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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωματική εργασία, η οποία αποτελεί απαιτούμενο για την απόκτηση του 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση 

στους Ανθρώπινους Πόρους, έχει ως σκοπό να μελετήσει και να αναλύσει τα σύγχρονα 

εργαλεία αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς και με τα 

οποία επιτυγχάνεται η προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων αλλά και η 

ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη, δηλαδή των ήδη εργαζομένων. Πιο αναλυτικά, 

γίνεται εκτενής αναφορά και ανάλυση των κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης μέσω 

των οποίων επιτελείται η προσέλκυση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων προς 

απασχόληση, αναλύονται οι πηγές στρατολόγησης υποψηφίων, τα εργαλεία 

αξιολόγησης που χρησιμοποιούν τα κέντρα αυτά, ο τρόπος διεξαγωγής της όλης 

διαδικασίας και τα αποτελέσματα από την υιοθέτηση των κέντρων από τους 

οργανισμούς. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας ήταν η αναζήτηση πηγών βασισμένων σε αντίστοιχη σχετική 

ηλεκτρονική και μη βιβλιογραφία, καθώς επίσης και η ανάλυση της μελέτης 

περίπτωσης του κέντρου αξιολόγησης της εταιρείας ALUMIL, η οποία επιτελέστηκε με 

τη συμμετοχή του συγγραφέα στις διαδικασίες του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων της εταιρείας και με την άμεση συνεργασία του με τα στελέχη του τμήματος της 

εταιρείας. Η ανάλυση τόσο των πηγών της σχετικής βιβλιογραφίας όσο και της μελέτης 

περίπτωσης ανέδειξε τον πολύ μεγάλο και θετικό αντίκτυπο που επιφέρει η 

χρησιμοποίηση των κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης στους οργανισμούς, στην 

προσπάθεια τους για την προσέλκυση των πλέον κατάλληλων υποψηφίων, αλλά και 

στην προσπάθεια για ανέλιξη των ήδη εργαζομένων και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση 

της ικανοποίησής τους.   

Λέξεις Κλειδιά: Κέντρο Αξιολόγησης, Κέντρο Ανάπτυξης, Εργαλεία Αξιολόγησης, 

Προσέλκυση Υποψηφίων, ALUMIL. 
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Abstract  

This diploma thesis, which is required for the acquisition of postgraduate diploma in 

Business Administration specializing in Human Resources, aims to study and analyze 

the modern evaluation tools used by the organizations in order to recruit the right 

candidates, and also in order to satisfy the internal customer. More analytically, is being 

made an extended reference and analysis of the assessment and development centers 

through which the most appropriate candidates for employment are being recruited. 

Also, the study aims to analyze the sources of recruitment, the evaluation tools used by 

these centers, the way of conducting the whole process and the results from the adoption 

of centers by organizations. The methodology used for the writing of this diploma thesis 

was the search for sources based on relevant relative and non-bibliography as well as 

the analysis of the case study of the ALUMIL assessment center, which was done with 

the participation of the author in the proceedings of the company's human resources 

department and through his direct collaboration with the company's executives. The 

analysis of both the literature sources and the case study highlighted the very positive 

impact of the use of assessment and development centers in organizations, in their 

efforts to attract the most suitable candidates and in their efforts to help the already 

existing workers to develop more and to increase their satisfaction. 

Keywords: Assessment Center, Development Center, Evaluation Tools, Recruiting 

Candidates, ALUMIL. 
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1. Εισαγωγή 

Ερέθισμα για την επιλογή του θέματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

αποτέλεσε η προοπτική ανάλυσης της μελέτης περίπτωσης του κέντρου αξιολόγησης 

της εταιρείας ALUMIL. Ήδη από τις πρώτες μου στιγμές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

της διοίκησης επιχειρήσεων, αισθάνθηκα έντονο το στοιχείο της κλίσης μου προς τους 

ανθρώπινους πόρους και πιο συγκεκριμένα προς το κομμάτι σχετικά με την 

προσέλκυση υποψηφίων νέων εργαζομένων αλλά και με την ικανοποίηση του ήδη 

υπάρχοντος προσωπικού. Κατ’ επέκταση, όταν αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, η δυνατότητα επιλογής ενός φοιτητή για την ένταξη του στις διαδικασίες 

του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας ALUMIL, με σκοπό την 

ανάλυση του κέντρου αξιολόγησής της εντός της διπλωματικής του εργασίας, θεώρησα 

πως ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στο 

συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, με το θέμα εργασίας που εξαρχής επιθυμούσα.  

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει και να αναλύσει τα σύγχρονα 

εργαλεία αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς και με τα 

οποία επιτυγχάνεται η προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων. Ειδικότερα, το 

μεγαλύτερο μέρος της εργασίας επικεντρώνεται στην ανάλυση των κέντρων 

αξιολόγησης και ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο 

παγκοσμίως και αποτελούν τα θεμέλια για την προσέλκυση και επιλογή των 

κατάλληλων υποψηφίων προς απασχόληση. Επιπλέον, στόχος είναι και η διερεύνηση 

και παρουσίαση του πιθανού θετικού αντίκτυπου των κέντρων αυτών στους 

οργανισμούς, τα οποία πέρα από την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων, 

συμβάλλουν και στην ανέλιξη των ήδη εργαζομένων και στην ενίσχυση της 

ικανοποίησής τους.  

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη. Το άκρως θεωρητικό όπου, με βάση πηγές 

από σχετική ηλεκτρονική και μη βιβλιογραφία, αναλύεται η ιστορία των κέντρων 

αξιολόγησης και ανάπτυξης, ο τρόπος και οι λόγοι για τους οποίους κάνουν την 

εμφάνισή τους για πρώτη φορά αλλά και το πώς εξελίχθηκαν με την πάροδο του 

χρόνου. Επίσης, αναλύονται οι πηγές και τα εργαλεία στρατολόγησης που 

χρησιμοποιούν, ο τρόπος διεξαγωγής της όλης διαδικασίας εντός των κέντρων, οι 

διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους και τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από την 

υιοθέτηση των κέντρων αυτών από την πλευρά των οργανισμών. Το δεύτερο μέρος 

αποτελείται από την ανάλυση της μελέτης περίπτωσης του κέντρου αξιολόγησης της 
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εταιρείας ALUMIL. Το χρονοδιάγραμμα του κέντρου αξιολόγησης της ALUMIL 

έρχεται σε σύγκριση με το χρονοδιάγραμμα ενός άλλου κέντρου αξιολόγησης, το οποίο 

παρατίθεται ως παράδειγμα και με τον τρόπο αυτό καθίστανται φανερές οι διαφορές 

αλλά και τα κοινά στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των κέντρων αξιολόγησης. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δύο κέντρα αξιολόγησης διαφορετικής χρονικής 

διάρκειας. Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα που 

έχουν προκύψει από την χρήση του κέντρου της εταιρείας ALUMIL και τις βλέψεις των 

στελεχών της εταιρείας για το μέλλον, με βάση τα αποτελέσματα αυτά, αλλά και 

προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη του κέντρου. Τέλος, παρατίθεται η ξενόγλωσση και 

ελληνική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της διπλωματικής αυτής 

εργασίας. 

2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

2.1. Δυσκολίες στη διαδικασία Προσέλκυσης και Πρόσληψης Υποψηφίων 

Σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα με τη θέση εργασίας στην οποία αναφερόμαστε, η 

πρόσληψη δεν είναι μία απλή διαδικασία. Αντιθέτως μπορεί να γίνει μια ιδιαίτερα 

δαπανηρή και δύσκολη διαδικασία με υπολογιζόμενο κόστος προσέλκυσης 

εργαζομένων 8.000 λίρες για τα ανώτερα στελέχη και 3.000 λίρες για τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους [CIPD, 2012a]. Παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί 

στις μέρες μας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ένα ποσοστό της τάξεως άνω του 70% 

των εργοδοτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση εργαζομένων σε 

συγκεκριμένους τομείς λόγω έλλειψης υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα και 

δεξιότητες. Αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, βεβαίως, είναι ότι η 

αποτελεσματική προσέλκυση εργαζομένων παραμένει ο πρωταρχικός στόχος της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ), ανεξαρτήτως της κατάστασης της αγοράς. Η 

καλή φήμη του οργανισμού αλλά και του εργοδότη μπορούν να λειτουργήσουν ως 

σημαντικό πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία προσέλκυσης υποψηφίων από έναν 

οργανισμό. Για το λόγο αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα σημαντική η διερεύνηση των 

αντιλήψεων σχετικά με τη φήμη του εργοδότη, τόσο των εν δυνάμει όσο και των εν 

ενεργεία εργαζομένων, με σκοπό να συγκριθούν και να εναρμονιστούν οι αντιλήψεις 

αυτές και, στη συνέχεια, να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη, με βάση αυτές τις αντιλήψεις, 

μιας κεντρικής πρότασης για τη μάρκα του εργοδότη (brand name). (Lievens, 2007)   
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Εάν η μάρκα του εργοδότη δεν είναι η ίδια με αυτή που δείχνει προς τα έξω, με άλλα 

λόγια δεν ανταποκρίνεται στα μηνύματα που εκπέμπει, αυτό θα αποκαλυφθεί εν καιρώ 

ιδίως σε κάποια δύσκολη στιγμή που δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη. Όσο δύσκολο είναι 

να χτιστεί μία σχέση εμπιστοσύνης, τόσο εύκολο είναι να διαλυθεί μέσα σε μία ημέρα. 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη φήμη ενός οργανισμού. Οι αξίες και τα ιδεώδη του 

οργανισμού δοκιμάζονται καθημερινά από τις διάφορες οικονομικές δυσχέρειες και τις 

πιθανές αντιδράσεις. Για παράδειγμα η μη έγγραφη ενημέρωση για την απόλυση ενός 

εργαζομένου ή η μείωση μισθών και επιδομάτων χωρίς προηγούμενη συμφωνία, είναι 

δυνατόν να καταστρέψουν την καλή φήμη του οργανισμού εν μια νυκτί. Η κακή φήμη 

του οργανισμού επηρεάζει σίγουρα την άποψη των υποψηφίων εργαζομένων αλλά και 

την ικανότητα του οργανισμού να προχωρήσει σε μελλοντικές προσλήψεις. Οι 

οργανισμοί, λοιπόν, προκειμένου να διατηρήσουν μία ισχυρή μάρκα για όταν χρειαστεί, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν καλή και αμφίδρομη επικοινωνία με τους 

υποψήφιους εργαζομένους, να αφουγκράζονται με άλλα λόγια τις απόψεις τους, ακόμα 

και αν δεν βρίσκονται σε θέση να προχωρήσουν σε άμεσες προσλήψεις. (Doorley and 

Garcia, 2007) 

Ο υπεύθυνος του τμήματος ανθρωπίνων πόρων φέρει την τελική ευθύνη της 

παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των μεθόδων προσέλκυσης υποψηφίων που 

χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό. Σκοπός των χρησιμοποιούμενων αυτών μεθόδων 

είναι η εξασφάλιση τόσο της σωστής σχέσης ποιότητας-τιμής, όσο και το ότι η χρήση 

των συγκεκριμένων μεθόδων που έχουν επιλεχθεί, θα αποφέρει μία κατάλληλη 

δεξαμενή υποψηφίων από την οποία ο οργανισμός θα μπορεί να αντλεί τους ανθρώπους 

εκείνους που είναι οι πλέον κατάλληλοι σε κάθε θέση εργασίας. Να δημιουργηθεί, 

δηλαδή, με άλλα λόγια μία ισχυρή βάση δεδομένων με υποψηφίους έτοιμους για άμεση 

ένταξη στον οργανισμό όταν το απαιτούν οι ανάγκες. Οι Breaugh and Starke (2000) 

στην έρευνα τους αναφέρουν ορισμένα βασικά κριτήρια με τα οποία είναι δυνατή η 

μέτρηση της απόδοσης της διαδικασίας προσλήψεων. Κατά την γνώμη τους, λοιπόν, 

αυτά τα κριτήρια είναι ο αριθμός, η ποιότητα και η ποικιλία των υποψηφίων, το κόστος 

για κάθε θέση εργασίας, η ταχύτητα πραγμάτωσης της διαδικασίας, ο αριθμός των 

θέσεων εργασίας που καλύφθηκαν και τέλος η αναλογία των θέσεων που προσφέρονται 

και αυτών που καλύπτονται τελικά. Όλα αυτά τα κριτήρια που αναφέρθηκαν μπορούμε 

να πούμε ότι μας δίνουν μια βραχυπρόθεσμη εικόνα των αποτελεσμάτων προσέλκυσης 

υποψήφιων εργαζομένων και είναι σχετικά εύκολη η διαδικασία ποσοτικοποίησης τους, 

καθώς θέλουμε να έχουμε μία ακριβή και πλήρη εικόνα της κατάστασης. Πέρα, όμως, 
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από την βραχυπρόθεσμη εικόνα, θα πρέπει να υπάρχουν και εκείνα τα μέτρα τα οποία 

θα μας δώσουν μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αν θέλουμε να 

έχουμε μία πραγματικά ξεκάθαρη εικόνα των πραγμάτων. Τέτοια μέτρα, σύμφωνα με 

τους Breaugh and Starke (2000) και πάλι, είναι το ποσοστό εργασιακής απόδοσης και 

διατήρησης των εργαζομένων (turnover rate) ή ακόμα πιο ευαίσθητα μέτρα όπως οι 

στάσεις των εργαζομένων.  

Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό ότι είναι καίριας σημασίας η παρακολούθηση τόσο 

των βραχυπρόθεσμων όσο και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων 

σχετικά με την προσέλκυση υποψηφίων. Δυστυχώς, ακόμη και στις μέρες μας, 

παρατηρείται στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι οργανισμοί να εστιάζουν, αν όχι 

εξολοκλήρου, πάντως σε πολύ μεγάλο βαθμό, μόνο στα βραχυπρόθεσμα μέτρα και να 

καταβάλλουν μικρή προσπάθεια να τα συνδέσουν με μακροπρόθεσμα μέτρα επιτυχίας. 

Για το λόγο αυτό πολλοί οργανισμοί βρίσκουν τον εαυτό τους να αναρωτιέται σε 

ορισμένες περιπτώσεις για το “μήπως ο καλύτερος υποψήφιος δεν έκανε καν αίτηση;” 

Ένα ερώτημα πολύ σοβαρό, καθώς όπως είναι γνωστό, οι λάθος επιλογές κοστίζουν και 

οι πιο λάθος επιλογές είναι η μη ένταξη εκείνων των υποψηφίων οι οποίοι θα 

μπορούσαν να έχουν μία πολύ θετική συνεισφορά. 

Ένα από τα βήματα της διαδικασίας στελέχωσης είναι η στρατολόγηση. Μείζονος 

σημασίας εργασία για κάθε οργανισμό είναι η απόκτηση εκείνων των ανθρώπων οι 

οποίοι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του. Η 

στρατολόγηση αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις λειτουργίες της διοίκησης ανθρωπίνων 

πόρων και μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία εντοπισμού πιθανών υποψηφίων τόσο για 

υφιστάμενες όσο και για μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας που ενδέχεται να 

προκύψουν. Για να γίνει περισσότερο αντιληπτό το πόσο σημαντική είναι η διαδικασία 

της στρατολόγησης μέσα σε έναν οργανισμό, μπορούμε απλώς να αναφέρουμε ότι το 

τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων εκτιμάται ότι αφιερώνει το 50-70% του ετήσιου 

χρόνου εργασίας του στη στρατολόγηση νέων εργαζομένων. Το ποσοστό αυτό, βέβαια, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το μέγεθος του οργανισμού για τον οποίο μιλάμε, 

καθώς όσο μεγαλύτερος είναι ένας οργανισμός τόσο μεγαλύτερες ανάγκες στελέχωσης 

παρουσιάζει. Τι είναι εκείνο που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

στρατολόγησης; Η ύπαρξη μίας αξιόλογης δεξαμενής διαφορετικών υποψηφίων όπως 

αναφέραμε και παραπάνω. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα περίπλοκη και δύσκολη 

διαδικασία για τους υπεύθυνους στρατολόγησης του οργανισμού, η οποία μάλιστα 
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γίνεται ακόμα δυσκολότερη καθώς επηρεάζεται σημαντικά και από την υφιστάμενη 

οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην εκάστοτε χώρα. Θεμελιώδες βήμα στην 

προσπάθεια αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών είναι η σε βάθος κατανόηση του 

αντικειμένου της θέσης εργασίας στο σύνολό της, έτσι ώστε να αποκριθούν εκείνοι οι 

υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πραγματικά τα απαιτούμενα και κατάλληλα προσόντα. 

Για το λόγο αυτό λοιπόν οι υπεύθυνοι στρατολόγησης, αλλά και ολόκληρο το τμήμα, 

θα πρέπει να δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή λεπτομερών πληροφορίων σχετικά με 

τη θέση εργασίας.  

Πιο αναλυτικά, θεωρείται σκόπιμη η παρουσίαση στο σημείο αυτό, μίας λίστας από τις 

πιθανές δυσκολίες με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι το τμήμα διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων και οι υπεύθυνοι στρατολόγησης κατά τη διαδικασία 

στρατολόγησης νέων εργαζομένων. Η εικόνα ενός οργανισμού είναι ένας από τους 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν και πολύ θετικά αλλά και πολύ αρνητικά την 

προσπάθεια για στρατολόγηση νέων εργαζομένων. Όταν η εικόνα του οργανισμού δεν 

είναι καλή, πράγμα που μπορεί να οφείλεται στην κακή φήμη του εργοδότη μέσα από 

μία μεγάλη λίστα πιθανών αιτιών, τότε ένας υποψήφιος εργαζόμενος πιθανόν να μην 

ενδιαφερθεί να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές του επιθυμίες μέσα στον συγκεκριμένο 

οργανισμό. Μία αρνητική εικόνα επομένως μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό 

παράγοντα και να περιορίσει σημαντικά την ελκυστικότητα ενός οργανισμού απέναντι 

στους πιθανούς αιτούντες. (Βούζας, Μαρούδας, Μπέλλου και Βρόντης, 2017) 

Επιπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται ο εκάστοτε οργανισμός τις 

εσωτερικές του οργανωσιακές πολιτικές κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός από τους 

πιθανούς αιτούντες. Πολλοί οργανισμοί δίνουν μεγάλη προσοχή στην προώθηση εκ των 

έσω ανθρώπων και την προαγωγή αυτών σε ανώτερες θέσεις εργασίας για την κάλυψη 

αναγκών που προκύπτουν, ως ένα δείγμα επιβράβευσης της καλής απόδοσης και της 

πίστης στον οργανισμό. Και ενώ κάτι τέτοιο κρίνεται σωστό και εποικοδομητικό σε ένα 

μεγάλο βαθμό, υποψήφιοι αιτούντες πιθανόν να το εκλάβουν ως αρνητικό για τις 

βραχυπρόθεσμες προσωπικές τους φιλοδοξίες, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν 

στην υποβολή αίτησης για μία θέση εργασίας στον συγκεκριμένο οργανισμό.  

Παράλληλα, όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, το κόστος στρατολόγησης είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο και μπορεί να κυμανθεί στις 8.000 λίρες για τα ανώτερα στελέχη και 

3.000 λίρες για τους υπόλοιπους εργαζόμενους [CIPD, 2012a]. Είναι ευκόλως φανερό, 

λοιπόν, ότι το κόστος αυτής της διαδικασίας μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό 
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παράγοντα. Για αυτό το λόγο, αρκετοί είναι εκείνοι οι οργανισμοί οι οποίοι προχωράνε 

σε περιορισμό της διαδικασίας αναζήτησης υποψηφίων. Μάλιστα, στις μέρες μας, 

παρουσιάζει μεγάλη αύξηση η εκ των προτέρων συνέντευξη των υποψηφίων μέσω 

τηλεφώνου ή, ακόμη καλύτερα, μέσω βίντεοκλήσεων, στην προσπάθεια μείωσης του 

προϋπολογισμού μέσω, παραδείγματος χάριν, μείωσης των ταξιδιών στρατολόγησης 

για την κατ’ ιδίαν συνέντευξη με πιθανούς εργαζομένους.  

Τέλος, ακόμα και το πόσο ελκυστική είναι ή παρουσιάζεται μία θέση εργασίας μπορεί 

να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια στρατολόγησης. Θέσεις 

εργασίας οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μη ελκυστικές ή ακόμα και απωθητικές 

δύσκολα συγκεντρώνουν ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων προς στελέχωση. Κάτι 

παρόμοιο παρατηρείται και για θέσεις εργασίας λόγο αυξημένης δυσκολίας περάτωσης. 

Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με θέσεις εργασίας οι οποίες είτε χαρακτηρίζονται ως 

επικίνδυνες, είτε ως χαμηλά αμειβόμενες είτε δεν προσφέρουν περιθώρια εξέλιξης. 

Αυτές οι θέσεις εργασίας σπάνια προσελκύουν υποψηφίους που διαθέτουν πολλά 

προσόντα. Γενικότερα, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί, όχι 

μόνο στην χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως, οι υποψήφιοι δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή σε διάφορες πτυχές της θέσης εργασίας και αναζητούν εκείνες που 

καλύπτουν περισσότερα από ένα κριτήρια, τα οποία επιθυμούν να τους παρέχει η 

εργασία τους.   

2.2. Πηγές Προσέλκυσης-Στρατολόγησης Υποψηφίων 

Υπάρχουν διάφορες πηγές στρατολόγησης τις οποίες θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. 

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η κάθε μία έχει τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία της. Καμία δεν ορίζεται ως η καλύτερη από όλες τις άλλες. Υπάρχουν, ωστόσο, 

ορισμένες πηγές στρατολόγησης οι οποίες είναι πιο αποτελεσματικές από τις υπόλοιπες 

όσον αφορά την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας. Στην προσπάθεια, λοιπόν, 

του εκάστοτε οργανισμού για την προσέλκυση του κατάλληλου, τόσο χαμηλόβαθμου 

όσο και υψηλόβαθμου προσωπικού, χρησιμοποιούνται διαφορετικές πηγές 

στρατολόγησης. (Πετρίδου και Κωνσταντόπουλος, 2015) 

2.2.1. Εσωτερική Αναζήτηση Υποψηφίων 

Η εσωτερική αναζήτηση είναι μία από τις πηγές στρατολόγησης στην οποία οι 

οργανισμοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και προσπαθούν συνεχώς να αναπτύξουν, μέσω 
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της εκπαίδευσης, οι ίδιοι εσωτερικά τους εργαζόμενούς τους, ώστε με την πάροδο του 

χρόνου να έχουν αποκτήσει ή ενισχύσει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες τους 

για την ανάληψη πιο υψηλόβαθμων θέσεων. Πρόκειται για μία οργανωσιακή πολιτική, 

η οποία στηρίζεται κυρίως στην λογική της εκ των έσω προώθησης και προαγωγής 

ανθρώπων και μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και θετικά στοιχεία σε έναν 

οργανισμό. Η εσωτερική αναζήτηση επιτελείται είτε με τον εντοπισμό εκείνων των 

ανθρώπων που υπάρχουν στις “δεξαμενές υποψηφίων” και οι οποίοι διαθέτουν όλα τα 

απαραίτητα προσόντα για την θέση που χρήζει ανάγκης κάλυψης, είτε μέσω της 

ανάρτησης νέων θέσεων εργασίας που δίνει την ευκαιρία στους ήδη εργαζομένους του 

οργανισμού να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την κάλυψή τους. Οι αναρτήσεις 

αυτές συνήθως πραγματοποιούνται σε περιοδικά του οργανισμού ή σε ειδικό έντυπο 

που διαμορφώνεται από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων σε περιπτώσεις μεγάλων 

οργανισμών. 

Ως παραδείγματα θετικών στοιχείων και πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αναφερθούν η καλλιέργεια και η διατήρηση 

υψηλού ηθικού μεταξύ των εργαζομένων καθώς και οι καλές σχέσεις με τη διοίκηση 

του οργανισμού. Παράλληλα, η εσωτερική αναζήτηση ενισχύει την ανεύρεση εκείνων 

των εργαζομένων που διαθέτουν τα υψηλότερα προσόντα και φιλοδοξίες ανέλιξης, ενώ 

από τα πλέον θετικά της συγκεκριμένης πηγής στρατολόγησης αποτελεί η σχεδόν 

βέβαιη καλή επιλογή των σωστών εργαζομένων, καθώς υπάρχει πληθώρα πληροφοριών 

για την απόδοσή τους εντός του οργανισμού. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι 

άμεσα διαθέσιμες με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος ανάγκης προσανατολισμού 

και εκπαίδευσης των εργαζομένων, αφού πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη 

ενταγμένοι στον οργανισμό και γνωρίζουν τις αξίες, τα ήθη, τα έθιμα και την 

κουλτούρα που διέπουν τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, αφού πρώτα έχει σχεδιαστεί 

προσεχτικά, η εσωτερική στρατολόγηση μπορεί να λειτουργήσει και ως μέθοδος 

εκπαίδευσης για την ανάπτυξη και προώθηση τόσο μεσαίων όσο και ανώτερων 

διοικητικών στελεχών. Εξίσου σημαντικό είναι και το γεγονός ότι αποτελεί μία πιο 

φθηνή λύση στρατολόγησης σε σχέση με τη στρατολόγηση από εξωτερικές πηγές. 

Τέλος, κομβικής σημασίας πλεονέκτημα της εσωτερικής αναζήτησης είναι ότι ο 

οργανισμός που ακολουθεί μία πολιτική προαγωγών εκ των έσω μπορεί να ενισχύσει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό την πίστη και την προσήλωση των εργαζομένων στον οργανισμό 

αλλά και την ικανοποίηση τους. Αυξάνοντας την πίστη, την προσήλωση και την 

ικανοποίηση των εργαζομένων αυξάνεται κατακόρυφα η παραγωγικότητα και 
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μειώνεται στο ελάχιστο το ποσοστό αποχωρήσεων των εργαζομένων από τον 

οργανισμό (turnover rate). 

Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, κάθε πηγή στρατολόγησης εκτός από δυνατά 

σημεία έχει και αδυναμίες. Έτσι ως μειονεκτήματα της εσωτερικής αναζήτησης 

μπορούμε να αναφέρουμε τις πιθανές έριδες που μπορεί να προκληθούν μεταξύ των 

εργαζομένων, που ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για μία προαγωγή, αλλά και την 

μείωση του ηθικού εκείνων που δεν επιλέχτηκαν τελικά. Και ενώ ο ανταγωνισμός είναι 

κάτι επιθυμητό, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα όρια του συναγωνισμού εντός του 

οργανισμού διότι σε αυτή την περίπτωση οι αρνητικές συνέπειες υπερκαλύπτουν τα 

θετικά αποτελέσματα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό αρνητικό αποτέλεσμα της εσωτερικής 

αναζήτησης μπορεί να είναι η απουσία της ποικιλίας απόψεων μέσα σε έναν οργανισμό. 

Όταν έχουμε αποκλειστικά εκ των έσω προώθηση εργαζομένων τότε η δυνατότητα 

εισόδου νέων διαφορετικών ιδεών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Ένας οργανισμός 

μπορεί μεν να στηρίζεται και να πορεύεται με τις ιδέες των ανθρώπων του, ωστόσο 

υπάρχει μεγάλη και συνεχής ανάγκη για νέες ιδέες.  

Εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν μετακινηθεί μεταξύ διαφορετικών οργανισμών δεν 

μπορούν να μεταδώσουν νέες ιδέες ενώ, αντίθετα, εργαζόμενοι οι οποίοι εισέρχονται σε 

νέους οργανισμούς φέρνουν μαζί τους ιδέες, πρακτικές και σκέψεις και άλλων 

οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ποικιλία απόψεων, οι οργανισμοί 

προχωράνε μπροστά και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. Είναι ξεκάθαρο, 

λοιπόν, με άλλα λόγια, ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν οργανισμό να εντάσσει στο 

εσωτερικό του ανθρώπους με νέες ιδέες και διαφορετικές οπτικές και απόψεις πάνω στα 

διάφορα θέματα, με σκοπό τόσο το άνοιγμα του οργανισμού σε νέους ορίζοντες όσο και 

την ενίσχυση του ενθουσιασμού εντός του οργανισμού. (Πετρίδου και 

Κωνσταντόπουλος, 2015)  

2.2.2. Σύσταση Υποψηφίων από ήδη Εργαζόμενους 

Μία άλλη εξίσου αποτελεσματική πηγή στρατολόγησης με την εσωτερική αναζήτηση, 

αποτελεί η λεγόμενη σύσταση από τον εργαζόμενο. (Wiley & Sons, Stewart and 

Brown, 2009).  Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι μέσα σε έναν οργανισμό 

και οι οποίοι έχουν κερδίσει την εκτίμηση των ανωτέρων τους, μέσα από την απόδοση 

τους και την πίστη τους, συστήνουν στους υπεύθυνους στρατολόγησης, κατόπιν 

αιτήσεως των τελευταίων, εκείνον τον εργαζόμενο τον οποίο σέβονται, εκτιμούν και 
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θεωρούν σίγουρο ότι μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της νέας 

θέσης εργασίας. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος, εκτός 

του ότι είναι πολύ αποδοτικός, διαθέτει και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι 

απαραίτητα για την ανάληψη μίας υψηλόβαθμης θέσης εργασίας. Είναι ευκόλως 

φανερός ο λόγος για τον οποίο η σύσταση από τον εργαζόμενο θεωρείται μία πολύ 

καλή πηγή στρατολόγησης. Τούτο διότι, εφόσον αποτελεί προσωπική σύσταση, 

υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος δυσφήμησης του ατόμου που την κάνει, αν η επιλογή του 

δεν αποδειχθεί αποτελεσματική. Για το λόγο αυτό μόνο όταν κανείς είναι απόλυτα 

σίγουρος πρέπει να προχωρά σε σύσταση υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Επίσης, ο 

άνθρωπος του οργανισμού που κάνει τη σύσταση δίνει στον υποψήφιο πιο ρεαλιστικές 

πληροφορίες διότι γνωρίζει τον οργανισμό εκ των έσω. Από όλα τα παραπάνω γίνεται 

σαφές ότι οι συστάσεις των εργαζομένων εστιάζουν στους πλέον αποδεκτούς 

υποψήφιους, οι οποίοι και συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν 

και να διατηρηθούν στις νέες θέσεις εργασίας. Κλείνοντας με τα θετικά της 

συγκεκριμένης πηγής στρατολόγησης, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι οι 

συστάσεις από υπάρχοντες εργαζομένους αποτελούν εξαιρετική μέθοδο ανεύρεσης 

υποψηφίων για θέσεις που είναι δύσκολο να καλυφθούν και αυτό διότι, όπως είπαμε, οι 

ήδη εργαζόμενοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που διέπουν κάθε θέση εργασίας μέσα 

στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται.  

Σε αντίθεση με όλα τα θετικά στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω, η σύσταση από 

εργαζομένους έχει και αυτή αρκετά μειονεκτήματα. Το πλέον σύνηθες και επιβλαβές, 

τόσο για τον άνθρωπο που κάνει την σύσταση, διότι πλήττεται η εικόνα του, όσο και 

για τον οργανισμό ο οποίος προχωράει σε μία λάθος επιλογή, η οποία κοστίζει ακριβά, 

είναι, να θεωρηθεί, λόγω φιλίας, κάποιος υποψήφιος περισσότερο αποδοτικός και 

έτοιμος να αναλάβει μία νέα θέση από όσο είναι στην πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, 

πολύ σημαντικό μειονέκτημα είναι και η πιθανότητα δραματικής μείωσης της 

διαφορετικότητας εντός του οργανισμού, καθώς άνθρωποι που έρχονται μέσω 

συστάσεων συνήθως έχουν παρόμοιες απόψεις και ιδέες με τους ήδη εργαζομένους. 

Έτσι παρατηρείται και πάλι το πρόβλημα της έλλειψης νέων ιδεών που θα οδηγήσουν 

τον οργανισμό σε ανάπτυξη. (Gomez-Mejia, Balkin and Cardy, 2004) 

2.2.3. Εξωτερική Αναζήτηση Υποψηφίων 

Άλλη μία πηγή στρατολόγησης για την ενίσχυση του έμψυχου υλικού ενός οργανισμού 

αποτελεί η εξωτερική αναζήτηση. Η εξωτερική αναζήτηση μπορεί να προσφέρει στον 
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οργανισμό εκείνα τα θετικά στοιχεία τα οποία δυσκολεύονται να εισάγουν οι δύο 

προηγούμενες πηγές στρατολόγησης που αναλύσαμε. Ποια είναι αυτά; Οι νέες ιδέες και 

ο διαφορετικός τρόπος σκέψης. Δύο στοιχεία για τα οποία έγινε ιδιαίτερη αναφορά 

παραπάνω καθώς ανήκουν στα μειονεκτήματα της εσωτερικής αναζήτησης και της 

σύστασης από εργαζομένους και τα οποία μπορούν να δώσουν στον οργανισμό τη 

δυνατότητα να ανοιχθεί σε νέους ορίζοντες. Από την άλλη μεριά βέβαια και η 

εξωτερική αναζήτηση έχει μειονεκτήματα. Κρίνεται αρκετά πιθανό η είσοδος νέων 

μελών να επιφέρει μία αρνητική επίδραση στη συνοχή και τη συνεργασία των ήδη 

υπαρχόντων ομάδων εργασίας. Αποτέλεσμα αυτής της αρνητικής επίδρασης είναι και η 

μείωση του ηθικού των εργαζομένων. Βέβαια αναφερόμαστε σε μία προσωρινή 

κατάσταση, μέχρι να εγκλιματιστούν οι νεοπροσληφθέντες στα νέα δεδομένα, η οποία 

μάλιστα μπορεί να αποφευχθεί αν υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός όλης της 

διαδικασίας εισαγωγής νέων μελών στις υπάρχουσες ομάδες. Εξίσου αρνητικό είναι και 

το γεγονός ότι ο οργανισμός είναι αναγκασμένος να προβεί σε μία αναλυτική και 

χρονοβόρα διαδικασία συλλογής πληροφοριών και αξιολόγησης διότι είναι πολύ 

δύσκολο να έχεις αξιόπιστες πληροφορίες και δεδομένα για εξωτερικούς υποψηφίους. 

Για το λόγο αυτό η εξωτερική αναζήτηση υποψηφίων αποτελεί μία πολύ πιο ακριβή 

πηγή στρατολόγησης για έναν οργανισμό, τόσο σε χρήματα, όσο και σε χρόνο, σε 

σχέση με την εσωτερική αναζήτηση. Επειδή λοιπόν οι λάθος επιλογές κοστίζουν, κάθε 

οργανισμός επιβάλλεται να έχει ως πρωταρχικό στόχο μία καλή διαδικασία 

αξιολόγησης όταν αναζητά νέους εργαζομένους. Και ναι μεν οι καλές διαδικασίες 

αξιολόγησης μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα ακριβές, αλλά οι κακές διαδικασίες 

αξιολόγησης μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα παραπλανητικές, πράγμα που δεν είναι 

προς όφελος του οργανισμού, σε καμία περίπτωση. (Byars and Rue, 2003) 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε σε ένα βαθμό τις διάφορες μορφές 

τις οποίες λαμβάνει η εξωτερική αναζήτηση υποψηφίων. (Stewart and Brown, 2009) 

 Οι πλέον συνηθισμένες μορφές εξωτερικής αναζήτησης υποψηφίων είναι: 

❖ Αγγελίες σε ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας 

❖ Οργανισμοί απασχόλησης 

❖ Σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια και επαγγελματικά ιδρύματα 

❖ Ημέρες καριέρας  

❖ Αυτόκλητοι υποψήφιοι 
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Αγγελίες σε ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας: Πρόκειται για μία από τις πιο 

δημοφιλείς μεθόδους εξωτερικής αναζήτησης νέων υποψηφίων, όταν ένας οργανισμός 

επιθυμεί να κάνει γνωστή την ύπαρξη μίας κενής θέσης εργασίας. Το είδος και η φύση 

της θέσεως εργασίας είναι αυτά που καθορίζουν το που ακριβώς θα δημοσιευθεί η 

αγγελία. Αποτελεί μία από τις πλέον παραδοσιακές μορφές εξωτερικής αναζήτησης, με 

το ποσοστό ανταπόκρισης στις αγγελίες να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, 

όπως είναι εκείνοι της ταυτότητας και της φήμης του οργανισμού, των συνθηκών 

προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν στην αγορά εργασίας αλλά και του βαθμού 

στον οποίο η αγγελία πιθανώς περιλαμβάνει ειδικούς όρους. 

Οργανισμοί απασχόλησης: Ο σκοπός λειτουργίας αυτών των οργανισμών είναι η κατ’ 

ιδίαν συνάντηση εργοδοτών με υποψήφιους νέους εργαζομένους. Αναλαμβάνουν τη 

δημοσίευση αγγελιών εργασίας εκ μέρους των οργανισμών που αναζητούν έμψυχο 

δυναμικό και φέρνουν σε επαφή τον οργανισμό με τους υποψηφίους, αφού, 

προηγουμένως, έχουν προχωρήσει σε λεπτομερή έλεγχο των αιτήσεων με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν ορισθεί από τους εργοδότες. Κομμάτι των 

οργανισμών απασχόλησης αποτελούν και οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, οι 

οποίες λειτουργούν ως υπεύθυνοι στρατολόγησης υψηλόβαθμων στελεχών σε μεγάλους 

οργανισμούς και διακρίνονται για την σχολαστικότητα των ερευνών τους, το πολύ 

μεγάλο δίκτυο επαφών τους, που μπορεί να εξαπλώνεται και πέρα από τα σύνορα μίας 

χώρας, αλλά και τις ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις τους προς του εργοδότες που αναζητούν 

ένα μεγάλο στέλεχος για την κάλυψη μιας θέσης μείζονος σημασίας. 

Σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα: Πλέον αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι αλλά και απαίτηση πολλές φορές από την πλευρά των μαθητών 

και των φοιτητών η ανάληψη της ευθύνης από την πλευρά των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, στα οποία εισάγονται, να δώσουν τη δυνατότητα σε εργοδότες να 

εξετάσουν τα προσόντα και να προχωρήσουν σε συνέντευξη με τους αποφοίτους μέσα 

από τις υπηρεσίες εντοπισμού υποψηφίων που διαθέτουν. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

καταστεί δυνατό και μέσω της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων σε οργανισμούς, η 

οποία είναι μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους μαθητές και φοιτητές να εισαχθούν 

στο κόσμο των επιχειρήσεων για μία πρώτη γνωριμία και για την απόκτηση ορισμένων 

βασικών δεξιοτήτων. 

Ημέρες καριέρας: Αποτελούν μία ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο εξωτερικής 

αναζήτησης υποψηφίων. Λαμβάνουν χώρα κατά κανόνα στις εγκαταστάσεις των 
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πανεπιστημίων και αποτελούν μία πολύ καλή ευκαιρία τόσο για την προώθηση 

αποφοίτων από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με σκοπό την ενίσχυση του κύρους τους, 

όσο και μία ευκαιρία για την ενίσχυση του ονόματος των εταιρειών που αναζητούν 

υποψηφίους. Πρωταρχικός σκοπός τους είναι η διαπροσωπική επαφή με αποφοίτους 

που αποτελούν εν δυνάμει εργαζομένους και η συλλογή πληροφοριών και βιογραφικών 

σημειωμάτων. Οι οργανισμοί και οι εταιρείες που συμμετέχουν στις ημέρες καριέρας 

ενισχύουν την καλή εικόνα και τη φήμη τους, ενώ, παράλληλα, οι εργαζόμενοι οι 

οποίοι πραγματοποιούν και φέρνουν εις πέρας τις ημέρες καριέρας κερδίζουν και οι 

ίδιοι επιπλέον εμπειρία στις διαδικασίες που εντάσσονται στο τμήμα διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων. 

Αυτόκλητοι υποψήφιοι: Πρόκειται για υποψήφιους εργαζομένους οι οποίοι είναι 

ενεργοί στην αγορά εργασίας και αναζητούν μία θέση εργασίας. Μπορεί να 

απασχολούνται σε κάποιον άλλο οργανισμό ή να είναι προς το παρόν άνεργοι και να 

αναζητούν εργασία. Συμπληρώνουν τις φόρμες στο διαδίκτυο ή αποστέλλουν τις 

αιτήσεις σε οργανισμούς, συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρά το γεγονός 

ότι ένας υποψήφιος με πολλά προσόντα συνήθως είναι σε θέση να βρει εργασία σε 

κάποιον οργανισμό σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, οι αυτόκλητοι υποψήφιοι 

αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό και καλό τρόπο δημιουργίας μίας δεξαμενής 

υποψηφίων από την οποία μπορεί να αντλεί ανθρώπους ένας οργανισμός όταν το 

απαιτούν οι ανάγκες. 

2.3. Ιστορική αναδρομή των κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 

Τα κέντρα αξιολόγησης (assessment centers) κάνουν την εμφάνιση τους για πρώτη 

φορά το 1942. Η ιστορία τους ξεκινάει στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις λεγόμενες 

εξεταστικές επιτροπές που ήταν υπεύθυνες για τον πόλεμο (war office selection boards) 

με σκοπό την επιλογή αξιωματικών που θα στελέχωναν τις απαιτούμενες θέσεις. Η 

εισαγωγή των κέντρων αξιολόγησης ήταν αποτέλεσμα της αποτυχίας των 

προηγούμενων συστημάτων που είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, 

υπό την έννοια ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αξιωματικών που είχαν επιλεχθεί έπρεπε 

να επιστρέψει στη βάση του διότι δεν είχε τις απαιτούμενες ικανότητες που ήταν τελικά 

απαραίτητες. Με λίγα λόγια, προέκυψε η ανάγκη της αντικατάστασης του παλαιού 

συστήματος το οποίο βασιζόταν στην απλή συνέντευξη υποψηφίων που φαινομενικά 

ήταν κατάλληλοι για να γίνουν αξιωματικοί, με ένα νεότερο και πιο εξελιγμένο 

σύστημα επιλογής των κατάλληλων υποψηφίων. 
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Στα πρώτα στάδια της ζωής τους ο ρόλος των κέντρων αξιολόγησης ήταν τόσο η 

επιλογή ανθρώπων μέσα στους διαφόρους οργανισμούς, όσο και η απόφαση ως προς το 

κατά πόσο οι άνθρωποι αυτοί ήταν έτοιμοι για προαγωγή ή το κατά πόσο διέθεταν την 

ικανότητα περαιτέρω ανέλιξης. Στην ουσία οι υποψήφιοι κρίνονταν επιτυγχόντες ή μη. 

Η ροή των πληροφοριών γινόταν αποκλειστικά από την πλευρά των υποψηφίων προς 

τους οργανισμούς. Η διαδικασία στηριζόταν στην αξιολόγηση των υποψηφίων από τους 

υπεύθυνους αξιολόγησης του εκάστοτε οργανισμού με ένα σταθερό και με 

καθορισμένα πρότυπα τρόπο. Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι υπεύθυνοι 

αξιολόγησης απλώς ενημέρωναν τους υποψηφίους για την απόφασή τους χωρίς να 

παρέχουν περαιτέρω διευκρινίσεις για το που στηρίχθηκε η απόφασή τους αυτή. Όπως 

ήταν φανερό, η αποτυχία είχε ως αποτέλεσμα την μη παρακίνηση των υποψηφίων.  

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της μη παρακίνησης, οι οργανισμοί κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητο να ενσωματωθεί στη διαδικασία η παροχή 

ανατροφοδότησης (feedback) προς τους υποψηφίους και να υπάρξει εστίαση στα 

πλεονεκτήματα ανέλιξης που παρείχε η παρακολούθηση στα κέντρα αξιολόγησης. 

Βέβαια, η διαφοροποίηση της διαδικασίας που χρησιμοποιούνταν μέχρι εκείνο το 

σημείο δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί από όλους τους οργανισμούς για διαφόρους 

λόγους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίζουν να υπάρχουν άτομα που 

αντιμετώπιζαν το αίσθημα της μη παρακίνησης σε περίπτωση αποτυχίας, λόγω του 

γεγονότος ότι δεν τους παρεχόταν η κατάλληλη ανατροφοδότηση από τα κέντρα 

αξιολόγησης. Οι οργανισμοί είχαν φτάσει σε έναν καίριο σημείο. Έπρεπε να 

αποφασίσουν αν επιθυμούσαν να λαμβάνουν απλές αποφάσεις για υποψηφίους 

βασισμένες στις πληροφορίες που παρείχαν τα κέντρα αξιολόγησης ή αν επιθυμούσαν 

τα κέντρα αυτά να προσφέρουν και την δυνατότητα ανέλιξης. Το 1980 λοιπόν κάνουν 

την εμφάνισή τους τα πρώτα κέντρα ανάπτυξης (development centers) των οποίων ο 

αριθμός αυξήθηκε σημαντικά από το 1990 και έπειτα, όταν πολλοί οργανισμοί 

αποφάσισαν ότι τα κέντρα αυτά θα έπρεπε να προσφέρουν και την δυνατότητα 

ανέλιξης. (Thornton and William, 1982) 

Πλέον, ήταν έντονη η απαίτηση των οργανισμών για υποψηφίους οι οποίοι ήταν ικανοί 

και πρόθυμοι να αναλάβουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις για την ανέλιξή τους και κατ’ 

επέκταση της καριέρας τους. Τα κέντρα ανάπτυξης παρουσιάστηκαν ως οι 

εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες οι οργανισμοί παρείχαν την ευκαιρία στο προσωπικό 

τους να κερδίσει μία ακριβή εικόνα των δυνάμεών του και των αναγκών για την 
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περαιτέρω ανέλιξή του. Το προσωπικό είχε αποκτήσει το δικαίωμα της παροχής 

ανατροφοδότησης με έναν ώριμο και μη-προσβλητικό τρόπο από τον οργανισμό. Ως 

αποτέλεσμα, το προσωπικό έπρεπε να φέρει και την ευθύνη για την καλύτερη δυνατή 

χρήση αυτής της ανατροφοδότησης ως ένα πλάνο για την περαιτέρω ανέλιξη του, την 

οποία επιθυμούσαν διακαώς όλοι οι οργανισμοί.  

2.4. Λόγοι ανάπτυξης των κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 

Η κατακόρυφη ανάπτυξη των κέντρων αξιολόγησης ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης για 

ικανοποίηση κάποιων συγκεκριμένων απαιτήσεων. Τόσο τα κέντρα αξιολόγησης όσο 

και τα αντίστοιχα ανάπτυξης μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα στην προσπάθεια 

για την διαδικασία επιλογής, ανέλιξης και διατήρησης ταλαντούχων υποψηφίων. Τα 

κέντρα αξιολόγησης εμφανίζονται να παρέχουν την καλύτερη απάντηση στην ανάγκη 

των οργανισμών να είναι όσο το δυνατόν πιο σίγουροι στην επιλογή μεταξύ των 

υποψηφίων και αυτό διότι οι λάθος επιλογές έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Ως λάθος 

μπορεί να εξηγηθεί η επιλογή του υποψηφίου εκείνου που δεν αποδίδει τα 

αναμενόμενα. Στις μέρες μας όμως, το πιο σημαντικό λάθος για τους οργανισμούς είναι 

η απόρριψη ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν μία πολύ θετική συνεισφορά. 

Γίνεται ευκόλως φανερό ότι στην εποχή της έλλειψης σε ταλέντο και εμπειρία, είναι 

καίριας σημασίας να αναγνωρίζεις υποψηφίους οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν 

στην επιτυχία του οργανισμού. Παράλληλα, ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί 

επιλέγουν τους ανθρώπους τους επιβάλλεται από μόνος του να είναι τέτοιος που να 

ενισχύει την πιθανότητα μελλοντικής στρατολόγησης (Woodruffe, 2000). Τα κέντρα 

αξιολόγησης γνωρίζουν πολύ καλά πώς να το πετύχουν αυτό.  

Πολύ σημαντικό κέρδος από την διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων μέσα σε 

ένα τέτοιο κέντρο είναι η δυνατότητα και η γνώση που αποκτά ο οργανισμός, ώστε να 

τοποθετήσει τους νεοπροσληφθέντες με περισσότερη σοφία, σύμφωνα πάντα με τις 

δυνάμεις και τα συμφέροντά του. Με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας δηλαδή την καλύτερη 

δυνατή χρήση του ταλέντου των ανθρώπων, επιτυγχάνεται και μεγαλύτερο ποσοστό 

παρακίνησης και δέσμευσης του προσωπικού με τον οργανισμό. Για τους ανθρώπους 

τώρα που είναι ήδη ενταγμένοι στους οργανισμούς, τα κέντρα ανάπτυξης αποτελούν 

έναν πολύ καλό σύνδεσμο μέσω του οποίου οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες θα 

συνεργαστούν με σκοπό τη δημιουργία σχεδίων για την εξέλιξη της καριέρας τους αλλά 

και την γενικότερη ανέλιξή τους. Η σπουδαιότητα για αναγνώριση και ανέλιξη του 

ταλέντου πρέπει να συμβαδίζει με την ανάγκη για την υψηλότερη ποιότητα σε 
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ανθρώπινους πόρους. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις που βρίσκουν απέναντί τους είναι αυτό το οποίο έχουν ανάγκη όλοι οι 

οργανισμοί. Οι συνεχείς αλλαγές και η πολυπλοκότητα που παρατηρείται ολοένα και 

περισσότερο απαιτούν ανθρώπους που να έχουν έμφυτο το στοιχείο της προσαρμογής 

και να είναι ανεκτικοί στην ασάφεια που προκαλούν οι αλλαγές αυτές. Είναι 

απαραίτητη λοιπόν η ύπαρξη τόσο ενός υψηλού επιπέδου γνωστικών ικανοτήτων όσο 

και ισχυρών διαπροσωπικών ικανοτήτων. (Thornton and William, 1982) 

Τα κέντρα αξιολόγησης τα οποία στοχεύουν σε υπάρχον προσωπικό, μπορούν να 

γίνουν περισσότερο αποδεκτά από άλλες μεθόδους επιλογής είτε αν πρόκειται για 

αποφάσεις προαγωγής είτε αν πρόκειται για αναγνώριση των ανθρώπων που μπορούν 

να ανταπεξέλθουν σε συστήματα που απαιτούν γρήγορη ανταπόκριση. Οι άνθρωποι 

αναγνωρίζουν ότι το σύστημα και η όλη διαδικασία είναι δίκαιη και διεξοδική. Είναι 

πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα κέντρα παρέχουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των 

αναγκών των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτά για μία αίσθηση δικαιοσύνης στην 

όλη διαδικασία, με την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια ότι είναι σωστά σχεδιασμένα. 

Από την άλλη πλευρά στα κέντρα ανάπτυξης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το αίσθημα 

ότι αξίζουν και για τον λόγο αυτό ο οργανισμός τους παρέχει τη δυνατότητα να 

παρευρεθούν σε αυτά. Η ύπαρξη ενός κέντρου δίνει την αίσθηση ότι ο οργανισμός έχει 

την οικονομική ευρωστία να διαθέσει πόρους για την ανάπτυξη και τη συνεχή εξέλιξη 

των ανθρώπων του. Με την προϋπόθεση πάντα ότι το κέντρο είναι σωστά σχεδιασμένο, 

λειτουργεί άρτια και όντως οδηγεί στην ανέλιξη των συμμετεχόντων, οι τελευταίοι 

μέσα από αυτό θα παρακινηθούν ακόμα περισσότερο. Τα οφέλη, συνεπώς, είναι 

πολλαπλά. Οι άνθρωποι θα αναγνωρίσουν ότι ο οργανισμός στον οποίο ανήκουν 

ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτούς, τόσο για την συνεχή βελτίωσή τους όσο και για 

την επαγγελματικότητά τους (Woodruff, 2000).  Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το 

αρνητικό είναι πως αν τα κέντρα αυτά δεν είναι σωστά σχεδιασμένα, οι συμμετέχοντες 

όχι απλά δεν θα παρακινηθούν, το αντίθετο μάλιστα θα αποχωρήσουν λιγότερο 

παρακινούμενοι παρά περισσότερο, που είναι το επιθυμητό. Κάτι τέτοιο είναι πιθανόν 

να συμβεί στην περίπτωση που ένα κέντρο ανάπτυξης, για παράδειγμα, αποδειχθεί ότι 

αποτελεί και λειτουργεί ουσιαστικά περισσότερο ως ένα κέντρο αξιολόγησης. 

Ένας ακόμη λόγος της ευρείας εξέλιξης των κέντρων, είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 

άνθρωποι των οργανισμών πιστεύουν και υποστηρίζουν τα κέντρα αξιολόγησης, λόγω 

και του σχεδιασμού τους, ο οποίος βασίζεται πάνω σε μια απλή και πειστική λογική. Τα 
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κέντρα αξιολόγησης προσφέρουν μια τυποποιημένη αξιολόγηση της συμπεριφοράς 

πάνω σε διάφορους τομείς. Χρησιμοποιούν εκπαιδευμένους παρατηρητές και 

δοκιμάζουν τη συμπεριφορά των υποψηφίων μέσα από ένα σύνολο προσομοιώσεων για 

την εργασία-στόχο. Μια τυπική μέθοδος λειτουργίας ενός κέντρου αξιολόγησης είναι οι 

πληροφορίες για τις δυνάμεις αλλά και τις αδυναμίες ενός υποψηφίου να παρέχονται 

μέσω ενός συνδυασμού τεστ απόδοσης τα οποία είναι σχεδιασμένα να προσομοιώνουν 

το είδος της εργασίας στο οποίο ο υποψήφιος θα ενταχθεί. Εκπαιδευμένοι παρατηρητές, 

αξιολογούν την απόδοση σε κάθε επιμέρους άσκηση και στη συνέχεια συντάσσουν μία 

συνολική βαθμολογία βασιζόμενη σε κάθε επιμέρους άσκηση. Με άλλα λόγια, οι 

υποψήφιοι αξιολογούνται απέναντι στις διαστάσεις της επιθυμητής απόδοσης για μία 

συγκεκριμένη εργασία. Αυτές οι διαστάσεις που μπορούμε να τις ονομάσουμε αλλιώς 

και ως διαστάσεις ικανοτήτων, μπορούν εύκολα να γίνουν ορατές μέσα από τις 

προσομοιώσεις που αναφέραμε. Οι υπεύθυνοι των αξιολογήσεων δοκιμάζουν την 

απόδοση των υποψηφίων προσομοιώνοντας τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός της ύπαρξης διπλού ελέγχου 

καθώς, αν αυτές οι διαστάσεις ικανοτήτων δεν είναι εύκολα ορατές στην απόδοση των 

ατόμων μέσω των προσομοιώσεων, τότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είτε οι 

διαστάσεις είτε η διαδικασία της προσομοίωσης είναι λάθος και, επομένως, πρέπει να 

γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις. (Thornton and William, 1982) 

Η αποδοχή των κέντρων αξιολόγησης από τους υποψηφίους και η προοπτική της 

συμμετοχής τους σε κέντρα ανάπτυξης αποτελούν μέρος ζωτικής σημασίας για την 

παρακίνηση και ανάπτυξή τους. Αυτό συμβαίνει διότι ακόμα και αν άλλες μέθοδοι, 

όπως για παράδειγμα τα γνωστικά τεστ, μπορεί να φαντάζουν ένας καλός ακαδημαϊκός 

τρόπος για την επιλογή ανθρώπων, δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο αποδεκτά από 

τους υποψηφίους. Άλλος ένας πολύ καλός τρόπος για την ευαισθητοποίηση των 

ανθρώπων με σκοπό να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στις ανάγκες ανέλιξής τους είναι 

η πλήρης παροχή ανατροφοδότησης (360-degree feedback). Παρόλα αυτά ένα κέντρο 

ανάπτυξης μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυναμικό στο να παρακινήσει τους ανθρώπους. 

Μέσω των κέντρων είναι δυνατή η φανέρωση της ύπαρξης μιας τέτοιας στρατηγικής η 

οποία θα είναι κατάλληλη να παράσχει και να εφοδιάσει τον οργανισμό με το ταλέντο 

που κρίνεται απαραίτητο για το μέλλον. Παράλληλα οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε 

αυτά τα κέντρα αποτελούν και οι ίδιοι κομμάτι αυτής της στρατηγικής. Μελετώντας 

όλα τα παραπάνω, γίνονται φανεροί οι λόγοι της μεγάλης ανάπτυξης τόσο των κέντρων 

αξιολόγησης, όσο και των κέντρων ανάπτυξης.  
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2.5. Τομείς δράσης των Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 

Οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, στρατιωτικοί οργανισμοί, 

δημόσια ασφάλεια αλλά και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιήσει κατά 

καιρούς και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μέχρι και σήμερα κέντρα αξιολόγησης και 

ανάπτυξης, ως μία αποτελεσματική μέθοδο για την ανεύρεση, την επιλογή, την 

τοποθέτηση και την προαγωγή υποψηφίων και ανθρώπων του οργανισμού. Τα κέντρα 

αξιολόγησης χρησιμοποιούνται ώστε να αξιολογηθεί σε βάθος μία ομάδα παρόμοιων 

υποψηφίων, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο το σύνολο εκείνων των επαρκών 

ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες από τον εκάστοτε οργανισμό και οι οποίες 

απαιτούνται για τη στελέχωση μίας κενής θέσης εργασίας. Πέρα όμως από την 

αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων, τα κέντρα αυτά υιοθετούν μια 

καλοσχεδιασμένη διαδικασία για να επιλέξουν τις κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε 

κάθε μία από αυτές τις επαρκείς ικανότητες να μετρηθεί μέσα από τις διάφορες 

ασκήσεις. Τα κέντρα αξιολόγησης αποτελούν αποδεδειγμένα έναν από τους 

αποτελεσματικότερους τρόπους προσέλκυσης υποψηφίων. Αυτό, σύμφωνα με τον Suff 

(2005), πιθανώς να οφείλεται στη χρήση πολλών μέτρων, εξεταστών και 

προκαθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα των κέντρων 

αξιολόγησης η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης των ήδη υπαρχόντων ανθρώπων του 

οργανισμού με άλλους εξωτερικούς υποψηφίους για την επιλογή του καταλληλότερου 

ανθρώπου, είτε πρόκειται για μία πιο απλή θέση εργαζομένου, είτε πρόκειται για μία 

διοικητική θέση στις οποίες δίνουν και περισσότερη έμφαση, άλλωστε, τα κέντρα 

αξιολόγησης. Από την άλλη πλευρά, μεγάλο αρνητικό των κέντρων αξιολόγησης είναι 

το μεγάλο κόστος λειτουργίας τους. Από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά 

καιρούς έχει γίνει γνωστό ότι το κόστος ενός τέτοιου κέντρου κυμαίνεται από 125 έως 

και 3,000 δολάρια για κάθε άτομο που συμμετέχει στη διαδικασία, με βάση τη 

σπουδαιότητα της θέσης εργασίας που θέλουμε να καλυφθεί κάθε φορά. 

Η σωστή και ορθολογική λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης 

στηρίζεται πρωτίστως στην ύπαρξη άρτια εκπαιδευμένων αξιολογητών, αλλά και στην 

παρατήρηση, καταγραφή, ταξινόμηση και βαθμολόγηση της συμπεριφοράς. Οι 

υποψήφιοι αλλά και οι άνθρωποι των οργανισμών, μέσω της υψηλά ποιοτικής 

ανατροφοδότησης που παρέχεται από τα κέντρα, έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με 

τους υπεύθυνους και να κατασκευάσουν το πλέον κατάλληλο σχέδιο ανέλιξης. 

Παράλληλα, τα κέντρα μπορούν και εστιάζουν και στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης 
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των ανθρώπων του οργανισμού. Είναι πολύ σπουδαίο και επικερδές για έναν οργανισμό 

οι άνθρωποί του να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις δικές τους αλλά και των άλλων 

δυνάμεις και αδυναμίες κατά την διάρκεια λειτουργίας των κέντρων. Η αυτό-

αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους  στο να αναπροσαρμόσουν τις 

φιλοδοξίες τους σχετικά με την ανέλιξή τους και να αρχίσουν να βλέπουν και από μία 

άλλη σκοπιά τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται μέσα στο περιβάλλον 

στο οποίο λειτουργούν. Η όλη διαδικασία μοιάζει να μιλάει από μόνη της.  

2.6. Διαφορές των κέντρων Αξιολόγησης και τρόπος διεξαγωγής των 

αξιολογήσεων 

Τα κέντρα αξιολόγησης των οργανισμών δεν λειτουργούν κατά κανόνα με τον ίδιο 

τρόπο. Πιθανόν να διαφέρουν μεταξύ τους λόγω διαφορετικών χαρακτηριστικών όπως 

το μέγεθος του οργανισμού, η οικονομική δυνατότητα, οι θέσεις στελέχωσης στις 

οποίες επικεντρώνεται η διαδικασία του κέντρου αξιολόγησης κ.α. Με άλλα λόγια αυτό 

συμβαίνει κυρίως διότι το πρόγραμμά τους τείνει να διαφέρει στο σκοπό και τη χρήση 

τους, παρόλο που οι βασικές σταθερές του κάθε κέντρου είναι η επιλογή, η εκπαίδευση, 

η ανέλιξη και η προαγωγή. Επιπρόσθετα, τα κέντρα αξιολόγησης μπορεί να διαφέρουν 

στη χρονική διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, με κέντρα που διαρκούν από 

μερικές ώρες έως και μία εβδομάδα, στο βαθμό στον οποίο είναι άρτια εκπαιδευμένοι 

οι υπεύθυνοι αξιολόγησης αλλά και, τέλος, στον αριθμό και τον τύπο των οργάνων 

αξιολόγησης και των ασκήσεων που χρησιμοποιούνται. 

Παρά τις πιθανές τους διαφορές, τελικώς αυτό που κάθε κέντρο αξιολόγησης επιθυμεί, 

μετά το πέρας της όλης διαδικασίας, είναι η αξιολόγηση ορισμένων διαστάσεων. Οι 

διαστάσεις αυτές είναι ένα σύμπλεγμα από συγκεκριμένες συμπεριφορές οι οποίες 

μπορούν να παρατηρηθούν με αξιοπιστία και να καταταχθούν μαζί. Οι υπεύθυνοι της 

αξιολόγησης, με βάση τα αποτελέσματα που έχουν στα χέρια τους από τη διαδικασία, 

εξελίσσουν αυτές τις διαστάσεις αλλά και τις ασκήσεις που χρησιμοποιούνται. Οι 

ασκήσεις είναι πολύ σημαντικές διότι παρέχουν τη δυνατότητα στους υπεύθυνους της 

αξιολόγησης να παρατηρούν, να καταγράφουν, να κατατάσσουν και να αξιολογούν τις 

σχετικές συμπεριφορές στην εργασία.  

Οι υπεύθυνοι αξιολόγησης αφού πρώτα έχουν λάβει εκτεταμένη εκπαίδευση πάνω στην 

μέθοδο αξιολόγησης που χρησιμοποιεί στην προκειμένη περίπτωση το εκάστοτε 

κέντρο, αξιολογούν όλους τους υποψηφίους καθώς οι τελευταίοι εκτελούν κάποιες 
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ασκήσεις. Οι υποψήφιοι είναι χωρισμένοι σε ομάδες των έξι έως δώδεκα ατόμων. Οι 

υπεύθυνοι αξιολόγησης είναι εκπαιδευμένοι να αναγνωρίζουν εκείνα τα 

χαρακτηριστικά και εκείνες τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για κάθε θέση 

εργασίας. Συνήθως το ρόλο των υπεύθυνων αξιολόγησης, αναλαμβάνουν εκπρόσωποι 

του οργανισμού οι οποίοι κατέχουν υψηλότερες θέσεις από εκείνες για τις οποίες 

καλούνται να προβούν σε αξιολόγηση. Παράλληλα, είναι πιθανόν να υπάρχουν και να 

συμμετέχουν στην όλη διαδικασία και εξωτερικοί σύμβουλοι και ψυχολόγοι ως 

υπεύθυνοι, επίσης, αξιολόγησης. Διαφορετικοί υπεύθυνοι αξιολόγησης παρατηρούν 

τους υποψηφίους σε κάθε πτυχή και άσκηση που τους ανατίθεται προς επίλυση και 

καταγράφουν τη συμπεριφορά και την απόδοσή τους. Μετά το πέρας του συνόλου των 

απαιτούμενων ασκήσεων από τους υποψηφίους, οι υπεύθυνοι αξιολόγησης συγκροτούν 

μία κοινή ομάδα. Στη συνέχεια και αφού ο κάθε υπεύθυνος αξιολόγησης αναφέρει τις 

εντυπώσεις του, καταλήγουν σε μια γενική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο, σε όλες τις 

διαστάσεις, και με βάση αυτή βγάζουν την τελική βαθμολογία του. (Bernardin, Russel, 

1998) 

2.7. Πως τα κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης συμβάλλουν στην οργανωτική 

ανάπτυξη και λειτουργούν ως κομμάτι της στρατηγικής Ανθρωπίνων Πόρων  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ένα κέντρο μπορεί να συνεισφέρει στην 

οργανωτική αλλαγή. Η ύπαρξη ενός κέντρου αξιολόγησης και, κυρίως, ενός κέντρου 

ανάπτυξης δείχνει την ξεκάθαρη δέσμευση του οργανισμού στη συνεχή εκπαίδευση και 

μάθηση. Η χρησιμοποίηση ανώτερων στελεχών ως υπευθύνων αξιολόγησης είναι ένα 

ακόμα σημάδι της σπουδαιότητας αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς μπορεί να 

σφραγίσει τη δέσμευση των ανθρώπων στους στόχους του κέντρου και κατ’ επέκταση 

του οργανισμού. Οι ικανότητες που γίνονται φανερές μέσα από το σύνολο των 

δραστηριοτήτων δίνουν τη δυνατότητα για την εισαγωγή ενός νέου ορισμού για την 

επιτυχημένη απόδοση. Τα κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης ενισχύουν την 

προσπάθεια των ανθρώπων να συμβαδίσουν με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις. 

Τα κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης κρίνεται απαραίτητο να είναι συνδεδεμένα με 

όλα τα άλλα συστατικά μέρη ενός συστήματος ανθρωπίνων πόρων και όλα μαζί να 

υλοποιούν μια στρατηγική ανθρωπίνων πόρων. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες από τα 

κέντρα θα αποτελούν τα κριτήρια για να τεθούν οι σωστές προτεραιότητες για 

εκπαίδευση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς σε αντίθετη περίπτωση ορισμένα 

από τα οφέλη της διαδικασίας δεν θα επιτευχθούν. Λόγω μη σωστής χρήσης των 
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κέντρων είναι πιθανόν να χαθεί η ευκαιρία για πλούσιες πληροφορίες που μπορούν να 

αποκτηθούν μέσω της λειτουργίας τους. Επίσης, όταν τα κέντρα είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό αναπτυξιακών σχεδίων 

και για την καλύτερη διαχείριση των μελλοντικών πόρων που θα υπάρχουν διαθέσιμοι. 

Οι πληροφορίες, λοιπόν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των 

μελλοντικών πλεονασμάτων ή ελλειμάτων σε προσωπικό και να αποτελέσουν τη βάση 

για τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών ενεργειών. Όλα τα παραπάνω δείχνουν τη 

σπουδαιότητα για τη ρητή τοποθέτηση των κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης μέσα 

στα πλαίσια μιας στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων αλλά και την πλήρη ενσωμάτωση 

τους με το υπόλοιπο σύστημα ανθρωπίνων πόρων. 

Είτε αναφερόμαστε σε κέντρο αξιολόγησης, είτε σε κέντρο ανάπτυξης, αυτό που είναι 

σίγουρο είναι το μεγάλο κόστος τους τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Παρόλο αυτά τα 

κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης κρίνονται απαραίτητα. Τα κέντρα, όπως αναφέραμε 

και προηγουμένως, είναι κομβικής σημασίας να αποτελούν κομμάτι μίας στρατηγικής 

ανθρωπίνων πόρων η οποία με την σειρά της θα συνδέεται με την επιχειρησιακή 

στρατηγική. Ο σκοπός μίας στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων είναι η διασφάλιση ότι ο 

οργανισμός είναι σε θέση να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους έχοντας ικανούς 

ανθρώπους. Ο οργανισμός μπορεί να επιθυμεί να διασφαλίσει ότι διαθέτει ανθρώπους 

με τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις οι οποίες απαιτούνται για μία θέση 

εργασίας, μέσω της επιλογής και ανάπτυξης ή ακόμη καλύτερα μέσω συνδυασμού 

αυτών των δύο. Τα κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης μπορούν να αποτελέσουν 

αρωγούς στην παραπάνω προσπάθεια. (Woodruffe, 2000) 

Πέρα από την επιλογή και την ανέλιξη, όμως, τα κέντρα μπορούν να αποτελούν μέρος 

της στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων σε θέματα σχετικά με την προσέλκυση, τη 

διατήρηση και την παρακίνηση αυτών των ικανών ανθρώπων. Η διατήρηση και η 

παρακίνηση των ανθρώπων από τα κέντρα πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων οι 

οποίες οδηγούν τους συμμετέχοντες στο να σκεφτούν ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους 

και οι φιλοδοξίες τους. Στην συνέχεια, μπορούν να εργαστούν, σε συνεργασία με τον 

οργανισμό, για να επιλέξουν τις κατάλληλες κινήσεις καριέρας, οι οποίες ταιριάζουν 

καλύτερα με τις φιλοδοξίες και τις δυνάμεις του καθενός. Έτσι θα επιτευχθεί ένα 

καλύτερο ταίριασμα ανάμεσα στο τι χρειάζεται ο οργανισμός από τους ανθρώπους και 

στο τι έχουν να προσφέρουν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλον (Schein, 1978). 
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Τέλος, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και έναν τρίτο τρόπο με τον οποίο τα κέντρα 

συνεισφέρουν στην εφαρμογή μιας στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων. Τα κέντρα 

παρέχουν στον οργανισμό τον έλεγχο των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Σχέδια 

μπορούν να γίνουν για να καλύψουν τις περιοχές όπου παρατηρείται κάποια έλλειψη, 

είτε με την προσέλκυση νέων ανθρώπων είτε με την ανέλιξη του υπάρχοντος 

προσωπικού.  

2.8. Επιλογή σκοπού λειτουργίας των κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 

Αφού γίνει ξεκάθαρο το γεγονός ότι το κέντρο αξιολόγησης και το κέντρο ανάπτυξης 

δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι απαραίτητο να γίνει μία ξεκάθαρη επιλογή ανάμεσα σε 

ένα κέντρο ανάπτυξης, σκοπός του οποίου είναι αποκλειστικά η ανέλιξη, και σε ένα 

κέντρο αξιολόγησης, σκοπός του οποίου είναι να λαμβάνει αποφάσεις για το ποιοι 

υποψήφιοι είναι οι πλέον κατάλληλοι. Εάν δεν γίνει σαφής η διαφορά αυτή, τα θεμέλια 

του οργανισμού μπορούν να αποδυναμωθούν με πολύ αρνητικές συνέπειες. Αρχικά τα 

κέντρα αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για να επιλεγούν τα άτομα εκείνα που ήδη 

διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες ή που έχουν την προοπτική να ανελιχθούν. Εάν 

το κέντρο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιλογή, ο οργανισμός μπορεί να επιλέξει 

τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά στο να πληρούν τις απαιτήσεις και να τους 

τοποθετήσει σε θέσεις εργασίας στις οποίες ταιριάζουν περισσότερο και οι οποίες με 

την σειρά τους θα ικανοποιούν την περιέργεια και τα ενδιαφέροντά τους. Σε ότι αφορά 

τα κέντρα ανάπτυξης, αυτά επιτρέπουν τη συνεχή ανέλιξη των ανθρώπων που 

επιλέχθηκαν. Εστιάζουν στις δυνάμεις των ανθρώπων και στις ανάγκες που έχουν για 

εξέλιξη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως η απαρχή ενός προγράμματος που έχει ως 

σκοπό να διαχειρίζεται την εξέλιξη αυτή. Ο γενικότερος σκοπός τους είναι να 

ενισχύουν τον οργανισμό με ανθρώπους που είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις 

εργασίες τους με υψηλό επίπεδο ικανοτήτων. 

Η διαφορά μεταξύ του κέντρου αξιολόγησης και του αντίστοιχου ανάπτυξης μπορεί να 

γίνει πιο κατανοητή και από τα παρακάτω. Η ακριβής χρήση του κέντρου είναι εκείνη 

που θα καθορίσει και τον σχεδιασμό του. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κέντρων, από τα 

παραδοσιακά κέντρα αξιολόγησης που έχουν ως απώτερο στόχο την επιλογή, έως ένα 

κέντρο το οποίο έχει ως στόχο την ανέλιξη βασιζόμενο στην αυτό-αξιολόγηση των 

ανθρώπων του. Ολοένα και περισσότερα κέντρα έχουν θέσει ως στόχο την ανάπτυξη 

του εσωτερικού τους πελάτη για αυτό και χαρακτηρίζονται ως κέντρα ανάπτυξης. 

Βέβαια είναι αρκετά σύνηθες το γεγονός να παρουσιάζονται ως κέντρα ανάπτυξης, 
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κέντρα που ουσιαστικά είναι μία απλή παραλλαγή ενός κέντρου αξιολόγησης, στο 

οποίο έχει απλά αποδοθεί μία νέα ετικέτα. Παρόλο που ορισμένοι οργανισμοί 

διαθέτουν γνήσια κέντρα ανάπτυξης, κάποιοι άλλοι προσπαθούν να πετύχουν δύο 

πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό έγινε φανερό μέσα από την έρευνα οργανισμών που 

πραγματοποιήθηκε από τους Jackson and Yeates (1993), και οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι 

διέθεταν κέντρα ανάπτυξης. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν τελικά ότι πολλά από αυτά τα 

κέντρα είχαν σκοπό να αναγνωρίζουν ανθρώπους οι οποίοι ήταν έτοιμοι για προαγωγή 

ή που διέθεταν υψηλή προοπτική για το μέλλον. Επίσης, παρατήρησαν το παράδοξο 

αυτών των κέντρων ως προς το ότι επέλεγαν για περαιτέρω ανέλιξη ανθρώπους οι 

οποίοι είχαν τις μικρότερες ανάγκες για πρόοδο. 

Τα κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κέντρα τα οποία έχουν 

έστω και ένα στοιχείο μέσα τους το οποίο να είναι σχετικό με την επιλογή είναι 

διαφορετικά από εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη 

προόδου. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε ένα κέντρο ως 

ανάπτυξης εφόσον είναι φανερό ότι η απόδοση ενός ανθρώπου μπορεί να επηρεάσει τις 

απόψεις της διοίκησης ως προς την αξία του και να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα 

για την μελλοντική του πορεία μέσα στον οργανισμό. Ένα τέτοιο κέντρο θα οδηγήσει 

τους συμμετέχοντες στην πεποίθηση ότι σκοπός του είναι η επιλογή και η διατήρηση 

εκείνων που παρουσιάζουν υψηλή προοπτική για το μέλλον. Όπως επισήμαναν οι 

Jackson and Yeates (1993), δημιουργείται μια αρνητική εντύπωση σχετικά με το τι 

συμβαίνει στους συμμετέχοντες μετά το πέρας των δραστηριοτήτων του κέντρου. 

Δικαίως ή αδίκως οι συμμετέχοντες θα παρακινηθούν να παραπλανήσουν τους 

υπεύθυνους αξιολόγησης εφόσον η απόδοσή τους είναι εκείνη που θα επηρεάσει τις 

καριέρες τους, πράγμα το οποίο δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της λογικής με το οποίο θα 

έπρεπε να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες για ανέλιξη. 

Κάνοντας μία περίληψη των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και για να έχουμε μία 

ξεκάθαρη εικόνα για το τι είναι κέντρο αξιολόγησης και τι ανάπτυξης επισημαίνουμε τα 

εξής: Είναι αναγκαίο οι οργανισμοί να κάνουν μία σαφή και ξεκάθαρη επιλογή ως προς 

τον πρωταρχικό σκοπό του κέντρου. Πρόκειται για κέντρο το οποίο αφορά την επιλογή 

ή την ανέλιξη; Εάν πρόκειται για την ανέλιξη, τότε είναι ζωτικής σημασίας οι 

πληροφορίες που πηγάζουν από το κέντρο να μην επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία 

του συμμετέχοντα στον οργανισμό. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι αποτελεί μεγάλο 

πειρασμό η χρήση των πληροφοριών που προέρχονται από τα κέντρα ανάπτυξης για τη 
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λήψη αποφάσεων για τον καθένα ατομικά. Υποκύπτοντας στον πειρασμό αυτό, λοιπόν, 

είναι ξεκάθαρο ότι παύει να υφίσταται ο όρος κέντρο ανάπτυξης και περνάμε σε ένα 

κέντρο αξιολόγησης. Προτείνεται, να χρησιμοποιείται το κέντρο ως το μέσο που θα μας 

οδηγήσει στην ανέλιξη και να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες για τους ανθρώπους με 

σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό παρά τη λήψη αποφάσεων. 

2.9. Κέντρα Αξιολόγησης Εξωτερικής Προσέλκυσης και Εσωτερικής Επιλογής 

Τα κέντρα αξιολόγησης στοχεύουν στην επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων και 

μπορούν να διαχωρισθούν σε εκείνα που χρησιμοποιούνται για εξωτερική προσέλκυση 

υποψηφίων (external recruitment) και σε εκείνα που χρησιμοποιούνται για εσωτερική 

επιλογή υποψηφίων (internal selection). 

2.9.1. Κέντρα Αξιολόγησης Εξωτερικής Προσέλκυσης Υποψηφίων 

Με μία πρώτη ματιά, τα κέντρα αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για εξωτερική 

προσέλκυση υποψηφίων δίνουν την εντύπωση ότι είναι ευκολότερο να εφαρμοσθούν 

και να λειτουργήσουν σε σχέση με εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται για εσωτερική 

επιλογή και αυτό διότι τα πρώτα δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη για παροχή 

ανατροφοδότησης στους συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά στις μέρες μας ακόμη και τα 

κέντρα που χρησιμοποιούνται για εξωτερική προσέλκυση υποψηφίων θα ήταν καλό να 

παρέχουν κάποια ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες ούτως ώστε να μην 

αισθάνονται ότι απλά αποτελούν ένα αντικείμενο επεξεργασίας από τον οργανισμό. 

Όπως, μάλιστα, επισημαίνει και ο Herriot (1988), είναι πολύ σημαντικό οι οργανισμοί 

να μην αποξενώνουν τους συμμετέχοντες. Αυτό θα το πετύχουν κάνοντας τους 

συμμετέχοντες να νιώσουν ότι όλη η διαδικασία επιλογής γίνεται από κοινού, με τη 

συμμετοχή τόσο του οργανισμού όσο και τη δική τους, και όχι με το να αισθανθούν ότι 

ολόκληρη η διαδικασία επιλογής είναι εστιασμένη πάνω τους αποκλειστικά. Είναι 

καλό, με άλλα λόγια, να υπάρχει η αίσθηση της αμοιβαίας αξιολόγησης ανάμεσα στους 

οργανισμούς και στους συμμετέχοντες. Σε αντίθετη περίπτωση εμπεριέχεται ο κίνδυνος 

να δημιουργηθεί μία αρνητική εντύπωση στους συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα οι 

άνθρωποι να είναι λιγότεροι πρόθυμοι να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν στον 

οργανισμό. 

Στις μέρες μας, όπου σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται ο όρος “έλλειψη ταλέντων”, 

είναι πολύ σπουδαίο να μπορεί ένας οργανισμός να διαχειρίζεται με σεβασμό τους 
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υποψηφίους του. Με άλλα λόγια, είναι κομβικής σημασίας, ο οργανισμός να είναι σε 

θέση να διατηρεί τους υποψηφίους του πιστούς. Αυτό αποτελεί από τις πλέον 

σημαντικές πτυχές των κέντρων αξιολόγησης, καθώς η φιλικότητα προς τον χρήστη 

που προσφέρουν αποτελεί και ένα από τα πλεονεκτήματά τους. Δεδομένα από 

αντιδράσεις υποψηφίων σε διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης γενικά δείχνουν την 

πλεονεκτική θέση των κέντρων αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα από τα δεδομένα αυτά 

θα είναι, όμως, πραγματικά επικερδή, εφόσον μιλάμε για ένα καλά σχεδιασμένο κέντρο 

αξιολόγησης το οποίο διευθύνεται και λειτουργεί με τον σωστό τρόπο. Δυστυχώς, 

ακόμη και σήμερα, υπάρχουν πολλά κέντρα αξιολόγησης τα οποία δεν είναι σωστά 

σχεδιασμένα ή διευθύνονται από κάποιον που δεν διαθέτει τα απαραίτητα δημιουργικά 

προσόντα. Υπάρχουν, μάλιστα, αρκετές μαρτυρίες υποψηφίων οι οποίοι αισθάνθηκαν 

να αντιμετωπίζονται από τα κέντρα απλά ως αντικείμενο επεξεργασίας, με αποτέλεσμα 

να μην επιθυμούν να ενταχθούν στους οργανισμούς μετά το πέρας της διαδικασίας, 

ούτε να επιθυμούν να έχουν οποιαδήποτε σχέση με αυτούς. Αυτό αποδεικνύει τον 

κίνδυνο της πολιτικής ¨αν δεν τους είναι αρεστό μπορούν να αποχωρήσουν¨. Το ρίσκο 

είναι ότι οι υποψήφιοι θα προτιμήσουν να ενταχθούν σε έναν οργανισμό που τους 

φέρεται καλύτερα και να πάρουν μαζί τους όλα εκείνα τα στοιχεία και τα 

χαρακτηριστικά τους που τους κάνουν μοναδικούς. 

Για να μπορέσουμε να δούμε πόσο ευχαριστημένοι είναι οι συμμετέχοντες από την 

διαδικασία αξιολόγησης  μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο, 

τα ανώνυμα ερωτηματολόγια. Μέσα από αυτά παρέχεται η δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να καταγράψουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους ξεχωριστά, για όλα τα 

στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης, και όχι απλώς να δώσουν μία μη λεπτομερή 

τελική άποψη. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επικερδές για τα κέντρα, καθώς 

επιτυγχάνεται μεγάλη ανατροφοδότηση, μέσω της οποίας μπορούν, στη συνέχεια, να 

εστιάσουν στα προβλήματα και να προχωρήσουν στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις 

πάνω σε εκείνα τα στάδια για τα οποία υπήρξε αρνητική ανατροφοδότηση.  

Για πολλούς οργανισμούς η έλλειψη ταλαντούχων υποψηφίων είχε ως αποτέλεσμα να 

στραφούν περισσότερο προς τα κέντρα επιλογής από το να κάνουν απλά επιλογές 

αποδοχής ή απόρριψης. Δίνεται, δηλαδή, μεγαλύτερη πλέον έμφαση στην καλύτερη 

χρήση και εκμετάλλευση των ανθρώπων που δηλώνουν συμμετοχή στα κέντρα. Μέσα 

από τη λήψη τεράστιου όγκου πληροφοριών από τους ανθρώπους, τα κέντρα 

αξιολόγησης μπορούν να εξελιχθούν και να χρησιμοποιηθούν και για την τοποθέτηση 
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των ατόμων και για τη δημιουργία σχεδίων εισαγωγής και ανέλιξης αυτών και όχι απλά 

για την επιλογή τους. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη θα ήταν δυνατή η μετονομασία 

ορισμένων κέντρων αξιολόγησης σε κέντρα τοποθέτησης. 

2.9.2. Κέντρα Εσωτερικής Επιλογής Υποψηφίων 

Όταν πρόκειται για υποψηφίους οι οποίοι αποτελούν ήδη κομμάτι του οργανισμού, 

εργάζονται δηλαδή μέσα στον οργανισμό, τότε η απόφαση για το ποιος και το κατά 

πόσο κάποιος είναι περισσότερο κατάλληλος να γίνει αποδεκτός ανάμεσα στους 

υποψηφίους που συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι ακόμα πιο 

δύσκολο να απαντηθεί. Είναι σύνηθες και συμβαίνει στον καθένα να νιώθει το αίσθημα 

του φόβου και της απειλής όταν περνά από αξιολόγηση. Παρόλα αυτά, ο σκοπός και ο 

στόχος των κέντρων αξιολόγησης δεν είναι αυτός αλλά η λήψη σημαντικών αποφάσεων 

σχετικά με την προαγωγή ή την αναγνώριση των υποψηφίων που παρουσιάζουν μεγάλη 

προοπτική για περαιτέρω ανέλιξη. Δυστυχώς, ακόμη και στις μέρες μας, αρκετοί είναι 

εκείνοι οι οργανισμοί οι οποίοι, κυρίως λόγω λάθος φιλοσοφίας και διαχείρισης, 

ενισχύουν περισσότερο το αίσθημα της απειλής στους υποψηφίους, παρά το 

ελαττώνουν. Προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει διότι δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία 

στην ανθρώπινη φύση των υποψηφίων. Οι άνθρωποι έχουν συναισθηματικές ανάγκες οι 

οποίες τους οδηγούν σε διαφόρων ειδών αντιδράσεις στο χώρο εργασίας. Είναι φανερή 

λοιπόν η απουσία της ενσυναίσθησης (emotional intelligence) από την πλευρά των 

οργανισμών, στοιχείου πολύ σημαντικού όταν επιθυμούν να είναι ευχαριστημένο και 

παρακινημένο το προσωπικό τους. Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην ικανότητα να 

αντιλαμβάνεσαι, να ελέγχεις και να αξιολογείς συναισθήματα. Η ικανότητα, δηλαδή, 

του οργανισμού να κατανοήσει τα συναισθήματα και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου 

του. Από την φύση του ο άνθρωπος αντιδράει στις απειλές με ποικίλους και ασαφείς 

τρόπους, όπως η άρνηση ή ο θυμός. Όποια και αν είναι η αντίδραση του το μόνο 

σίγουρο είναι ότι δεν επιφέρει κάτι θετικό και οδηγεί σε έλλειψη παραγωγικότητας. Για 

το λόγο αυτό η διαδικασία της αξιολόγησης ανθρώπων που ανήκουν ήδη σε έναν 

οργανισμό απαιτεί μία ιδιαίτερα προσεχτική προσέγγιση. Παρόλο αυτά, στις μέρες μας, 

παρατηρείται ολοένα και περισσότερο να συμβαίνει το αντίθετο, με αποτέλεσμα πολλοί 

εργαζόμενοι να εγκαταλείπουν τον οργανισμό και να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς ο 

αριθμός των αποχωρήσεων (turnover rate). (Ballantyne and Povah, 2004) 

Σε αρκετούς οργανισμούς γίνεται μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποί τους να μην 

αισθανθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης ότι απέτυχαν να 
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ανταπεξέλθουν στη δοκιμασία, ακόμα και αν δεν υπάρχει η πρόθεση για υιοθέτηση μίας 

σκληρής προσέγγισης. Οι Jackson and Yeates (1993) επισήμαναν ότι κάτι τέτοιο 

σπάνια παρατηρείται, αλλά παρόλα αυτά παραμένει πιθανό ορισμένοι συμμετέχοντες 

να αισθανθούν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μία πρόκληση. 

Μάλιστα ο αντίκτυπος σε αυτό το σενάριο καθίσταται ακόμα πιο σοβαρός εάν η 

αποτυχία γίνει ενώπιον άλλων συμμετεχόντων, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας 

ομαδικής άσκησης που αποτελεί ένα από τα εργαλεία αξιολόγησης. 

Τα κέντρα αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται για εσωτερική επιλογή υποψηφίων 

επιβάλλεται να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ανατροφοδότησης και στα 

αναπτυξιακά σχέδια. Θεμελιώδης στόχος των κέντρων εσωτερικής επιλογής 

υποψηφίων θα πρέπει να είναι, με άλλα λόγια, η συνεχής ανάπτυξη και ότι όλοι 

ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα 

αποκομίσουν μόνο περισσότερα οφέλη, με πλέον σημαντικό την αυτογνωσία (self-

awareness). Η αυτογνωσία ορίζεται ως η ικανότητα να είσαι σε θέση να 

αντιλαμβάνεσαι και να τα κατανοείς τα συναισθήματά σου, καθώς επίσης, και να 

αναγνωρίζεις πως επιδρούν αυτά στην απόδοση σου στην εργασία και στις σχέσεις με 

τους συναδέλφους σου. Επίσης, ως η γνώση των δυνάμεων και των αδυναμιών σου, και 

ως η διατήρηση μίας θετικής αίσθησης για την προσωπική σου αξία. (Goleman, 2000) 

Αυτό που πρέπει να αποφευχθεί, πάση θυσία, είναι να αντιμετωπιστούν τα κέντρα 

εσωτερικής επιλογής υποψηφίων ως σημείο κλειδί για την εξέλιξη της καριέρας των 

συμμετεχόντων και αυτό διότι κέντρα τα οποία είναι σχεδιασμένα κατά αυτόν τον 

τρόπο το μόνο που πετυχαίνουν είναι η δημιουργία αντιστάσεων και υπονόμευσης των 

αναπτυξιακών σχεδίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ορισμένοι οργανισμοί 

οι οποίοι διαθέτουν κέντρα στα οποία επιβάλλεται η παρουσία των εργαζομένων και 

έχουν ως απώτερο στόχο την άντληση δεδομένων για προαγωγές, ανάλυση της 

απόδοσης και των ανταμοιβών. Τέτοιου είδους κέντρα γίνονται αντικείμενο φόβου 

ανάμεσα στους ανθρώπους του οργανισμού με αποτέλεσμα την μη παρακίνησή τους. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό, η λειτουργία ενός κέντρου εσωτερικής επιλογής υποψηφίων 

να στοχεύει περισσότερο στην παροχή πληροφοριών σχετικά τόσο με τις παρούσες 

ικανότητες των συμμετεχόντων, όσο και τις πιθανές μελλοντικές τους, καθώς και για 

την άντληση πληροφοριών για το κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα για μετακινήσεις 

και μεγαλύτερη ελαστικότητα μέσα στον οργανισμό. Με άλλα λόγια, το κέντρο θα 

πρέπει να εισάγει την προοπτική ανέλιξης του κάθε ατόμου στα σχέδια ανάπτυξης και 
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επιτυχίας του οργανισμού. Ταυτόχρονα ιδιαίτερα επιθυμητός θεωρείται και ο 

διαχωρισμός του κέντρου από την ανάγκη λήψης μιας άμεσης απόφασης για προαγωγή. 

Παρόλο αυτά, σε ειδικές περιπτώσεις όπου το κέντρο χρησιμοποιείται για τη λήψη 

πληροφοριών που θα μας οδηγήσουν στη λήψη μιας άμεσης και σημαντικής απόφασης, 

είναι αναγκαίο οι συμμετέχοντες να λάβουν έγκυρη ενημέρωση, και με ιδιαίτερη 

προσοχή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Ιδανικά, όσοι βρεθούν 

να μην πληρούν όλες τις απαιτούμενες ικανότητες για άμεση προαγωγή, θα πρέπει να 

ενημερωθούν σχετικά με αυτό. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πως η υιοθέτηση μίας σκληρής 

προσέγγισης, όπως αυτής της απλής διαδικασίας «πέτυχες ή απέτυχες» των 

συμμετεχόντων, επιφέρει ιδιαίτερα μη λειτουργικές συνέπειες που μόνο λίγοι 

οργανισμοί είναι σε θέση να αντέξουν. (Ballantyne and Povah, 2004) 

Έχοντας στα υπόψη όλα τα παραπάνω, βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι προς όφελός του 

οργανισμού να εγκαταλείψει τη λογική του ότι όταν κάποιος υποψήφιος είναι 

καλύτερος από κάποιον άλλον θα πρέπει να του το αναγνωρίζει αυτό. Είναι πολλά τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την έγκαιρη αναγνώριση αυτών των υποψηφίων. 

Ίσως το πλέον σημαντικό όφελος από τη λειτουργία των κέντρων είναι η έγκαιρη 

αναγνώριση εκείνων των υποψηφίων που διαθέτουν όλες τις ικανότητες και έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεισφέρουν στον οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό ο 

οργανισμός μπορεί με την σειρά του να εστιάσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη 

διαχείριση των πόρων του πάνω σε εκείνους τους ανθρώπους. Παράλληλα, τα κέντρα 

κρατούν τους ανθρώπους που έχουν μεγάλες προοπτικές ανέλιξης παρακινημένους και 

δίνουν στους υπόλοιπους μια ειλικρινή εικόνα για το που ακριβώς βρίσκονται την 

παρούσα στιγμή, ώστε να μπορέσουν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις για το 

μέλλον τους. 

2.10. Εργαλεία κέντρων Αξιολόγησης  

Τα κέντρα αξιολόγησης ενσωματώνουν διάφορα εργαλεία και πολλές τεχνικές 

επιλογής. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτελεί η 

ομαδικότητα. Ομαδικές μέθοδοι, όπως είναι τα παιχνίδια ρόλων και μία μεγάλη λίστα 

από ασκήσεις, όπου η ομάδα καλείται σε έναν αυστηρά καθορισμένο χρόνο να επιλύσει 

κάποιο πρόβλημα, που μπορεί να έχει τη μορφή ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού 

παιχνιδιού, μίας μελέτης περίπτωσης ή ακόμα και μίας σωματικής δραστηριότητας, 

αποτελούν βασικό κομμάτι τους. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται και ασκήσεις 
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προσομοίωσης, όπως οι ασκήσεις ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών, ψυχολογικά τεστ, 

συνεντεύξεις διαφόρων ειδών και παρουσιάσεις.  

Σύμφωνα με τους Bernardin and Russel (1998) υπάρχουν διαφόρων ειδών εργαλεία 

αξιολόγησης με τα πιο συνηθισμένα να είναι: 

❖ In-baskets 

❖ Leaderless group discussion  

❖ Oral presentation  

❖ Role-playing  

 

In-baskets: Πρόκειται για ασκήσεις αξιολόγησης οι οποίες είναι σχεδιασμένες με 

τέτοιον τρόπο ώστε να μετράνε την προφορική και γραπτή επικοινωνιακή δεξιότητα, το 

σχεδιασμό, την αποφασιστικότητα, τη δυνατότητα να κατεβάζεις συνεχώς νέες ιδέες 

και τις οργανωτικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Κατά την διαδικασία αυτών των 

ασκήσεων αξιολόγησης οι υποψήφιοι πρέπει να φανταστούν ότι έχουν τοποθετηθεί σε 

μία διευθυντική θέση και φέρουν την ευθύνη να απαντήσουν γραπτώς σε έναν αριθμό 

από υπομνήματα και να αντιμετωπίσουν μία ποικιλία υλικών διαφορετικής σημασίας 

και προτεραιότητας τα οποία χρήζουν ανάγκης διαχείρισης, σε ένα περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Αφού 

λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τους υπεύθυνους της αξιολόγησης, 

σχετικά με τη μονάδα ή τις μονάδες που πρέπει να διαχειριστούν, οι υποψήφιοι 

πράττουν σύμφωνα με τη γνώμη τους και στη συνέχεια περνάνε από συνέντευξη με 

σκοπό την αποσαφήνιση των ενεργειών τους. 

Leaderless group discussion: Όπως γίνεται κατανοητό και από τον τίτλο, μιλάμε για 

ασκήσεις αξιολόγησης οι οποίες στηρίζονται σε ομαδικές συζητήσεις, χωρίς την 

παρουσία κάποιου ηγέτη. Η όλη διαδικασία ξεκινάει με τους υποψηφίους να 

συγκροτούν ομάδες των τριών έως έξι ατόμων και αφού, προηγουμένως, ο καθένας 

ατομικά έχει σκεφτεί ένα πρόβλημα και έχει κάνει προτάσεις πάνω σε αυτό. Παρόλο 

που, όπως αναφέραμε, δεν ορίζεται κάποιος ηγέτης μέσα στις ομάδες, κάποιος συνήθως 

προκύπτει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Δύο ή και περισσότεροι υπεύθυνοι 

αξιολόγησης είναι επιφορτισμένοι με τη λεπτομερή παρακολούθηση και παρατήρηση 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ των υποψηφίων, όσο οι τελευταίοι προσπαθούν να 

φτάσουν σε μία λύση πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι ομαδικές συζητήσεις, χωρίς 
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την παρουσία κάποιου ηγέτη, αποτελούν ένα πολύ αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης 

υποψηφίων μέσω του οποίου καθορίζονται σαφώς η προφορική επικοινωνία, η ανοχή 

και η αντοχή στην πίεση, η δυνατότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις, η 

δυνατότητα πειστικότητας απέναντι στα άλλα μέλη της ομάδας αλλά και η δυνατότητα 

για ανάληψη της ηγεσίας. 

Oral presentation: Ένα ακόμα εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί η προφορική 

παρουσίαση. Εδώ οι υποψήφιοι καλούνται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να 

προετοιμάσουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ποικίλει ανάλογα με την 

πολυπλοκότητα του θέματος προς παρουσίαση, μία προφορική παρουσίαση πάνω στο 

εκάστοτε θέμα που τους έχει ανατεθεί. 

Role-playing: Από τα πλέον χρήσιμα εργαλεία αξιολόγησης υποψηφίων είναι τα 

λεγόμενα παιχνίδια ρόλων. Αναλόγως της φύσης του κάθε οργανισμού διαφέρουν 

μεταξύ τους, παρόλο αυτά, ουσιαστικά, πρόκειται για μια τυπική άσκηση στα πλαίσια 

της αξιολόγησης κατά την οποία οι υποψήφιοι υιοθετούν έναν ρόλο, συνήθως κάποιου 

ανωτέρου του οργανισμού, και καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν υφιστάμενο για ένα 

πρόβλημα απόδοσης. Άλλο παράδειγμα παιχνιδιού ρόλων μπορεί, επίσης, να αποτελεί η 

διαδικασία κατά την οποία οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της άσκησης πρέπει να 

αλληλοεπιδράσουν και να αντιμετωπίσουν δύσκολους πελάτες, με υπερβολικές 

απαιτήσεις κάτω από αντίξοες συνθήκες. Αποτελεί πολύ βασικό εργαλείο για θέσεις 

εργασίας που έχουν να αντιμετωπίσουν πελάτες, όπως οι πωλητές, και ο λόγος είναι ότι 

αποτελεί ένα πολύ ενεργητικό εργαλείο αξιολόγησης. Διαφέρει με άλλα λόγια, από τις 

διαλέξεις και τα εγχειρίδια όπου απλά παρακολουθείς και καταγράφεις. Επίσης, έχει 

πολύ μεγάλο ποσοστό μάθησης (learning rate) και είναι ιδιαίτερα παραγωγικό. 

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι, πέρα από τους υποψηφίους εργαζομένους, ακόμα και 

“βετεράνοι” σε μία θέση εργασίας μπορούν να μάθουν και να εξελιχθούν περισσότερο 

μέσα από τα παιχνίδια ρόλων. (Robinson, 1987). Με άλλα λόγια, μέσω των παιχνιδιών 

ρόλων, πραγματοποιείται η κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπιση όλων των 

πιθανών περιπτώσεων που μπορούν να παρουσιαστούν σε μία θέση εργασίας, με σκοπό 

όλοι οι άνθρωποι ενός οργανισμού να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι όταν 

παρουσιαστεί η ανάγκη. 
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2.11. Βελτίωση της Ικανοποίησης του Εσωτερικού Πελάτη 

Μέσα στα κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης, εφαρμόζονται όλα εκείνα τα σύγχρονα 

εργαλεία αξιολόγησης με τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

και την ικανοποίηση του εσωτερικού μας πελάτη, δηλαδή των εργαζομένων. Για να 

επιτευχθεί βέβαια κάτι τέτοιο, θα πρέπει αυτά τα εργαλεία αξιολόγησης τα οποία έχουν 

αναλυθεί εκτενώς στις προηγούμενες ενότητες, να είναι άρτια σχεδιασμένα και 

λειτουργικά, ώστε να παρακινήσουν τους εργαζομένους και να τους δώσουν την ώθηση 

για αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητάς τους. Σύμφωνα με τους Nohria, 

Groysberg and Eling Lee (2008) υπάρχουν τέσσερις παρορμήσεις (drives) οι οποίες 

παρακινούνε τους εργαζομένους ώστε να είναι πιο ευχαριστημένοι από την εργασία 

τους και, κατ’ επέκταση, περισσότερο παραγωγικοί. Γίνεται ξεκάθαρη, λοιπόν, η 

ανάγκη τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούν τα κέντρα να είναι σε θέση να 

προσφέρουν την προοπτική της ικανοποίησης αυτών των παρορμήσεων στους 

υποψηφίους εργαζομένους, όταν τελικά αποτελέσουν δυναμικό του οργανισμού. Οι 

παρορμήσεις, τις οποίες αναφέραμε, στη γλώσσα των ανθρωπίνων πόρων είναι το 

γνωστό ABCD μοντέλο (Acquire, Bonding, Comprehend, Defend). Για να γίνει 

κατανοητό το μοντέλο αυτό, μπορούμε να αναφέρουμε το Acquire ως την ανάγκη των 

εργαζομένων να αποκτήσουν εκείνα τα υλικά και άυλα αγαθά, τη χρηματική και μη 

αμοιβή, όπως για παράδειγμα τα χρήματα, τα σπίτια, την αναγνώριση, τις προαγωγές, 

τα ταξίδια, τη διασκέδαση κ.α. Το Bonding είναι η ανάγκη δεσίματος με τους 

συναδέλφους και η δημιουργία δυνατών θετικών συναισθημάτων αλλά και το αίσθημα 

περηφάνιας για τον οργανισμό. Το Comprehend εκφράζει την ανάγκη για συνεχή 

μάθηση μέσω εκπαίδευσης και την ικανοποίηση της περιέργειας των εργαζομένων 

σχετικά με διάφορα θέματα. Επίσης, την ουσιώδη συνεισφορά και την ύπαρξη 

προκλήσεων. Τέλος, το Defend είναι η ανάγκη για αξιοκρατικό περιβάλλον, για 

αναγνώριση της εργασίας του κάθε ανθρώπου και για την ύπαρξη της αίσθησης 

ασφάλειας και αυτοπεποίθησης.  

Αυτές οι τέσσερεις παρορμήσεις που παρακινούν τους εργαζομένους δεν έχουν 

ιεραρχία, κάθε μία είναι ανεξάρτητη και δεν αποτελεί υποκατάστατο της άλλης. Η 

ικανοποίηση και των τεσσάρων παρορμήσεων ταυτόχρονα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο 

όταν επιθυμούμε την ικανοποίηση του εσωτερικού μας πελάτη και την αύξηση της 

παραγωγικότητάς του. Η μη ικανοποίηση έστω και μίας από αυτές τις παρορμήσεις 

οδηγεί σε μικρή βελτίωση. Είναι κομβικής σημασίας, λοιπόν, η ικανοποίηση και των 
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τεσσάρων παρορμήσεων. Για να γίνει περισσότερο ξεκάθαρο, παραθέτουμε το 

παρακάτω διάγραμμα, το οποίο αναδεικνύει τη διαφορά που εμφανίζεται στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων μετά την ικανοποίηση κάποιων από τις τέσσερις 

παρορμήσεις και μετά την ικανοποίηση όλων των παρορμήσεων ταυτόχρονα.  

Διάγραμμα 2.1. Employee Motivation A Powerful New Model. Πηγή: Harvard 

Business Review, 2008 

 

        HARVARD BUSINESS REVIEW JULY-AUGUST 2008 

 

3. Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης     

Στο σημείο αυτό και προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση της μελέτης περίπτωσης για 

το κέντρο αξιολόγησης της εταιρείας ALUMIL, παραθέτουμε ένα παράδειγμα 

λειτουργίας ενός κέντρου αξιολόγησης το οποίο έχει συνολική διάρκεια δύο ημερών. 

Όπως αναφέραμε και στην ενότητα 2.6., τα κέντρα αξιολόγησης μπορούν να διαφέρουν 

σε διάφορα θέματα και ένα από αυτά είναι η χρονική διάρκεια. Για να γίνει αντιληπτό 

καλύτερα το παράδειγμά μας στο τέλος θα το συγκρίνουμε με τον τρόπο λειτουργίας 

του κέντρου αξιολόγησης της ALUMIL, της εταιρείας δηλαδή της οποίας 

προχωρήσαμε σε ανάλυση. 
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3.1. Παράδειγμα κέντρου Αξιολόγησης χρονικής διάρκειας δύο ημερών 

Οι Thornton and Gibbons (2009) αναφέρουν ότι αποτελεί καίριας σημασίας η 

κατάρτιση ενός πίνακα ο οποίος θα παρουσιάζει με ποιον τρόπο συνδέονται οι 

απαιτούμενες επαρκείς ικανότητες των υποψηφίων με τις δραστηριότητες του κέντρου 

αξιολόγησης. Για την καλύτερη διαχείριση της όλης διαδικασίας είναι απαραίτητη η 

παρουσία καλά εκπαιδευμένων υπεύθυνων αξιολόγησης. Η αξιοπιστία της όλης 

διαδικασίας μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και από την ύπαρξη μίας 

προκαθορισμένης και δομημένης μεθόδου βαθμολόγησης. Συνήθως ορίζεται ένας 

υπεύθυνος αξιολόγησης για κάθε δύο υποψηφίους με σκοπό να εξασφαλίζεται η 

κατάλληλη προσοχή που δίνεται από τους παρατηρητές προς τον κάθε υποψήφιο. 

Άλλωστε, αυτή είναι και η βασική απαίτηση ενός κέντρου αξιολόγησης, δηλαδή, η 

λεπτομερής παρακολούθηση και καταγραφή κάθε δραστηριότητας του συνόλου των 

υποψηφίων με σκοπό την απόκτηση μίας ξεκάθαρης εικόνας. Αφού ορισθούν οι 

υπεύθυνοι αξιολόγησης, στη συνέχεια, συντάσσεται μία λίστα με τις επαρκείς 

ικανότητες και τις σχετικές συμπεριφορές που απαιτούνται από τον οργανισμό και 

καταστρώνεται με ιδιαίτερη προσοχή ένα σχέδιο για το πώς θα κινηθεί ο κάθε 

υποψήφιος στις διάφορες δραστηριότητες. Επίσης, είναι απαραίτητη η ενημέρωση των 

υποψηφίων πριν αλλά και κατά την έναρξη των ασκήσεων για τις δραστηριότητες που 

θα αντιμετωπίσουν και το πώς θα κυλήσει η όλη διαδικασία. Στον παρακάτω πίνακα 

δίνεται το σχετικό παράδειγμα με κέντρο αξιολόγησης δύο ημερών. 
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Πίνακας 3.1.1. Κέντρο αξιολόγησης χρονικής διάρκειας δύο ημερών, ημέρα 1η 

Μέρα 1η 

Πρόγραμμα 

Δραστηριότητα Συμμετέχοντες 

9.30-10.00 Εισαγωγή για το κέντρο Όλοι 

10.00-10.45 Γενική συζήτηση-Βασικά θέματα Όλοι 

10.45-11.15 Διάλλειμα  

11.15-12.00 Τεστ γενικής νοημοσύνης Όλοι 

12.00-12.30 Ατομικές συνεντεύξεις (30 λεπτά έκαστη) Υποψήφιοι Α,Β,Γ 

12.30-13.30 Διάλειμμα  

13.30-14.00 Ατομικές συνεντεύξεις (30 λεπτά έκαστη) Υποψήφιοι Β,Ε,Γ 

14.00-14.45 Τεστ αντίληψης αντικειμένων Όλοι 

14.45-15.15 Διάλειμμα  

15.15-16.00 Τεστ προσωπικότητας Όλοι 

16.00-16.30 Ατομικές συνεντεύξεις (30 λεπτά έκαστη) Υποψήφιοι Γ,Ζ,Δ 
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Πίνακας 3.1.2. Κέντρο αξιολόγησης χρονικής διάρκειας δύο ημερών, ημέρα 2η 

Μέρα 2η 

Πρόγραμμα 

Δραστηριότητα Συμμετέχοντες 

9.30-10.15 Τεστ κατανόησης κειμένου Όλοι 

10.15-10.45 Ατομικές συνεντεύξεις (30 λεπτά έκαστη) Υποψήφιοι Δ,Α,Ζ 

10.45-11.15 Διάλειμμα  

11.15-12.00 Τεστ κριτικής σκέψης Όλοι 

12.00-12.30 Ατομικές συνεντεύξεις (30 λεπτά έκαστη) Υποψήφιοι Ε,Β,Α 

12.30-13.30 Διάλειμμα  

13.30-15.00 Ασκήσεις χειρισμού εισερχόμενων εγγράφων Όλοι 

15.00-15.30 Διάλειμμα  

15.30-16.00 Ατομικές συνεντεύξεις (30 λεπτά έκαστη) Υποψήφιοι Ζ,Δ,Ε 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελείται από έξι υποψηφίους (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ) και τρεις 

εξεταστές. 

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι υπεύθυνοι αξιολόγησης με βάση τις 

δραστηριότητες επιλογής του κέντρου αξιολόγησης στις οποίες έχουν δοκιμαστεί οι 

υποψήφιοι, καλούνται να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη βαθμολογία του κάθε 
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υποψηφίου, ανάλογα πάντα με τη βαρύτητα και τις απαιτήσεις της θέσεως εργασίας. Η 

αξία όλης αυτής της διαδικασίας μπορεί να επικυρωθεί και να γίνει φανερή αργότερα 

βάση της εργασιακής απόδοσης των υποψηφίων που τελικώς επιλέχθηκαν από τον 

οργανισμό.  

3.2. Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης κέντρου Αξιολόγησης της ALUMIL 

Η Alumil είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης σε παραγωγική δυναμικότητα για ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου και 

ανάμεσα στους πιο αναγνωρισμένους προμηθευτές συστημάτων για αρχιτεκτονική 

χρήση στην Ευρώπη. Με περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρία, η Alumil είναι από 

τις πιο εξελιγμένες εταιρίες στο χώρο του σχεδιασμού και της παραγωγής προϊόντων 

διέλασης, με τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια της. 

Παράγει συστήματα αλουμινίου για όλες τις χρήσεις, τα οποία σχεδιάζονται, 

αναπτύσσονται και δοκιμάζονται στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης του ομίλου. Το 

όραμα της εταιρείας είναι να αποτελεί μία πρωτοπόρο εταιρεία στην ανάπτυξη και 

παραγωγή συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονικές λύσεις. Ιδρύθηκε από την 

οικογένεια Μυλωνά το 1988 και είναι ο μεγαλύτερος, πολυεθνικού χαρακτήρα, όμιλος 

εταιρειών - βάσει παραγωγικής δραστηριότητας - στην Ευρώπη για ολοκληρωμένα 

συστήματα αλουμινίου και συμπληρωματικά προϊόντα. Διαθέτει 7 εργοστάσια 

παραγωγής σε 2 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας (Κιλκίς, Σέρρες) και 5 στο εξωτερικό 

(Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Βοσνία και Αλβανία). Ο όμιλος συγκροτείται από 26 

θυγατρικές εταιρείες, εκ των οποίων οι 19 βρίσκονται στο εξωτερικό (Ευρώπη, 

Βαλκάνια, ΗΠΑ και Μ. Ανατολή) και συνολικά απασχολεί πάνω από 1.500 άτομα. Με 

ανεπτυγμένο δίκτυο πωλήσεων σε 45 χώρες και αποθήκες σε 4 ηπείρους, έχει εδραιωθεί 

ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες βιομηχανίες διέλασης παγκοσμίως. 

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση των πληροφορίων και των στοιχείων για την 

ιστορία, τον τρόπο διεξαγωγής και για κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια σχετικά με το 

κέντρο αξιολόγησης της εταιρείας, πρέπει να επισημανθεί ότι η λήψη όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικής συνέντευξης του 

συγγραφέα με τον κ. Μαχαιρίδη Δημήτριο, στέλεχος του τμήματος διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας, σε χώρο των εγκαταστάσεων της ALUMIL, και 

κατόπιν συνεργασίας των δύο μερών και κατόπιν συμφωνίας δόθηκε η άδεια 

παρουσίασής τους στην παρούσα διπλωματική εργασία. 
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Για τα στελέχη του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας το κέντρο 

αξιολόγησης ήταν μία μεγάλη πρόκληση. Η προετοιμασία του διήρκησε περίπου τρεις 

μήνες, ενώ το όλο πρόγραμμα είναι πλήρως ενεργό εδώ και ένα έτος. Κατά τη διάρκεια 

του έτους πραγματοποιούνται από δώδεκα έως δεκατέσσερα κέντρα αξιολόγησης. 

Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου λειτουργίας του, γίνεται ολοένα και πιο εύκολη η 

διαδικασία στησίματος του κέντρου αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι κάθε φορά είναι 

διαφορετικό. Αυτό συμβαίνει διότι κάθε φορά μπορεί να διεξάγεται για τη στελέχωση 

ικανών ανθρώπων σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης, σε σχέση με τα αντίστοιχα 

για τα οποία είχε πραγματοποιηθεί προηγούμενη φορά. Για να εξασφαλιστεί ότι όλα θα 

κυλήσουν ομαλά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και απρόοπτο στη διαδικασία, οι 

ενέργειες των διοργανωτών ξεκινάνε αρκετές ημέρες πριν. Συνήθως τις πρώτες ημέρες 

της εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα ή το αργότερα Τρίτη, πραγματοποιούνται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την πλήρη επιτυχία του κέντρου 

αξιολόγησης. Λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα με σκοπό να εξασφαλισθούν οι 

εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες, πραγματοποιείται επικοινωνία με όλους τους 

ανθρώπους οι οποίοι προβλέπεται να παρευρεθούν, είτε αυτοί είναι οι υποψήφιοι, είτε 

οι προϊστάμενοι των τμημάτων που χρήζουν ανάγκης στελέχωσης, για να είναι βέβαιο 

ότι θα παραστούν κανονικά. Επίσης, πραγματοποιείται λεπτομερής επικοινωνία με τους 

προϊσταμένους του τμήματος, για να γίνουν κατανοητά ποια ακριβώς είναι εκείνα τα 

χαρακτηριστικά στα οποία θα πρέπει να εστιάσει η διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του εκάστοτε τμήματος κάθε φορά. 

Στη συνέχεια, συντάσσεται η φόρμα αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από πεδία που 

είναι κοινά και χρησιμοποιούνται ανεξαρτήτως του τμήματος της εταιρείας, αλλά και 

από πεδία τα οποία αφορούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας που πρέπει 

να στελεχωθεί με το παρόν κέντρο αξιολόγησης. Τα κοινά πεδία της φόρμας έχουν να 

κάνουν με προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία του υποψηφίου. Τα πεδία που 

διαφοροποιούνται κάθε φορά είναι οι ασκήσεις αξιολόγησης, οι οποίες είναι 

χωρισμένες σε διάφορες κατηγορίες και μέσα από τις οποίες θα γίνει φανερός ο βαθμός 

στον οποίο ο υποψήφιος διαθέτει εκείνες τις δεξιότητες που θα τον κάνουν να είναι ο 

κατάλληλος άνθρωπος για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, για την οποία και 

πραγματοποιείται το κέντρο αξιολόγησης. Τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται 

σε στήλες μέσα στη φόρμα αξιολόγησης και δίπλα σε κάθε άσκηση υπάρχει ένας κενός 

χώρος όπου οι υπεύθυνοι αξιολόγησης συμπληρώνουν τα σχόλιά τους για την απόδοση 

των υποψηφίων. Στη συνέχεια, η κάθε άσκηση βαθμολογείται μεμονωμένα σε μία 
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κλίμακα από 0 έως 5 με το 0 να είναι το πολύ κακό και το 5 να είναι το άριστο. Υπάρχει 

η δυνατότητα βαθμολόγησης και με δεκαδικό αριθμό, όπως για παράδειγμα το 2,5.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι η κάθε άσκηση αξιολόγησης έχει διαφορετικό συντελεστή 

βαρύτητας, ο οποίος καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης του προϊσταμένου του 

τμήματος, για το οποίο πραγματοποιείται το κέντρο αξιολόγησης, με τους υπεύθυνους 

αξιολόγησης του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ώστε να δοθεί η 

απαιτούμενη βαρύτητα σε κάθε επιθυμητό χαρακτηριστικό. Οι υποψήφιοι χωρίζονται 

σε δύο ομάδες, συνήθως των 3 έως 5 ατόμων. Όλοι οι υπεύθυνοι αξιολόγησης έχουν 

την ίδια βαρύτητα στη βαθμολογία τους, κανενός δηλαδή η βαθμολογία δεν επηρεάζει 

περισσότερο ή λιγότερο, και η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει από τον 

μέσο όρο που συγκέντρωσε σε κάθε άσκηση επί την βαρύτητά της. Με τον τρόπο αυτό 

προκύπτουν οι τελικοί βαθμοί που έχει συγκεντρώσει (points). 

Το κέντρο αξιολόγησης της εταιρείας ALUMIL πραγματοποιείται με τη συμμετοχή δύο 

στελεχών από το τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε συνεργασία με δύο ακόμα 

ανθρώπους της εταιρείας, οι οποίοι είναι προϊστάμενοι του τμήματος για το οποίο 

πραγματοποιείται το κέντρο αξιολόγησης. Τα στελέχη του τμήματος διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων, οι οποίοι είναι και οι γνώστες της διαδικασίας, αναλαμβάνουν να 

προετοιμάσουν τους προϊσταμένους οι οποίοι μπορεί να λαμβάνουν μέρος ως 

υπεύθυνοι αξιολόγησης για πρώτη φορά στην καριέρα τους. Η προετοιμασία των 

προϊσταμένων περιλαμβάνει την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωσή τους για όλα τα 

θέματα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί. Τα στελέχη 

του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων αφού ενημερωθούν για τα χαρακτηριστικά 

με βάση τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τις ανάγκες της 

θέσης εργασίας, αναλαμβάνουν να ενημερώσουν διεξοδικά τους προϊσταμένους για το 

πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία αξιολόγησης, τους δίνουν τις γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, προχωράνε σε πλήρη ανάλυση της φόρμας 

αξιολόγησης και του τρόπου συμπλήρωσής της, επισημαίνουν ποια είναι τα σημεία 

κλειδιά και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνει η αξιολόγηση. Η διαδικασία αυτής 

της ενημέρωσης των προϊσταμένων διαρκεί περίπου μία ώρα, μετά το πέρας της οποίας 

οι τελευταίοι έχουν κατανοήσει ποιες είναι οι αρμοδιότητές τους και ποιος είναι ο 

τρόπος με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν τη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό που 

τους ζητείται και τους γίνεται σαφές είναι ότι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία και 

στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Τους συνιστάται λοιπόν η πλήρης καταγραφή των πάντων, 
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όπως ποιες καλές ή κακές πρακτικές, κινήσεις, ιδέες, σκέψεις, απόψεις, συμπεριφορές 

υπέπεσαν στην αντίληψή τους, και τους καθίσταται σαφές ότι επιβάλλεται να είναι 

συγκεντρωμένοι στην διαδικασία 100% παρατηρώντας, για παράδειγμα, ακόμα και το 

αν οι υποψήφιοι επιτέλεσαν μία άσκηση στο Excel με τη χρήση του ποντικιού ή με τη 

χρήση του πληκτρολογίου, για να γίνει φανερό το πόσο εξοικειωμένος ήταν ο 

υποψήφιος στη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Με λίγα λόγια, οποιαδήποτε 

λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. 

Όπως έχουμε αναφέρει ήδη, οι απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία του κέντρου ξεκινούν αρκετές ημέρες πριν, ενώ και τα κέντρα αξιολόγησης 

μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους σε διάφορα στοιχεία με ένα από αυτά να είναι η 

χρονική διάρκεια, με κέντρα τα οποία μπορούν να διαρκούν από μερικές ώρες μέχρι και 

μία εβδομάδα.. Η Παρασκευή είναι η μέρα που επιλέγεται από την εταιρεία να 

πραγματοποιούνται τα κέντρα αξιολόγησης της. Σε αντίθεση με το παράδειγμα των 

Thornton and Gibbons (2009) που παρουσιάστηκε παραπάνω και το οποίο είναι 

χρονικής διάρκειας δύο ημερών, η διάρκεια του κέντρου της ALUMIL κυμαίνεται από 

3 έως 5 ώρες. Στους παρακάτω πίνακες δίνεται το χρονοδιάγραμμα του κέντρου 

αξιολόγησης της εταιρείας. 

Πίνακας 3.2.1. Κέντρο αξιολόγησης ALUMIL χρονικής διάρκειας μίας ημέρας, ομάδα 

1η  

Ομάδα 1η 

Πρόγραμμα 

Δραστηριότητες Συμμετέχοντες 

09.00-09.10 Παρουσίαση Εταιρείας και 

Διαδικασίας   

Όλοι  

09.10-10.10 Άσκηση Αξιολόγησης σε 

Excel 

Όλοι  

10.10-10.30 Διάλειμμα   
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10.30-10.40 Παρουσίαση Υποψηφίων Όλοι  

10.40-11.25 Teamwork – Case Study 

Analysis και Δημιουργία 

Slides στα Αγγλικά 

Όλοι  

11.25-11.40 Teamwork – Παρουσίαση 

Slides στα Αγγλικά  

Όλοι  

11.40-12.00 Σύνταξη Μηνύματος στα 

Αγγλικά  

Όλοι  

 

Πίνακας 3.2.2. Κέντρο αξιολόγησης ALUMIL χρονικής διάρκειας μίας ημέρας, ομάδα 

2η  

Ομάδα 2η 

Πρόγραμμα 

Δραστηριότητες Συμμετέχοντες 

13.30-13.40 Παρουσίαση Εταιρείας και 

Διαδικασίας   

Όλοι  

13.40-14.40 Άσκηση Αξιολόγησης σε 

Excel 

Όλοι  

14.40-15.00 Διάλειμμα   
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15.00-15.10 Παρουσίαση Υποψηφίων Όλοι  

15.10-15.55 Teamwork – Case Study 

Analysis και Δημιουργία 

Slides στα Αγγλικά 

Όλοι  

15.55-16.10 Teamwork – Παρουσίαση 

Slides στα Αγγλικά  

Όλοι  

16.10-16.30 Σύνταξη Μηνύματος στα 

Αγγλικά  

Όλοι  

Οι υποψήφιοι χωρίζονται σε δύο ομάδες συνήθως των 3 έως 5 ατόμων και στη 

διαδικασία συμμετέχουν και οι 4 υπεύθυνοι αξιολόγησης. 

Όπως βλέπουμε από τους πίνακες 3.2.1. και 3.2.2., το πρόγραμμα του κέντρου ξεκινάει 

με την παρουσίαση της εταιρείας και της διαδικασίας στους υποψηφίους. Στη συνέχεια 

οι υποψήφιοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ασκήσεις αξιολόγησης του προγράμματος 

Excel. Αφού γίνει το απαραίτητο διάλειμμα, πραγματοποιείται παρουσίαση των 

υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία, ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους, και, 

ακολούθως, τους ανατίθεται η ομαδική ανάλυση μίας μελέτης περίπτωσης. Κατόπιν, 

ακολουθεί η προετοιμασία και η παρουσίαση της μελέτης περίπτωσης, και πάλι με τη 

συμμετοχή όλων των υποψηφίων και όχι ατομικά, ενώ στο τέλος κάθε υποψήφιος 

καλείται να συντάξει ένα μήνυμα στα Αγγλικά πάνω στο θέμα που αναλύθηκε. 

Υπάρχουν με άλλα λόγια ασκήσεις αντίληψης, γνώσεων, ενώ σίγουρη είναι και η 

ύπαρξη ασκήσεων που δοκιμάζουν την ευχέρεια των υποψηφίων στην αγγλική γλώσσα. 

Εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολογία, στις δύο λάθος απαντήσεις ακυρώνεται μία 

σωστή απάντηση, ενώ συνηθίζεται να δίνεται λιγότερος χρόνος από αυτόν που 

πραγματικά απαιτείται για να λυθεί μία άσκηση, με σκοπό την ανεύρεση εκείνου του 

υποψηφίου που θα ξεχωρίσει και θα φτάσει την επίλυση της άσκησης όσο πιο μακριά 

προλάβει στον προκαθορισμένο χρόνο. 
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Κάποια από τα χαρακτηριστικά τώρα τα οποία διέπουν τη λειτουργία του κέντρου της 

ALUMIL, είναι η ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι 

άνθρωποι που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι στο επίκεντρο της προσοχής και 

παρατηρούνται συνεχώς, ώστε να μην χάνονται καθόλου πληροφορίες. Η όλη 

διαδικασία εστιάζει στο να μην χάνεται καμία πληροφορία, τόσο κατά τη διάρκεια των 

κέντρων όσο και μετά το πέρας της λειτουργίας τους. Οι πληροφορίες, δηλαδή, που 

έχουν αποκτηθεί αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα στηριχτούν όλες οι 

αποφάσεις των υπευθύνων αξιολόγησης και κατ’ επέκταση της διοίκησης. Δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή, επίσης, στην ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία θα 

διασφαλίσουν ότι μετά το πέρας της όλης διαδικασίας έχουν επιλεχθεί οι κατάλληλοι 

άνθρωποι, οι οποίοι διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες ικανότητες για να συνεισφέρουν 

στην εταιρεία.  

Στο σημείο αυτό, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το παράδοξο κατά τη διάρκεια του κέντρου κάποιος υποψήφιος να αποδειχθεί ότι είναι 

περισσότερο κατάλληλος για μία άλλη θέση εργασίας σε διαφορετικό τμήμα της 

εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, αν υπάρχει ανάγκη επιπλέον στελέχωσης τη χρονική 

αυτή στιγμή στη συγκεκριμένη θέση εργασίας, ο υποψήφιος ενημερώνεται και μπορεί 

να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής του στη νέα θέση εργασίας, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση δημιουργείται μία δεξαμενή υποψηφίων οι οποίοι αντλούνται από την 

επιχείρηση όταν παραστεί η ανάγκη στελέχωσης. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει μεγάλη 

εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για την εταιρεία. Με άλλα λόγια η εταιρεία βγαίνει 

πολλαπλά κερδισμένη.  

Ένα άλλο παράδοξο του κέντρου είναι ότι εκείνος ο υποψήφιος ο οποίος θα καταταχθεί 

πρώτος στην τελική βαθμολογία μπορεί να αποδειχθεί μεν καλή επιλογή αλλά όχι η 

καλύτερη τελικά, διότι πολύ απλά στη συνέχεια μπορεί να προκύψουν προβλήματα 

μεταξύ των συναδέλφων για διάφορα θέματα τα οποία είναι σχεδόν αδύνατον να 

προβλεφθούν. Για το λόγο αυτό οι υπεύθυνοι που έχουν αναλάβει την διοργάνωση των 

κέντρων αξιολόγησης της εταιρείας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μέσα από το 

κέντρο δίνεται η ευκαιρία να δεις ποιος υποψήφιος δεν είναι αρκετά καλός. Με τον 

τρόπο αυτό προχωράνε σε περιορισμό της λίστας των υποψηφίων. 

Για να γίνει πιο κατανοητό ο κύριος Μαχαιρίδης ανέφερε το παράδειγμα υποψηφίου, 

χωρίς να γίνουν γνωστά τα προσωπικά του στοιχεία, ο οποίος κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του κέντρου παρουσίασε στοιχεία αντίθετα με την κουλτούρα, την 
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φιλοσοφία και τα ήθη της εταιρείας, με αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι είχε 

συγκεντρώσει πολύ υψηλή βαθμολογία να μην γίνει δεκτός και να βρεθεί εκτός της 

περιορισμένης λίστας των τελικών υποψηφίων. Αυτό που τονίστηκε από τον υπεύθυνο 

αξιολόγησης, με άλλα λόγια, είναι ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες χτίζονται με τον 

καιρό, ο χαρακτήρας όμως δύσκολα αλλάζει. Και εδώ τίθεται το ερώτημα πως ένας 

υποψήφιος κατάφερε να φθάσει μέχρι το κέντρο αξιολόγησης για να εντοπιστεί μία 

τέτοια μεγάλη αδυναμία. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Το κέντρο αξιολόγησης 

φανερώνει πράγματα και στοιχεία που δεν μπορούν να γίνουν ορατά από μία ή και 

περισσότερες απλές συνεντεύξεις, όσο μεγάλη εμπειρία και αν διαθέτει το στέλεχος που 

πραγματοποιεί τη συνέντευξη. Συνεπώς, βλέπουμε για πόσους πολλούς λόγους ένα 

κέντρο αξιολόγησης μπορεί να είναι χρήσιμο και πόσα θετικά μπορεί να προσφέρει. Η 

αξία τους είναι ανεκτίμητη για κάθε οργανισμό που τα χρησιμοποιεί. 

Τα αποτελέσματα τώρα του κέντρου γίνονται γνωστά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

μία εβδομάδα αργότερα. Οι τελικοί υποψήφιοι, αφού έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 

την πρώτη φάση των συνεντεύξεων και τη δεύτερη φάση του κέντρου αξιολόγησης και 

αφού έχουν επιλεγεί βάση της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν, οδηγούνται στην τρίτη 

και τελική φάση της διαδικασίας στελέχωσης που είναι η τελική συνέντευξη με τον 

προϊστάμενο του τμήματος το οποίο πρόκειται να στελεχώσουν. Για να γίνει φανερή η 

αξία των κέντρων αξιολόγησης, άλλη μία φορά και σε αυτό το σημείο, μπορούμε απλά 

να αναφέρουμε ότι στην ALUMIL από την ημέρα έναρξης του κέντρου δεν έχει 

παρατηρηθεί ποτέ το φαινόμενο να φτάσει κάποιος υποψήφιος στην τελική φάση της 

στελέχωσης και να μην είναι αρεστός στον προϊστάμενο που θα του πάρει την τελική 

συνέντευξη, ενώ παλαιότερα είχε παρατηρηθεί αντίστοιχο περιστατικό. Σημείο κλειδί 

στο παραπάνω, βέβαια, είναι και η συμμετοχή του προϊσταμένου στη δεύτερη φάση του 

κέντρου, οπότε ήδη έχει μία αρκετά σφαιρική εικόνα για τον υποψήφιο. Τέλος, για να 

κλείσουμε με τις τρεις φάσεις πρέπει να επισημανθεί ότι από το κέντρο μπορεί να 

περάσουν όλοι οι υποψήφιοι αλλά μπορεί και κανένας. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή 

να επιλεγεί κάποιος αν δεν έχει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία μόνο και μόνο 

επειδή πραγματοποιήθηκε το κέντρο, ανεξάρτητα από το γεγονός βέβαια ότι κάτι τέτοιο 

κοστίζει πάρα πολύ στην εταιρεία, τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. 

Το πόσο κοστίζει σε χρόνο και χρήμα το κέντρο αξιολόγησης στην εταιρεία γίνεται 

εύκολα φανερό από τα παρακάτω δεδομένα. Για το στήσιμο του κέντρου απαιτείται η 

αποκλειστική ενασχόληση ενός στελέχους του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
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για δύο ημέρες εργασίας. Την ημέρα διεξαγωγής του κέντρου συμμετέχουν, όπως 

είπαμε, συνολικά τέσσερα άτομα, δύο από το ανθρώπινο δυναμικό και δύο 

προϊστάμενοι από το τμήμα προς στελέχωση. Αν κάνουμε την πρόσθεση βλέπουμε ότι 

απαιτούνται έξι εργατοημέρες, ενώ για να γίνει και μία αποτελεσματική συζήτηση 

μεταξύ όλων των στελεχών χρειάζονται άλλες μία με δύο ημέρες. Συνολικά, λοιπόν, 

εφτά με οχτώ εργατοημέρες απαιτούνται για ένα κέντρο αξιολόγησης. Βλέπουμε ότι η 

διενέργεια του κέντρου απαιτεί πολύ χρόνο και κοστίζει ακριβά, παρόλα αυτά 

θεωρείται μία επένδυση που είναι και επιθυμητή και αναγκαία. 

3.3. Συμπεράσματα και προτάσεις για το κέντρο Αξιολόγησης ALUMIL 

Τα συμπεράσματα των ανθρώπων του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων για την 

προσφορά του κέντρου στην εταιρεία είναι άκρως ενθαρρυντικά. Μέσα σε έναν μόλις 

χρόνο λειτουργίας του, το κέντρο έχει ανοίξει τις πύλες του περίπου δεκατέσσερεις 

φορές σε υποψηφίους προς αξιολόγηση με σκοπό τη στελέχωση διοικητικών θέσεων σε 

όλα τα τμήματα της εταιρείας. Ξεκίνησε ως ένα νέο εγχείρημα για την ανάπτυξη της 

εταιρείας και την ενίσχυση της διαδικασίας προσέλκυσης νέων εργαζομένων, το οποίο 

στηρίχτηκε και στήθηκε αποκλειστικά από εσωτερικούς ανθρώπους της ALUMIL. Με 

βάση τις γνώσεις τους, αλλά και την υποστήριξη από βιβλιογραφία και από ανθρώπους 

που κατείχαν σε μεγάλο βαθμό όλες τις διαδικασίες σχετικά με τους ανθρώπινους 

πόρους, τα στελέχη του τμήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κατάφεραν να φέρουν 

εις πέρας ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό για την εταιρεία πρόγραμμα-έργο.  

Το πιο σημαντικό επίτευγμα του κέντρου, για το οποίο όλα τα στελέχη της εταιρείας 

είναι πλήρως ικανοποιημένα, είναι τα αποτελέσματα των προσλήψεων. Όλες οι 

επιλογές νέων εργαζομένων, σε διοικητικές πάντα θέσεις, διότι το κέντρο 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διοικητικές θέσεις εργασίας και όχι για θέσεις στην 

παραγωγή, κρίθηκαν 100% επιτυχημένες και σωστές. Παράλληλα η διοίκηση της 

εταιρείας δεν επαναπαύεται στην παρούσα επιτυχία, αντιθέτως, έχει βλέψεις να 

συνεχίσει να βελτιώνει συνεχώς, ακόμη περισσότερο, τη λειτουργία και τις διαδικασίες 

του κέντρου αξιολόγησης, εφαρμόζοντας τις αρχές του γνωστού κύκλου του Deming 

περί συνεχούς βελτίωσης (Plan, Do, Check, Act). Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει φανερό 

και από το γεγονός ότι στους πρώτους μήνες λειτουργίας του κέντρου δεν υπήρχε και 

δεν εφαρμοζόταν η αρνητική βαθμολογία. Στη συνέχεια, για να γίνει ακόμη πιο δυνατή 

και ανταγωνιστική η διαδικασία, γεννήθηκε η ιδέα της εισαγωγής της αρνητικής 

βαθμολογίας.  
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Η εταιρεία έχει μεν ως πρωταρχικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών, αλλά θεωρεί 

εξίσου σημαντική και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Τέλος, η εταιρεία στην 

προσπάθεια της για τη συνεχή βελτίωση του κέντρου αξιολόγησης και για ακόμη 

καλύτερα αποτελέσματα θα μπορούσε να θέσει ως νέους στόχους την ενίσχυση των 

εργαλείων αξιολόγησης που ήδη χρησιμοποιούνται, με την εισαγωγή τόσο των 

παιχνιδιών ρόλων, όσο και ψυχομετρικών τεστ. Η αξία των παιχνιδιών ρόλων είναι 

αδιαμφισβήτητη, όπως μας έδειξε και η ανάλυση της βιβλιογραφίας, ενώ τα 

ψυχομετρικά τεστ θα μπορούσαν να ενταχθούν στις φόρμες αξιολόγησης και με τον 

τρόπο αυτό να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία 

αξιολόγησης και πιθανόν με τον τρόπο αυτό να αποφευχθεί, στο μέλλον, μία πιθανή 

πρόσληψη κάποιου υποψηφίου, ο οποίος διαθέτει μεν τις απαιτούμενες γνώσεις όχι, 

όμως, και την ψυχοσύνθεση εκείνη η οποία θα τον βοηθήσει να αναπτύξει αρμονικές 

διαπροσωπικές σχέσεις με το λοιπό προσωπικό της εταιρία, στοιχείο απαραίτητο για 

την καλύτερη επιτέλεση του έργου του.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4. Σύγκριση κέντρου Αξιολόγησης παραδείγματος και ALUMIL 

Συγκρίνοντας τη λειτουργία του κέντρου αξιολόγησης του παραδείγματος των 

Thornton and Gibbons (2009) με αυτή του κέντρου αξιολόγησης της μελέτης 

περίπτωσης της ALUMIL, παρατηρούμε την ύπαρξη αρκετών κοινών στοιχείων αλλά 

και διαφορών. Και στις δύο περιπτώσεις η όλη διαδικασία ξεκινάει με μία εισαγωγή για 

την εταιρεία και για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία της αξιολόγησης στους 

υποψηφίους. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μία σειρά 

διαδοχικών ασκήσεων αξιολόγησης, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Αυτό 

διότι είναι επιθυμητό να γίνουν φανερές όλες οι πτυχές και τα χαρακτηριστικά των 

υποψηφίων. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται να γίνει φανερό το πόσο καλή αντίληψη και 

γνώσεις διαθέτει ο εκάστοτε υποψήφιος, εάν μπορεί να συνεργαστεί αρμονικά και 

αποδοτικά με την υπόλοιπη ομάδα και το κατά πόσο έχει την ικανότητα να 

προσαρμοστεί εύκολα και άμεσα σε νέες καταστάσεις και απαιτήσεις. 

Επίσης, μέσα από τις ασκήσεις τα κέντρα επιδιώκουν την ανάδειξη εκείνου ή εκείνων 

των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν την προοπτική να αποκτήσουν ηγετικό ρόλο μέσα 

στην ομάδα και την ικανότητα να είναι επινοητικοί και να έχουν συνεχώς νέες ιδέες, 

όπως επίσης, βέβαια, και την ικανότητα της πειστικότητας απέναντι στα υπόλοιπα μέλη 

της ομάδας. Στις διαδικασίες και των δύο κέντρων συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός 

υπεύθυνων αξιολόγησης και αυτό διότι όπως έχουμε αναφέρει κάθε λεπτομέρεια 

μετράει και υπάρχει η ανάγκη να μην χαθεί καμία πληροφορία. Ανάλογα με τη θέση 

εργασίας για την οποία πραγματοποιείται το κέντρο αξιολόγησης, παρατηρούμε ότι 

υπάρχουν διαφορετικές ασκήσεις αξιολόγησης. Το κέντρο αξιολόγησης της ALUMIL 

δίνει μεγάλη έμφαση στην ευχέρεια χρήσης της αγγλικής γλώσσας, διότι είναι μία 

εταιρεία που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο, οπότε είναι απαραίτητο το 

προσωπικό να μπορεί να επικοινωνεί εύκολα και αποδοτικά σε διεθνή γλώσσα.  

Από την άλλη μεριά το κέντρο του παραδείγματος των Thornton and Gibbons (2009), 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ψυχομετρικά τεστ, τα οποία το κέντρο της ALUMIL ακόμη 

δεν έχει ενσωματώσει στη διαδικασία. Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος του κέντρου 

αξιολόγησης του παραδείγματος των Thornton and Gibbons (2009), καταλαμβάνουν οι 

ατομικές συνεντεύξεις. Και ίσως αυτό εξηγεί και την μεγάλη διάρκεια του κέντρου. Η 

ALUMIL επιτελεί τις ατομικές συνεντεύξεις σε ξεχωριστή ημέρα και όχι μέσα στα 

πλαίσια του κέντρου αξιολόγησης. Έτσι, στο κέντρο αξιολόγησής της, συμμετέχουν 

υποψήφιοι ο οποίοι έχουν ήδη περάσει με επιτυχία την πρώτη φάση των ατομικών 
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συνεντεύξεων. Είναι φανερός, λοιπόν, ο λόγος στον οποίο οφείλεται η μεγαλύτερη 

διαφορά των δύο αυτών κέντρων αξιολόγησης, η χρονική διάρκεια.  
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