δηαθνξεηηθά. Χο αηηίεο πνπ ε αμηνιφγεζε θαιχπηεη φια ηα ηκήκαηα αλαθέξζεθαλ : 

Ννζνθνκείν Α: 

Γηνηθεηήο: << Η αμηνιφγεζε θαιχπηεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ δηφηη έηζη 

πξνβιέπεη ην Π.Γ. 318/1992 .>> 

Πξντζηάκελνο: << Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζε απνηειεί θίλεηξν γηα απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα απαξαίηεηε ζε θάζε ηκήκα θαη είλαη ινγηθφ λα θαιχπηεη φια ηα ηκήκαηα 

.>> 

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Σαλ θχξηα αηηία πνπ ε αμηνιφγεζε θαιχπηεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ είλαη ην γεγνλφο φηη φινη έρνπλ αλάγθε επηβξάβεπζεο αιιά θαη ε αξλεηηθή 

θξηηηθή θάπνηεο θνξέο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βειηίσζεο . >> 

Πξντζηάκελνο: << Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία . >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Ο λφκνο πξνβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα 

ηκήκαηα θαη θαηά ηελ γλψκε κνπ αηηία είλαη ε αλαγθαηφηεηα ζσζηήο ιεηηνπξγίαο φισλ 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη θάζε νξγαληζκνχ . 

>> 

Πξντζηάκελνο: << Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ απμάλεη ηελ επγελή άκηιια κεηαμχ ηνπο .>> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Τνλ ηξφπν θαη ηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζα εθαξκνζηεί  ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν . >> 

Πξντζηάκελνο: << Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ίζε κεηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ .>> 
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ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ννζνθνκείν Α: 

Γηνηθεηήο: << Τν ζχζηεκα θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

λνκνζεζία . >> 

Πξντζηάκελνο: << Υπεχζπλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη ην 

ππνπξγείν Υγείαο . >> 

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Τν ππνπξγείν δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο  είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. >> 

Πξντζηάκελνο: << Υπεχζπλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη ην 

θξάηνο. >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Υπεχζπλν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη ην 

ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ . >> 

Πξντζηάκελνο: << Τν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Π.Γ. 318/1992 . >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Τν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (Κ.Π.Α) δηακνξθψζεθε απφ ηελ Οκάδα 

Καηλνηφκσλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. θαη απνηειεί έλα 

κέζν απηναμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ .>> 

Πξντζηάκελνο: << Τν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζρεδηάδεηαη απφ ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ 

δεκφζηαο δηνίθεζεο & απνθέληξσζεο . >> 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ννζνθνκείν Α: 

Γηνηθεηήο: << Καηά ηελ γλψκε κνπ ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη 

θπξίσο δηαδηθαζηηθφο . Αζρνιείηαη κε ην κνίξαζκα θαη ηελ επαλαζπιινγή ησλ εληχπσλ 
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αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηελ αξρεηνζέηεζή ηνπο ζηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο ησλ 

ππαιιήισλ . >> 

Πξντζηάκελνο: << Σηελ παξνχζα θάζε θαη παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ ζπλερίδεη λα έρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Δίλαη ην ηκήκα ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνπο ππαιιήινπο αιιά θαη ηνπο 

πξντζηάκελνπο ησλ ινηπφλ ηκεκάησλ γηα ηελ λέα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο αηνκηθνχο ηνπο θαθέινπο. >>  

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Οπζηαζηηθφ αιιά ειιηπή ζα ραξαθηήξηδα ηνλ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο 

αλζξσπίλσλ πφξσλ. Δθηφο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ην 

ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ. >> 

Πξντζηάκελνο: << Τν ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη ην ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο . Τα πξνεγνχκελα έηε πνπ γηλφηαλ 

αμηνιφγεζε νη αξκφδηνη γηα ηελ αμηνιφγεζε ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ 

θαινχζαλ ηνπο εξγαδφκελνπο θάζε ηκήκαηνο ρσξηζηά, ηνπο κνίξαδαλ ηα έληππά 

αμηνιφγεζεο θαη ηνπο ελεκέξσλαλ γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπο άιια θαη γηα ηελ 

ζεκαζία απηψλ ζηελ ππαιιειηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Σηελ ζπλέρεηα θαη αθνχ 

νινθιεξσλφηαλε ε δηαδηθαζία ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ εληχπσλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ, ηα έληππα επαλαζπιιεγφηαλ απφ ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ 

θαη ηνπνζεηνχληαλ ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ θάζε ππαιιήινπ . Σηελ ζπλέρεηα γηλφηαλ 

ελεκέξσζε ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ βαζκνινγία πνπ είρε ιάβεη θαη έηζη 

νινθιεξσλφηαλ ε δηαδηθαζία . Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφο ν θαζνξηζηηθφο αιιά θαη 

νπζηαζηηθφο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιφγεζεο.  >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Τν ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο. Δίλαη ην αξκφδην ηκήκα ηφζν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο αιιά 

θαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη  θαζνδήγεζε ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη φζσλ θάλνπλ 

ηελ αμηνιφγεζε. Θα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε αιιά θαη εθπαίδεπζε 

ησλ πξντζηάκελσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο 
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ηεο αμηνιφγεζεο. >> 

Πξντζηάκελνο: <<  Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη κία δηαδηθαζία ε 

νπνία δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ θάζε 

λνζνθνκείνπ αιιά θαη θάζε άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Δίλαη ην αξκφδην ηκήκα γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην πσο αμηνινγνχληαη, αιιά θαη ησλ πξντζηακέλσλ, ησλ 

Γηνηθεηηθψλ δηεπζπληψλ θαη ησλ Γηνηθεηψλ γηα ην πψο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχλ 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Τν ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο. Θα ην ραξαθηήξηδα σο ην θιεηδί ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο . >> 

Πξντζηάκελνο: << Σήκεξα δελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζην λνζνθνκείν καο, 

παξφια απηά ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ παξακέλεη ην ίδην ζεκαληηθφο 

αθνχ είλαη ην αξκφδην ηκήκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη ινηπψλ 

αιιαγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία .>> 

ΠΟΗΟ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΔΗ 

Ννζνθνκείν Α: 

Γηνηθεηήο: <<Δθηφο ηνπ νηθείνπ πξντζηάκελνπ εθηηκψ φηη πξέπεη λα ππάξρεη 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο ε νπνία λα αμηνινγεί κε βάζε ην θαζεθνληνιφγην θαη ηνπο 

ζηφρνπο νη νπνίνη είραλ ηεζεί ζηελ αξρή ηνπ έηνπο >>, 

Πξντζηάκελνο:  << Ο άκεζα πξντζηάκελνο θάζε ππαιιήινπ είλαη εθείλνο ν νπνίνο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγεί ηνπο εξγαδφκελνπο θάζε ηκήκαηνο φκσο θαη ε αμηνιφγεζε απφ 

νκνηφβαζκνπο, δειαδή ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ άκεζα ζπλεξγάδεηαη ν θάζε εξγαδφκελνο 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Οη ζπλεξγάηεο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ 

νπνηνλδήπνηε άιιν ην αληηθείκελν εξγαζίαο, ην θφξην εξγαζίαο αιιά θαη ην πφζν 

επηκειήο θαη εξγαηηθφο είλαη ν ζπλάδειθφο ηνπο. >> 

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Πέξαλ ηνπ άκεζνπ πξντζηάκελνπ, ε άπνςε ηνπ νπνίνπ είλαη 

απαξαίηεηε ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πηζηεχσ φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα 
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ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αμηνιφγεζεο, είλαη λα γίλεηαη απηναμηνιφγεζε απφ θάζε 

εξγαδφκελν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είλαη θάπνηνο ζε ζέζε λα θξίλεη ηελ απφδνζή ηνπ 

θαη λα θάλεη απνινγηζκφ φζνλ αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θαηάθεξε λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ. >> 

Πξντζηάκελνο: << Καηά ηελ γλψκε κνπ ε χπαξμε κηαο εηαηξείαο εμσηεξηθψλ 

ζπκβνχισλ ε νπνία ζα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θάζε ηκήκαηνο, ηνπο ζηφρνπο αιιά 

θαη ηα κέζα κε ηα νπνία θαινχληαη νη εξγαδφκελνη λα ηνπο επηηχρνπλ θαη ζα 

παξαθνινπζεί απφ θνληά ηελ εξγαζία θαη ηελ πξφνδν ησλ εξγαδνκέλσλ, απνηειεί κία 

θαιή ιχζε γηα αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο ξφινο 

βέβαηα θαη ε άπνςε ηνπ άκεζνπ πξντζηάκελνπ δελ αληηθαζίζηαηαη απιά κε απηφ ηνλ 

ηξφπν εληζρχεηαη ε  αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο .>> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Πηζηεχσ αθξάδαληα φηη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη εθηφο απφ ηνπο νηθείνπο πξντζηακέλνπο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην  

άξζξν 14 ηνπ ΠΓ 318/1992  λα γίλεηαη θαη απφ ηνπο << πειάηεο>> δειαδή ζηε πεξίπησζε 

ηεο δηθήο καο ππεξεζίαο ηνπο αζζελείο νη νπνίνη είλαη νη άκεζνη απνδέθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο πνπ παξέρνληαη .>> 

Πξντζηάκελνο:  << Θεσξψ φηη ν άκεζα πξντζηάκελνο θάζε εξγαδφκελνπ είλαη 

εθείλνο ν νπνίνο ζα πξέπεη θαη λα ηνλ αμηνινγεί . Δπεηδή φκσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

κεηαμχ πξντζηάκελνπ θαη ππαιιήινπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απνηειέζκαηα πνπ δελ είλαη 

αληηθεηκεληθά πηζηεχσ φηη θάζε νξγαληζκφο ζα έπξεπε λα νξίδεη επηηξνπέο αμηνιφγεζεο νη 

νπνίεο λα ειέγρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ή αθφκα 

λα αμηνινγνχλ θαη νη ίδηεο. >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Η αμηνιφγεζε απφ ηνπο πθηζηάκελνπο αθνχγεηαη ίζσο ζαλ ηδέα 

παξάινγε αιιά θαηά ηελ άπνςε κνπ κπνξεί λα απνδψζεη πνιιά θαη ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Τν γεγνλφο φηη θαη ν πθηζηάκελνο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

θξίλεη θάλεη ηνλ ίδην λα αηζζάλεηαη φηη ε γλψκε ηνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ νξγαληζκφ, 

κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε δηάζεζε ηνπ λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα, θαη ηαπηφρξνλα 

απνθηά ζπλείδεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη δελ αληηδξά αξλεηηθά ζε απηή . 

Δπηπιένλ είλαη κία θαιή κέζνδνο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ. 

>> 
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Πξντζηάκελνο: << Σχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΠΓ 318/92, ηελ αμηνιφγεζε 

ελεξγνχλ απηνηειψο δχν, ην πνιχ, πξντζηάκελνη, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ αμηνινγνχκελνπ 

ζηελ ηεξαξρία ηεο νηθείαο ππεξεζίαο, δειαδή ν νηθείνο πξντζηάκελνο  ηνπ ππαιιήινπ θαη 

ν ακέζσο αλψηεξνο πξντζηάκελνο απηνχ, φηαλ ππάξρεη.. Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε 

ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απηά ηα δχν άηνκα  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα κπνξνχλ 

λα αμηνινγνχλ αληηθεηκεληθά θαη δίθαηα. >> 

ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ρεηηθά κε ηελ ζπρλφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη αμηνινγήζεηο 

θαη γηαηί νη 7 απφ ηνπο νρηψ εξσηεζέληεο απάληεζαλ << Δηεζίσο, ψζηε λα ππάξρεη ν 

απαξαίηεηνο ρξφλνο βειηίσζεο απφ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί >>. Γηαθνξεηηθή ήηαλ ε άπνςε ηνπ 

πξντζηάκελνπ ηκήκαηνο ηνπ Γ λνζνθνκείνπ:  << Καηά ηελ γλψκε κνπ νη αμηνινγήζεηο ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εμακεληαίσο. Θα πξέπεη ν θάζε εξγαδφκελνο λα γλσξίδεη 

ηνλ βαζκφ αμηνιφγεζεο ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζην κέζν θάζε έηνπο ψζηε λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα βειηησζεί απμάλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ >>. 

ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ννζνθνκείν Α: 

Γηνηθεηήο: << Πηζηεχσ φηη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, θαη ηδηαίηεξα απηή ηελ πεξίνδν, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζεσξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαζαξά 

ηππηθή, απνθνκκέλε απφ ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. Απηφ έρεη ζαλ αληίθηππν 

ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο λα κελ ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππ’ φςε απφ κέξνπο ησλ 

δηνηθήζεσλ παξά κφλν ζε απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλάζεζε ζε θάπνηνλ 

εξγαδφκελνπ ζέζε επζχλεο . >> 

Πξντζηάκελνο: << Σαλ πξντζηάκελνο ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πφξσλ έρσ δηαπηζηψζεη φηη  

απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο φηαλ 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο αλάζεζεο πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ ζε νξηζκέλνπο ππαιιήινπο. 

>> 

 

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηεο δηνίθεζεο ζε 
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πεξίνδν επαλαθαζνξηζκνχ ησλ αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ. Η δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ζπκβάιεη ζηελ εμαθξίβσζε εάλ έλαο εξγαδφκελνο είλαη ν θαηάιιεινο γηα κηα 

ζέζε εξγαζίαο θαη αλ γίλεηαη ζσζηή ρξήζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηαιέλησλ ηνπ ζηε 

ζέζε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί. >> 

Πξντζηάκελνο: << Μέρξη ζήκεξα δελ έρσ παξαηεξήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

λα παίμνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο . Απελαληίαο ζα έιεγα  είλαη 

ειάρηζηεο νη πεξηπηψζεηο πνπ έρεη δεηεζεί ε έθζεζε αμηνιφγεζεο θάπνηνπ ππαιιήινπ 

πξνθεηκέλνπ ην απνηέιεζκά ηεο λα ζπλεθηηκεζεί σο θξηηήξην ζηελ ιήςε θάπνηαο 

απφθαζεο πνπ ηνλ αθνξά .>> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Μία ζεκαληηθή απφθαζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θάζε 

νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Μειεηψληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ε δηνίθεζε έρεη πνην ζαθή εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο γηα 

επηκφξθσζε θαη επαλεθπαίδεπζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ .>> 

Πξντζηάκελνο: << Πηζηεχσ φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε  

θαηά ηελ ιήςε απνθάζεσλ απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο, αλ θαη ζα έπξεπε λα απνηεινχλ ηνλ 

βαζηθφηεξν παξάγνληα ζηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ηδηαίηεξα φηαλ απηέο αθνξνχλ 

πξναγσγέο, αλάζεζε λέσλ αληηθεηκέλσλ, θ.ι.π.  .>> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Σην λνζνθνκείν καο ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη 

ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο θάζε ππαιιήινπ, φπσο επίζεο θαη ζηελ 

απφθαζε λα ηνπ αλαηεζνχλ πξφζζεηεο αξκνδηνηήησλ. >> 

Πξντζηάκελνο: << Η κνλαδηθή απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αθνξά ην ζέκα επηκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη πνηνη ππάιιεινη ζα παξαθνινπζήζνπλ 

ζεκηλάξηα ή δηάθνξα άιια πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. >> 

 

Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
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Ο ηξφπνο πνπ γίλεηαη ε αλαπιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο δηαθέξεη απφ λνζνθνκείν ζε  λνζνθνκείν Ζ απάληεζε φκσο Γηνηθεηή θαη 

πξντζηάκελνπ είλαη θνηλή φπσο θαη είλαη ινγηθφ λα ζπκβαίλεη. 

ην Α λνζνθνκείν: ε αλαπιεξνθφξεζε γίλεηαη κε έγγξαθε θνηλνπνίεζε ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. 

ην Β λνζνθνκείν: δελ γίλεηαη θακία ελέξγεηα απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. Οη 

εξγαδφκελνη κε πξνζσπηθή ηνπο πξσηνβνπιία κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνλ αηνκηθφ ηνπο θάθειν. 

ην Γ λνζνθνκείν: κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ν 

πξντζηάκελνο θάζε ηκήκαηνο θαιεί ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη κε  νκαδηθή ζπδήηεζε 

ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηελ βαζκνινγία ηνπο. πδεηνχλ επίζεο ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ηκήκαηνο εθθξάδνληαο ν θαζέλαο ηηο απφςεηο ηνπ θαη θάλνληαο πξνηάζεηο βειηίσζεο 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

ην Γ λνζνθνκείν: ν πξντζηάκελνο θαιεί θάζε ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ρσξηζηά 

θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θαη ηνπο λένπο ζηφρνπο 

ηνπ νπνίνπο θαιείηαη λα επηηχρεη . 

ΣΟΜΔΗ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ννζνθνκείν Α : 

Γηνηθεηήο : << Η εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο επεξέαδε θπξίσο ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. Αλ θαη ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα δελ έρεη γίλεη αμηνιφγεζε 

έρσ δηαπηζηψζεη φηη απνηεινχζε κέζσ ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Έηζη 

απμαλφηαλ ε νκαδηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε απνηέιεζκα ηελ επθνιφηεξε επίηεπμε ησλ 

επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. >> 

Πξντζηάκελνο: << Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπκβάιεη θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ην επφκελν έηνο. >> 

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Αλέθαζελ ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απνηεινχζε θίλεηξν γηα ηνπο 
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εξγαδφκελνπο λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη λα ζπκβάινπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθαλ. Βέβαηα ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο έρσ παξαηεξήζεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο έρεη γίλεη αηηία 

ζχγθξνπζεο κεηαμχ πξντζηάκελσλ θαη ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα λα ραιάλε νη 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο . >> 

Πξντζηάκελνο: << Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αχμεζε ή θαη κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Καη ην ιέσ απηφ γηαηί ελψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα επηηχρεη κία θαιή βαζκνινγία 

απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ ππαιιήισλ ην νπνίν 

απνγνεηεχεηαη απφ ην απνηέιεζκα ηεο βαζκνινγίαο θαη αληηδξάεη αξλεηηθά κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπ, λα ζπγθξνχεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη 

ηνπο αλψηεξνπο ηνπ θαη λα αδηαθνξεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ .>> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο : << Οη πεξηζζφηεξνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζε 

ζπκβάιεη ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ 

φκσο πνπ εγψ δηαπηζηψλσ απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ πείξα είλαη φηη ε ζπκβνιή απηή είλαη 

ειάρηζηε. Ιδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα πνπ δελ γίλεηαη αμηνιφγεζε παξαηεξείηαη κηα 

αδηαθνξία απφ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα νη ζπλερείο κεηψζεηο ζηνπο κηζζνχο 

απνηεινχλ αληηθίλεηξν γηα αχμεζε ηεο πνζφηεηαο αιιά θα ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο . 

Δπηπιένλ παξαηεξψ κία θζνξά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κία 

άξλεζή ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ νκάδα. Φνβνχκελνη ηελ ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο αιιά θαη ηελ αξλεηηθή θξηηηθή απφ απηνχο επηδηψθνπλ λα εξγάδνληαη 

κεκνλσκέλα. Θα έιεγα ινηπφλ φηη φζνλ αθνξά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ηελ 

ιεηηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο ε αμηνιφγεζε είρε αξλεηηθή επίδξαζε. Δίλαη φκσο πηζαλφλ 

λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ θίλεηξν αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμεη ζχλδεζε ηεο κε ηελ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ  >> 

Πξντζηάκελνο: << Η εθαξκνγή ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο είλαη κία δηαδηθαζία πνπ 

επηδξά ζηελ ςπρνινγία ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα αλ νη εξγαδφκελνη 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην απνηέιεζκα λα ζπκβάινπλ είηε ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα επηζπκνχλ ηελ αχμεζε ηεο εκπινθήο 

ηνπο ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ  >> 

Ννζνθνκείν Γ: 
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Γηνηθεηήο: << Η αμηνιφγεζε σο δηαδηθαζία ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο λνζνθνκείνπ. Πξψηα απφ φια 

εληείλεη ηηο πξνζπάζεηα ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο κε 

ζηφρν λα απμήζνπλ ηελ βαζκνινγία ηνπο. Δπηπιένλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ δηνίθεζε λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ δηνηθεί θαη λα θξνληίζεη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, είηε κέζσ ηεο επαλεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, είηε κε ηελ 

παξνρή λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηνπο . >> 

Πξντζηάκελε : << Μεδεληθή θαηά ηελ γλψκε κνπ είλαη ε επίδξαζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζπλεπψο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ 

καο δηφηη ηελ πεξίνδν απηή πνπ δελ εθαξκφδεηαη θαλέλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο . >> 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ννζνθνκείν Α: 

Γηνηθεηήο: << Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

ακθίβνιε αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο δηφηη 

ζηελ πξάμε είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πεξηνξηζηεί ε αλζξψπηλε κεξνιεςία θαη 

ηδηνζπγθξαζία. Υπάξρεη ινηπφλ ε πεξίπησζε ν αμηνινγεηήο λα παξαπνηήζεη ζπλεηδεηά ην 

απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο π.ρ. ιφγσ πξνζσπηθψλ ζθνπηκνηήησλ ή εμσηεξηθψλ 

πηέζεσλ. >> 

Πξντζηάκελε : << Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ απηήο. Θα πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα (π.ρ. εμάκελν) ή ζε θάπνην κεηαβιεηφ δηάζηεκα ιφγσ ζπλζεθψλ (π.ρ. 

νινθιήξσζε ελφο έξγνπ). Ο θάζε πξντζηάκελνο ζα πξέπεη λα ζεσξεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο δελ είλαη έλα απνκνλσκέλν γεγνλφο αιιά κία ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία. Η 

επαλαπιεξνθφξεζε ησλ ππαιιήισλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε θαη φρη απιά κηα θνξά ηνλ ρξφλν. >> 

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Πνιιά θαη πνηθίια είλαη ηα εκπφδηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ίζσο απηή είλαη 

θαη κία αηηία πνπ πιένλ δελ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα. Πξψηα απφ φια έηζη φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε, έρεη κηθξή αμία 

ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν εξγαδφκελνο έρεη ειάρηζηα 

πεξηζψξηα λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ αθνχ απηή θαζνξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν 
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πνζνζηφ απφ ηνπο ζπζηεκαηηθνχο παξάγνληεο. Δπηπιένλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο νη 

κεηξήζεηο ηεο απφδνζεο δελ είλαη αθξηβείο (κε ζαθή θαη θαηάιιεια θξηηήξηα) θαη δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπζηεκαηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε θαη είλαη 

έμσ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ εξγαδφκελνπ. Τέινο παξνπζηάδνληαη πεξηπηψζεηο αδηθίαο ιφγσ 

πξνθαηάιεςεο ηνπ αμηνινγεηή θαη δεκηνπξγνχληαη θφβνη (αληζφηεηαο αλαζθάιεηαο) 

ζηνπο εξγαδφκελνπο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπο αιιά θαη λα 

δεκηνπξγνχληαη αληαγσληζκνί κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ >> 

Πξντζηάκελε : << Λφγν ηεο ζέζεο πνπ θαηέρσ ζην λνζνθνκείν σο πξντζηακέλε ηκήκαηνο 

αλζξσπίλσλ σο βαζηθφ εκπφδην ηεο αμηνιφγεζεο ζεσξψ ην φηη νη αμηνινγεηέο 

πξντζηάκελνη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ληψζνπλ άβνια φηαλ πξέπεη λα θάλνπλ ηνλ θξηηή. Έηζη 

πνιιέο θνξέο εθηηκνχλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο επλντθφηεξα γηαηί πηζηεχνπλ φηη κηα αθξηβήο 

αμηνιφγεζε ζα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ππνθίλεζε θαη απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Δίλαη γεγνλφο φηη ηα θπξηφηεξα ζθάικαηα- εκπφδηα αμηνιφγεζεο 

νθείινληαη ζηε κεξνιεςία ηνπ αμηνινγεηή. Ωο εθ ηνχηνπ θαη δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ 

πιήξσο, κπνξνχλ φκσο λα ειαηησζνχλ κε ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη εθπαίδεπζε 

ησλ αμηνινγεηψλ θαη κε ηελ επηινγή θαηάιιεισλ πξνηχπσλ απφδνζεο θαη κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο . >> 

Πξντζηάκελε : << Τν βαζηθφηεξν θαηά ηελ γλψκε κνπ εκπφδην ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

έιιεηςε ηεο ζηήξημεο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηε Γηνίθεζε ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηψλ. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ε αμηνιφγεζε λα κελ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

αιιά κπνξεί λα πεξάζεη κέρξη θαη κηα πεληαεηία γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, θαη ηφηε ζπκπιεξψλνληαη ηα έληππα γηα φιεο ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξνληέο  >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιεκαηηθά δεηήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

αθνξά ην βαζκφ ελζσκάησζήο ηεο ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ θνπιηνχξα ελφο 

νξγαληζκνχ. Φσξίο ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηνπ νξγαληζκνχ ε αμηνιφγεζε έρεη ιίγεο 

πηζαλφηεηεο λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία, δηφηη νη αμηνινγεηέο δε ιακβάλνπλ ζνβαξά 

ππφςε ηνπο ηελ αμηνιφγεζε. Δπίζεο, φηαλ ε αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο κεραληζκφο 

επηβνιήο, δχλακεο ή ειέγρνπ ησλ πθηζηακέλσλ, ηφηε ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 
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εξγαδνκέλνπ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο επηδεηλψλνληαη  >> 

Πξντζηάκελε : << Τα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε πηζηεχσ φηη 

παξνπζηάδνληαη φηαλ ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο δελ βαζίδνληαη ζε απνηειεζκαηηθνχο 

κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ δελ παξέρεηαη αθξηβήο πιεξνθφξεζε 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ζρεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. Δμίζνπ, ζεκαληηθφ είλαη θαη 

ην δήηεκα ηεο παξνρήο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο αμηνιφγεζεο 

ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο κειινληηθήο απφδνζεο. >> 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

Γηα ηνλ ηξφπν πνπ αμηνινγεί ν θάζε νξγαληζκφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ε απάληεζε είλαη θνηλή . << Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπκε ην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, θαη απηή είλαη κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο πνπ πιένλ δελ γίλεηαη 

αμηνιφγεζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα >> 

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Κνηλή επίζεο είλαη θαη ε απάληεζε ζην θάζε πφηε γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Όινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ κνλνιεθηηθά θαη κε ιίγν 

ριεπαζκφ ζα έιεγα << Πνηέ !!!>> 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Ννζνθνκείν A: 

Γηνηθεηήο: << Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε αιιά θαη επηζπκία φισλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ζε νιφθιεξν ηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη ε δεκηνπξγία απφ 

κέξνπο ηνπ θξάηνπο ελφο ζπζηήκαηνο αληηθεηκεληθνχ, ακθίδξνκνπ θαη θπξίσο 

απνηειεζκαηηθνχ. Σην λνζνθνκείν καο εηδηθφηεξα ζε βειηίσζε ζα νδεγνχζε ε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο θηινζνθία ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή λα γίλνπλ ζαθήο νη ζηφρνη 

θαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα αληηιεθζνχλ πξαγκαηηθά νη εξγαδφκελνη 

γηαηί αμηνινγνχληαη. Να πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα νη επηδφζεηο πνπ ζα αμηνινγνχληαη 

θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία απηέο ζα αμηνινγνχληαη, κε άιια ιφγηα λα γίλεη μεθάζαξν ηη 

αμηνινγνχκε. Καη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη κέζνδνη κέηξεζεο/αμηνιφγεζεο δειαδή ην πσο 

αμηνινγνχκε θαζψο θαη  νη αξκνδηφηεηεο φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε , δειαδή ην 

πνηνο αμηνινγεί . Με ηηο ελέξγεηεο απηέο ζα πεηπραίλακε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Η ζπκκεηνρή θαη ε δηθαηνζχλε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ζεσξνχληαη ζεκέιηα ηεο εξγαζηαθήο αθνζίσζεο θα 

παξαθίλεζεο. >> 

Πξντζηάκελε : << Σην λνζνθνκείν καο γηα  βειηίσζε ηεο αμηνιφγεζεο απαηηείηαη αξρηθά 

εθπαίδεπζε ησλ αμηνινγεηψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο 

αμηνιφγεζεο. Η εκπηζηνζχλε ησλ πθηζηακέλσλ ζηνλ πξντζηάκελν πνπ ηνπο αμηνινγεί, 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ θαιή ηνπ πξναίξεζε θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

Υπάιιεινη πνπ δελ εκπηζηεχνληαη ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ακθηζβεηνχλ ην απνηέιεζκά ηεο. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη 

λα γίλεη  ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ ηεξαξρηθή θαη ηελ βαζκνινγηθή εμέιημε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κηαο θαη απηή ζα νδεγήζεη ζε ηθαλφηεξνπο πξντζηακέλνπο. Τέινο λα γίλεη 

ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε επηρνξεγήκαηα (bonus). Η 

αχμεζε ακνηβψλ ζα παξαθηλήζεη ην πξνζσπηθφ λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ θαη λα 

αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ  >> 

Ννζνθνκείν Β: 

Γηνηθεηήο: << Μηα ελέξγεηα απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ζην λνζνθνκείν καο είλαη ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ αλαπιεξνθφξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο . Όπσο αλέθεξα ζε πξνεγνχκελε 

εξψηεζε δελ γίλεηαη θακία ελέξγεηα απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ζηνλ αμηνινγνχκελν νχησο ψζηε λα γλσξίδεη θαηά 

πφζν αιιά θαη ζε πνην βαζκφ νη ζηφρνη ηνπ έρνπλ επηηεπρζεί. Απηφ ζα ηνλ βνεζήζεη λα 

αλαπηχζζεηαη ζπλερψο, αθνχ ζα έρεη κηα πιήξε εηθφλα γηα ην πνπ βαδίδεη θαη ηη 

απαηηείηαη απφ απηφλ γηα ηε ζπλέρεηα. Μία ζεκαληηθή επίζεο αδπλακία ηεο αμηνιφγεζεο 

ζην λνζνθνκείν καο  είλαη φηη απηνί πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο δελ 

έρνπλ επαξθή πξνζφληα, δειαδή δελ είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο, νχηε 

έρνπλ επαξθή θαηάξηηζε γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη κε ζπλέπεηα κε 

απνηέιεζκα λα αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνχζεηο κε ηνπο εξγαδφκελνπο  

Απαηηείηαη ινηπφλ θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ αμηνινγεηψλ.  Δθηφο απηνχ, πνιιέο θνξέο 

εθπαίδεπζε ρξεηάδνληαη θαη ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε αθφκα θαη εγψ ν ίδηνο ζρεηηθά κε 

ην πψο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηελ νξγαλσζηαθή 

βειηίσζε ηνπ λνζνθνκείνπ καο. >> 

Πξντζηάκελε : << Γηα λα βειηησζεί ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ καο ζα 

πξέπεη αξρηθά λα θαζνξηζηεί θαζεθνληνιφγην έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ αθξηβψο ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. 
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Σεκαληηθφ επίζεο είλαη λα ππνδεηθλχνληαη αθξηβψο νη βειηηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη λα 

γίλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε φπσο επίζεο θαη ην πην είλαη ην θαηάιιειν ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπο . Δπηπξφζζεηα ε 

αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα αμηνινγείηαη ν θάζε ππνςήθηνο 

γηα λα ηχρεη πξναγσγήο. >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Η εθπαίδεπζε ηνπ αμηνινγεηή ζπληζηά ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα κηα 

απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε. Η εθπαίδεπζε απηή ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ κείσζε 

ηεο πξνθαηάιεςεο (bias) ηνπ αμηνινγεηή, ζηελ εζηίαζε ηνπ αμηνινγεηή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη απνηειέζκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάδξαζεο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αμηνινγεηή λα επηθνηλσλεί ην απνηέιεζκα ηεο 

αμηνιφγεζεο ζηνλ αμηνινγνχκελν κε έλαλ επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν . Απαξαίηεηε πιένλ 

ζεσξψ θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, γηα ιφγνπο 

δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ειέγρνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα  

εληζρπζεί ν βαζκφο ινγνδνζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηνπο 

πνιίηεο  >> 

Πξντζηάκελε : << Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο 

θάζε ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ ρσξηζηά. Αθφκα ζα πξέπεη λα γίλεη εηζαγσγή 

κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ζηελ επεμεξγαζία θαη 

εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, θπξίσο ησλ βαζκνινγηθψλ, θαζψο θαη 

ζηε δεκηνπξγία αζθαιψλ, ζίγνπξσλ θαη δηαξθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, εθφζνλ, βέβαηα, 

ηεξεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ην απφξξεην θαη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο 

Γηεπζχλζεηο Πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηθαλά θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε. Θα πξέπεη 

επίζεο ν αμηνινγνχκελνο εθηφο απφ ηνπο απφ πξντζηακέλνπο πνπ ζα ηνλ αμηνινγήζνπλ λα 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αμηνινγεζεί απφ πειάηεο δειαδή 

ηνπο αζζελείο, θαη ζπλνδνχο ηνπο θαη απφ ζπλαδέιθνπο . Έηζη ε αμηνιφγεζε δελ ζα είλαη 

κνλφπιεπξε αιιά παίξλεη πνιιέο δηαζηάζεηο πνπ βνεζνχλ ηνλ αμηνινγνχκελν λα έρεη κηα 

ζσζηή αληηκεηψπηζε. >> 

Ννζνθνκείν Γ: 

Γηνηθεηήο: << Όζν κεγαιχηεξε ππνζηήξημε ππάξρεη εθ κέξνπο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 
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νξγαληζκνχ ζηελ εθαξκνγή ηεο θάζε δηαδηθαζίαο, ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξε γίλεηαη ε 

εθαξκνγή ηεο. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ ε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ λα θξνληίζεη γηα ηελ 

ελζσκάησζήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα 

πνηφηεηαο . Αθφκα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα ηνλίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή 

δηάζηαζε ηεο αμηνιφγεζεο, ππφ ηελ έλλνηα πσο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηε ρξεζηκφηεηά 

ηεο σο εξγαιείν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο εξγαζηαθήο απφδνζεο. >> 

Πξντζηάκελε : << Δίλαη ζχλεζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην έληππν αμηνιφγεζεο γηα λα 

θαιχςεη φιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα νη αμηνινγήζεηο λα κελ καο δίλνπλ έλα 

αληηθεηκεληθφ απνηέιεζκα . Πξνηείλσ ινηπφλ ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο ηελ ηξνπνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ εληχπνπ αμηνιφγεζεο αλάινγα κε ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο επίζεο 

ζα πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε παξεκθεξείο 

δηαδηθαζίεο φπσο ε αλαθνίλσζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ή ε ζηνρνζέηεζε γηα ην 

επφκελν έηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή 

ηνπ λνζνθνκείνπ. Απαξαίηεηε θξίλσ επίζεο ηελ ρξήζε ηερλνινγίαο γηα ηελ απινχζηεπζε 

θαη επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο. >> 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ –ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

Απφ ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, πξνθχπηνπλ 

θάπνηα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά, δηαπηζηψλνπκε ηελ κε εθαξκνγή ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη δηαθξίλνπκε ηελ θνηλή επηζπκία ησλ 

Γηνηθεηηθψλ ζηειερψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ γηα αιιαγή ηνπ . Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εηδηθνχ εληχπνπ αμηνιφγεζεο βνεζά ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αιιά δελ απνηειεί 

αμηφπηζην θαη ιεηηνπξγηθφ, εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζήο. ηηο ζρεηηθέο 

απαληήζεηο απνηππψλεηαη ε πξφηαζε γηα έλα ζχζηεκα αληηθεηκεληθφ, ακθίδξνκν θαη 

θπξίσο απνηειεζκαηηθφ. Φαλεξή είλαη επίζεο ε επηζπκία γηα  ηελ ζχλδεζε ηεο 

αμηνιφγεζεο κε ηελ ηεξαξρηθή θαη ηελ βαζκνινγηθή εμέιημε κηαο θαη απηή ζα νδεγήζεη 

ζε ηθαλφηεξνπο πξντζηακέλνπο. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα, αμηνπηζηία θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 

αμηνινγεηή είλαη, θαηά απφιπηε ζχκπησζε ζεσξίαο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, νη 

παξάγνληεο θιεηδηά γηα κηα ζσζηή, δίθαηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

Έλα επηπιένλ ζπκπέξαζκα , απνηειεί ε ζπκθσλία γηα ηελ ζχλδεζε ηεο απφδνζεο 

ηνπ εξγαδνκέλνπ κε επηρνξεγήκαηα (bonus). Γηα ηελ ζχλδεζε ηεο απφδνζεο κε ηηο 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ ππαιιήισλ πξέπεη λα ππάξρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο αξκνδηνηήησλ φισλ ησλ ζέζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ φιε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, δηαθαίλεηαη θαζαξά ε 

επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο, αλαθνξηθά κε ηα ζπρλφηεξα ιάζε πνπ παξαηεξνχληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ην γεγνλφο, δειαδή, φηη 

θάησ απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα, νη 

πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ ηε δηαδηθαζία απηή θαζαξά ηππηθή, απνθνκκέλε απφ ηελ 

επξχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ε 

αμηνιφγεζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο, αιιά κπνξεί λα πεξάζεη κέρξη θαη κηα πεληαεηία γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, θαη ηφηε 

ζπκπιεξψλνληαη ηα έληππα γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο.  

Έλα, αθφκε, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, πνπ απνηειεί θνηλή πξαθηηθή ζηηο 

ππεξεζίεο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη πξντζηάκελνη δελ βαζκνινγνχλ αληηθεηκεληθά ηνπο 

ππαιιήινπο, είηε ιφγσ πξνζσπηθψλ δηαθνξψλ, είηε γηα λα κελ έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε 
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καδί ηνπο . πλεπψο, ε θαηάιεμε είλαη φηη νη βαζκνινγίεο ζηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο λα 

θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα ζε φινπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φκσο ράλεηαη ε αμηνπηζηία 

θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο. 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε εηζαγσγή κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ζηελ επεμεξγαζία θαη εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αμηνιφγεζεο, θπξίσο ησλ βαζκνινγηθψλ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία αζθαιψλ, 

ζίγνπξσλ θαη δηαξθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, εθφζνλ, βέβαηα, ηεξεζνχλ νη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ην απφξξεην θαη ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηηο Γηεπζχλζεηο 

Πξνζσπηθνχ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηθαλά θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε. 

Σέινο, ε Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ θαη εληάζζεηαη ζε κία 

γεληθή πξνζέγγηζε κεηαβνιήο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηα πιαίζηα ηεο δηνίθεζεο κέζσ 

ζηφρσλ. Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηνπο ππαιιήινπο θαη ην 

αληίζηξνθν απνηειεί ζηφρν ζηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ ζέζπηζε λέσλ ηξφπσλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ππαιιήισλ εμαζθαιίδεη πνηφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. Απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα αιιά θαη επηζπκία φισλ έλα άξηην, αληηθεηκεληθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. ηφρνο είλαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο, ε αμηνιφγεζή ηεο θαη ε 

βειηίσζή ηεο. 

Δθηφο φκσο απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ θπξίσο απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο γεληθφηεξεο δηαπηζηψζεηο 

ζηηο  νπνίεο θαηέιεμα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο . 

Μία ζιηβεξή δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη φηη 

επαλήιζε ζην πξνζθήλην ηνπ ελδηαθέξνληνο καδί κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ 

αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ πνπ πιήηηεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο, κεηαμχ απηψλ 

θαη ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. ην πιαίζην ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε αμηνιφγεζε 

ζπλδέζεθε ζηελ θνηλή ζθέςε κε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ θαη κε ηελ αβεβαηφηεηα ησλ αηφκσλ γηα ην εξγαζηαθφ ηνπο κέιινλ. Όια 

απηά είραλ ζαλ απνηέιεζκα απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή λα κελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα.  Χζηφζν, ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο κε δεδνκέλε 

ηελ πνιχπιεπξε ρξεζηκφηεηά ηεο, φηαλ είλαη δίθαηε, ακεξφιεπηε θαη ηεθκεξησκέλε, ν 

ξφινο ηεο είλαη αλαπηπμηαθφο θη φηαλ εζηηάδεη ζηε κειινληηθή βειηίσζε ηεο απφδνζεο 
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ππνθηλψληαο θαη θαζνδεγψληαο ηνπο εξγαδφκελνπο (Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο, 

2003) ηπγράλεη ζεηηθήο εθαξκνγήο θαη απνδνρήο απφ ηνπο αμηνινγνχκελνπο.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη ηελ αμηνιφγεζε 

κέζα ζην εξγαζηαθφ ηνπο πιαίζην, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αλαγθαίσλ ζεκείσλ παξέκβαζεο. Ζ 

παξνχζα έξεπλα έδσζε έκθαζε ζηελ αλάδεημε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε εξγαδνκέλσλ, ζε κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο φπσο είλαη ην 

λνζνθνκεία .  

Όπσο δηαπηζηψζεθε ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηεινχζε κέρξη πξφζθαηα πεξηζζφηεξν κηα 

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία παξά κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο. Οη 

αξρέο ηεο κνληκφηεηαο θαη ηεο αξραηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βέβαηε εμαζθάιηζε 

νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ θαζηζηνχζαλ πεξηηηή ηε ζπλεθηηθή εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο. Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο, αληαπνθξηλφκελεο ζηηο απαηηήζεηο 

θαη ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο, έρνπλ 

εηζέιζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε έλαλ θχθιν κεηαξξπζκίζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ησλ 

δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ ζπληζηά, αθελφο αληηθείκελν ησλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ, 

αθεηέξνπ θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο ησλ ππνινίπσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Σα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο εθζπγρξνλίδνληαη θαη εληάζζνληαη ζην πιαίζην άζθεζεο κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο Γ.Α.Π.  

Ζ Διιάδα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηεο κε ηα θξάηε-κέιε 

ηνπ Ο.Ο..Α. ( www.oecd.org. ) πζηεξεί ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ 

απφδνζεο γηα ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. Δπηπξφζζεηα, δελ αζθεί κηα ζπλεθηηθή 

ζηξαηεγηθή Γ.Α.Π. ψζηε λα πξνγξακκαηίδεη γηα ην κέιινλ θαη λα επζπγξακκίδεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ δεκφζησλ νξγαλψζεσλ κε ηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο ησλ 

ππαιιήισλ. Χζηφζν, νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, ήδε απφ ην λ.1943/1991, 

απνζθνπνχζαλ ζηελ αλάδεημε ηεο απφδνζεο, ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο 

κέζσ ηφρσλ, σο θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δληνχηνηο, ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε δελ πινπνηήζεθε ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ θαη 

ζπλαθφινπζα ρξφληεο ζηξεβιψζεηο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη λννηξνπίαο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα δελ άξζεθαλ κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο.  

πγθεθξηκέλα, επηζεκάλζεθε φηη ν λ.1943/1991 έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε δπλεηηθή 
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εθαξκνγή ελφο αμηφπηζηνπ θαη έγθπξνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, βαζηζκέλνπ ηφζν 

ζηελ ηθαλφηεηα θαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππαιιήινπ, φζν θαη ζηελ απφδνζή ηνπ 

βάζεη ζηφρσλ θαη δεηθηψλ. Σν Π.Γ.318/1992 ζπγθεθξηκελνπνίεζε ην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ λ.1943/1991, αιιά δελ αλέδεημε ηελ 

ζεκαζία ηεο ζπζρέηηζεο ηεο απφδνζεο κε ηελ επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ . 

Δηδηθφηεξα, νη ππάιιεινη αμηνινγνχληαη κφλν ζε ζρέζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Ο βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

αμηνινγείηαη ή ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε λα αμηνινγείηαη κφλν γηα ηνπο πξντζηακέλνπο 

θαη έρεη ηδηαίηεξα κηθξή ζηάζκηζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ. Μνιαηαχηα, ην 

Π.Γ.318/1992 ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα αμηφπηζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ κε πςειά ερέγγπα ακεξνιεςίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο, εθφζνλ 

κάιηζηα ιεθζεί ππφςε φηη ζρεδηάζηεθε πξηλ απφ 22 ρξφληα. Αλ είρε ζπκπεξηιάβεη 

πιήξσο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο παξ.1 ηνπ λ.1943/1991 ή, έζησ, αλ είρε εθαξκνζζεί πηζηά 

θαη νξζνινγηθά, ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα θαιιηεξγνχζε ζηαδηαθά κηα 

θνπιηνχξα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ απφδνζε θαη ζηελ εθπιήξσζε ππεξεζηαθψλ 

ζηφρσλ.  

Ο λ.3230/2004 εηζήγαγε έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ζηελ 

ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ θηινζνθία ηνπ λφκνπ ηαπηίδεηαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

άξ.12 ηνπ Π.Γ.318/1992 πεξί ζηνρνζεζίαο θαη ζα κπνξνχζε, εθφζνλ είρε εθδνζεί ην 

ζρεηηθφ Π.Γ. θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ.3230/2004, λα ζπλδεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε ηελ επίηεπμε ησλ αηνκηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ δεκνζίσλ 

νξγαλψζεσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα κηα 

ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο. Έλλνηεο φπσο ε 

Γηνίθεζεο κέζσ ηφρσλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα πξνζδηνξίζηεθαλ 

ξεηά ζηνλ ελ ιφγσ λφκν, επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ηνπο γηα ηνλ πνιίηε θαη ην θξάηνο, 

θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη εθδφζεθαλ. Γπζηπρψο, ε ζπγθεθξηκέλε κεηαξξχζκηζε δελ 

απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα.  

Πέξα ησλ αλσηέξσ, ηφζν ν πξντζρχζαο Τ.Κ. ηνπ λ.2683/1999 φζν θαη ν ηζρχσλ 

λ.3528/2007, νξίδνπλ φηη ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Οπδέπνηε φκσο εμεηδηθεχζεθαλ απηέο νη αξρέο ζε έλα λέν 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο.  
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Ο λ.4024/2011 έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ηεο απφδνζεο, αθνχ πξνβιέπεηαη ε ζχλδεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, ε νπνία 

ζπλαξηάηαη κε ηελ εθπιήξσζε αηνκηθψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηφρσλ, κε ηελ ππεξεζηαθή 

ζηαδηνδξνκία θαη ηελ αληακνηβή ηνπ ππαιιήινπ.  

Με ηνλ πξφζθαην λ.4250/2014, ηξνπνπνηήζεθε ξηδηθά, χζηεξα απφ 22 ρξφληα, ην 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ζθνπφ λα εμαιεηθζεί ε επηείθεηα 

ζηε βαζκνιφγεζε θαη λα θαιιηεξγεζεί κηα θνπιηνχξα απφδνζεο ζηηο δεκφζηεο 

νξγαλψζεηο κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ππαιιήισλ. Ζ 

εηζαγσγή σζηφζν ηεο ακθηιεγφκελεο κεζφδνπ ηεο ππνρξεσηηθήο δηαζπνξάο ζα 

επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ςπρνινγία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Πέξα ησλ 

φζσλ δηαηππψζεθαλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηνχκελσλ, ζα αλαθέξσ νξηζκέλα 

πξνζσπηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμα ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο κνπ, ηφζν σο ππάιιεινο ζε ηκήκα αλζξσπίλσλ 

πφξσλ ζε λνζνθνκείν αιιά θαη σο εξγαδφκελε ζηνλ δεκφζην ηνκέα . 

Καηαξράο, ην λέν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δελ ήηαλ απφξξνηα κηαο εληαηηθήο 

δηαβνχιεπζεο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη νχηε είρε πξνεγεζεί ε ελεκέξσζε φισλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζρεηηθά ηνλ ηξφπν θαη ην ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη επίζεο κηα δχζθνιε θαη επίπνλε δηαδηθαζία γηα ηνπο 

αμηνινγεηέο, αθνχ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο παξέκεηλαλ ηα ίδηα θαη ε αιιαγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο επήιζε απφηνκα. Δπνκέλσο, ην λέν ζχζηεκα δελ είρε ηελ απαξαίηεηε 

απνδνρή απφ ηνπο ππαιιήινπο κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζην ήδε πεζκέλν, κάιινλ, 

εζηθφ ηνπο αιιά θαη ζηελ αθνζίσζε ηνπο ζηελ ππεξεζία. Δμάιινπ, ε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδνο εληφο ηε νπνίαο έιαβε ρψξα ε ελ ιφγσ κεηαξξχζκηζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

χπαξμε κλεκνληαθψλ δεζκεχζεσλ γηα απνιχζεηο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πξνθάιεζε 

επιφγσο δπζπηζηία θαη αξλεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Πεξαηηέξσ, δελ πθίζηαληαη ηα ερέγγπα δηαζθάιηζεο ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο αμηνινγηθήο θξίζεο πνπ θαηνρχξσλε ην πξνεγνχκελν 

Π.Γ.318/1992, θαζψο κεηψζεθε ν αξηζκφο ησλ αμηνινγεηψλ απφ δχν ζε έλαλ, 

θαηαξγήζεθε ε εηδηθή θαηάζηαζε αμηνιφγεζεο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

παξέκεηλαλ ππνθεηκεληθά. Αλακθίβνια σζηφζν, ε νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ γηα 

ηα θξηηήξηα απφθαζεο θαηαλνκήο ησλ πνζνζηψλ ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο, ε ππνρξέσζε 

αηηηνιφγεζεο ηεο ρακειήο θαη ηεο πςειήο βαζκνινγίαο κε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ε 
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δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηα κέηξα βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ είλαη 

πηζαλέο αηηίεο δεκηνπξγίαο ελφο αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζηελ απνδνρή θαη ζηε δηαξθή αλάδξαζε κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ. Δπηπιένλ 

απνπζίαδαλ πνζνηηθνπνηεκέλα θα κεηξήζηκα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ λα ζπλδένληαη 

κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ Ο.Ο..Α. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ 

πνζνζηψζεσλ κε ην ηζρχνλ πιαίζην ελδέρεηαη λα πξνθαινχζε αζέκηην αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ, λα ππνζθάςεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθφηεηά ηνπο θαη λα 

ελδπλακψζεη ηελ έκθπηε αληίζηαζε ησλ αλζξψπσλ ζηηο αιιαγέο. 

Σν απνηέιεζκα ζε θάζε πεξίπησζε είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

ηζρχνληνο Π.Γ.318/1992, ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαίλεηαη 

λα αμηνινγνχληαη κε ηηο αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, 

αιιά φρη ηεο απνδνηηθφηεηαο. Πέξαλ ηνχηνπ, δε ξπζκίδεηαη μεθάζαξα ε αμηνιφγεζε 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην ελ ιφγσ Π.Γ.  

Σέινο, ε θεληξηθή δηαπίζησζε ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ππαιιήισλ, ζπλίζηαηαη ζην φηη ε ηερλνγλσζία ππάξρεη, 

ηα δηνηθεηηθά εξγαιεία είλαη γλσζηά θαη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί είηε κε λφκνπο, είηε κε 

Π.Γ., είηε κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη ε 

κεζνδηθή εθαξκνγή ηνπο κε επξεία πνιηηηθή ζηήξημε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ. Βεβηαζκέλεο θαη πξφρεηξα ζρεδηαζκέλεο κεηαξξπζκίζεηο φρη 

κφλν απνηπγράλνπλ αιιά θαη ππνλνκεχνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, θαζηζηψληαο αθφκα πην 

δχζθνιε ηελ πινπνίεζε άιισλ απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην πξνβιεπφκελν κε ην λφκν λ.4250/2014 ζχζηεκα αμηνιφγεζεο δελ 

εθαξκφζηεθε πνηέ . 

 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο - Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα  

Ζ παξνχζα έξεπλα επέθεξε κηα ζεηξά απφ ρξήζηκα θη ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα, αιιά πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη πξέπεη 

λα αλαθεξζνχλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηα ζηειέρε ησλ 

λνζνθνκείσλ άξγεζε λα μεθηλήζεη εμαηηίαο θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ίδησλ θαη 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ δηέζεηαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ζα 

αθνινπζνχζε. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα απνκείλεη  πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
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γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλέληεπμεο . 

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο 

ηελ παξνπζία ζπλεληεπθηή απνηξέπεη ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο πξνδηάζεζεο θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ αλσλπκία. Χζηφζν απνηειεί κεηνλέθηεκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απαηηνχληαη δηεπθξηλήζεηο. ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ απηψλ 

ησλ πξνβιεκάησλ ηφζν κε ηελ αλαιπηηθή δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ φζν θαη κε ηελ 

παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ δηεμάγνληα γηα ηελ ζπδήηεζε θαη πεξαηηέξσ παξνρή 

δηεπθξηλήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο . 

Σν ζρεηηθά κηθξφ δείγκα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηέζζεξα κφλν λνζνθνκεία, 

εκπνδίδεη ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζπγθξηηηθή κειέηε. Πξνζθέξεη φκσο 

κηα βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ λα δηακνξθσζνχλ ππνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε. Δπεηδή ε αμηνιφγεζε απνηειεί νπζηαζηηθφ εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο 

αλζξψπηλσλ πφξσλ πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε 

πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζε πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία, ψζηε λα 

απνζαθεληζηεί ε ζηάζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. 

Δπηπιένλ, θαζψο νη πεπνηζήζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ηεο πξαθηηθήο ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, απνηεινχλ έλα πνιππαξαγνληηθφ δήηεκα, νη κέζνδνη ηεο πνιπδηάζηαηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζα κπνξνχζαλ λα δηαθσηίζνπλ πιεξέζηεξα ην δήηεκα ζε κηα 

επξχηεξεο εκβέιεηαο έξεπλα κε κεγαιχηεξν δείγκα απφ δηάθνξα λνζνθνκεία. Γηα ηνπο 

ζρεδηαζηέο πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνιπδηάζηαηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο έρνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, 

θαζψο καο επηηξέπνπλ λα αληρλεχζνπκε ηάζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ δείγκαηνο, πέξα 

απφ κεκνλσκέλεο ζπζρεηίζεηο, αληηκεησπίδνληαο ζπλνιηθά ηα ζέκαηα θαη αλαδεηψληαο 

πξφηππα ζε κηα επξεία γθάκα εηδψλ κεηαβιεηψλ. 

Πξνηάζεηο γηα παξέκβαζε  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πξνυπήξμε σο κηα ηππηθή 

δηαδηθαζία ρσξίο λα αμηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο. Όπσο πξναλαθέξακε ε κεηάβαζε ζηελ εθαξκνγή ελφο λφκνπ πνπ πεξηθιείεη ηελ 

ππνρξεσηηθή βαζκνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε δελ ππήξμε νκαιή, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηελ «αμία» ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ ζχγρπζε απηή, είλαη 
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εκθαλήο θαη ζηηο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο θαη πνπ 

θαίλεηαη λα θαζνδεγνχληαη θπξίσο απφ ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπγθπξηαθά θίλεηξα παξά 

απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο πξαθηηθήο ρξεζηκφηεηαο ηεο αμηνιφγεζεο.  

Γηα κηα ζαθή θη αληηθεηκεληθή θξίζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο σο κηα 

ζπλερή δηαδηθαζία ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηζηεκνληθή ελεκέξσζε 

(ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο) γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά θαη 

(ίζσο θπξίσο) γηα ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ απηναμηνιφγεζεο. Έηζη ζα αξζνχλ 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα θαη ζα αλαδεηρζεί ην ζεηηθφ δπλακηθφ ηεο αμηνιφγεζεο.  

Πεξαηηέξσ, ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ε εζληθή πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ε ζπλεθηηθή εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε αλαβάζκηζε ηεο δεκνθξαηίαο ζπληζηνχλ 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο επηδξά, άκεζα ή έκκεζα, ε αμηνιφγεζε 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ππεξεζηψλ. 

Χο πξνο ηελ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο εηδηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο κε εηδηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη επίζεο λα 

ηνλίζνπκε φηη εθηφο απ’ ηελ αληηθεηκεληθή εθηίκεζε θαη ηελ παξαηήξεζε ηεο 

εξγαζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (ζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ, επγέλεηα, 

ζπλεξγαηηθφηεηα) λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ ππαγνξεχνπλ νη απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο απφ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε θαη ηελ αλεπάξθεηα 

πιηθψλ θαη ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Δθηφο απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο κηαο «ηδαληθήο» 

αμηνιφγεζεο είλαη ην πνηνο δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε. Ζ αμηνιφγεζε απ’ ηνλ 

πξντζηάκελν θαη κφλν, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αλεπαξθήο θαη κνλφπιεπξε. 

πληζηάηαη ε δεκηνπξγία εηδηθήο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο . Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζθαηξηθή θαη πην αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

Σέινο, ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, αλαδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη εθαξκνγήο κηαο κεζφδνπ αμηνιφγεζεο βαζηζκέλεο ζηελ 

ηδηαηηεξφηεηα, ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκέα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
 

 

 
 

 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  
 

 

Αμηφηηκε θχξηε/θπξία, 

 

ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

πηπρίνπ Master ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, δηεμάγσ έξεπλα κε ζέκα: << Ζ 

δηαδηθαζία ηεο Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ 

Διιάδα >> . 

θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε απνηχπσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη ε 

εχξεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο . 

Δζείο κπνξείηε λα ζπκβάιεηε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ επηζπλαπηφκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε θαηαγξαθή ηεο εκπεηξίαο ζαο 

ζα πξνζθέξεη πνιχηηκε πιεξνθφξεζε, ε νπνία δχζθνια κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί . 

Δκείο ζέινπκε λα ζαο δηαβεβαηψζνπκε φηη νη απαληήζεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

δψζεηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο . 

αο επραξηζηψ πνιχ, εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή θαη βνήζεηα ζαο 

ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο . 

 

 

 

Με εθηίκεζε, 

 

Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα 

 

Δηξήλε Βέξκπε  
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Α. Γημογπαθικά ζηοιχεία 

 

1. Φύιν   Άλδξαο          Γπλαίθα 
 
 
 

2. Ηιηθία 
 

  20-30 

  31-40 

 41-50 

  51-60 

  άλσ ησλ 61 
 
 
 

3. Πνην είλαη ην αλώηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ έρεηε νινθιεξώζεη;  
 

  Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

  ΑΔΗ/ΣΔΗ 

  Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε 

  Άιιν  ( Αλαθέξαηε :………………………………………………. ) 
 
 
 

4. Θέζε ζηνλ νξγαληζκό  
 

  Τπάιιεινο 

  Πξντζηάκελνο 

  Μάλαηδεξ 
 
 
 

5. Πόζα ρξόληα εξγάδεζηε ζηνλ νξγαληζκό;   
 

  1-3 ρξφληα  

  4-10 ρξφληα  

  11-20 ρξφληα  

  πάλσ απφ 20 ρξφληα 

 
 
 

6. Πόζα ρξόληα βξίζθεζηε ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο; 
 

  1 ρξφλν  

  2-5 ρξφληα  

  6-10 ρξφληα  

  11-20 ρξφληα  

  πάλσ απφ 20 ρξφληα 
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Β.  Αξιολόγηζη ηηρ απόδοζηρ 
 
1. Υπάξρεη ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξγαληζκό ζαο; 

 

Ναη        Όρη  

 

 

 
2. Αλ δελ ππάξρεη ζύζηεκα, πνηνη είλαη νη ιόγνη κε ύπαξμεο;  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 
3.  Αλ ππάξρεη ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ζηνλ νξγαληζκό ζαο πόζα ρξόληα 

 εθαξκόδεηαη (έηε) ;      
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 
4. Πνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαιύπηεη ε αμηνιόγεζε; 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
5. Σε πνηα ηκήκαηα; Γηαηί; Εμεγείζηε. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
6. Πνηνί είλαη ππεύζπλνη γηα ηνλ  ζρεδηαζκό ηνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο Απόδνζεο; 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_ 

 
7. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλσλ πόξσλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

αμηνιόγεζεο; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
8. Σε πνηα επίπεδα αμηνινγείηαη ε απόδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ; Εμεγείζηε. 
 

Αηνκηθό    

Οκάδαο Εξγαζίαο     

Τκήκαηνο  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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9. Πνηνο λνκίδεηε όηη πξέπεη λα θάλεη ηελ αμηνιόγεζε θαη γηαηί ;  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ 

 
 
10. Με πνηα ζπρλόηεηα λνκίδεηε όηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη αμηνινγήζεηο θαη γηαηί;  

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
11. Σε πνηεο απνθάζεηο από κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ιακβάλνληαη ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο ; 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
12. Με πνηνλ ηξόπν γίλεηαη ε αλαπιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο; 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__ 

 
 
13. Πνηνπο ηνκείο επεξέαζε ε εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιόγεζεο ηεο Απόδνζεο  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___  
________________________________________________________________________________
_ 
 

 
14. Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη ηα εκπόδηα ηεο αμηνιόγεζεο ; 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ 

 
 
15. Πσο αμηνινγεί ε επηρείξεζε ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο; Εμεγείζηε.  
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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16. Κάζε πόηε γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο; 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
17. Αλαθέξεηαη 3 ζεκαληηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνβεί ην Ννζνθνκείν ζαο γηα 

ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιόγεζεο . 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Α 

 


