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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ πλεπκαηηθά αιιά θαη ζε 

επίπεδν ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο, γηα λα κε βνεζήζνπλ ζηελ έγθαηξε εθπφλεζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 

Ξερσξηζηά θαη πξψηα απφ φια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θ. Πξσηφγεξν Νηθφιαν γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο. 

 

Δλ ζπλερεία, δε ζα κπνξνχζα λα κελ αλαθεξζψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ ζηνπο γνλείο 

κνπ, Γεκήηξην Κειεπνχξε θαη Αζπαζία Φξάγγνπ θαη ζηηο αδειθέο κνπ, Μαξία θαη 

Δπγελία γηα ηελ ακέξηζηε εζηθή, ςπρνινγηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ 

δείρλνπλ φια απηά ηα έηε γηα λα απνιακβάλσ έλα απφ ηα πην κνλαδηθά αγαζά, ηε 

κφξθσζε. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2006 είρε θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηελ ΔΔ φζν θαη γηα ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία. Μεηαμχ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ ε δηαξθψο απμαλφκελε απνξξχζκηζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα ζρεηηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξσηνβνπιίεο. ην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ πξαθηηθψλ εξγαζηαθήο 

απνθαηάζηαζεο, ε δηαδηθαζία εχξεζεο εξγαζίαο εμειίρζεθε κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ επηινγήο. Ζ παξνχζα κειέηε εξεπλά ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ εχξεζεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ θαη επηρεηξεί 

λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο, κε ηελ βνήζεηα ηνλ δεδνκέλσλ πνπ αληιήζεθαλ 

απφ εξγνδφηεο εηαηξηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ απφ ππνςεθίνπο εξγαδφκελνπο. Όια απηά κε 

βάζε ηα απαηηνχκελα θαη ηα δηαζέζηκα πξνζφληα θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο 

ηεο θάζε κεξηάο. ε απηφ ην πιαίζην, εμεξεπλά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλαδεηνχλ ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα λα θαιχςνπλ ζέζεηο, κέζσ ειεθηξνληθψλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. ηφρνο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε δεκηνπξγία αιγνξίζκνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο νκνηφηεηαο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξγνδνηψλ κε απηέο ησλ ππνςεθίσλ 

εξγαδνκέλσλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζαλ βαζκνινγία αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ γηα κηα ελδερφκελε ζέζε εξγαζίαο. Δπηδίσμε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε 

απηνκαηνπνηεκέλε ζχλδεζε ησλ δχν κεξψλ ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο θαη ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αιιά, θπξίσο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηζηνίρηζε ζέζεο εξγαζίαο θαη ππνςεθίνπ εξγαδνκέλνπ. Ζ θαηλνηνκία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζηελ εηζαγσγή, ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο εξγαζίαο, ησλ ηππηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνζφλησλ θαη ζέηνληαο 16 

ραξαθηεξηζηηθά (γη’απηφ επηιέρζεθαλ νη ηηκέο κεηαμχ  0 θαη 1 πνπ κεηαθξάδνληαη ζε 

θαζφινπ- ιίγν- πνιχ) σο βαζηθά θξηηήξηα αληηζηνίρηζεο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ, ε κειέηε απηή πξνζπαζεί λα θαιχςεη έλα ζεκαληηθφ θελφ ζηελ 

εχξεζε θαη πξνζθνξά εξγαζίαο, κέζσ απηήο ηεο θαηλνηνκίαο, πνπ απνζθνπεί ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηφζν ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ. 
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Abstract 

 

The global economic turmoil, occurred in 2006, brought disastrous consequences 

for the European and the Greek Economy. Among many of them was the increasing 

deregulation of employment, which resulted to the implementation of relevant reforming 

initiatives. Under the effort to modernize employment practices, the recruiting process 

developed via alternative and more sophisticated selection methods. This study 

investigates the function of web-based recruiting applications, operating in Greece and 

abroad, while it attempts to contribute to their development, with the use of data, which 

came from employers from the field of tourism the region of Thessalia. Therefore, it 

examines the behavior of companies seeking to fill job vacancies through web-based 

platforms, as well as the basic characteristics of those platforms. The purpose of this study 

is the creation of an algorithm by which we try to calculate the similarity between the 

aswers of the employers and the answers of the employers. The intended use of the above 

model is to be used as a tool of assessment of an employee’s qualifications, in order to 

work for a new employer. The main purpose of this system is the automatic connection 

within the two parts in order to reduce costs and time spend on the selection procedure, but 

mainly the most effective matching of candidate employees and job vacancies. The 

differentiation of this particular system lies on the introduction of qualitative 

characteristics on the search of work process. For this reason, we used 16 factors of quality 

measurement (with values between 0 and 1 which are translated as not at all and very) as 

the basic criteria of alignment of the qualitative characteristics. Consequently, the current 

study attempts to fill a major gap in existing web-based recruiting practices, through the 

innovation it proposes, which can contribute to the effectiveness of the selection procedure 

and as a result to cover the needs of both companies and candidate employees. 
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

 

 

ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ρψξα καο 

έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε αλεξγία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, γηα ηνπο κήλεο Αχγνπζην θαη επηέκβξην ηνπ 2016 ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο άγγημαλ ην 23,1% θαη 23,3%, αληίζηνηρα. ε απφιπηα λνχκεξα 

κεηαθξάδεηαη ζε 1.111.490 αλέξγνπο, κε ηηο γπλαίθεο λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν 

πνζνζηφ  αλεξγίαο (27,3%) έλαληη ησλ αλδξψλ (19,8%). ε απηφ ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ 

θαη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ε αλαδήηεζε εξγαζίαο απνηειεί ηφζν γηα ηνλ άλεξγν φζν θαη 

γηα ηελ επηρείξεζε έλα δηζεπίιπην πξφβιεκα. Ο ππνςήθηνο εξγαδφκελνο, αλάινγα κε ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 

πξνζδνθά θαη αλαδεηά κηα εξγαζία πνπ λα θαιχπηεη ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο αιιά θαη ηηο 

θηινδνμίεο ηνπ. 

ηνλ αληίπνδα, απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ ην πξφβιεκα είλαη ε αλαδήηεζε 

θαηάιιεινπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Σν εξψηεκα πνπ 

γελλάηαη είλαη, πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο εξγαδφκελνο πνπ πξέπεη λα επηιέμνπλ, ψζηε λα 

θαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Αθφκε, πψο ζα κπνξέζνπλ λα δηαθξίλνπλ ζε 

έλαλ εξγαδφκελν εθείλα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ, ζπλήζσο, ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ην ραξαθηήξα ηνπ εξγαδνκέλνπ. Όια ηα παξαπάλσ απαηηνχλ 

νξγάλσζε, ζρεδηαζκφ, αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε απηφ, 

αιιά θαη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα βξεζεί ν 

θαηαιιειφηεξνο γηα νπνηαδήπνηε ζέζε εξγαζίαο  ζα πξνθχςεη. 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ θαθή ή εζθαικέλε πιεξνθφξεζε θαηά 

ηε δεκνζίεπζε κηαο ζέζεο εξγαζίαο έσο ηελ θάιπςε ηεο. Γηφηη κηα ειιηπήο ή ελ κέξεη 

ιάζνο θαηαρψξεζε αλαγγειίαο ζέζεο εξγαζίαο δεκηνπξγεί πξφβιεκα ηφζν ζηνπο 

ππνςεθίνπο εξγαδνκέλνπο, πνπ αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο, φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζην ηέινο ζπκβηβάδνληαη κε 

εξγαδφκελνπο κε ιηγφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ν εξγαδφκελνο λα κελ είλαη απνδνηηθφο, λα 

δηαθπβεχεηαη ζπλερψο ε ζέζε ηνπ θαη νη επηρεηξήζεηο λα βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο κε έλα 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζην νπνίν αλαγθάδνληαη, ζπλερψο, λα επελδχνπλ ρξφλν θαη ρξήκα γηα 
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λα ην εθπαηδεχζνπλ. Πνιιέο θνξέο, κάιηζηα, απνηπγράλνπλ λα ην θξαηήζνπλ θαη 

κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εθ λένπ αλαδήηεζεο θαηάιιεινπ εξγαδνκέλνπ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. 

Απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα καο, αιιά θαη παγθνζκίσο, ππάξρνπλ δηάθνξνη 

νξγαληζκνί δεκφζηνη θαη κε, επηρεηξήζεηο, γξαθεία επξέζεσο εξγαζίαο θαη πνιιά 

ππνζρφκελεο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν, πνπ πνιιέο θνξέο φρη κφλν δελ 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλέξγσλ, ελ δπλάκεη εξγαδνκέλσλ, αιιά νχηε 

θαη ηηο εηαηξίεο πνπ θαηαθεχγνπλ ζε απηφλ ηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ θαιχηεξνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. ε θάζε πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε θαη ε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη επηδεξκηθά θαη φρη ζε βάζνο. Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη, φπσο ζπκβαίλεη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, κε ηελ απιή πξαθηηθή ζέηνληαο κφλν δχν βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

είλαη ε ζέζε θαη ν επηζπκεηφο ηφπνο εξγαζίαο. Άξαγε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο απηφο; 

Γειαδή ηνπνζεηείηαη ν θαηαιιειφηεξνο ζηελ θαηαιιειφηεξε ζέζε κε βάζε ηα ηππηθά θαη 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά;  

Ζ κειέηε απηή ζα επηθεληξσζεί ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα 

ηε ζέζε εξγαζίαο. Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε απηήο ηεο κειέηεο ζα ηεζνχλ δχν απφ ηα 

δέθα έμη πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ, ζπλήζσο, αλαδεηνχλ νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θαη, 

παξάιιεια, θαινχληαη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ σο εθφδην. Σα θξηηήξηα απηά ζα 

αλαθεξζνχλ θαη ζα κειεηεζνχλ παξαθάησ φπνπ κεηά απφ κηα παξνπζίαζε δηαθφξσλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα θαη πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο, 

ζα αλαιχζνπκε, ελ ζπληνκία, ηη δεηάλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνί θαη ζα ζπγθξίλνπκε απηά ηα δχν θξηηήξηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Με ηελ παξνχζα έξεπλα, κε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαη κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δφζεθε ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε 

ππνςεθίνπο εξγαδνκέλνπο, ζα θαηαγξαθνχλ νη επηινγέο ηνπο θαη ν βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπο. ην ηέινο απηήο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη αλαζθφπεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ελψ ζηα ζπκπεξάζκαηα ζα αλαιπζνχλ, ιεπηνκεξψο, ηα πεδία εθαξκνγήο 

θαη, θπζηθά, ε ζπλεηζθνξά ζηε βηβιηνγξαθία θαη ηα επηζηεκνληθά πεδία επέθηαζεο ηεο.              

 

 

 



 

15 

 

 

1.1   ηόρνη Έξεπλαο 

Απηή ε κειέηε ζα πξνζπαζήζεη λα θαιχςεη έλα ζεκαληηθφ θελφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ζχλδεζεο εξγαδνκέλσλ κε επηρεηξήζεηο. Με ηελ πεξηγξαθή απηήο ηεο πξνηεηλφκελεο 

πιαηθφξκαο, πνπ ζα αλαπηχμνπκε ιεπηνκεξψο ζηελ ζπλέρεηα θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

ζρεδηάζνπκε ηα βήκαηα ηεο, ζα επηθεληξσζνχκε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα ηελ 

αμηνινγήζνπκε κε ηελ βνήζεηα αιγφξηζκνπ ®, ψζηε ζην ηέινο λα δνχκε αλ ζα 

απνδερζνχκε απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ ή ζα ηνλ απνξξίςνπκε. Σν θαηλνηφκν ζε απηή ηελ 

πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα είλαη ε πξνζζήθε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Θα 

πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην spss θαη κε ζπλδπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηη απνηειέζκαηα καο δίλεη απηφ ην ηαίξηαζκα ησλ δχν θξηηεξίσλ  

(επηζπκία ζέζεο «βηνγξαθηθνχ» κε πξνζθεξφκελε ζέζε εξγαζίαο απφ ηελ επηρείξεζε). 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγείηαη απηφο ν ινγαξηαζκφο νπνηαδήπνηε ζέζε εξγαζίαο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαρσξεζεί ζηελ πιαηθφξκα ή ζα είλαη, ήδε, κέζα ζην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, ζα είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή γηα ηαίξηαζκα κε ελ δπλάκεη 

εξγαδφκελν. 

  

 

1.2   Αληηθεηκεληθόο θνπόο Έξεπλαο 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη: 

 Οη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Οη απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαδνκέλσλ.    

 Σα βήκαηα  θαη ε παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο πιαηθφξκαο  αληηζηνίρεζεο -  

ηαηξηάζκαηνο ησλ δχν παξαπάλσ κεξψλ γηα ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε. 

 

 

1.3   Πξόηαζε κειέηεο 

Ζ πξφηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη, αξρηθά, λα αλαδεηήζνπκε θαη λα 

δηαρσξίζνπκε ηα ηππηθά απφ ηα πνηνηηθά πξνζφληα ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Αθνχ γίλεη απηφ, βήκα πξνο βήκα, λα δνχκε ζηελ 

επφκελε θάζε εάλ απηφ ζα ιεηηνπξγεί νξζά ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κειέηεο αιιά θαη πσο 

κπνξεί λα γίλεη ην ηαίξηαζκα απηψλ ησλ δχν. Με αλαθνξά ηα πνηνηηθά πξνζφληα 

θαηαιήγνπκε κεηά απφ έξεπλα ζε δέθα έμη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη θαη απφ ηηο 
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δχν πιεπξέο, εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ, πσο πξέπεη λα έρνπλ σο πξνζφλ. Με ηελ 

βνήζεηα spss θαη ζε δείγκα 50 ελ δπλάκεη εξγαδνκέλσλ θαη 50 επηρεηξήζεσλ, 

πξνζπαζνχκε λα δνχκε θάπνηνπο ζπλδπαζκνχο απηψλ ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ ηνπ ηαηξηάζκαηνο. Ζ εθαξκνγή ζα γίλεη ζε ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν επηρεηξήζεσλ (Σνπξηζηηθφ θιάδν), φπνπ έρνπκε θαη ηα πεξηζζφηεξα 

εξσηεκαηνιφγηα 26 απφ ην ζχλνιν ηνλ 50 εξσηεκαηνινγίσλ (ππνςεθίσλ θαη εξγνδνηψλ).  
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Κεθάιαην 2: Τθηζηάκελν Πεξηβάιινλ 

 

   

2.1   Βηβιηνγξαθία θαη θαιέο πξαθηηθέο  

Οη πεγέο εχξεζεο εξγαζίαο, φπσο καο αλαθέξεη ε Αγξαθηψηε Ν.
1
, είλαη: 

 Γεκνζίεπζε αγγειηψλ ή απάληεζε ζε άιιεο αγγειίεο.  

 Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε εξγνδνηψλ.  

 Γεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 Ηδησηηθέο εηαηξίεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ.  

 Γξαθεία δηαζχλδεζεο ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Γηαδίθηπν.  

 Κνηλσληθφο πεξίγπξνο. 

 Ζκέξεο θαξηέξαο.    

 

Ο M. Armstrong (2003) αλαθέξεη πσο «ν γεληθφο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο 

θαη επηινγήο πξνζσπηθνχ, ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ην ειάρηζην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο». Τπάξρνπλ ηξία ζηάδηα:  

 Καζνξηζκφο απαηηήζεσλ: ζηελ πιαηθφξκα καο έρεη εθαξκνγή γηα φια ηα ηππηθά 

θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε ζέζε εξγαζίαο. 

 Πξνζέθιπζε ππνςεθίσλ: απηφ ην ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθή 

πξνζέιθπζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ: ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζηελ πιαηθφξκα γίλεηαη 

απηνκαηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχλε.   

 

Απηφ ην ζεκείν πξνηείλνπκε ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζα δνχκε πσο αλαπηχζζνληαη, 

βήκα πξνο βήκα, φια ηα ηππηθά θαη πνηνηηθά πξνζφληα ησλ ελ δπλάκεη εξγαδνκέλσλ. 

                                                      

1 Πεγέο θαη κέζνδνη εύξεζεο εξγαζίαο, Αγξαθηώηε Νίθε 10-147. 
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Όπσο δεκνζηεχηεθε ζην Randstad, site γηα ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, αλαθέξνπλ ηη 

αλαδεηνχλ νη εξγνδφηεο (skills) απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη παξνπζηάδεη κία ιίζηα κε ηηο 

10 πην ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο:  

Δπηθνηλσλία είλαη ε ηθαλφηεηα λα κεηαθέξνπκε απνηειεζκαηηθά ηηο ζθέςεηο  θαη 

ηηο ηδέεο καο πξνθνξηθά ε γξαπηά θαη ζπλερίδεη πσο γηα λα απνθηήζνπκε θαιή 

επηθνηλσλία είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχκε λα αζθνχκε ηνλ ζπλνκηιεηή καο θαη λα είκαζηε 

αλνηθηνί ζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη γλψκεο. 

Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη ην λα κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε πέξαλ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ή 

φπσο εθθξάδεηαη ζηα Αγγιηθά ‘’think and act Out of the box’’. Γηα λα είλαη θάπνηνο 

δεκηνπξγηθφο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αλαθαιχπηεη λένπο θαη θαηλνηφκνπο ηξφπνπο 

ζθέςεο. 

Οκαδηθή εξγαζία είλαη ε δπλαηφηεηα ην λα κπνξεί θάπνηνο λα εξγάδεηαη ζε έλα 

νκαδηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη 

απνηειεζκάησλ γηα φινπο ηνπο νξγαληζκνχο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα παίδεη ε εμνηθείσζε κε ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνπο Ζ/Τ θαη ηα πξνγξάκκαηα (εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία), πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν εξγαζίαο. Γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα έρεη θαιχηεξε επαθή κε ηελ 

ηερλνινγία απαηηείηαη θαζεκεξηλή επαθή κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

Ζ δπλαηφηεηα ζην λα πξνζαξκφδεζαη ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ε επειημία 

ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ απνδεηθλχεηαη σο έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ πξνζφλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ κηαο εηαηξίαο, ελψ ζε άιιεο ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ην 

κεηαβιεηφ πεξηβάιινλ ζην κέιινλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα λα γλσζηνπνηεί ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αλαδήηεζε θαη ε άληιεζε ησλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ φηαλ 

ππάξρεη αλάγθε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα απνθηεζεί ε ηθαλφηεηα ψζηε λα 

αμηνπνηεζνχλ ηα κέζα πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα αλζξψπνπο , 

έληππα ή ηερλνινγηθά κέζα.  

Ο απηνέιεγρνο είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν. Όηαλ φκσο απηφο βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

αληαπφθξηζεο ζε δηάθνξεο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. 
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ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε 

πςειή αίζζεζε θαη αληίιεςε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

θαηάιιειε εηνηκφηεηα ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ηθαλνπνίεζή ηνπ ζε αξθεηά πςειφ επίπεδν.  

ηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ εξγαζηαθνχ ραξαθηήξα είλαη λα δεκηνπξγεί θαη λα 

εκπλέεη εκπηζηνζχλε , απηνπεπνίζεζε , εηιηθξίλεηα θαη αθεξαηφηεηα.  

Ζ πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα ζηνλ ηφπν θαη 

κε ηα κέζα πνπ βξίζθεηαη ψζηε λα βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ.   

Δπηπιένλ κία δεκνζίεπζε είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ‘’MEN 24’’ φπνπ 

αλαθέξνληαη νη ηδηφηεηεο θαη έμη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγλσξίδνπλ νη εξγνδφηεο ζηνπο 

ππαιιήινπο.  

Αξρηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππεπζπλφηεηα θαη επηθεληξψλεηαη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

φπνπ ε νινθιήξσζε θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηψλ έρεη ζεηηθή ζπκβνιή ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα φηαλ νη εξγαζίεο νινθιεξψλνληαη ζσζηά θαη ζην ρξφλν ηνπο.  

 Ζ αλάιεςε επζπλψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππεπζπλφηεηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

φρη κφλν πξέπεη λα παξαδίδεηαη ε δνπιεηά ησλ ππαιιήισλ εκπξφζεζκα αιιά λα 

αλαιακβάλνπλ θαη ηελ αλάινγε επζχλε φηαλ έξρνληαη απνηπρίεο. Όινη νη κάλαηδεξ 

απνθεχγνπλ απηνχο πνπ ςάρλνπλ γηα δηθαηνινγίεο θαη ππνζηεξίδνπλ πσο ε αλάιεςε 

επζπλψλ είλαη δείγκα θαινχ εξγαζηαθνχ ραξαθηήξα.  

Σν επφκελν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαθέξεη είλαη ε άπνςε θαη ππνζηεξίδεη πσο έλαο 

γεκάηνο κε επηρεηξήκαηα ηεθκεξησκέλνο γξαπηφο ή πξνθνξηθφο ιφγνο θαη κε κέηξν βνεζά 

ζηε κε αξλεηηθή θήκε.  

Ζ θαιή πξνεηνηκαζία-αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ βνεζά ζηελ θαιχηεξε 

αληηθεηκεληθά επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

Δπίζεο, ε επειημία είλαη έλα πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ραξαθηεξίδεη φζνπο 

κπνξνχλ λα θάλνπλ πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ δνπιεηά ηνπο. 

Σειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε επαθή κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία 

φπνπ ζα πξέπεη φινη λα πξνζαξκφδνληαη βάζεη ησλ ζπλερψλ εμειίμεσλ ηνπ θάζε ηνκέα.  

(http://www.oneman.gr/keimena/men_s_only/doyleies/article1476875.ece) 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ ε IRS πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ 

απαζρφιεζε (2004) φπνπ γλσζηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πνπ πινπνηήζεθε ζε 

δείγκα 208 εξγνδνηψλ. χκθσλα κε ηελ δεκνζηεπκέλε έξεπλα, ζρεδφλ, ελλέα απφ ηνπο 

δέθα εξγνδφηεο (84,8%) πξνζθεχγνπλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθήο πξφζιεςεο. Αθφκε, ε IRS 
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καο ηνλίδεη πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ, πνπ απάληεζαλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζιήςεσλ θαη είλαη ιηγφηεξν δεκνθηιήο ζε κηθξέο ή 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (< 250 αηφκσλ). Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

10.000 θαη πεξηζζφηεξνπο εξγαδνκέλνπο ρξεζηκνπνηνχλ, ήδε, ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο 

πξφζιεςεο κε ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ 94,4%.  

Οη ιφγνη πνπ νη επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν είλαη, θαηά θχξην ιφγν, νηθνλνκηθνί. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ IRS 

(2004), ηέζζεξηο ζηνπο πέληε (82,6%) εξγνδφηεο έρνπλ απμήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Δθηφο φκσο απφ ην ρακειφ θφζηνο πνπ έρεη απηή ε δηαδηθαζία εχξεζεο πξνζσπηθνχ. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Ηλζηηηνχην Μειεηψλ γηα ηελ 

Απαζρφιεζε (IES) είλαη:  

 Βειηίσζε ηνπ εηαηξηθνχ πξνθίι - εξγνδφηε (80%). 

 Μείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξνπ (62%). 

 Παξνρή θαιχηεξσλ εξγαιείσλ θαη εθζπγρξνληζκφο γηα ηελ νκάδα πξνζιήςεσλ 

(62%). 

 Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πξνζιήςεσλ - απνιχζεσλ (56%). 

 Ηθαλνπνίεζε ζηηο πξνηηκήζεηο - πξνζδνθίεο ησλ ππνςεθίσλ (33%). 

 Γηεπθφιπλζε ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ πξνζιήςεσλ (24%). 

 

χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Richard Nelson Bolles, ζην βηβιίν ηνπ «The 1997 what 

colour isyour parachute», νη θαιχηεξεο θαη νη ρεηξφηεξεο κέζνδνη αλαδήηεζεο εξγαζίαο κε 

ηα αληίζηνηρα πνζνζηά επηηπρίαο θαη απνηπρίαο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Αλαδήηεζε εξγαζίαο κέζσ θίισλ, γλσζηψλ, κειψλ ηεο νηθνγελείαο θαη αηφκσλ 

ηνπ πεξηβάιινληφο ζαο (33% επηηπρία). 

 Αλαδήηεζε εξγαζίαο «ρηππψληαο ηηο πφξηεο» ησλ εξγνδνηψλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα 

ζαο άξεζε πξαγκαηηθά λα δνπιέςεηε (47% επηηπρία). 

 Απφ κφλνη ζαο, ρξεζηκνπνηψληαο ην Υξπζφ Οδεγφ θαη ηειεθσλψληαο ζηνπο 

εξγνδφηεο ζηνπο νπνίνπο ζα επηζπκνχζαηε πξαγκαηηθά λα εξγαζηείηε θαη, 

ηδηαηηέξσο, ζηελ πφιε πνπ δείηε (69% επηηπρία). 

 ε ζπλεξγαζία κε άιια πξφζσπα αθνινπζείηε ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία (84% 

επηηπρία). 

 Κάλνληαο πξνζσπηθή δνπιεηά θαη δεκηνπξγψληαο έλα πιάλν πξνζέγγηζεο ησλ 

εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζα ζέιαηε λα εξγαζηείηε, πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα έξζεηε 
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ζε επαθή καδί ηνπο, είηε άκεζα είηε έκκεζα, κέζσ θάπνησλ γλσζηψλ. ηε 

ζπλάληεζε καδί ηνπο πξέπεη, εθνδηαζκέλνη κε επηρεηξήκαηα, λα απνδείμεηε ην πψο 

κπνξείηε λα βνεζήζεηε ηελ εηαηξεία θαη λα δψζεηε ιχζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδεη (86% επηηπρία). 

  

Οη πέληε ρεηξφηεξεο κέζνδνη ζχκθσλα κε ηνλ Richard Nelson Bolles είλαη:  

 Σαρπδξφκεζε βηνγξαθηθψλ ζηελ ηχρε (93% απνηπρία). 

 Απάληεζε ζε αγγειίεο απφ εθεκεξίδεο εμεηδηθεπκέλεο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο 

ζαο (93% απνηπρία). 

 Απάληεζε ζε αγγειίεο απφ εθεκεξίδεο πνπ βξίζθνληαη ζε άιια ζεκεία ηεο ρψξαο 

(90% απνηπρία). 

 Απάληεζε ζε αγγειίεο απφ εθεκεξίδεο πνπ βξίζθνληαη κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο 

ρψξαο πνπ δηακέλεηε (80% απνηπρία). 

 Αλαδήηεζε εξγαζίαο κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο (75% απνηπρία). 

 

Ο ζπλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα νδεγήζεη πην εχθνια ζηελ 

αλεχξεζε εξγαζίαο. Βέβαηα, απηφ επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φηαλ απηφ ζπλνδεχεηαη θαη κε 

θαιή δηάζεζε θαη ζηφρν.
2
  

Ζ πξφζιεςε κέζσ δηαδηθηχνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Beardwell Holden & Claydon 

(2004) θαη σο Ζιεθηξνληθή Πξφζιεςε. Μαο πεξηγξάθνπλ πσο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη 

επηιέγνπλ ην δηαδίθηπν γηα αλεχξεζε εξγαζίαο θαη πσο ηα ηειεπηαία έηε ππάξρεη ε ηάζε 

γηα έλα πην απμαλφκελν φγθν σο πξνο ηελ Ζιεθηξνληθή Πξφζιεςε. Οη ζπγγξαθείο 

αλαθέξνπλ πσο ην 75 ηνηο εθαηφ ησλ ππαιιήισλ, ήδε, ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηαο κνξθήο 

Ζιεθηξνληθή Πξφζιεςε, εηδηθά, πνιχ πεξηζζφηεξν απηά πνπ απνζηέιινληαη κέζσ mail. Ζ 

αχμεζε απηψλ ησλ κεζφδσλ πξφζιεςεο κέζσ δηαδηθηχνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη, 

θπζηθά, ζπκβάιεη αθελφο ζηελ αιιαγή αθεηέξνπ ζηελ αχμεζε παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ 

φζνλ αθνξά ηηο πξνζιήςεηο.  

Αθφκε, νη Beardwell Holden & Claydon (2004) δηαρσξίδνπλ ζε εηαηξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο απηέο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηε ρξήζε έληππσλ 

αγγειηψλ. Οη ίδηνη πηζηεχνπλ πσο φηαλ εθαξκφδνληαη θαη ηα δχν ζπζηήκαηα απηφ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ θνηλνπνηήζεσλ (βηνγξαθηθψλ) αιιά δελ κπνξεί ην 

έλα λα αληηθαηαζηήζεη ην άιιν. Παξαθάησ, ν πίλαθαο πεξηγξάθεη ηα βήκαηα ηεο εθάζηνηε 

                                                      

2 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=148497 
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ιεηηνπξγίαο κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν πξφζιεςεο αιιά θαη κε ηε δηαδηθηπαθή 

πξφζιεςε.    

 

 

Πίλαθαο 1. Βήκαηα πξφζιεςεο κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν θαη κε ρξήζε δηαδηθηχνπ.
3
 

Βήκαηα  Παξαδνζηαθή Μέζνδνο 

Πιεξνθφξεζεο  

Γηαδηθηπαθή Μέζνδνο 

Πιεξνθφξεζε  

1
ν
  Ζ ζέζε εξγαζίαο 

αλεπξίζθεηαη κφλν ζε 

έληππε κνξθή.   

Ζ ζέζε εξγαζίαο είλαη 

δηαζέζηκε κφλν ζε 

δηαδηθηπαθή κνξθή.   

2
ν
  Ο ελ δπλάκεη εξγαδφκελνο 

αλαδεηά πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, φπσο, ηπρφλ, 

έληππν αίηεζεο ή ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο. 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πξνζθεξφκελε ζέζε είλαη 

αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν 

κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο. 

3
ν
  Ο ελ δπλάκεη εξγαδφκελνο 

πξνζπαζεί λα απνζηείιεη ην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη, 

ηπρφλ, πξφζζεηε 

επεμεγεκαηηθή αίηεζε 

(cover later) κε 

παξαδνζηαθά κέζα, φπσο 

ηαρπδξνκείν ή ν ίδηνο 

απηνπξνζψπσο.    

Ο ελ δπλάκεη εξγαδφκελνο 

απνζηέιιεη ην βηνγξαθηθφ 

κε επηζχλαςε ειεθηξνληθά. 

ηε ζπγθεθξηκέλε 

πιαηθφξκα θσδηθνπνηείηαη 

θαη απνζηέιιεηαη.   

4
ν
  Ο ππεχζπλνο επαλεμεηάδεη 

φια ηα βηνγξαθηθά θαη ηηο 

αηηήζεηο γηα λα θαηαιήμεη 

ζηα επηθξαηέζηεξα.  

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ 

βηνγξαθηθψλ ζηελ 

πιαηθφξκα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα πην 

πιήξε αληηζηνίρεζε 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

                                                      

3 CIPD (2002c), Beardwell Holden Claydon (2004) Human Resourse  
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πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε. 

5
ν
  Σειηθή απφθαζε γηα ηνπο 

επηθξαηέζηεξνχο θαη 

αλαδήηεζε ηνπο κέζσ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ, 

ηειεθψλσλ, ηαρπδξνκείνπ 

θιπ 

Απιά έλα mail 

απηνκαηνπνηεκέλα 

ζχκθσλα κε ηελ 

παξακεηξνπνίεζε πνπ έρνπλ 

θάλεη ν ελ δπλάκεη 

εξγαδφκελνο θαη, 

αληίζηνηρα, ν ππεχζπλνο ηεο 

εηαηξίαο. 

 

ηελ παξαπάλσ ζχγθξηζε κεηαμχ παξαδνζηαθήο θαη ειεθηξνληθήο κεζφδνπ, γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο δηπισκαηηθήο κειέηεο, ην εμειίμακε θαη αλαθέξνπκε κέζα ζε απηά ηα βήκαηα 

πσο έρεη εθαξκνγή κε ηελ πιαηθφξκα πνπ κειεηάκε. Γηα ηηο αλάγθεο, ινηπφλ, ηεο εξγαζίαο 

πξνζηέζεθε αθφκε έλα βήκα (5
ν
 βήκα) γηα ηελ αλάδεημε θαη θαιχηεξε αλάπηπμε ηεο 

πιαηθφξκαο παξαθάησ.    

 

 

2.2   Βέιηηζηεο πξαθηηθέο  

Παξαθάησ κεηά απφ έξεπλα παξαζέηνπκε έληεθα δηαδηθηπαθέο κεραλέο αλαδήηεζεο 

πνπ βξήθακε ζην δηαδίθηπν. Τπάξρνπλ, βέβαηα, αξθεηέο αθφκε, αιιά έρνπλ ηελ ίδηα ή 

παλνκνηφηππε ιεηηνπξγία κε απηέο πνπ πεξηγξάθνπκε: 

 ηε ζπγθεθξηκέλε κεραλή αλαδήηεζεο
4
 ε αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηείηε κε ζχλζεηε 

αλαδήηεζε φπνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη ζε δχν πεδία θαη απαληά (ηη θαη πνπ) ζε ηη 

ζέζε εξγαζίαο επηζπκεί ή επσλπκία εηαηξείαο πνπ επηζπκεί λα εξγαζηεί θαη ην πνπ, 

φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη απηφ θάλνληαο ρξήζε, κε ιέμεηο - 

θιεηδηά. ηε κειέηε καο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε επηπιένλ 

                                                      

4 

http://gr.indeed.com/jobs?q=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1&matchtype=b&network

=g&device=c&devicemodel&creative=96815835974&keyword=%2B%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%C

E%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE

%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&placement&param1&param2&random=95288

31958246235152&aceid&adposition=1t1&gclid=CIzX3tmAzM8CFeQW0wod9NgLYA 
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ραξαθηεξηζηηθά πέξα απφ ηα ηππηθά πνπ είλαη ε ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα 

αλαδήηεζε θαη είλαη απηή ησλ πνηνηηθψλ πξνζφλησλ.  

 Σν ινγηζκηθφ πξνζιήςεσλ πνπ πξνζθέξεη
5
 κάο βνεζά λα κεηαηξέςνπκε 

πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία ζε ππνςεθίνπο πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. Έρνπλ ζπλδπάζεη έλα ζχγρξνλν career site, ηε δπλαηφηεηα 

εχξεζεο βηνγξαθηθψλ κε εξγαιεία πνιιαπιψλ αλαξηήζεσλ ησλ αγγειηψλ ζε 7.000 

sites θαη θιαδηθά δίθηπα. ηελ πεξίπησζε απηή κηιάκε γηα κηα δηαθνξεηηθή 

θηινζνθία πιαηθφξκαο φπνπ ζηνρεχεη ζε πην γεληθή αλαδήηεζε κε φια ηα site πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλε θαη φια απηά δεκηνπξγψληαο θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη 

ινγαξηαζκφ. ηελ πεξίπησζε ηεο πιαηθφξκαο ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξαζέζνπκε 

ηα βήκαηα γηα ην ίδην ην βηνγξαθηθφ θαη ηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο θαη κειεηψληαο ηα 

πνηνηηθά πξνζφληα λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξαθηηθήο. 

  Ζ ζειίδα δεκνζηεχηεθε
6
 ην Μάην ηνπ 1999, μεθηλψληαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηελ 

επνρή ησλ ηζηνζειίδσλ αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη θέξλνληαο γηα πξψηε θνξά 

ειεθηξνληθψο ζε άκεζε επηθνηλσλία εξγνδφηεο θαη ππνςεθίνπο. Δίλαη αξθεηά 

θνληά κε ηα βήκαηα ηεο εξγαζίαο καο αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ κειεηεκέλα θαη πνζνηηθνπνηεκέλα ζα 

θάλνπλ ηελ αληηζηνίρεζε.  

 Ζ κεραλή αλαδήηεζεο απηή
7
 θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηηο αγγειίεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ αλά πφιε, αλά πεξηνρή, αλά εηδηθφηεηα θαη ηχπν απαζρφιεζεο, 

αλ είλαη πιήξεο ή κεξηθή. Ο εξγαδφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο, αθνχ 

εληνπίζεη ηε ζέζε εξγαζίαο, λα αλαξηήζεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ θαη λα ην ιάβεη 

απεπζείαο ε επηρείξεζε. ηε θηινζνθία απηή ηαηξηάδεη θαη ε πξνηεηλφκελε 

πιαηθφξκα πνπ κειεηάηαη αιιά είλαη έλα κηθξφ θνκκάηη δηφηη ηα βήκαηα  

αλαδήηεζεο πνπ ζα θαηεγνξηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο είλαη πεξηζζφηεξα αλάινγα 

κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πξνζθέξνπλ.  

 Άιιε κία πεξίπησζε
8
 πνπ ε αλαδήηεζε γίλεηαη κε έιεγρν δχν ζεκείσλ φπσο ζέζε 

θαη πεξηνρή θαη ζην ηέινο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ηαμηλνκήζεη θαηά 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο πην πξφζθαηεο 

                                                      

5 http://www.kariera.gr/ 

6 https://www.skywalker.gr/elGR/plirofories 

7 https://www.jobfind.gr/home/GR/homepage 

8 http://neuvoo.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1/ 
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αγγειίαο. ηελ εξγαζία δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα ηαμηλφκεζεο δηφηη νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηα πξνζσπηθά ηνπο mail ηελ 

πιεξνθφξεζε απηή. Δπνκέλσο, έρνληαο ηελ πιεξνθφξεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε απηή ηελ πιεξνθφξεζε είηε ν 

εξγαδφκελνο, είηε ε επηρείξεζε θαη λα έρνπλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ην 

θαηάιιειν άηνκν ζηελ θαηάιιειε ζέζε εξγαζίαο. 

 ε απηή ηε κεραλή αλαδήηεζεο
9
 πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο αλαδεηήζεηο αιιά 

γηα ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο πνπ καο ελδηαθέξεη βιέπνπκε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε 

θιάδνπο θαη εθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαδήηεζε. Αλά θιάδν λα ππάξμεη ζηελ 

πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε κειέηε απηή θαη απφ ηνπο δχν 

(εξγαδφκελνη θαη επηρεηξήζεηο) απηφ ζα ιεηηνπξγεί θαη σο πεξηνξηζκφο σο πξνο ηελ 

εχξεζε εξγαζίαο - αλαδήηεζε θαη ζα απνζηέιινληαη κφλν νη αγγειίεο πνπ νη 

ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ζηεθάξεη, βήκα πξνο βήκα, ηα ζπγθεθξηκέλα πεδία.  

 Ζ επφκελε κεραλή αλαδήηεζεο
10

 πξνηξέπεη ηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ απιή 

αλαδήηεζε εξγαζίαο, σο πξνο ηε ζέζε πνπ επηζπκνχλ, ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο - 

θιεηδηά θαη σο πξνο ηελ πεξηνρή, βέβαηα, δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ 

θαη πην ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο σο πξνο ηνλ θιάδν αιιά θαη ηελ εηαηξία. Απηά ηα 

ζέκαηα σο πξνο ηελ αλαδήηεζε ζηελ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα πνπ πεξηγξάθνπκε 

ζηε κειέηε καο ζε κειινληηθή επέθηαζε κπνξνχλ λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη κέζα ζε 

απηά λα πξνζηεζεί θαη ην ζηνηρείν κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 ηνλ νξγαληζκφ απαζρφιεζεο ηεο ρψξαο καο
11

 γίλεηαη εγγξαθή ζηα κεηξψα ησλ 

αλέξγσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλέξγσλ – 

επηρεηξήζεσλ) δηφηη αζθείηαη αλάινγα θαη κε ηα πξνγξάκκαηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε ρψξα καο. Ζ αλαδήηεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, κε αλαδήηεζε φπσο θαη ζηηο άιιεο κεραλέο αλαδήηεζεο, δειαδή, αλά 

πεξηνρή θαη αλά εηδηθφηεηα. ηε κειέηε ηεο δηπισκαηηθήο γίλεηαη πεξηγξαθή κε 

βήκαηα ηεο ζέζεο θαη ηεο εξγαζίαο. Βέβαηα, ζηε ζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ 

                                                      

9 http://www.xe.gr/jobs/ 

10http://www.yourse.gr/%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-

%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/ 

11 http://www.oaed.gr/ 
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απαζρφιεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δίλεη επηπιένλ δπλαηφηεηεο γηα πξνγξάκκαηα 

γηα λένπο επαγγεικαηίεο. Απηφ κπνξεί λα ην θάλεη θαη ε πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εξγαζία ζε κειινληηθή επέθηαζε ηεο κε κεηαθνξά ησλ 

πξνηεηλφκελσλ βεκάησλ ζε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή ηνπ βηνγξαθηθνχ. 

 Αθφκε κία κεραλή αλαδήηεζεο
12

 φπνπ πξαγκαηνπνηείηε πξνθίι εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο πεξηνρήο, θιάδνπ θαη ηχπνπ 

απαζρφιεζεο, αλ είλαη κεξηθή ή πιήξε. Γίλεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο 

γηα ζεκηλάξηα θαη δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο επάλσ ζηα εξγαηηθά. Γηα λα 

επηιεγεί θάπνηνο εξγαδφκελνο απφ ηελ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ην 

βηνγξαθηθφ ηνπ. Απηφ, φπσο, πξναλαθέξακε παξαπάλσ, κπνξεί λα δηεπζεηεζεί ζε 

κειινληηθή δηεξεχλεζε ζηελ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα.   

 ε απηή ηελ πεξίπησζε ηεο ηζηνζειίδαο
13

 παξέρνληαη θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο σο πξνο ηελ θαιχηεξε ζχληαμε ηνπ βηνγξαθηθνχ αιιά θαη σο πξνο ηελ 

εηδίθεπζε απηνχ. Όια απηά γίλνληαη κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ή θαη κέζσ skype 

ζπλεδξηάζεηο. Γελ ππάξρεη ιφγνο ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε λα πξνζηεζεί θάηη 

ηέηνην δηφηη ζηα βήκαηα εξγνδνηψλ θαη ππνςεθίσλ, γηα αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζέζεο, ε πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα ην εμεηδηθεχεη απφ κφλν ηνπ. Βέβαηα, κπνξεί, 

φπσο θαη απφ ηηο παξαπάλσ κεραλέο αλαδήηεζεο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο skype, ηειεθσληθή ή κέζσ mail επηθνηλσλία, φηαλ νη εξγνδφηεο 

έρνπλ θαηαιήμεη ζε εθείλν ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα είλαη επηθξαηέζηεξνο 

γηα ηε ζέζε εξγαζίαο.   

 ηελ ηζηνζειίδα
14

 φπνπ θνηλνπνηνχληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηηο εηαηξίεο Land 

Rover θαη Jaguar βιέπνπκε θελέο ζέζεηο απεπζπλφκελεο ζε απφθνηηνπο HR. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζέιεη λα εξγαζηεί ζε κία απφ απηέο ηηο εηαηξίεο, 

ηφηε θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ειεθηξνληθά ηε θφξκα ηεο αίηεζεο. Πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν site prospects.ac.uk ππάξρεη ζε ειεθηξνληθή αιιά 

θαη ζε έληππε κνξθή. Ζ αλάγθε ησλ εηαηξεηψλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη 

ρξήκα ηνπο νδεγεί ζηελ επέλδπζε ζε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα γηα ηελ 

επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Δπνκέλσο ζε απηή ηε κειέηε πξνηείλνπκε θαη 

                                                      

12 https://www.proson.gr/el/adsearch  

13 http://mycarriera.gr/   

14 www.prospects.ac.uk  

http://mycarriera.gr/
http://www.prospects.ac.uk/
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πεξηγξάθνπκε έλα λέν ηξφπν πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ θαη απηφ είλαη κε ηα 

πξφζζεηα ζηνηρεία ησλ πνηνηηθψλ πξνζφλησλ.   
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Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγία  

 

 

3.1   Δπηινγή ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  

Σα ζηνηρεία πνπ ζα πάξνπκε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κειέηεο καο είλαη ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρνπλ σο εθφδην νη εξγαδφκελνη θαη, αληίζηνηρα, νη 

πξνζθεξφκελεο ζέζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα πνηνηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηoλ θάζε εξγαδφκελν ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθεξφκελε ζέζε 

εξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην 

δηαδίθηπν είδακε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηνχζαλ νη εξγνδφηεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο, 

αιιά θαη νη ππνςήθηνη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, αληίζηνηρα. ε δείγκα 100 δεκνζηεπκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ αγγειηψλ βιέπνπκε πψο νη εξγαδφκελνη ηαμηλνκήζαλε απηά ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πψο νη επηρεηξήζεηο. 

 

ρήκα πνζνζηηαίαο ηαμηλόκεζεο επηινγήο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ από 

εξγνδόηεο.   

 

 
Δηθόλα 1 Πνζνζηηαία εκθάληζε επηινγήο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ από εξγνδόηεο. 
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ρήκα πνζνζηηαίαο ηαμηλόκεζεο επηινγήο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ από ελ 

δπλάκεη ππνςεθίνπο - εξγαδόκελνη.   

 

 
Δηθόλα 2 Πνζνζηηαία εκθάληζε επηινγήο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ από ελ δπλάκεη 

εξγαδνκέλνπο. 

 

 

Αθνχ είδακε ηελ επηινγή ησλ δέθα έμη πνηνηηθψλ πξνζφλησλ ην επφκελν βήκα ηεο 

κειέηεο καο είλαη πάξνπκε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ηα κεηαθέξνπκε ζε 

εξσηεκαηνιφγην. Να ξσηήζνπκε 50 εξγαδφκελνπο θαη 50 επηρεηξήζεηο λα καο ηζεθάξνπλ 

ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Σα ζηνηρεία απηά ζα αλαιπζνχλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ κνληέιν. Δίλαη πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε εκθάληζεο ζπρλφηεηαο κηαο 

απάληεζεο. Θα εηζάγνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην πξφγξακκα θαη ζα  

νξίζνπκε σο παξακέηξνπο ην «πνιχ», ην «ιίγν», ην «θαζφινπ». Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζέιακε λα κάζνπκε είλαη λα δνχκε ηα πνζνζηά επηηπρίαο κεηαμχ ηαπηφρξνλεο ζχγθξηζεο 

ππνςεθίσλ θαη εξγνδνηψλ αλάινγα κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Θα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ζπλδπαζηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε σο 

πξνο ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη, κε βάζε ηα θξηηήξηα, ηη επηινγέο ζα έρνπκε. Γειαδή, 

αλ ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα θαη ηη ηαίξηαζκα καο δίλνπλ. Απηά ηα ζηνηρεία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο πιαηθφξκαο ζην βήκα φπνπ 

αλαθέξνπκε ηα πνηνηηθά πξνζφληα. Θα δνχκε αλ καο δίλεη ην spss θάπνην απνηέιεζκα ζηηο 

ζπλδπαζηηθέο καο πεξηπηψζεηο. 
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Κεθάιαην 4: Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε Δπξεκάησλ  

 

 

4.1   Σα είδε ηεο έξεπλαο γεληθά  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο έξεπλαο αλάινγα κε ην ζθνπφ 

ηεο. Δηδηθφηεξα, (Σειηθίδνπ, 2004): 

 Με θξηηήξην ηε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ: oη έξεπλεο 

δηαθξίλνληαη ζε δεκνζθνπήζεηο, πεηξάκαηα θαη παξαηεξήζεηο. 

 Με θξηηήξην ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί: oη έξεπλεο δηαθξίλνληαη ζε 

επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο θαη ζε πξσηνγελή έξεπλα. 

 Με θξηηήξην ηε ζρέζε κεηαβιεηψλ θαη εξγαιείσλ δηεξεχλεζεο: oη έξεπλεο 

δηαθξίλνληαη ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο.  

 

 

4.2   Καζνξηζκόο εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Με ηελ παξνχζα έξεπλα, κε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη κέζσ ηεο 

κειέηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δφζεθε ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε ππνςεθίνπο 

εξγαδνκέλνπο, ζα θαηαγξαθνχλ νη επηινγέο ηνπο θαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηάο ηνπο. 

θνπφο απηήο ηεο θαηαγξαθήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εξγνδφηεο έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε βέιηηζηε επηινγή. Παξαθάησ, ζα γίλεη ε επεμεξγαζία θαη ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην spss θαη ηεο R. 

 

 

4.3   Αλάιπζε δείγκαηνο κε spss σο πξνο ηελ επηινγή ησλ 

πνηνηηθώλ πξνζόλησλ 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηηο απαληήζεηο πνπ καο έδσζαλ νη ππνςήθηνη - εξγνδφηεο γηα 

θάζε πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ μερσξηζηά κε βάζε ηα εξσηεκαηνιφγηα.  
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1
νλ

  Δπηθνηλσληαθέο Ηθαλφηεηεο:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 30 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 10 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 10 άηνκα.  

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 42 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 4 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 4 άηνκα.  

 

Δηθόλα 3 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο 

 

2
νλ

 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο: 

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 28 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 14 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 8 άηνκα.  

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 25 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 20 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 5 άηνκα. 

 
Δηθόλα 4 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο 
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3
νλ

 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 16 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 23 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 11 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 45 άηνκα , ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 5 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 0 άηνκα. 

 
Δηθόλα 5 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάιεςεο πξσηνβνπιηώλ 

 

4
νλ

 Ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 30 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 13 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 7 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 12 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 23 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 15 άηνκα. 

 
Δηθόλα 6 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ ηθαλόηεηαο επίιπζεο ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 
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5
νλ

 Βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο: 

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 26 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 14 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 10 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 40 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 6 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 4 άηνκα. 

 
Δηθόλα 7 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο 

 

6
νλ

 Δπειημία & Πξνζαξκνζηηθφηεηα:   

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 26 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 15 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 9 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 39 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 8 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 3 άηνκα. 

 
Δηθόλα 8 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επειημίαο - πξνζαξκνζηηθόηεηαο 
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7
νλ

 Οξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 26 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 16 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 8 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 33 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 12 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 5 άηνκα. 

 
Δηθόλα 9 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ νξγαλσηηθώλ ηθαλνηήησλ 

 

8
νλ

 Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα:   

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 26 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 16 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 8 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 24 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 18 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 8 άηνκα. 

 
Δηθόλα 10 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επηρεηξεκαηηθνύ πλεύκαηνο 
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9
νλ

 Δξγαζηαθφ ήζνο:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 13 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 29 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 8 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 16 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 26 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 8 άηνκα. 

 
Δηθόλα 11 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ εξγαζηαθνύ ήζνπο 

 

10
νλ

 Μαζεκαηηθέο γλψζεηο:   

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 10 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 21 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 19 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 10 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 34 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 6 άηνκα. 

 
Δηθόλα 12 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ καζεκαηηθέο γλώζεηο 
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11
νλ

 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 28 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 19 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 3 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 47 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 3 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 0 άηνκα. 

 
Δηθόλα 13 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ νκαδηθόηεηαο 

 

12
νλ

 Γεκηνπξγηθφηεηα:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 16 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 27 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 7 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 18 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 25 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 7 άηνκα. 

 
Δηθόλα 14 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ δεκηνπξγηθόηεηαο 
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13
νλ

 Φπρξαηκία:   

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 24 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 20 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 6 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 44 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 6 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 0 άηνκα. 

 
Δηθόλα 15 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ ςπρξαηκίαο 

 

14
νλ

 Πεηζψ:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 17 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 31 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 2 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 16 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 28 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 6 άηνκα. 

 
Δηθόλα 16 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ πεηζνύο 
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15
νλ

 Αλαιπηηθή ζθέςε:  

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 33 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 12 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 5 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 43 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 6 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζε 1 άηνκν. 

 
Δηθόλα 17 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλαιπηηθήο ζθέςεο 

 

16
νλ

 Πεηζαξρία:   

 Τπνςήθηνη εξγαδφκελνη ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 8 άηνκα, ζην «ιίγν» καο 

απάληεζαλ 37 άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 5 άηνκα. 

 Δξγνδφηεο ζην «πνιχ» καο απάληεζαλ 29 άηνκα, ζην «ιίγν» καο απάληεζαλ 16 

άηνκα θαη ζην «θαζφινπ» καο απάληεζαλ 5 άηνκα. 

 
Δηθόλα 18 Αλάιπζε βαζκνύ ζεκαληηθόηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ πεηζαξρίαο 
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4.4   Παξνπζίαζεο ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ κε ηελ επηινγή δύν 

παξακέηξσλ  

 

 

 

 
Πίλαθαο 2 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζία θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο» θαη «επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο». 
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Πίλαθαο 3 Ηθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ» 

θαη «αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ». 
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Πίλαθαο 4 Γεκηνπξγηθόηεηα θαη καζεκαηηθέο γλώζεηο 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «δεκηνπξγηθφηεηα» θαη «καζεκαηηθή ζθέςε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

Πίλαθαο 5 Δπειημία - πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη αλαιπηηθή ζθέςε 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «επειημία - πξνζαξκνζηηθφηεηα» θαη «αλαιπηηθή 

ζθέςε». 
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Πίλαθαο 6 Δπηρεηξεκαηηθό πλεύκα θαη πεηζώ 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα» θαη «πεηζψ». 
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Πίλαθαο 7 Ηθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ θαη νκαδηθόηεηα 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ» 

θαη «νκαδηθφηεηα». 
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Πίλαθαο 8 Δπηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο θαη εξγαζηαθό ήζνο 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο» θαη «εξγαζηαθφ 

ήζνο». 
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4.5   Παξνπζίαζεο ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ κε ηελ επηινγή 

ηξηώλ παξακέηξσλ 

 

 

 

 
Πίλαθαο 9 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζία - αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ - 

επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο», «επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο» θαη «αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ». 
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Πίλαθαο 10 Αλαιπηηθή ζθέςε - καζεκαηηθέο γλώζεηο - βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «αλαιπηηθή ζθέςε», «βαζηθέο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο» θαη «καζεκαηηθέο γλψζεηο». 
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Πίλαθαο 11 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζία – πεηζαξρία - νκαδηθόηεηα 

 

 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο», «πεηζαξρία» θαη «νκαδηθφηεηα». 
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Πίλαθαο 12 Δπηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο - πεηζώ - εξγαζηαθό ήζνο 

 
 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο», «εξγαζηαθφ ήζνο» 

θαη «πεηζψ». 
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Πίλαθαο 13 Δπειημία - πξνζαξκνζηηθόηεηα – δεκηνπξγηθόηεηα - νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο 

 
 

 

 Ραβδνγξάκκαηα πνζνζηηαίαο ζπζρέηηζεο ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ γηα ηα θξηηήξηα «επειημία - πξνζαξκνζηηθφηεηα», «νξγαλσηηθέο 

ηθαλφηεηεο» θαη «δεκηνπξγηθφηεηα». 
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4.6   Παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ  

δεδνκέλσλ, ζε πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ, κε ηε ρξήζε ηνπ 

παθέηνπ SPSS 

 

 

 
 

Πίλαθαο 14 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο 

ιδιόηηηα * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο επγαζίαρ Crosstabulation 

 Επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ 

Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 

επγοδόηηρ 

Count 25 20 5 50 

% within ιδιόηηηα 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

% within επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ 

47,2% 58,8% 38,5% 50,0% 

ςποτήθιορ 

Count 28 14 8 50 

% within ιδιόηηηα 56,0% 28,0% 16,0% 100,0% 

% within επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ 

52,8% 41,2% 61,5% 50,0% 

Total 

Count 53 34 13 100 

% within ιδιόηηηα 53,0% 34,0% 13,0% 100,0% 

% within επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Δξκελεία πίλαθα 14 

 ην ζχλνιν ησλ 100 εξσηεζέλησλ νη 50 (50%) είλαη ππνςήθηνη θαη νη 

ππφινηπνη 50 (50%) εξγνδφηεο. 

 ην ζχλνιν ησλ 100 εξσηεζέλησλ ην 53% επέιεμε σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην 

θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο, ην 34% 

επέιεμε ην θξηηήξην απηφ σο «ιίγν ζεκαληηθφ» θαη ην 13% σο «θαζφινπ 

ζεκαληηθφ». 

 ην ζχλνιν ησλ 50 εξγνδνηψλ νη 25 (50%) επέιεμαλ σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην 

θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ζην 

ζχλνιν ησλ 50 ππνςεθίσλ νη 28 (56%) επέιεμαλ ην ίδην θξηηήξην, επίζεο, σο  

«πνιχ ζεκαληηθφ». 

 ην 53% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ «πνιχ» ην 47,2% 

είλαη εξγνδφηεο θαη ην 52,8% είλαη ππνςήθηνη. 

 

Βάζε απηψλ ησλ  πνζνζηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο αιιά θαη ζηνπο 

ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο λα δηαθξίλνπλ θαηά πφζν ηα θξηηήξηα πνπ ζεσξνχλ σο 

ζεκαληηθά ή ιηγφηεξν ζεκαληηθά κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηηο επηινγέο ηνπο 

εθαηέξσζελ. 

 
Πίλαθαο 15 Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ 

ιδιόηηηα * ανάλητη ππυηοβοςλιών Crosstabulation 

 Ανάλητη ππυηοβοςλιών Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 

επγοδόηηρ 

Count 45 5 0 50 

% within ιδιόηηηα 90,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

% within ανάλητη 

ππυηοβοςλιών 
73,8% 17,9% 0,0% 50,0% 

ςποτήθιορ 

Count 16 23 11 50 

% within ιδιόηηηα 32,0% 46,0% 22,0% 100,0% 

% within ανάλητη 

ππυηοβοςλιών 
26,2% 82,1% 100,0% 50,0% 

Total 

Count 61 28 11 100 

% within ιδιόηηηα 61,0% 28,0% 11,0% 100,0% 

% within ανάλητη 

ππυηοβοςλιών 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Δξκελεία πίλαθα 15 

 ην ζχλνιν ησλ 100 εξσηεζέλησλ νη 50 (50%) είλαη ππνςήθηνη θαη νη 

ππφινηπνη 50 (50%) εξγνδφηεο. 

 ην ζχλνιν ησλ 100 εξσηεζέλησλ ην 61% επέιεμε σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην 

θξηηήξην ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ, ην 28% επέιεμε ην θξηηήξην απηφ σο 

«ιίγν ζεκαληηθφ» θαη ην 11% σο «θαζφινπ ζεκαληηθφ». 

 ην ζχλνιν ησλ 50 εξγνδνηψλ νη 45 (90%) επέιεμαλ σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην 

θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ζην 

ζχλνιν ησλ 50 ππνςεθίσλ νη 16 (32%) επέιεμαλ ην ίδην θξηηήξην, επίζεο, σο  

     «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 ην 61% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ «πνιχ» ην 73,8% 

είλαη εξγνδφηεο θαη ην 26,2% είλαη ππνςήθηνη. 

 

Βάζε απηψλ ησλ πνζνζηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο αιιά θαη ζηνπο 

ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο λα δηαθξίλνπλ θαηά πφζν ηα θξηηήξηα πνπ ζεσξνχλ σο 

ζεκαληηθά ή ιηγφηεξν ζεκαληηθά κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηηο επηινγέο ηνπο 

εθαηέξσζελ. 
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4.7   Παξνπζίαζε θαη εξκελεία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ, ζε 3D ξαβδνγξάκκαηα  ηξηπιήο εηζόδνπ, κε ηε 

ρξήζε ηνπ παθέηνπ SPSS 

 

 

 

 
Πίλαθαο 16 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη εξγαζηαθό ήζνο 

 
 

 

Δξκελεία 3D ξαβδνγξάκκαηνο 

 ην ζχλνιν ησλ 100 εξσηεζέλησλ νη 50 (50%) είλαη ππνςήθηνη θαη νη 

ππφινηπνη 50 (50%) εξγνδφηεο. 

 ην ζχλνιν ησλ 100 εξσηεζέλησλ νη 12 επέιεμαλ σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην 

θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη, 

ηαπηφρξνλα, σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην εξγαζηαθφ ήζνο, νη 12 επέιεμαλ ην 
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πξψην θξηηήξην σο «ιίγν ζεκαληηθφ» θαη ην δεχηεξν σο «πνιχ» θαη νη 9 σο 

«θαζφινπ ζεκαληηθφ» ην πξψην θξηηήξην θαη «πνιχ ζεκαληηθφ» ην δεχηεξν. 

 ην ζχλνιν ησλ 16 εξγνδνηψλ πνπ επέιεμαλ θαη ηα δχν απηά θξηηήξηα νη 6  

επέιεμαλ σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην 

αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ην εξγαζηαθφ ήζνο θαη ζην ζχλνιν ησλ 13 

ππνςεθίσλ πνπ επέιεμαλ θαη ηα δχν απηά θξηηήξηα νη 6 επέιεμαλ ηα ίδηα  

θξηηήξηα, επίζεο, σο «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ «πνιχ» ην 50% (6) είλαη 

εξγνδφηεο θαη ην 50% (6) είλαη ππνςήθηνη. 
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Κεθάιαην 5: Αλάπηπμε ησλ βεκάησλ ηεο Πξνηεηλόκελεο

                        Ζιεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 

 

 

5.1   Γεληθά ζηνηρεία πιαηθόξκαο 

Ζ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα είλαη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ελ δπλάκεη εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο. Απηφ ην ζχζηεκα, ζε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ, ζα κπνξνχζε λα θσδηθνπνηεζεί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, 

δειαδή, λα θσδηθνπνηεί ην θάζε βήκα ηνπ βηνγξαθηθνχ μερσξηζηά. Δπνκέλσο, φηαλ ην 

ζχζηεκα δερζεί δχν θαη πεξηζζφηεξα βηνγξαθηθά (εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ), ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα ηα επεμεξγάδεηαη, ζα εμάγεη ηα πξνηεηλφκελα απνηειέζκαηα 

θαη ζα ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε αληίζηνηρα κελχκαηα γηα λα έξζνπλ ζε 

επηθνηλσλία. Ζ πιαηθφξκα ζα κπνξνχζε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη απηή ηελ 

αλαδήηεζε δηφηη ηα πεδία είλαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηα βήκαηα ηνπο θαη απηφ βνεζά ζην 

λα θάλεη κηα πην γξήγνξε θαη νηθνλνκηθφηεξε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. Παξαθάησ, 

βιέπνπκε ηα ζρήκαηα θαη ηελ αλάιπζε ηνπο. 
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5.2   Αλάιπζε ηνπ πξώηνπ κέξνπο βεκάησλ ηνπ βηνγξαθηθνύ  

εξγαδνκέλσλ  γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο 

Βήμα  2

Τσπικά προζόνηα

Βήμα 3

Ποιοηικά προζόνηα

Βήμα 4

Πεδίο επιθσμηηής θέζης

Βήμα 5

Επικοινωνία

Βήμα 1

Βαζικά ζηοιτεία

 

 

 

 

Εν Δσνάμει 

Εργαζόμενος 

 

Δηθόλα 19 Βήκαηα ελ δπλάκεη εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ βηνγξαθηθνύ ηνπο 
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1
ν
 Βήκα: ην ζπγθεθξηκέλν βήκα ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο έρεη ηα βαζηθά αηνκηθά ηνπ 

ζηνηρεία, φπσο ην Δπψλπκν, Όλνκα, Παηξψλπκν, Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, 

Α.Μ.Κ.Α, Ζκεξνκελία Γέλλεζεο, ΓΟΤ.  

 

2
ν
 Βήκα: ε απηφ ην βήκα είλαη ην κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν.  

 

3
ν
 Βήκα: Απηφ ην βήκα, ίζσο, είλαη θαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα ηεο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ βηνγξαθηθνχ απφ ηνλ εξγαδφκελν. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζε βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπκπιεξψλνληαο κηα απφ ηηο ηξεηο επηινγέο πνπ έρεη 

γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηε κεραλή αλαδήηεζεο θαζψο ζα 

θάλεη ην ηαίξηαζκα λα επηιέγεη ηελ αληίζηνηρε θαηάιιειε ζπλζήθε απφ ην αληίζηνηρν  

βηνγξαθηθφ πξνζθεξφκελεο ζέζεο εξγαζίαο. πλδπαζηηθά αλαιχζεθαλ ζην spss  

παξαπάλσ θαη είδακε ηα απνηειέζκαηα.  

 

4
ν
 Βήκα: ην πξνηειεπηαίν ζηάδην ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ ππνςήθην εξγαδφκελν λα εθθξάζεη ηελ επηζπκία θαη λα δειψζεη εθηφο απφ ην βαζηθφ 

ζηνηρείν πνπ είλαη ε εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο (π.ρ. ινγηζηήο), λα πξνζαξκφζεη 

ζχκθσλα κε ηα ζέισ ηνπ ηνλ ηχπν απαζρφιεζεο αιιά θαη ην σξάξην ηεο επηζπκίαο ηνπ 

(π.ρ. πιήξε / κεξηθή).   

 

5
νλ

 Βήκα: Σέινο, ζην ζπγθεθξηκέλν κήλπκα ν ππνςήθηνο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία, ηνπιάρηζηνλ, έλα ππνρξεσηηθά ή αλ είλαη πεξηζζφηεξα λα ηζεθάξεη 

ππνρξεσηηθά έλα, γηα λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία κε ηελ αληίζηνηρε πξνζθεξφκελε ζέζε 

εξγαζίαο.  
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5.3  Αλάιπζε ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο βεκάησλ πξνζθεξόκελεο 

ζέζεο εξγαζίαο από ηνπο εξγνδόηεο  

ηε δεκηνπξγία ηεο πξνζθεξφκελεο ζέζεο εξγαζίαο, ν ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ ή 

νπνηνζδήπνηε πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη φια ηα βήκαηα ζην παξαθάησ ζρήκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζαλ 
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φζεο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, κε κφλν ιίγα ιεπηά πνπ ζα δηαζέζνπλ απφ 

ην ρξφλν ηνπο, λα έρνπλ ζέζεη ηα πξναπαηηνχκελα ηππηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. Παξαθάησ βιέπνπκε ην πξψην ζρήκα κε ηα βήκαηα πνπ 

ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ν εξγνδφηεο γηα ηελ πξνηεηλφκελε πιαηθφξκα. Έηζη, φηαλ 

ππάξρνπλ ηα απζεληηθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο γλσξίδνπκε, εμ αξρήο, φηη δε ζα 

εμαπαηεζνχκε θαη φηη ε εξγαζία είλαη πξαγκαηηθή. Μαο δηαζθαιίδεη σο πξνο ην θχξνο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κία απιή ζχλδεζε ηνπ Αξηζκνχ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ηφζν απιά λα 

μέξνπκε φηη φλησο έρεη γίλεη έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

 

Δηθόλα 20 Βήκαηα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνζθεξόκελε ζέζε εξγαζίαο 

 

Βήκα 2

Σππηθά πξνζόληα

Βήκα 3

Πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά

Βήκα 4

Πεδίν επηζπκίαο

Βήκα 5

Δπηθνηλσλία

Βήκα 1

Βαζηθά ζηνηρεία
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1
ν
 Βήκα: Σν πξψην βήκα πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεο, 

φπσο Δπσλπκία, Γηεχζπλζε, Όλνκα ππεπζχλνπ, Α.Φ.Μ, Κ.Α.Γ., ΓΤΟ, ΑΜ Δξγνδφηε.   

 

2
ν
 Βήκα: ην ζπγθεθξηκέλν βήκα ν ππεχζπλνο, γηα ηελ εχξεζε πξνζσπηθνχ, πξέπεη λα 

θαηαρσξήζεη ηα ηππηθά, ζε κνξθσηηθφ επίπεδν, ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη θαη’ ειάρηζην 

λα δηαζέηεη ν ππνςήθηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

 

3
ν
 Βήκα: ε απηφ ην βήκα ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο σο πξνο 

ηελ επηινγή ησλ θαη’ ειάρηζησλ πνηνηηθψλ πξνζφλησλ πνπ πξέπεη λα έρεη σο εθφδην ν 

εξγαδφκελνο γηα λα αληαπεμέιζεη ζε απηή ηε ζέζε. 

 

4
ν
 Βήκα: Δδψ, ζε απηή ηε θφξκα πξέπεη ν εξγνδφηεο λα θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο 

θσδηθνπνίεζεο, ηνλ ηχπν απαζρφιεζεο (π.ρ. κεξηθή / πιήξε), ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο, 

ηνλ ηφπν απαζρφιεζεο, δειαδή, αλ ν εξγαδφκελνο ζα απαζρνιείηαη εληφο ή εθηφο ρψξνπ 

ηεο επηρείξεζεο. 

   

5
ν
 Βήκα: Σν ηειηθφ καο βήκα, φπσο θαη ζην αληίζηνηρν θαη ίδην βήκα ησλ ππνςεθίσλ, ν 

εξγνδφηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο.  
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Σππηθά πξνζόληα: 
Δθπαηδεπηηθφ 
επίπεδν, π.ρ. 

Παλεπηζηήκην, ρνι
ή, Ξέλεο 

γιψζζεο, επαγγεικα
ηηθφο ηίηινο

Πνηνηηθά πξνζφληα: 
Δξσηεκαηνιφγην 

πξνζαξκνζκέλν γηα 
ηελ επηζπκεηή ζέζε 

εξγαζίαο 
(απνθιεηζηηθά απφ 

ηνλ ελ δπλάκεη 
εξγαδφκελν), πξνυπ

εξεζία
Πεδίν επηζπκεηήο 

ζέζεο, σξάξην 
εξγαζίαο 

(πιήξε/κεξηθή 
απαζρφιεζε), ρψξνο 

εξγαζίαο 
(εμαξηεκέλε/αλεμάξ

ηεηε 
απαζρφιεζε), πεξην

ρή, εηδηθφηεηα 
(ΚΑΓ)

Δπηθνηλσλία κέζσ 
skype, email, mes
senger, facebook

Βαζηθά ζηνηρεία: 
Ολνκ/κν 

,Γηεχζπλζε,Ζκεξ/λία 
γέλλεζεο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,

ΓΟΤ,ΑΜ.ΗΚΑ, Σειέθσλ
ν,νηθνγεληαθή θαηάζηαζε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηρεηξήζεηο  

 

Δηθόλα 21 Σαίξηαζκα  απηώλ ησλ δύν βεκάησλ 19 θαη 20 , κε πιήξε αληηζηνίρεζε. 
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Πην πάλσ βιέπνπκε ζην ζρήκα πσο «αγθαιηάδεη» ε πξνζθεξφκελε ζέζε εξγαζίαο  ηεο 

επηρείξεζεο, ην αληίζηνηρν βηνγξαθηθφ ησλ ελ δπλάκεη εξγαδνκέλσλ. Αθφκε θαη ηελ 

νκνηφηεηα πνπ έρνπλ ζε θάζε βήκα μερσξίζηα. 

 

 

5.4   Κίλδπλνη Ζιεθηξνληθήο πιαηθόξκαο - ζπζηήκαηνο 

Οη πην θξίζηκνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα - ζπζηήκαηα είλαη:  

 Ζ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ 

πιαηθφξκα θαη ν ρεηξηζκφο ηεο σο πξνο ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 Σπρφλ απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλφλεο πξφηππεο ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθφξκαο. 

 Αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο - απεηιέο (ηνχο), ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε βέβαηα ππάξρεη αζθάιεηα γηαηί έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα 

κφλν φζνη δεκηνπξγνχλ ινγαξηαζκφ. 

 Ζ κε ελεκέξσζε θαη ε κε ζπλερήο εθζπρξφληζε ηεο πιαηθφξκαο νδεγεί ζε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ιαλζαζκέλα.     
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Κεθάιαην 6: Δθαξκνγή 

 

ε απηφ ην εξεπλεηηθφ ζηάδην, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κέξνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

δεκηνπξγήζακε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε αιγφξηζκν βέιηηζηεο επηινγήο ππνςεθίσλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνξνχζε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν (26 απφ ηα 50 

εξσηεκαηνιφγηα ζην ζχλνιν) θαη απηά επηιέγνληαη λα είλαη ηα αξρηθά καο δεδνκέλα. 

Δπηπιένλ, επηιέγνληαη ηα 26 αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα ππνςεθίσλ εξγαδφκελσλ. 

ηφρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη λα ππνινγίζεη έλα "ζθνξ" γηα θάζε ππνςήθην, πνπ ζα 

απμάλεηαη φζν νη απαληήζεηο ηνπ πιεζηάδνπλ ζε απηέο ησλ επηρεηξήζεσλ. 'Δηζη ν 

ππνςήθηνο κε ην κεγαιχηεξν ζθνξ ζα είλαη θαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα λα πξνζιεθζεη. Ζ 

αλάιπζε έγηλε κέζσ θψδηθα ζε γιψζζα R. 

Θεσξνχκε αξρηθά ηε κεηαβιεηή "απάληεζε" θάζε εξσηεκαηνινγίνπ, θαη ηε 

κεηαθξάδνπκε απφ "θαζφινπ, ιίγν, πνιχ" ζε "0, 0.5, 1". Σν βήκα απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, θαζψο ε θαηεγνξηθή κεηαβιεηή ησλ απαληήζεσλ δελ είλαη δχλαηνλ λα 

αλαιπζεί κε καζεκαηηθά κνληέια. 

ηε ζπλέρεηα, κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ εηαηξηψλ, ππνινγίδεηαη ε κέζε 

ζεκαληηθφηεηα θάζε πνηνηηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ. Σηκέο θνληά ζηε κνλάδα δειψλνπλ 

πςειή ζεκαληηθφηεηα, ελψ θνληά ζην 0 ρακειή. Πξνθχπηεη έηζη έλα δηάλπζκα 16 ζέζεσλ 

πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Ζδε παξαηεξείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν δίλνπλ πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, ηηο βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ επειημία 

θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα (100% απάληεζε "πνιχ"). Αληίζεηα, ην εξγαζηαθφ ήζνο, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ε επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θαη νη καζεκαηηθέο γλψζεηο είλαη 

πξνζφληα πνπ δελ θξίλνληαη ηφζν απαξαίηεηα ζηνλ θιάδν απηφ (πνζνζηφ θάησ ηνπ 60%).  

Σν ζθνξ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ζα καο δνζεί κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ απφ ηνλ παξαπάλσ κέζν φξν. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ππνινγηζκνχ 

απφζηαζεο κεηαμχ δχν δηαλπζκάησλ. ηελ εξγαζία απηή επηιέρζεθε ε επθιείδηα 

απφζηαζε:  

 

Ζ κεηαηξνπή ηεο παξαπάλσ απφζηαζεο ζε δείθηε νκνηφηεηαο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

ηχπνπ: 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑥,𝑦 =
1

1 + 𝑑(𝑥,𝑦)
 

Σα ζθνξ νκνηφηεηαο γηα θάζε ππνςήθην θαίλνληαη παξαθάησ: 
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Με πξάζηλν ρξψκα εκθαλίδνληαη νη ππνςήθηνη κε ηελ θαιχηεξε βαζκνινγία (πάλσ 

απφ 47%), κε πνξηνθαιί ρξψκα απηνί κε κέηξηα βαζκνινγία (απφ 40 έσο 47%), θαη κε 

θφθθηλν απηνί κε ηελ ρακειφηεξε (θάησ απφ 40%). Ζ θάζε επηρείξεζε, βιέπνληαο ην 

παξαπάλσ δηάγξακκα, κπνξεί εχθνια λα δηαθξίλεη φηη νη ππνςήθηνη 4 θαη 8 δηαζέηνπλ ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο ππνςήθηνπο. 
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πκπεξάζκαηα 

 

  πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο 

ηνλ αηψλα πνπ δνχκε έρεη εδξαησζεί, γηα ηα θαιά, ζηηο δσέο καο ην δηαδίθηπν. Απηφ 

καο έρεη θάλεη λα αιιάμνπκε ηξφπν ζθέςεο θαη κέζα απφ απηή ηε λννηξνπία λα 

επεξεαζηεί ε θνπιηνχξα καο. Οη ειεθηξνληθέο κεραλέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο είλαη, πιένλ, 

ζηε δσή καο θαη ηηο αλαδεηνχκε θαζεκεξηλά. ηε κειέηε καο είδακε πσο ηα νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ηεο πξνηεηλφκελεο  ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο είλαη ζαθή θαη μεθάζαξα: νη εηαηξίεο 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φινπο φζνπο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ πνπ 

απεπζχλεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Δπνκέλσο, έρνπλ πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο πην 

γξήγνξα. Δπίζεο, ζηνπο εξγαδφκελνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κέζα 

απφ πεξηζζφηεξεο πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ηππηθά θαη 

πνηνηηθά πξνζφληα. Καηαιεθηηθά, φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα απηά ηα ζπζηήκαηα δελ είλαη 

ηφζν εμειηγκέλα φζν ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ίγνπξα, κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε 

κειέηε θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλάπηπμε ηεο πξνηεηλφκελεο πιαηθφξκαο γηα ηελ ηειηθή 

επηινγή ππνςεθίσλ κε πξνζθεξφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο κε ην ζαθή δηαρσξηζκφ ηππηθψλ 

θαη πνηνηηθψλ πξνζφλησλ.  

 

 

 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή αλάπηπμε  

Όπσο αλαθεξζήθακε θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο κειέηεο 

καο, παξαηεξήζακε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο κεραλέο αλαδήηεζεο ζηε ρψξα καο είλαη ζε 

πξψηκν ζηάδην. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή αλάπηπμε. 

Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε κεγέζπλζε ηεο πξνηεηλφκελεο πιαηθφξκαο κε πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο - επηινγέο. Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα πηζηεχνπκε πσο κπνξεί λα 

απηνκαηνπνηεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν σο πξνο ηα πνηνηηθά πξνζφληα θαη λα εηζάγεη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κε κνξθή ηεζη ή αθφκα πεξηζζφηεξν θαη δηάθνξεο ςπρνκεηξηθέο 

εξσηήζεηο γηα αθφκα θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε ησλ πξνζφλησλ. Δπίζεο, κπνξεί 

κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο λα ζπλδεζεί θαη λα ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά ζηα, ήδε, ππάξρνληα ζπζηήκαηα κηζζνδνζίαο θαη θξαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(ΔΡΓΑΝΖ, ΔΠΔ, Γ.Γ.Γ.Δ.). Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ιεηηνπξγψληαο σο παξάιιειν 

ζχζηεκα, κπνξεί λα απνηειέζεη ειεγθηηθφ εξγαιείν γηα ην θξάηνο. ίγνπξα, ε κειινληηθή 
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κειέηε θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζα θαιχςεη αθφκα πεξηζζφηεξα θελά πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα ζηε ρψξα καο.      
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Παξαξηήκαηα 

 

 

Δξσηεκαηνιόγηα 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζην 

πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΠΜ Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο & 

Διεγθηηθήο» ηνπ ηκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

Ολνκαηεπώλπκν: 

Ζκεξνκελία: 

Δηδηθόηεηα Δξγαζίαο: 

θνπόο  

θνπφο είλαη ε κειέηε θαη ε πξνηεηλφκελε παξνπζίαζε πιαηθφξκαο ηαηξηάζκαηνο 

πνηνηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ.   

Πνηα από ηα παξαθάησ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηε όηη δηαζέηεηε;  

Α/Α             Πνιύ Λίγν Καζόινπ 

1 Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο       

2 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ       

3 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ        

4 Ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ       

5 Βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο       

6 Δπειημία & πξνζαξκνζηηθφηεηα       

7 Οξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο       

8 Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα       

9 Δξγαζηαθφ ήζνο       

10 Μαζεκαηηθέο γλψζεηο       

11 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα        

12 Γεκηνπξγηθφηεηα       

13 Φπρξαηκία       

14 Πεηζψ       

15 Αλαιπηηθή ζθέςε        

16 Πεηζαξρία       
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Δξσηεκαηνιόγην 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί βαζηθφ κέξνο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζην 

πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΠΜ Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο & 

Διεγθηηθήο» ηνπ ηκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

Δπσλπκία Δηαηξίαο: 

Ζκεξνκελία: 

Δηδηθόηεηα ζέζεο: 

θνπόο  

θνπφο είλαη ε κειέηε θαη ε πξνηεηλφκελε παξνπζίαζε πιαηθφξκαο ηαηξηάζκαηνο 

πνηνηηθψλ θαη ηππηθψλ πξνζφλησλ.   

Πνηα από ηα παξαθάησ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη ν εξγαδόκελνο; 

Α/Α             Πνιύ Λίγν Καζόινπ 

1 Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο       

2 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο        

3 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ        

4 Ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ       

5 Βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο       

6 Δπειημία & πξνζαξκνζηηθφηεηα       

7 Οξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο       

8 Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα       

9 Δξγαζηαθφ ήζνο       

10 Μαζεκαηηθέο γλψζεηο       

11 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα        

12 Γεκηνπξγηθφηεηα       

13 Φπρξαηκία       

14 Πεηζψ       

15 Αλαιπηηθή ζθέςε        

16 Πεηζαξρία       
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   Πνζνηηθόο πίλαθαο δείγκαηνο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

εξγαδνκέλσλ - επηρεηξήζεσλ 

 

Α/Α             Δξγαδόκελνη  Δπηρεηξήζεηο  

1 Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο 70 30 

2 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ 63 37 

3 Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ  18 82 

4 Ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ 82 18 

5 Βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο 27 73 

6 Δπειημία & πξνζαξκνζηηθφηεηα 41 69 

7 Οξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο 37 63 

8 Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 56 44 

9 Δξγαζηαθφ ήζνο 29 78 

10 Μαζεκαηηθέο γλψζεηο 50 50 

11 Ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζε νκάδα  33 67 

12 Γεκηνπξγηθφηεηα 44 56 

13 Φπρξαηκία 21 79 

14 Πεηζψ 47 53 

15 Αλαιπηηθή ζθέςε  30 70 

16 Πεηζαξρία 16 84 

17 Άιια ραξαθηεξηζηηθά 16 18 
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   Πίλαθεο απνηύπσζεο ησλ ζηνηρείσλ ζην spss 

  

 

ιδιόηηηα * επικοινυνιακέρ ικανόηηηερ Crosstabulation 

Count 

 Επικοινυνιακέρ ικανόηηηερ Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 30 10 10 50 

επγοδόηηρ 42 4 4 50 

Total 72 14 14 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο επγαζίαρ Cross tabulation 

Count 

 Επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ 

Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 28 14 8 50 

επγοδόηηρ 25 20 5 50 

Total 53 34 13 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * ανάλητη ππυηοβοςλιών Crosstabulation 

Count 

 Ανάλητη ππυηοβοςλιών Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 16 23 11 50 

επγοδόηηρ 45 5 0 50 

Total 61 28 11 100 
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ιδιόηηηα * ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν Crosstabulation 

Count 

 Ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν 

πποβλημάηυν 

Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 30 13 7 50 

επγοδόηηρ 12 23 15 50 

Total 42 36 22 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * βαζικέρ τηθιακέρ δεξιόηηηερ Crosstabulation 

Count 

 Βαζικέρ τηθιακέρ δεξιόηηηερ Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 26 14 10 50 

επγοδόηηρ 40 6 4 50 

Total 66 20 14 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * εςελιξία πποζαπμοζηικόηηηα Crosstabulation 

Count 

 Εςελιξία πποζαπμοζηικόηηηα Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 26 15 9 50 

επγοδόηηρ 39 8 3 50 

Total 65 23 12 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * οπγανυηικέρ ικανόηηηερ Crosstabulation 

Count 

 Οπγανυηικέρ ικανόηηηερ Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 26 16 8 50 

επγοδόηηρ 33 12 5 50 

Total 59 28 13 100 
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ιδιόηηηα * επισειπημαηικό πνεύμα Crosstabulation 

Count 

 Επισειπημαηικό πνεύμα Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 26 16 8 50 

επγοδόηηρ 24 18 8 50 

Total 50 34 16 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * μαθημαηικέρ γνώζειρ Crosstabulation 

Count 

 Μαθημαηικέρ γνώζειρ Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 10 21 19 50 

επγοδόηηρ 10 34 6 50 

Total 20 55 25 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * ομαδικόηηηα Crosstabulation 

Count 

 ομαδικόηηηα Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 28 19 3 50 

επγοδόηηρ 47 3 0 50 

Total 75 22 3 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * δημιοςπγικόηηηα Crosstabulation 

Count 

 δημιοςπγικόηηηα Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 16 27 7 50 

επγοδόηηρ 18 25 7 50 

Total 34 52 14 100 
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ιδιόηηηα * τςσπαιμία Crosstabulation 

Count 

 τςσπαιμία Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 24 20 6 50 

επγοδόηηρ 44 6 0 50 

Total 68 26 6 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * πειθώ Crosstabulation 

Count 

 πειθώ Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 17 31 2 50 

επγοδόηηρ 16 28 6 50 

Total 33 59 8 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * αναλςηική ζκέτη Crosstabulation 

Count 

 Αναλςηική ζκέτη Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 33 12 5 50 

επγοδόηηρ 43 6 1 50 

Total 76 18 6 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * πειθαπσία Crosstabulation 

Count 

 πειθαπσία Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 8 37 5 50 

επγοδόηηρ 29 16 5 50 

Total 37 53 10 100 
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ιδιόηηηα * επγαζιακό ήθορ Crosstabulation 

Count 

 Επγαζιακό ήθορ Total 

πολύ λίγο καθόλος 

ιδιόηηηα 
ςποτήθιορ 13 29 8 50 

επγοδόηηρ 16 26 8 50 

Total 29 55 16 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο επγαζίαρ * επικοινυνιακέρ ικανόηηηερ 

Crosstabulation 

Count 

Επικοινυνιακέρ ικανόηηηερ Επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ 

Total 

πολύ λίγο καθόλος 

πολύ 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 13 10 7 30 

επγοδόηηρ 20 18 4 42 

Total 33 28 11 72 

λίγο 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 7 3  10 

επγοδόηηρ 2 2  4 

Total 9 5  14 

καθόλος 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 8 1 1 10 

επγοδόηηρ 3 0 1 4 

Total 11 1 2 14 

Total 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 28 14 8 50 

επγοδόηηρ 25 20 5 50 

Total 53 34 13 100 
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ιδιόηηηα * ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν * επικοινυνιακέρ ικανόηηηερ 

Crosstabulation 

Count 

Επικοινυνιακέρ ικανόηηηερ Ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν 

πποβλημάηυν 

Total 

πολύ λίγο καθόλος 

πολύ 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 15 9 6 30 

επγοδόηηρ 12 22 8 42 

Total 27 31 14 72 

λίγο 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 8 2 0 10 

επγοδόηηρ 0 0 4 4 

Total 8 2 4 14 

καθόλος 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 7 2 1 10 

επγοδόηηρ 0 1 3 4 

Total 7 3 4 14 

Total 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 30 13 7 50 

επγοδόηηρ 12 23 15 50 

Total 42 36 22 100 

ιδιόηηηα * επισειπημαηικό πνεύμα * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο επγαζίαρ 

Crosstabulation 

Count 

Επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ 

Επισειπημαηικό πνεύμα Total 

πολύ λίγο καθόλος 

πολύ 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 13 10 5 28 

επγοδόηηρ 10 9 6 25 

Total 23 19 11 53 

λίγο 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 11 2 1 14 

επγοδόηηρ 12 8 0 20 

Total 23 10 1 34 

καθόλος 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 2 4 2 8 

επγοδόηηρ 2 1 2 5 

Total 4 5 4 13 

Total 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 26 16 8 50 

επγοδόηηρ 24 18 8 50 

Total 50 34 16 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

…*ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν * επισειπημαηικό πνεύμα Crosstabulation 

Count 

επισειπημαηικόπνεύμα Ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν 

πποβλημάηυν 

Total 

πολύ λίγο καθόλος 

πολύ 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 13 8 5 26 

επγοδόηηρ 5 11 8 24 

Total 18 19 13 50 

λίγο 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 12 4 0 16 

επγοδόηηρ 4 9 5 18 

Total 16 13 5 34 

καθόλος 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 5 1 2 8 

επγοδόηηρ 3 3 2 8 

Total 8 4 4 16 

Total 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 30 13 7 50 

επγοδόηηρ 12 23 15 50 

Total 42 36 22 100 
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ιδιόηηηα * δημιοςπγικόηηηα * μαθημαηικέρ γνώζειρ Crosstabulation 

Count 

Μαθημαηικέρ γνώζειρ δημιοςπγικόηηηα Total 

πολύ λίγο καθόλος 

πολύ 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 5 5 0 10 

επγοδόηηρ 2 6 2 10 

Total 7 11 2 20 

λίγο 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 7 9 5 21 

επγοδόηηρ 14 15 5 34 

Total 21 24 10 55 

καθόλος 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 4 13 2 19 

επγοδόηηρ 2 4 0 6 

Total 6 17 2 25 

Total 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 16 27 7 50 

επγοδόηηρ 18 25 7 50 

Total 34 52 14 100 

 

 

 

ιδιόηηηα * πειθώ * μαθημαηικέρ γνώζειρ Crosstabulation 

Count 

Μαθημαηικέρ γνώζειρ πειθώ Total 

πολύ λίγο καθόλος 

πολύ 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 3 7 0 10 

επγοδόηηρ 3 6 1 10 

Total 6 13 1 20 

λίγο 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 9 12 0 21 

επγοδόηηρ 10 20 4 34 

Total 19 32 4 55 

καθόλος 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 5 12 2 19 

επγοδόηηρ 3 2 1 6 

Total 8 14 3 25 

Total 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 17 31 2 50 

επγοδόηηρ 16 28 6 50 

Total 33 59 8 100 
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ιδιόηηηα * πειθώ * αναλςηική ζκέτη Crosstabulation 

Count 

Αναλςηική ζκέτη πειθώ Total 

πολύ λίγο καθόλος 

πολύ 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 10 21 2 33 

επγοδόηηρ 11 26 6 43 

Total 21 47 8 76 

λίγο 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 6 6  12 

επγοδόηηρ 4 2  6 

Total 10 8  18 

καθόλος 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 1 4  5 

επγοδόηηρ 1 0  1 

Total 2 4  6 

Total 
ιδιόηηηα 

ςποτήθιορ 17 31 2 50 

επγοδόηηρ 16 28 6 50 

Total 33 59 8 100 

 

 

ιδιόηηηα * επικοινυνιακέρ ικανόηηηερ * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ Crosstabulation 

Επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο Επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 13 7 8 28 

% within ηδηόηεηα 46,4% 25,0% 28,6% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

39,4% 77,8% 72,7% 52,8% 

εξγνδόηεο 

Count 20 2 3 25 

% within ηδηόηεηα 80,0% 8,0% 12,0% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

60,6% 22,2% 27,3% 47,2% 

Total 
Count 33 9 11 53 

% within ηδηόηεηα 62,3% 17,0% 20,8% 100,0% 
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% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ιίγν 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 10 3 1 14 

% within ηδηόηεηα 71,4% 21,4% 7,1% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

35,7% 60,0% 100,0% 41,2% 

εξγνδόηεο 

Count 18 2 0 20 

% within ηδηόηεηα 90,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

64,3% 40,0% 0,0% 58,8% 

Total 

Count 28 5 1 34 

% within ηδηόηεηα 82,4% 14,7% 2,9% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

θαζόινπ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 7  1 8 

% within ηδηόηεηα 87,5%  12,5% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

63,6% 

 

50,0% 61,5% 

εξγνδόηεο 

Count 4  1 5 

% within ηδηόηεηα 80,0%  20,0% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

36,4% 

 

50,0% 38,5% 

Total 

Count 11  2 13 

% within ηδηόηεηα 84,6%  15,4% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

100,0% 

 

100,0% 100,0% 
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Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 30 10 10 50 

% within ηδηόηεηα 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

41,7% 71,4% 71,4% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 42 4 4 50 

% within ηδηόηεηα 84,0% 8,0% 8,0% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

58,3% 28,6% 28,6% 50,0% 

Total 

Count 72 14 14 100 

% within ηδηόηεηα 72,0% 14,0% 14,0% 100,0% 

% within 

επηθνηλσληαθέο 

ηθαλόηεηεο 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο» θαη «επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο»  

Π.ρ  Σν 60,6% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 39,4% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

 

ιδιόηηηα * ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν * οπγανυηικέρ ικανόηηηερ 

Crosstabulation 

Οξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο Ιθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

Πνιύ ηδηόηεηα ππνςήθηνο 

Count 16 5 5 26 

% within ηδηόηεηα 61,5% 19,2% 19,2% 100,0% 

% within ηθαλόηεηα 

επίιπζεο ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

59,3% 25,0% 41,7% 44,1% 
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εξγνδόηεο 

Count 11 15 7 33 

% within ηδηόηεηα 33,3% 45,5% 21,2% 100,0% 

% within ηθαλόηεηα 

επίιπζεο ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

40,7% 75,0% 58,3% 55,9% 

Total 

Count 27 20 12 59 

% within ηδηόηεηα 45,8% 33,9% 20,3% 100,0% 

% within ηθαλόηεηα 

επίιπζεο ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Λίγν 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 10 5 1 16 

% within ηδηόηεηα 62,5% 31,2% 6,2% 100,0% 

% within ηθαλόηεηα 

επίιπζεο ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

90,9% 41,7% 20,0% 57,1% 

εξγνδόηεο 

Count 1 7 4 12 

% within ηδηόηεηα 8,3% 58,3% 33,3% 100,0% 

% within 

ηθαλόηεηαεπίιπζεο 

ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

9,1% 58,3% 80,0% 42,9% 

Total 

Count 11 12 5 28 

% within ηδηόηεηα 39,3% 42,9% 17,9% 100,0% 

% within 

ηθαλόηεηαεπίιπζεο 

ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Καζόιν

π 
ηδηόηεηα ππνςήθηνο 

Count 4 3 1 8 

% within ηδηόηεηα 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

% within 

ηθαλόηεηαεπίιπζεο 

ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

100,0% 75,0% 20,0% 61,5% 
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εξγνδόηεο 

Count 0 1 4 5 

% within ηδηόηεηα 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

% within 

ηθαλόηεηαεπίιπζεο 

ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

0,0% 25,0% 80,0% 38,5% 

Total 

Count 4 4 5 13 

% within ηδηόηεηα 30,8% 30,8% 38,5% 100,0% 

% within 

ηθαλόηεηαεπίιπζεο 

ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 30 13 7 50 

% within ηδηόηεηα 60,0% 26,0% 14,0% 100,0% 

% within 

ηθαλόηεηαεπίιπζεο 

ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

71,4% 36,1% 31,8% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 12 23 15 50 

% within ηδηόηεηα 24,0% 46,0% 30,0% 100,0% 

% within 

ηθαλόηεηαεπίιπζεο 

ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

28,6% 63,9% 68,2% 50,0% 

Total 

Count 42 36 22 100 

% within ηδηόηεηα 42,0% 36,0% 22,0% 100,0% 

% within 

ηθαλόηεηαεπίιπζεο 

ζύλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «ηθαλφηεηα επίιπζεο 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ» θαη «νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο».  
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Π.ρ  Σν 58,3% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 41,7% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «ιίγν ζεκαληηθφ». 

 

 

ιδιόηηηα * επισειπημαηικό πνεύμα * ανάλητη ππυηοβοςλιών Crosstabulation 

Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ Επηρεηξεκαηηθό πλεύκα Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

Πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 11 3 2 16 

% within ηδηόηεηα 68,8% 18,8% 12,5% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

32,4% 15,8% 25,0% 26,2% 

εξγνδόηεο 

Count 23 16 6 45 

% within ηδηόηεηα 51,1% 35,6% 13,3% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

67,6% 84,2% 75,0% 73,8% 

Total 

Count 34 19 8 61 

% within ηδηόηεηα 55,7% 31,1% 13,1% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Λίγν ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 13 5 5 23 

% within ηδηόηεηα 56,5% 21,7% 21,7% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

92,9% 71,4% 71,4% 82,1% 

εξγνδόηεο 

Count 1 2 2 5 

% within ηδηόηεηα 20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

7,1% 28,6% 28,6% 17,9% 
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Total 

Count 14 7 7 28 

% within ηδηόηεηα 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Καζόινπ 

ηδηόηεηα ππνςήθηνο 

Count 2 8 1 11 

% within ηδηόηεηα 18,2% 72,7% 9,1% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Count 2 8 1 11 

% within ηδηόηεηα 18,2% 72,7% 9,1% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 26 16 8 50 

% within ηδηόηεηα 52,0% 32,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

52,0% 47,1% 50,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 24 18 8 50 

% within ηδηόηεηα 48,0% 36,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

48,0% 52,9% 50,0% 50,0% 

Total 

Count 50 34 16 100 

% within ηδηόηεηα 50,0% 34,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα» θαη «αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ». 
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Π.ρ  Σν 67,6% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 32,4% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

 

ιδιόηηηα * επισειπημαηικό πνεύμα * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο 

επγαζίαρ Crosstabulation 

Επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο Επηρεηξεκαηηθό πλεύκα Total 

Πνιύ Λίγν θαζόινπ 

πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 13 10 5 28 

% within ηδηόηεηα 46,4% 35,7% 17,9% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

56,5% 52,6% 45,5% 52,8% 

εξγνδόηεο 

Count 10 9 6 25 

% within ηδηόηεηα 40,0% 36,0% 24,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

43,5% 47,4% 54,5% 47,2% 

Total 

Count 23 19 11 53 

% within ηδηόηεηα 43,4% 35,8% 20,8% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ιίγν ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 11 2 1 14 

% within ηδηόηεηα 78,6% 14,3% 7,1% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

47,8% 20,0% 100,0% 41,2% 

εξγνδόηεο 
Count 12 8 0 20 

% within ηδηόηεηα 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 
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% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

52,2% 80,0% 0,0% 58,8% 

Total 

Count 23 10 1 34 

% within ηδηόηεηα 67,6% 29,4% 2,9% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

θαζόινπ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 2 4 2 8 

% within ηδηόηεηα 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

50,0% 80,0% 50,0% 61,5% 

εξγνδόηεο 

Count 2 1 2 5 

% within ηδηόηεηα 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

50,0% 20,0% 50,0% 38,5% 

Total 

Count 4 5 4 13 

% within ηδηόηεηα 30,8% 38,5% 30,8% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 26 16 8 50 

% within ηδηόηεηα 52,0% 32,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

52,0% 47,1% 50,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 24 18 8 50 

% within ηδηόηεηα 48,0% 36,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

48,0% 52,9% 50,0% 50,0% 
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Total 

Count 50 34 16 100 

% within ηδηόηεηα 50,0% 34,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο» θαη «επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα». 

Π.ρ  Σν 43,4% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 56,5% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

ιδιόηηηα * επισειπημαηικό πνεύμα * ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν 

Crosstabulation 

Ιθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ Επηρεηξεκαηηθό πλεύκα Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

Πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 13 12 5 30 

% within ηδηόηεηα 43,3% 40,0% 16,7% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

72,2% 75,0% 62,5% 71,4% 

εξγνδόηεο 

Count 5 4 3 12 

% within ηδηόηεηα 41,7% 33,3% 25,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

27,8% 25,0% 37,5% 28,6% 

Total 

Count 18 16 8 42 

% within ηδηόηεηα 42,9% 38,1% 19,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Λίγν ηδηόηεηα ππνςήθηνο 
Count 8 4 1 13 

% within ηδηόηεηα 61,5% 30,8% 7,7% 100,0% 
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% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

42,1% 30,8% 25,0% 36,1% 

εξγνδόηεο 

Count 11 9 3 23 

% within ηδηόηεηα 47,8% 39,1% 13,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

57,9% 69,2% 75,0% 63,9% 

Total 

Count 19 13 4 36 

% within ηδηόηεηα 52,8% 36,1% 11,1% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Καζόινπ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 5 0 2 7 

% within ηδηόηεηα 71,4% 0,0% 28,6% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

38,5% 0,0% 50,0% 31,8% 

εξγνδόηεο 

Count 8 5 2 15 

% within ηδηόηεηα 53,3% 33,3% 13,3% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

61,5% 100,0% 50,0% 68,2% 

Total 

Count 13 5 4 22 

% within ηδηόηεηα 59,1% 22,7% 18,2% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total ηδηόηεηα ππνςήθηνο 

Count 26 16 8 50 

% within ηδηόηεηα 52,0% 32,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

52,0% 47,1% 50,0% 50,0% 
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εξγνδόηεο 

Count 24 18 8 50 

% within ηδηόηεηα 48,0% 36,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

48,0% 52,9% 50,0% 50,0% 

Total 

Count 50 34 16 100 

% within ηδηόηεηα 50,0% 34,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επηρεηξεκαηηθό 

πλεύκα 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα» θαη «ηθαλφηεηα επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ».  

Π.ρ  Σν 27,8% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 72,2% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

 

 

 

 

 

 

ιδιόηηηα * δημιοςπγικόηηηα * ανάλητη ππυηοβοςλιών Crosstabulation 

Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ δεκηνπξγηθόηεηα Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

Πνιύ ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 7 8 1 16 

% within ηδηόηεηα 43,8% 50,0% 6,2% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
30,4% 25,8% 14,3% 26,2% 

εξγνδόηεο 
Count 16 23 6 45 

% within ηδηόηεηα 35,6% 51,1% 13,3% 100,0% 
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% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
69,6% 74,2% 85,7% 73,8% 

Total 

Count 23 31 7 61 

% within ηδηόηεηα 37,7% 50,8% 11,5% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Λίγν 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 6 11 6 23 

% within ηδηόηεηα 26,1% 47,8% 26,1% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
75,0% 84,6% 85,7% 82,1% 

εξγνδόηεο 

Count 2 2 1 5 

% within ηδηόηεηα 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
25,0% 15,4% 14,3% 17,9% 

Total 

Count 8 13 7 28 

% within ηδηόηεηα 28,6% 46,4% 25,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Καζόινπ 

ηδηόηεηα ππνςήθηνο 

Count 3 8  11 

% within ηδηόηεηα 27,3% 72,7%  100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 

 
100,0% 

Total 

Count 3 8  11 

% within ηδηόηεηα 27,3% 72,7%  100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 

 
100,0% 

Total ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 16 27 7 50 

% within ηδηόηεηα 32,0% 54,0% 14,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
47,1% 51,9% 50,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 
Count 18 25 7 50 

% within ηδηόηεηα 36,0% 50,0% 14,0% 100,0% 
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% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
52,9% 48,1% 50,0% 50,0% 

Total 

Count 34 52 14 100 

% within ηδηόηεηα 34,0% 52,0% 14,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ» θαη «δεκηνπξγηθφηεηα». 

Π.ρ  Σν 69,6% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 30,4% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

ιδιόηηηα * δημιοςπγικόηηηα * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο επγαζίαρ 

Crosstabulation 

Επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο δεκηνπξγηθόηεηα Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

Πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 9 16 3 28 

% within ηδηόηεηα 32,1% 57,1% 10,7% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
50,0% 55,2% 50,0% 52,8% 

εξγνδόηεο 

Count 9 13 3 25 

% within ηδηόηεηα 36,0% 52,0% 12,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
50,0% 44,8% 50,0% 47,2% 

Total 

Count 18 29 6 53 

% within ηδηόηεηα 34,0% 54,7% 11,3% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Λίγν ηδηόηεηα 
ππνςήθηνο 

Count 3 7 4 14 

% within ηδηόηεηα 21,4% 50,0% 28,6% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
33,3% 41,2% 50,0% 41,2% 

εξγνδόηεο Count 6 10 4 20 
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% within ηδηόηεηα 30,0% 50,0% 20,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
66,7% 58,8% 50,0% 58,8% 

Total 

Count 9 17 8 34 

% within ηδηόηεηα 26,5% 50,0% 23,5% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Καζόινπ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 4 4  8 

% within ηδηόηεηα 50,0% 50,0%  100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
57,1% 66,7% 

 
61,5% 

εξγνδόηεο 

Count 3 2  5 

% within ηδηόηεηα 60,0% 40,0%  100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
42,9% 33,3% 

 
38,5% 

Total 

Count 7 6  13 

% within ηδηόηεηα 53,8% 46,2%  100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 

 
100,0% 

Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 16 27 7 50 

% within ηδηόηεηα 32,0% 54,0% 14,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
47,1% 51,9% 50,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 18 25 7 50 

% within ηδηόηεηα 36,0% 50,0% 14,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
52,9% 48,1% 50,0% 50,0% 

Total 

Count 34 52 14 100 

% within ηδηόηεηα 34,0% 52,0% 14,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο» θαη «δεκηνπξγηθφηεηα». 

Π.ρ  Σν 36% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 32,1% ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

 

 

ιδιόηηηα * δημιοςπγικόηηηα * ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν 

Crosstabulation 

Ιθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ δεκηνπξγηθόηεηα Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 7 19 4 30 

% within ηδηόηεηα 23,3% 63,3% 13,3% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
77,8% 65,5% 100,0% 71,4% 

εξγνδόηεο 

Count 2 10 0 12 

% within ηδηόηεηα 16,7% 83,3% 0,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
22,2% 34,5% 0,0% 28,6% 

Total 

Count 9 29 4 42 

% within ηδηόηεηα 21,4% 69,0% 9,5% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ιίγν 
ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 5 5 3 13 

% within ηδηόηεηα 38,5% 38,5% 23,1% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
31,2% 45,5% 33,3% 36,1% 

εξγνδόηεο 

Count 11 6 6 23 

% within ηδηόηεηα 47,8% 26,1% 26,1% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
68,8% 54,5% 66,7% 63,9% 

Total Count 16 11 9 36 
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% within ηδηόηεηα 44,4% 30,6% 25,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

θαζόινπ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 4 3 0 7 

% within ηδηόηεηα 57,1% 42,9% 0,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
44,4% 25,0% 0,0% 31,8% 

εξγνδόηεο 

Count 5 9 1 15 

% within ηδηόηεηα 33,3% 60,0% 6,7% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
55,6% 75,0% 100,0% 68,2% 

Total 

Count 9 12 1 22 

% within ηδηόηεηα 40,9% 54,5% 4,5% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 16 27 7 50 

% within ηδηόηεηα 32,0% 54,0% 14,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
47,1% 51,9% 50,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 18 25 7 50 

% within ηδηόηεηα 36,0% 50,0% 14,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
52,9% 48,1% 50,0% 50,0% 

Total 

Count 34 52 14 100 

% within ηδηόηεηα 34,0% 52,0% 14,0% 100,0% 

% within 

δεκηνπξγηθόηεηα 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ιδιόηηηα * επγαζιακό ήθορ * ανάλητη ππυηοβοςλιών Crosstabulation 

Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ Εξγαζηαθό ήζνο Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 2 9 5 16 

% within ηδηόηεηα 12,5% 56,2% 31,2% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
11,8% 29,0% 38,5% 26,2% 

εξγνδόηεο 

Count 15 22 8 45 

% within ηδηόηεηα 33,3% 48,9% 17,8% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
88,2% 71,0% 61,5% 73,8% 

Total 

Count 17 31 13 61 

% within ηδηόηεηα 27,9% 50,8% 21,3% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ιίγν 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 6 16 1 23 

% within ηδηόηεηα 26,1% 69,6% 4,3% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
85,7% 80,0% 100,0% 82,1% 

εξγνδόηεο 

Count 1 4 0 5 

% within ηδηόηεηα 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
14,3% 20,0% 0,0% 17,9% 

Total 

Count 7 20 1 28 

% within ηδηόηεηα 25,0% 71,4% 3,6% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

θαζόινπ 
ηδηόηεηα ππνςήθηνο 

Count 5 4 2 11 

% within ηδηόηεηα 45,5% 36,4% 18,2% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 5 4 2 11 
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% within ηδηόηεηα 45,5% 36,4% 18,2% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 13 29 8 50 

% within ηδηόηεηα 26,0% 58,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
44,8% 52,7% 50,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 16 26 8 50 

% within ηδηόηεηα 32,0% 52,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
55,2% 47,3% 50,0% 50,0% 

Total 

Count 29 55 16 100 

% within ηδηόηεηα 29,0% 55,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «ηθαλφηεηα επίιπζεο 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ» θαη «δεκηνπξγηθφηεηα».  

Π.ρ  Σν 16,7% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 23,3% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 
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ιδιόηηηα * επγαζιακό ήθορ * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο επγαζίαρ 

Crosstabulation 

Επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο Εξγαζηαθό ήζνο Total 

πνιύ Λίγν θαζόινπ 

πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 6 17 5 28 

% within ηδηόηεηα 21,4% 60,7% 17,9% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
50,0% 54,8% 50,0% 52,8% 

εξγνδόηεο 

Count 6 14 5 25 

% within ηδηόηεηα 24,0% 56,0% 20,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
50,0% 45,2% 50,0% 47,2% 

Total 

Count 12 31 10 53 

% within ηδηόηεηα 22,6% 58,5% 18,9% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ιίγν 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 1 10 3 14 

% within ηδηόηεηα 7,1% 71,4% 21,4% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
12,5% 50,0% 50,0% 41,2% 

εξγνδόηεο 

Count 7 10 3 20 

% within ηδηόηεηα 35,0% 50,0% 15,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
87,5% 50,0% 50,0% 58,8% 

Total 

Count 8 20 6 34 

% within ηδηόηεηα 23,5% 58,8% 17,6% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

θαζόινπ 

ηδηόηεηα ππνςήθηνο 

Count 6 2  8 

% within ηδηόηεηα 75,0% 25,0%  100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
66,7% 50,0% 

 
61,5% 
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εξγνδόηεο 

Count 3 2  5 

% within ηδηόηεηα 60,0% 40,0%  100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
33,3% 50,0% 

 
38,5% 

Total 

Count 9 4  13 

% within ηδηόηεηα 69,2% 30,8%  100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 

 
100,0% 

Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 13 29 8 50 

% within ηδηόηεηα 26,0% 58,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
44,8% 52,7% 50,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 16 26 8 50 

% within ηδηόηεηα 32,0% 52,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
55,2% 47,3% 50,0% 50,0% 

Total 

Count 29 55 16 100 

% within ηδηόηεηα 29,0% 55,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζην αληηθείκελν εξγαζίαο» θαη «εξγαζηαθφ ήζνο». 

Π.ρ  Σν 24% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 21,4% ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

ιδιόηηηα * επγαζιακό ήθορ * ικανόηηηα επίλςζηρ ζύνθεηυν πποβλημάηυν 

Crosstabulation 
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Ιθαλόηεηα επίιπζεο ζύλζεησλ πξνβιεκάησλ Εξγαζηαθό ήζνο Total 

πνιύ Λίγν θαζόινπ 

πνιύ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 9 17 4 30 

% within ηδηόηεηα 30,0% 56,7% 13,3% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
64,3% 70,8% 100,0% 71,4% 

εξγνδόηεο 

Count 5 7 0 12 

% within ηδηόηεηα 41,7% 58,3% 0,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
35,7% 29,2% 0,0% 28,6% 

Total 

Count 14 24 4 42 

% within ηδηόηεηα 33,3% 57,1% 9,5% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ιίγν 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 2 7 4 13 

% within ηδηόηεηα 15,4% 53,8% 30,8% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
20,0% 41,2% 44,4% 36,1% 

εξγνδόηεο 

Count 8 10 5 23 

% within ηδηόηεηα 34,8% 43,5% 21,7% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
80,0% 58,8% 55,6% 63,9% 

Total 

Count 10 17 9 36 

% within ηδηόηεηα 27,8% 47,2% 25,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

θαζόινπ ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 2 5 0 7 

% within ηδηόηεηα 28,6% 71,4% 0,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
40,0% 35,7% 0,0% 31,8% 

εξγνδόηεο 
Count 3 9 3 15 

% within ηδηόηεηα 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 
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 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «ηθαλφηεηα επίιπζεο 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ» θαη «εξγαζηαθφ ήζνο».  

Π.ρ  Σν 35,7% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 64,3% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
60,0% 64,3% 100,0% 68,2% 

Total 

Count 5 14 3 22 

% within ηδηόηεηα 22,7% 63,6% 13,6% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 13 29 8 50 

% within ηδηόηεηα 26,0% 58,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
44,8% 52,7% 50,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 16 26 8 50 

% within ηδηόηεηα 32,0% 52,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
55,2% 47,3% 50,0% 50,0% 

Total 

Count 29 55 16 100 

% within ηδηόηεηα 29,0% 55,0% 16,0% 100,0% 

% within εξγαζηαθό 

ήζνο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ιδιόηηηα * μαθημαηικέρ γνώζειρ * βαζικέρ τηθιακέρ δεξιόηηηερ Crosstabulation 

 

Βαζηθέο ςεθηαθέο δεμηόηεηεο Μαζεκαηηθέο γλώζεηο Total 

πνιύ ιίγν θαζόινπ 

πνιύ ηδηόηεηα ππνςήθηνο 

Count 5 11 10 26 

% within ηδηόηεηα 19,2% 42,3% 38,5% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
38,5% 29,7% 62,5% 39,4% 
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εξγνδόηεο 

Count 8 26 6 40 

% within ηδηόηεηα 20,0% 65,0% 15,0% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
61,5% 70,3% 37,5% 60,6% 

Total 

Count 13 37 16 66 

% within ηδηόηεηα 19,7% 56,1% 24,2% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ιίγν 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 2 6 6 14 

% within ηδηόηεηα 14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
50,0% 60,0% 100,0% 70,0% 

εξγνδόηεο 

Count 2 4 0 6 

% within ηδηόηεηα 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
50,0% 40,0% 0,0% 30,0% 

Total 

Count 4 10 6 20 

% within ηδηόηεηα 20,0% 50,0% 30,0% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

θαζόινπ 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 3 4 3 10 

% within ηδηόηεηα 30,0% 40,0% 30,0% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
100,0% 50,0% 100,0% 71,4% 

εξγνδόηεο 

Count 0 4 0 4 

% within ηδηόηεηα 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
0,0% 50,0% 0,0% 28,6% 

Total 

Count 3 8 3 14 

% within ηδηόηεηα 21,4% 57,1% 21,4% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Πίλαθαο αλάιπζεο πνζνζηψλ ζην ζπλδπαζκφ απαληήζεσλ «βαζηθέο ςεθηαθέο 

ηθαλφηεηεο» θαη «καζεκαηηθέο γλψζεηο».  

Π.ρ  Σν 61,5% ηεο ηδηφηεηαο εξγνδφηε κπνξεί λα επηιέμεη απφ ην 38,5% ησλ ππνςεθίσλ 

πνπ ζεσξνχλ ην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ απαληήζεσλ «πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

 

Πίλαθαο 3 
 

ιδιόηηηα * επαγγελμαηική εμπειπία ζηο ανηικείμενο επγαζίαρ * επγαζιακό ήθορ Crosstabulation 

Επγαζιακό ήθορ Επαγγελμαηική εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

Total 

πολύ λίγο καθόλος 

καθόλος ιδιόηηηα 

επγοδόηηρ 

Count 5 3  8 

% within ιδιόηηηα 62,5% 37,5%  100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

50,0% 50,0% 

 

50,0% 

ςποτήθιορ 
Count 5 3  8 

% within ιδιόηηηα 62,5% 37,5%  100,0% 

Total 

ηδηόηεηα 

ππνςήθηνο 

Count 10 21 19 50 

% within ηδηόηεηα 20,0% 42,0% 38,0% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
50,0% 38,2% 76,0% 50,0% 

εξγνδόηεο 

Count 10 34 6 50 

% within ηδηόηεηα 20,0% 68,0% 12,0% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
50,0% 61,8% 24,0% 50,0% 

Total 

Count 20 55 25 100 

% within ηδηόηεηα 20,0% 55,0% 25,0% 100,0% 

% within καζεκαηηθέο 

γλώζεηο 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

50,0% 50,0% 

 

50,0% 

Total 

Count 10 6  16 

% within ιδιόηηηα 62,5% 37,5%  100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

100,0% 100,0% 

 

100,0% 

λίγο 

ιδιόηηηα 

επγοδόηηρ 

Count 14 10 2 26 

% within ιδιόηηηα 53,8% 38,5% 7,7% 100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

45,2% 50,0% 50,0% 47,3% 

ςποτήθιορ 

Count 17 10 2 29 

% within ιδιόηηηα 58,6% 34,5% 6,9% 100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

54,8% 50,0% 50,0% 52,7% 

Total 

Count 31 20 4 55 

% within ιδιόηηηα 56,4% 36,4% 7,3% 100,0% 

% within 

επαγγελμαηική  

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

πολύ 

ιδιόηηηα 

επγοδόηηρ 

Count 6 7 3 16 

% within ιδιόηηηα 37,5% 43,8% 18,8% 100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

50,0% 87,5% 33,3% 55,2% 

ςποτήθιορ 

Count 6 1 6 13 

% within ιδιόηηηα 46,2% 7,7% 46,2% 100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

50,0% 12,5% 66,7% 44,8% 

Total 
Count 12 8 9 29 

% within ιδιόηηηα 41,4% 27,6% 31,0% 100,0% 
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% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

ιδιόηηηα 

επγοδόηηρ 

Count 25 20 5 50 

% within ιδιόηηηα 50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

47,2% 58,8% 38,5% 50,0% 

ςποτήθιορ 

Count 28 14 8 50 

% within ιδιόηηηα 56,0% 28,0% 16,0% 100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

52,8% 41,2% 61,5% 50,0% 

Total 

Count 53 34 13 100 

% within ιδιόηηηα 53,0% 34,0% 13,0% 100,0% 

% within 

επαγγελμαηική 

εμπειπία ζηο 

ανηικείμενο επγαζίαρ 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Δξκελεία πίλαθα 3 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ην ζχλνιν ησλ 100 εξσηεζέλησλ νη 50 (50%) είλαη ππνςήθηνη θαη νη 

ππφινηπνη 50 (50%) εξγνδφηεο. 

 

 

 ην  ζχλνιν ησλ 100 εξσηεζέλησλ ην 41,4% (12) επέιεμε σο «πνιχ 

ζεκαληηθφ» ην θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο θαη, ηαπηφρξνλα, σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην εξγαζηαθφ ήζνο, ην 

27,6% (8) επέιεμε ην πξψην θξηηήξην σο «ιίγν ζεκαληηθφ» θαη ην 

δεχηεξν σο «πνιχ ζεκαληηθφ» θαη ην 31% (9) σο «θαζφινπ ζεκαληηθφ» 

ην πξψην θξηηήξην θαη «πνιχ ζεκαληηθφ» ην δεχηεξν. 
 

 

 

 ην ζχλνιν ησλ 16 εξγνδνηψλ πνπ επέιεμαλ θαη ηα δπν απηά θξηηήξηα  

νη 6 (37,5%) επέιεμαλ σο «πνιχ ζεκαληηθφ» ην θξηηήξην ηεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο θαη ην εξγαζηαθφ 

ήζνο θαη ζην ζχλνιν ησλ 13 ππνςεθίσλ πνπ επέιεμαλ θαη ηα δχν απηά 

θξηηήξηα νη 6 (46,2%) επέιεμαλ ηα ίδηα θξηηήξηα, επίζεο, σο  

«πνιχ ζεκαληηθφ». 

 

 

 ην 41,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ «πνιχ» ην 

50% (6) είλαη εξγνδφηεο θαη ην 50% (6) είλαη ππνςήθηνη. 

 

 

Βάζε απηψλ ησλ πνζνζηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο αιιά θαη 

ζηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο λα δηαθξίλνπλ θαηά πφζν ηα θξηηήξηα πνπ 

ζεσξνχλ σο ζεκαληηθά ή ιηγφηεξν ζεκαληηθά κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηηο 

επηινγέο ηνπο εθαηέξσζελ. 
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   Παξνπζίαζε κε εηθόλεο (screenshots) ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

κε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 

1. Αξρηθά εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα  καο ηα νπνία απνηεινχλ απαληήζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ έρνπκε δψζεη ζε 50 επηρεηξήζεηο θαη 50 

ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο. 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε δίλνληαο σο παξάκεηξν ηνλ αξηζκφ 1 γηα 

φζνπο έδσζαλ ηελ απάληεζε «πνιχ», ηνλ αξηζκφ 2 γηα ηελ απάληεζε «ιίγν» θαη 

ηνλ αξηζκφ 3 γηα ηελ απάληεζε «θαζφινπ». 
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2. Οξίδνπκε ζην πξφγξακκα ηελ αληηζηνηρία ησλ παξακέηξσλ κε ην είδνο ησλ 

κεηαβιεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

 

 

3. Δπηιέγνπκε ην είδνο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ ζέινπκε λα αθνινπζήζνπκε. 

Δδψ ε αλάιπζε έγηλε κε ηελ ANALYZE->DESCRIPTIVE STATISTICS-

>CROSSTABS θαη απφ πνηεο εξσηήζεηο ζέινπκε λα αληιήζνπκε ηηο απαληήζεηο 

καο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο επεμεξγαζηνχκε. 
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4. Μεηά απφ ηελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ην πξφγξακκα είλαη έηνηκν θαη καο δίλεη 

έλαλ πίλαθα ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο καο. 
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5. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ γξαθεκάησλ επηιέγνπκε ηα ζηνηρεία θαη ηηο παξακέηξνπο 

πνπ ζέινπκε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ξάβδνπο. 
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