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Περίληψη 
 

Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η διεθνοποίηση της οικονομίας έχουν 

δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να 

λειτουργήσει η Δημόσια Διοίκηση και μάλιστα σε πολλές των περιπτώσεων να 

διαδραματίσει κομβικό ρόλο. Οι προκλήσεις πολλές. Όμως μέχρι στιγμής η κρατική  

μηχανή δεν φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί. Εκφράσεις όπως ¨Κοιμώμενος 

γίγαντας¨ και ¨Μεγάλος ασθενής¨ ακούγονται καθημερινά, προκειμένου να 

αποτυπώσουν τη κατάσταση που επικρατεί. Πολλά έχουν ειπωθεί για τις παθογένειες 

της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και κυρίως για την αναποτελεσματικότητά της να 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Οι επαΐοντες που εμφανίστηκαν διατείνονται ότι έχουν 

βρει λύσεις στα προβλήματα αυτά, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα.    

Η διπλωματική εργασία προσεγγίζει τα παραπάνω θέματα μέσα από το θεσμό 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτελεί μέρος της Δημόσιας Διοίκησης. 

Συγκεκριμένα θέλει να ερευνήσει και να επιβεβαιώσει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ 

της επίδοσης εργαζομένων και της ανάλυσης θέσεων εργασίας, καθώς και πως αυτά 

εμπλέκονται με τη στελέχωση. Θέλει με λίγα λόγια να επιβεβαιώσει το κανόνα που 

αναφέρει,  ότι για να επιτύχεις το σκοπό σου θα πρέπει να τοποθετείς τον κατάλληλο 

άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.   

 Τα αποτελέσματά της έρευνας που έγινε μέσω της απλής παλινδρόμησης, 

κατέδειξαν πως η ανάλυση θέσης εργασίας επηρεάζει θετικά την επίδοση των 

εργαζομένων. Δηλαδή, όταν βελτιώνεται η ανάλυση θέσης εργασίας, βελτιώνεται κι η 

επίδοση των εργαζομένων. Επιπλέον, η ανάλυση θέσης εργασίας επηρεάζει θετικά τη 

στελέχωση και η στελέχωση  επηρεάζει θετικά την επίδοση των εργαζομένων, ενώ  η 

ανάλυση της πολλαπλής παλινδρόμησης κατέδειξε, πως μόνο η στελέχωση επηρεάζει 

θετικά την επίδοση των εργαζομένων. 

Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση θέσεων εργασίας, Περιγραφές & Προδιαγραφές θέσεων 

εργασίας, Στελέχωση, Επίδοση, Παραγωγικότητα, Καινοτομία,  Αποτελεσματικότητα, 

Αποδοτικότητα, Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
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Abstract 

The globalized environment and the internationalization of the economy have 

created a particularly demanding framework within which Public Administration is 

called upon to play a key role in many cases. The challenges many. But so far the state 

machine does not seem to be able to respond. Expressions such as "Sleeping Giant" and 

"Big Patient" are heard daily to capture the situation. Much has been said about the 

pathogens of the Greek Public Administration and especially its ineffectiveness to offer 

quality services. The pundits claim to have found solutions to these problems, but 

obviously without any result. 

The diploma thesis approaches the above issues through the institution of Local 

Government that is part of the Public Administration. In particular, it wants to 

investigate and confirm the relationship between employee performance and job 

analysis, as well as how these are involved with staffing. It simply wants to confirm the 

rule that, in order to achieve your goal, you need to place the right person in the right 

place.  

The results of the survey conducted through simple regression showed that job 

analysis positively affects the performance of employees. That is, when job analysis 

improves, employee performance improves. In addition, job analysis positively affects 

staffing and staffing positively affects the performance of employees, while the analysis 

of multiple regression has shown that only staffing positively affects the performance of 

employees. 

Keywords: Job Analysis, Descriptions & Job Descriptions Staffing, Performance, 

Productivity, Innovation Efficiency, Efficiency, Public Administration, Local 

Government. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  

1.1  Δικαιολόγηση του θέματος  

Πολλά έχουν ειπωθεί κι άλλα τόσα έχουν γραφτεί για την αδυναμία της Δημόσιας 

Διοίκησης και συγκεκριμένα των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλει το σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των τεχνολογικών αλλαγών. Οι 

ανάγκες των δημοτών – πελατών είναι μεγάλες, ενώ η δέσμευση από πλευράς Ο.Τ.Α 

για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, που πολλές φορές είναι και το ζητούμενο, δεν 

μπορούν να εξαντλούνται μόνο στους τομείς της καθαριότητας, της κοινωνικής 

μέριμνας, του πολιτισμού, του αθλητισμού ή στην έκδοση πιστοποιητικών. Είναι 

απαίτηση πλέον, η ύπαρξη μιας σύγχρονης πελατοκεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α, η οποία θα προσφέρει αποτελεσματικές και 

ταυτόχρονα ποιοτικές υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής όμως  διαπιστώνεται ακριβώς το 

αντίθετο.  

Οι παθογένειες τείνουν να είναι διαχρονικές, χωρίς να μπορούν μέχρι τώρα να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συντελούν και 

συντηρούν τη συγκεκριμένη κατάσταση, αποτελώντας τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τη 

ποιοτική λειτουργία των οργανισμών αυτών. Ένας από τους σημαντικότερους είναι οι 

λάθος πρακτικές που ακολούθησαν οι Ο.Τ.Α όσον αφορά τη στελέχωσή τους, γεγονός 

που δημιούργησε πολλά και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Η έλλειψη 

προγραμματισμού και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το 

αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο προσλήψεων, δημιούργησε παρενέργειες στην 

αποτελεσματικότητα των οργανισμών αυτών. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήταν 

καθημερινά και συνεχή. Ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα είναι η έλλειψη σωστής 

οργανωσιακής δομής που συνήθως αποτυπώνεται στο μη ξεκάθαρο προσδιορισμό 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων. Επιπλέον, η έλλειψη αξιοκρατίας με την απουσία ενός 

αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, το οποίο να είναι συνδεδεμένο με τη 

στοχοθεσία και άρα με την επίδοση του εργαζόμενου, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο 

τη κατάσταση.  

Η αναζήτηση των αιτιών  που δημιουργούν τις αδυναμίες αυτές θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στο μικρόκοσμο των Ο.Τ.Α και συγκεκριμένα στη κάθε θέση εργασίας 

ξεχωριστά. Το ζήτημα αυτό απαιτεί διερεύνηση και μάλιστα σε βάθος, προκειμένου να 
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διαπιστωθεί με ποιο τρόπο στελεχώνονται οι θέσεις εργασίας, εάν η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε συνδέεται με την Α.Θ.Ε., αλλά κυρίως στο πώς μπορεί να επηρεάζει την 

επίδοση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητα των οργανισμών. 

Επιπροσθέτως, είναι καταφανέστατη η αδυναμία σύνδεσης της επίδοσης των 

εργαζομένων, τόσο με τη στελέχωση, όσο και με την Α.Θ.Ε. Η αδυναμία της 

αξιολόγησης της επίδοσης των εργαζομένων και η συσχέτιση αυτής με την 

παραγωγικότητα, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την καινοτομία καθώς και την 

ποιότητα και την ανάπτυξη των Ο.Τ.Α, δημιουργεί την αναγκαιότητα να εξεταστούν 

διεξοδικά οι παραπάνω σχέσεις ώστε τ’ αποτελέσματα αυτής της έρευνας να 

αποτελέσουν τη βάση για την  αναδιάρθρωση των θέσεων εργασίας, άρα και της 

οργανωσιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Όλα τα παραπάνω αποτελούν γενεσιουργός 

αιτία προβληματισμού και περαιτέρω διεξοδικής έρευνας. 

1.2  Σκοπός, ερευνητικές ερωτήσεις και στόχοι της διατριβής  

   Εδώ και πολλά χρόνια οι Δημόσιοι Οργανισμοί δεν μπορούν να επιτελέσουν το 

στόχο τους, δηλαδή την εξυπηρέτηση του πολίτη. Παράπονα ακούγονται καθημερινά, 

σε ημερήσια διάταξη για καθυστερήσεις, έλλειψη συντονισμού, ανεπαρκής 

εξυπηρέτηση, κακοδιαχείριση. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι παθογένειες της Δημόσιας 

Διοίκησης, όπως  η αναποτελεσματικότητα, η αναξιοκρατία, η έλλειψη στόχων, 

συνεχίζουν ν’ αποτελούν εμπόδιο για οποιαδήποτε ανάπτυξη.  

 Πώς να θεραπεύσεις αυτές τις παθογένειες, όταν δεν έχεις προχωρήσει στις 

ενδεδειγμένες αναλύσεις - συμπεράσματα και εφαρμογή πολιτικών που να διορθώνουν 

τα κακώς κείμενα; Θα μπορούσε η Α.Θ.Ε να βοηθήσει στην επίλυση των χρόνιων 

αυτών προβλημάτων βελτιώνοντας τη κατάσταση; 

 Η λύση βρίσκεται στο μικρόκοσμο της οργανωσιακής δομής που δεν είναι άλλος 

από το άτομο που θα στελεχώσει τη θέση εργασίας, η οποία έχει συσταθεί για να 

επιτελέσει ένα έργο που βοηθάει στην επίτευξη των  στόχων του Οργανισμού που 

καταλήγουν στη σωστή παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αυτό θα γίνει μόνο όταν 

στη κατάλληλη θέση βρίσκεται ο ¨κατάλληλος¨ άνθρωπος. 

  Η συγκεκριμένη διπλωματική, όπως κι ο τίτλος της προδίδει, εισχωρώντας στον  

μικρόκοσμο των Ο.Τ.Α, έχει ως σκοπό να αξιολογήσει την επίδραση της ΑΘΕ στα 

θέματα στελέχωσης και επίδοσης των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, αναζητά το μέγεθος 

επηρεασμού της στελέχωσης από την ύπαρξη ή μη της Α.Θ.Ε, που με τη σειρά της 



3 

 

μπορεί να επηρεάσει την επίδοση των εργαζομένων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο 

επιμέρους στόχος της ερευνητικής διαδικασίας είναι να εξετασθεί περαιτέρω πώς η 

Α.Θ.Ε μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία της στελέχωσης των Ο.Τ.Α. και στη 

συνέχεια να επηρεάσει την επίδοση των εργαζομένων. Επειδή στη σημερινή εποχή 

πολύς λόγος γίνεται για την αναποτελεσματικότητα των Ο.Τ.Α., απώτερος στόχος της 

συγκεκριμένης προσέγγισης είναι να διερευνήσει τον βαθμό κατά τον οποίο η Α.Θ.Ε θα 

βοηθούσε στη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης των οργανισμών αυτών 

αποτελώντας μια διαδικασία καλής πρακτικής, εντασσόμενη σε ένα γενικότερο πλαίσιο 

διοίκησης ολικής ποιότητας.   

1.3  Διάρθρωση της διατριβής  

Η εργασία περιλαμβάνει  πέντε κεφάλαια. Το εισαγωγικό κεφάλαιο περιέχει δύο 

μέρη. Στο πρώτο γίνεται αναφορά για την ύπαρξη  παθογενειών στο Δημόσιο Τομέα 

και συγκεκριμένα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και ποια μπορεί να είναι η σχέση των 

προβλημάτων αυτών, αφενός με τη στελέχωση και αφετέρου με την αδυναμία σύνδεσης 

της επίδοσης των εργαζομένων, τόσο με τη στελέχωση, όσο και με την Α.Θ.Ε. Στο 

δεύτερο μέρος σημειώνεται ο σκοπός της διατριβής που δεν είναι άλλος από την 

αξιολόγηση της  επίδρασης της Α.Θ.Ε στα θέματα στελέχωσης και επίδοσης των 

εργαζομένων. 

  Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει τρία μέρη, επιχειρείται μία 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την Α.Θ.Ε., τη στελέχωση και την 

επίδοση. Στην εισαγωγή του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στις  ραγδαίες 

κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συντελούνται και πως αυτές επηρεάζουν τη 

λειτουργία των οργανισμών. Επίσης γίνεται λόγος για το κομβικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού 

και πως η Α.Θ.Ε. μπορεί να συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση, επηρεάζοντας τόσο 

τη στελέχωση όσο και την επίδοση των υπαλλήλων. Στο πρώτο μέρος του δευτέρου 

κεφαλαίου γίνεται μια διεξοδική αναφορά για το τι είναι Α.Θ.Ε. με τη παράθεση μιας 

σειράς ορισμών, ποιος είναι ο σκοπός της, ποιες πληροφορίες παρέχει, πόσο σημαντική 

είναι για τους διαχειριστές και γιατί αποτελεί το θεμέλιο των περισσότερων 

λειτουργιών του  ανθρώπινου δυναμικού. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για τα δομικά 

της στοιχεία, τα οποία, κατά μια προσέγγιση, μπορεί να αποτελούν περιγραφές και 

προδιαγραφές θέσεων εργασίας, ενώ κατά μια άλλη, πληροφορίες σχετικά με το 

περιεχόμενο, το πλαίσιο και τις ανθρώπινες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Στη 
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συνέχεια, αναλύονται οι κυριότεροι τρόποι συλλογής δεδομένων με τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματά τους, ενώ προσεγγίζονται οι τρεις κυριότερες μέθοδοι ανάλυσης 

δεδομένων των θέσεων εργασίας με τις αντίστοιχες τεχνικές τους. Στο τέλος του 

πρώτου μέρους, γίνεται μια προσέγγιση όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα σε 

σχέση με την Α.Θ.Ε. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, αναλύεται η έννοια της 

στελέχωσης, η οποία αποτελεί μια από τις βασικές και ουσιαστικές διαδικασίες του 

τμήματος  Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων και προσδιορίζονται οι μέθοδοι επιλογής 

που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας που συνήθως 

χωρίζονται  σε τρία στάδια: το πρώιμο , το μεσαίο και το τελευταίο στάδιο. Στο τρίτο 

μέρος γίνεται αναφορά στην επίδοση των εργαζομένων και το πως αυτή επηρεάζει την 

παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του οργανισμού. Επίσης διερευνήθηκαν οι έννοιες 

της εργασιακής ικανοποίησης, της ανάπτυξης του οργανισμού, αλλά και το κατά πόσο 

μια ανάλογη οργανωσιακή συμπεριφορά - κουλτούρα μπορεί να παρέχει ένα καινοτόμο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες .   

Στο τρίτο  κεφάλαιο, με τίτλο «Έρευνα πεδίου», παρουσιάζεται το λειτουργικό  

υπόδειγμα, το ερευνητικό εργαλείο,  οι υποθέσεις που αφορούν το λειτουργικό 

υπόδειγμα, τον τρόπο δειγματοληψίας, αλλά και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

στην έρευνα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνονται και αναλύονται οι μέθοδοι έρευνας που 

ακολουθήθηκαν, ενώ παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματά της. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αφού  παρουσιάζονται τα βασικά ευρήματα μέσω των 

οποίων ανάγονται συμπεράσματα, γίνεται αναφορά στη συμβολή αλλά και στις 

πρακτικές επιπτώσεις της έρευνας. Στη συνέχεια αναφέρονται οι περιορισμοί της 

παρούσας, ενώ κατατίθενται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Τέλος η εργασία κλείνει 

με την παράθεση της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων.  
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Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

2.1  Εισαγωγή 

Το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές κι η 

έμφαση που δίνεται στο ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργεί την απαίτηση για νέες 

προσεγγίσεις στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τόσο στον κόσμο των 

επιχειρήσεων, όσο και στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, εμφανίζεται 

αναγκαία η οργανωσιακή αναδόμηση ως απόρροια της διαφοροποίησης, της αλλαγής 

ακόμη και της αντικατάστασης πολλών διαδικασιών στη λειτουργία κάθε οργανισμού 

με αναφορά αφενός στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και λοιπών 

ενδιαφερομένων του οργανισμού και αφετέρου στην προσαρμογή των εργαζομένων 

στις νέες εργασιακές συνθήκες. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ως σκοπό οι επιχειρήσεις 

και οι οργανισμοί να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να βελτιώσουν την 

απόδοσή τους, όπου βασικός συντελεστής  για την επίτευξη αυτών αποτελεί η έμφαση 

που θα δοθεί στο ανθρώπινο δυναμικό. Επομένως, φαίνεται πως η συμβολή του κάθε 

ατόμου - μέλους ενός οργανισμού, είτε αυτό δρα συλλογικά είτε μεμονωμένα, παίζει 

κομβικό ρόλο στη λειτουργία και στην εξέλιξη του κάθε οργανισμού.  

Στη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση και μορφή της οργανωσιακής δομής στο 

σύγχρονο και δυναμικό  εργασιακό περιβάλλον, οι πρακτικές που αναφέρονται στο 

ανθρώπινο δυναμικό ορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη γενική του επίδοση και επιτυχία. 

Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι πρακτικές συνδέουν τρία στοιχεία: την εργασία, τον 

εργαζόμενο και τον οργανισμό. Αυτά συνθέτουν κατά κύριο λόγο την ανάλυση θέσεως 

εργασίας. Η Α.Θ.Ε αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων (Fried, Fottler, & Johnson, 2005, σελ. 134) κι αυτός είναι κι ο λόγος 

που επιλέχθηκε να αναλυθεί η σχέση της ανάλυσης θέσης εργασίας με την επίδοση των 

εργαζομένων στην παρούσα ερευνητική εργασία. Επιπλέον θα αναλυθούν μερικές από 

τις διαστάσεις της επιλογής των υποψήφιων εργαζομένων, καθώς και της απόδοσης 

τους, ώστε να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στην Α.Θ.Ε, στην στελέχωση και την 

επίδοση των εργαζομένων σε μελέτη περίπτωσης που αναφέρεται στη Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

2.2  Ανάλυση θέσης εργασίας 

Η Α.Θ.Ε αποτελεί την καρδιά των πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και 

την πιο σημαντική διοικητική δραστηριότητα κάθε οργανισμού (Parbudyal, n.d.). 
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Επίσης, θεωρείται και ως μια τεχνική που αποτελεί την αφετηρία για τον προσδιορισμό 

κάποιων σημαντικών λειτουργιών της Δ.Α.Δ. (Mondy & Mondy, 2011). Η Α.Θ.Ε είναι 

η συστηματική διαδικασία της συλλογής, καταγραφής κι εκτίμησης των δεδομένων και 

πληροφοριών για τις θέσεις εργασίας σ’ έναν οργανισμό (Katou & Budhwar, 2014). Οι 

Brannick and Levine (2002), την ορίζουν ως τη διαδικασία ανακάλυψης της φύσης της 

εργασίας και πιο συγκεκριμένα, ως τη συστηματική διαδικασία ανακάλυψης της ουσίας 

της, όπου διαχωρίζεται σε επιμέρους τμήματα για τα οποία στο τέλος της διαδικασίας 

συντάσσεται μια γραπτή αναφορά. 

Κυρίαρχος σκοπός της Α.Θ.Ε είναι να βοηθήσει στις περισσότερες διαδικασίες 

και δραστηριότητες του ανθρώπινου δυναμικού (Ash & Levine, 1980). Μέσω της 

Α.Θ.Ε μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες επιμόρφωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού, τις κατάλληλες διαδικασίες για την προσέλκυση και την επιλογή του, το 

ύψος των αμοιβών και την κατάλληλη μεθοδολογία για την αξιολόγηση και προαγωγή 

του (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008). Επιλέον, η Α.Θ.Ε μπορεί να παίξει σημαντικό 

ρόλο στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, στην αξιολόγηση της απόδοσης 

τους, στις αμοιβές, στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, στις εργασιακές σχέσεις και σε 

νομικά ζητήματα (Mondy & Mondy, 2011).  

Ο Dessler (2012), υποστηρίζει ότι η Α.Θ.Ε. είναι η διαδικασία με την οποία 

αφενός καθορίζονται τα καθήκοντα που αναλογούν σε κάθε θέση εργασίας και 

αφετέρου τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσλαμβάνονται για την πλήρωση 

των θέσεων αυτών. Αποτελεί δηλαδή μια συστηματική διαδικασία προσδιορισμού των 

ικανοτήτων, υποχρεώσεων και γνώσεων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των 

εργασιακών υποχρεώσεων μέσα στα πλαίσια του οργανισμού. Επιπλέον, παρέχει 

πληροφορίες που αφορούν τις βασικές λειτουργίες, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τον 

απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση της εργασίας, τις συνθήκες και τους κίνδυνους 

εργασίας, τον αριθμό των υπαλλήλων και τον τρόπο εποπτείας τους, τα μηχανήματα και 

τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και την επιθυμητή απόδοση τους (Mondy & Mondy, 

2011; Fried et al., 2005, p. 134), η οποία πολλές φορές προσδιορίζεται από πρότυπα 

επιδόσεων τα οποία ενσωματώνονται  στη θέση εργασίας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

αξιολόγησή τους. 
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Σχήμα 1: Job analysis in Perspective. (Mathis & Jackson, 2008, σελ. 175) 

 

Έτσι, αφού οι A.Θ.Ε. περιλαμβάνουν μια σειρά από συμπεριφορές γύρω από το 

περιβάλλον εργασίας (Fleishman & Mumford, 1991) μπορούν εύκολα να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση ανάλυσης των λειτουργιών της διαχείρισης των ανθρωπίνων 

πόρων. Επιπλέον, λειτουργούν ως αφετηρία για τη δημιουργία των περιγραφών των 

θέσεων εργασίας, συμβάλλουν στο σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού και 

υποβοηθούν στην δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και έτσι μπορούν να 

1. EEO/ADA                          7.  Performance management  

2. HR planning                       8.  Health, safety, and security 

3. Recruiting                           9. Employee/labor relations 

4. Selection  

5. Compensation 

6. Training,  

Job  Descriptions Job Specifications 

JOB ANALYSIS 

Methods                        Sources of Data                     Conducted by 

Questionnaires   Employees         Job analyst (HR) 

Interviews  Supervisors        Outside consultant 

Observation   Managers        Supervisor/manager 

Logs/diaries   Job analyst 
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συντελέσουν στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας του οργανισμού (Brannick, 

Levine, & Morgenson, 2007). 

  2.2.1   Δομικά στοιχεία ανάλυσης θέσης εργασίας 

 Τα δομικά στοιχεία της Α.Θ.Ε κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν: τα είδη των δεδομένων της εργασίας που συλλέγονται, οι τρόποι 

συλλογής τους, οι πηγές συλλογής πληροφοριών σχετικών με την εργασία και οι 

κατηγορίες ανάλυσης των δεδομένων (Brannick & Levine, 2002). Ως δεδομένα 

εργασίας θεωρούνται αυτά που συλλέγονται από την οργανωσιακή δομή και φιλοσοφία, 

υποχρεωτικές κυβερνητικές απαιτήσεις, υπευθυνότητες και επαγγελματικά πρότυπα, 

προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, εξοπλισμό, το πλαίσιο εργασίας και οτιδήποτε 

αναφέρεται στον εργαζόμενο, όπως για παράδειγμα, οι δείκτες επίδοσης, και οι 

προσωπικές απαιτήσεις.  

Από την άλλη, οι Noe, Hollenbeck, Gerhart, and Wright, (2006) διαχωρίζουν την 

Α.Θ.Ε. σε δύο δομικά στοιχεία, α) στην περιγραφή θέσης εργασίας και β) στις 

προδιαγραφές της θέσεως εργασίας συγχωνεύοντας ουσιαστικά τις τέσσερις ενότητες 

των Brannick & Levine, σε δύο. Πιο συγκεκριμένα, η αποτύπωση σε ένα έγγραφο των 

ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών μιας θέσης απασχόλησης καλείται 

περιγραφή θέσεως εργασίας και είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης που έχει 

προηγηθεί για τη θέση αυτή. Πρόκειται για μια συστηματική διαδικασία συλλογής 

πληροφοριών, η οποία προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες 

μιας συγκεκριμένης εργασίας (Gomez-Mejia, Balkin, & Cardy, 2012, σελ. 65; Mondy 

& Mondy, 2011). Είναι το έγγραφο το οποίο περιγράφει τι κάνει ο εργαζόμενος, πώς το 

κάνει και κάτω από ποιες συνθήκες εκτελεί την εργασία του (Dessler, 2012). Το 

καθήκον αποτελεί το βασικό στοιχείο κάθε εργασίας, η αρμοδιότητα αποτελεί τη 

σύνθεση των καθηκόντων και η ευθύνη συνδέεται με το σκοπό ύπαρξης της εργασίας. 

Επιπλέον, περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται μια εργασία (Noe, 

Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2006) ενώ θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη, σωστά 

διατυπωμένη έτσι ώστε κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με τη συγκεκριμένη θέση 

εργασίας να αντιληφθεί τις απαιτήσεις της (Brannick & Levine, 2002). Έχουν 

παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις αποκλίσεις των περιγραφών θέσεων εργασίας με 

την πραγματικότητα.  

Σε μελέτη που διενεργήθηκε η οποία αφορούσε θέσεις εργασίας σε δήμους στις 

Η.Π.Α προκειμένου να διερευνηθεί για το εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ της 
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πραγματοποιηθείσας ΑΘΕ και της περιγραφή της θέσης, διαπιστώθηκε 1) ότι οι 

περισσότερες περιγραφές θέσεων εργασίας περιέχουν τα συστατικά που προτείνονται 

από τους Brannick, Levine, and Morgenson, (2007) όπως : αναγνωριστικά (τίτλος και 

θέση), συνοπτικά, τις εργασίες και τα καθήκοντα, καθώς και άλλες πληροφορίες. 2) ότι 

όταν η Α.Θ.Ε είχε ολοκληρωθεί από έναν επαγγελματία HR, είχε σημαντικά υψηλότερη 

μέση συμφωνία με τη περιγραφή της θέσης από ό, τι όταν οι αναλύσεις εργασίας είχαν 

ολοκληρωθεί από έναν επόπτη. Αυτό δείχνει ότι ο χρήστης που ολοκληρώνει μια τέτοια 

διαδικασία σχετίζεται με τα αποτελέσματα της ανάλυσης εργασίας. 3) ότι υπήρξε μια 

σημαντικά υψηλότερη μέση συμφωνία μεταξύ των περιγραφών θέσεων εργασίας και 

Α.Θ.Ε όταν οι θέσεις εργασίας ήταν γραφείου από ό, τι όταν οι θέσεις αφορούσαν 

χειρονακτικές εργασίες (Royer, 2010). 

 Σύμφωνα με τους Gomez-Mejia et al. (2012) οι στρατηγικές ροής εργασίας καθώς 

και το είδος της οργανωτικής δομής διαμορφώνουν δύο τύπους περιγραφών: α) τις 

συγκεκριμένες και β) τις γενικές περιγραφές των θέσεων εργασίας  (βλ. παράρτημα 

Α1). Οι συγκεκριμένες περιγραφές συνδέονται με στρατηγικές ροής εργασίας που 

δίνουν βαρύτητα στον έλεγχο, στον προγραμματισμό των εργασιών ενώ ταιριάζουν 

καλύτερα με μια γραφειοκρατική οργανωτική δομή. Οι γενικές περιγραφές συνδέονται 

με στρατηγικές ροής εργασίας που τονίζουν την καινοτομία, την ευελιξία, και τον 

χαλαρό προγραμματισμό των εργασιών. Αυτό το είδος της περιγραφής της θέσης 

εργασίας, ταιριάζει καλύτερα με μια επίπεδη ή χωρίς πολλά όρια οργανωσιακή δομή 

στην οποία υπάρχουν λίγα στεγανά μεταξύ των λειτουργιών και των επιπέδων της 

διοίκησης (Leonard, 2000). Μια άλλη δύναμη που μπορεί να ωθήσει τον Οργανισμό 

στη χρήση γενικών περιγραφών θέσεων εργασίας είναι μια πελατοκεντρική στρατηγική 

διαχείρισης ή μια στρατηγική διαχείρισης ανασχεδιασμού των διαδικασιών (B.P.R) 

(Cardy & Dobbins, 2000). Για παράδειγμα, η Δημόσια Υπηρεσία Ηλεκτρισμού της 

Αριζόνα (A.P.S), προχώρησε στη χρήση τετρακοσίων πενήντα (450) γενικών 

περιγραφών θέσεων εργασίας μετά τη διαπίστωση ότι είχε χίλιες (1.000) συγκεκριμένες 

περιγραφές θέσεων εργασίας για τρεις χιλιάδες εξακόσιους (3.600) εργαζόμενούς της 

(Cardy & Dobbins, 1992) με ότι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτό, σε θέματα 

διαδικασιών, παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αλλά και στην εξυπηρέτηση των 

πελατών. Έχει παρατηρηθεί ότι η έλλειψη σαφών περιγραφών θέσεων εργασίας που 

καθορίζουν τα όρια μιας συγκεκριμένης εργασίας, οδηγεί σε σύγκρουση εργασίας 

(Dierdorf & Morgeson, 2009). 
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 Η Α.Θ.Ε. μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία ψυχολογίας όπως συμπεριφορές 

που αναφέρονται στον εργαζόμενο, στην εργασία, στην αλληλεπίδρασή του με το 

περιβάλλον και το περιεχόμενο του, στοιχεία, που ορίζουν το πλαίσιο θέσης εργασίας 

(Harvey, 1991). Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται μία σειρά από πληροφορίες που 

αναφέρονται στις εργασιακές και περιβαλλοντικές συνθήκες, (πχ το πρόγραμμα 

εργασίας και οι κίνδυνοι του ) στους τυπικούς και άτυπους κανόνες συμπεριφοράς και 

επικοινωνίας με την οργανωτική δομή, καθώς και τον τρόπο εποπτείας των 

εργαζομένων (πχ συχνότητα και αναφορά εργασιών σε άμεσα προιστάμενο κλπ). Η 

Α.Θ.Ε είναι ένας συστηματικός τρόπος συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά 

με το περιεχόμενο, το πλαίσιο και τις ανθρώπινες απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Αν 

και υπάρχει μεγάλος αριθμός διαφορετικών θέσεων εργασίας, οι πληροφορίες 

ταξινομούνται (βλ. Σχήμα 2) σε τρεις γενικές ομάδες (Katou & Budhwar, 2014; Mathis 

& Jackson, 2008):  

    Περιεχόμενο εργασίας: Αναφέρεται στις πληροφορίες σχετικά με τις 

διάφορες δραστηριότητες εργασίας που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη 

εργασία όπως καθήκοντα, ευθύνες εργασίας, εξοπλισμός, επίπεδα επιδόσεων / 

στοχοθεσία. 

   Πλαίσιο εργασίας: Πρόκειται για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο εργαζόμενος 

εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία η οποία περιλαμβάνει τις συνθήκες 

εργασίας, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τυχόν αλληλεπιδράσεις με άλλους 

εργαζόμενους στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο τμήμα, καθώς και έλεγχοι που 

διενεργούνται στη θέση εργασίας. 

   Απαιτήσεις εργασίας: Αυτό αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις της θέσης 

προκειμένου το άτομο που θα την στελεχώσει να είναι κατάλληλο για τη 

συγκεκριμένη εργασία και αφορά την εκπαίδευση, κατάρτιση, εμπειρία, αλλά 

και προσωπικές απαιτήσεις. 

 

Σχήμα 2. Ταξινόμηση πληροφοριών ανάλυσης θέσης εργασίας 
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Κάθε θέση εργασίας όμως για να λάβει υπόσταση και να αρχίσει να υλοποιεί τους 

σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε, χρειάζεται τον ανθρώπινο παράγοντα. Ποια 

είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να φέρει την 

εργασία  εις πέρας με επιτυχία; Αυτές οι πληροφορίες οι οποίες αποκαλούνται 

προδιαγραφές θέσης εργασίας, μπορεί να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

περιγραφής εργασίας ή μπορεί να  αποτυπώνονται σε ένα ξεχωριστό έγγραφο (Mondy 

& Mondy, 2011; Dessler, 2012). Είναι με λίγα λόγια ένας κατάλογος γνώσεων, 

δεξιοτήτων, ικανότητων και λοιπών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτει 

κάποιος για να εκτελέσει τη συγκεκριμένη εργασία (Noe et al., 2006). Οι προδιαγραφές 

με βάση τα ποιοτικά τους κριτήρια βοηθούν τον Οργανισμό στην προσέλκυση  και  

αξιολόγηση υποψηφίων για μία συγκεκριμένη θέση εργασίας (Dessler, 2012; Gomez-

Mejia et al., 2012). Η οριοθέτηση των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων στις 

προδιαγραφές θέσεων εργασίας βοηθούν ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα σε 

θέματα αποκλεισμού συγκεκριμένων ομάδων του πλυθυσμού ή άυξησης του κόστους 

των μισθών (Mondy & Mondy, 2011).  

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Α.Θ.Ε. αποτελεί ένα συστηματικό 

τρόπο συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο, το πλαίσιο και 

τις προδιαγραφές του ανθρώπινου δυναμικού των θέσεων εργασίας (Mathis & Jackson, 

2008), που είναι χρήσιμες τόσο για το σχεδιασμό των θέσεων εργασίας, όσο και για την 

κάλυψη τους με το κατάλληλο προσωπικό. 

 2.2.2   Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων Α.Θ.Ε 

Η συλλογή των δεδομένων και πληροφοριών για την ανάλυση της θέσης εργασίας 

είναι μία χρονοβόρα και αρκετά δύσκολη διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη της, 

τόσο τη θέση εργασίας, όσο και τον εργαζόμενο.   

Αφού προηγουμένως ο αναλυτής έχει προσδιορίσει τα δεδομένα εργασίας τα 

οποία θεωρεί απαραίτητα για αξιολογήση, θα πρέπει να βρεί τις κατάλληλες μεθόδους 

συλλογής τους. Η επιλογή του τρόπου συλλογής των δεδομένων ποικίλει από 

οργανισμό σε οργανισμό. Αποτελεί μια ενδεχομενική προσέγγιση, μιας και απευθύνεται 

σε διαφορετικές οργανωσιακές δομές και θέσεις, ενώ πολλές φορές εξαρτάται και από 

τους βασικούς στόχους που πρόκειται να ικανοποιήσει ( π.χ. εργασιακή εξέλιξη, 

αξιολόγηση της θέσης εργασίας, προσδιορισμός αμοιβών ) (Mondy & Mondy, 2011, 

σελ. 114). Παράγοντες που θα επηρεάσουν την επιλογή της μεθόδου συγκέντρωσης 
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πληροφοριών είναι το κόστος και πολυπλοκότητα της εργασίας (Gomez-Mejia et al., 

2012, σελ. 66). Οι κυριότεροι τρόποι συλλογής δεδομένων περιλμβάνουν την 

παρατήρηση, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, το ημερολόγιο / αρχείο καταγραφής, τα 

ερωτηματολόγια με δομημένες ή αδόμητες ερωτήσεις και τέλος συλλογή δεδομένων 

μέσω διαδικτύου (Dessler, 2012). Θεωρώντας ότι η διαδικασία της συλλογής 

δεδομένων είναι μια διαδικασία με ιδιαίτερο βάρος, θα την αναλύσουμε εκτενέστερα. 

   Παρατήρηση: Η μέθοδος αυτή βοηθά τον αναλυτή να επικεντρωθεί, 

παρατηρώντας τον εργαζόμενο, στην καταγραφή των κινήσεων και ενεργειών 

του. Συγκεκριμένα μπορεί να προσεγγίσει τη διαδικασία με δύο τρόπους, είτε 

μέσω της επίβλεψης, είτε μέσω προσωπικής εμπλοκής. Και στις δύο 

περιπτώσεις καταγράφει τις κινήσεις που κάνει ο εργαζόμενος, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση έρχεται και σε επαφή μαζί του, θέτοντάς του 

διευκρινηστικές ερωτήσεις (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 2008). Η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την ανάλυση χειρονακτικών θέσεων εργασίας 

(Mondy & Mondy, 2011). Αντίθετα δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις που η 

εργασία προϋποθέτει διανοητικές δραστηριότητες (Dessler, 2012). Για πολλές 

θέσεις εργασίας, η παρατήρηση μπορεί να είναι περιορισμένης χρησιμότητας, 

επειδή η εργασία δεν αποτελείται από σωματικά δραστήριες εργασίες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της παρατήρησης, είναι χρήσιμο να 

ενσωματωθούν πρόσθετες μέθοδοι για την απόκτηση πληροφοριών ανάλυση 

θέσεων εργασίας  (Fried et al., 2005). 

   Συνέντευξη: Μια άλλη μέθοδος συλλογής δεδομένων για τη θέση εργασίας 

είναι η διεξαγωγή συνέντευξης. Ο αναλυτής μπορεί να απευθυνθεί στους εν 

ενεργεία εργαζόμενους που απασχολούνται στη συγκεκριμένη θέση, καθώς και 

στον άμεσα προϊστάμενό τους που γνωρίζει τη συγκεκριμένη εργασία, 

προκειμένου να αντλήσει τα δεδομένα που χρειάζεται. Οι διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό 

πλεονέκτημα είναι ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια 

κάποιες σημαντικές δραστηριότητες που ίσως δεν έχουν καταγραφεί (Dessler, 

2012). Όσον αφορά τα μειονεκτήματα, αυτά εντοπίζονται στον τρόπο με τον 

οποίο απαντούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπό τον φόβο ότι η συγκεκριμένη 

διαδικασία αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης ή μέτρησης της αποδοτικότητάς 

τους, διογκώνουν κάποια καθήκοντα έναντι άλλων. Επειδή η συνέντευξη 
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μπορεί να είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή μέθοδος συλλογής δεδομένων, οι 

αναλυτές θέσεων εργασίας μπορεί να προτιμούν να χρησιμοποιήσουν τη 

συνέντευξη ως μέσο για να πάρουν απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 

που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις και τα ερωτηματολόγια (Fried et al., 

2005). 

   Ημερολόγιο / Αρχείο καταγραφής: Η συλλογή δεδομένων εργασίας μπορεί 

να υλοποιηθεί  ζητώντας από τον εργαζόμενο να τηρεί ηλεκτρονικά 

ημερολόγιο / αρχείο καταγραφής  των δραστηριοτήτων του σε καθημερινή 

βάση, με παράλληλη καταγραφή και του χρόνου που απαιτείται, ενώ περιοδικά 

καταγράφει τις διαδικασίες κάνοντας χρήση και φορητού μαγνητοφώνου. Η 

μέθοδος αυτή είναι πολύ καλή πηγή πληροφόρησης για εξειδικευμένες θέσεις 

εργασίας όπως οι κοινωνικοί θεραπευτές που βοηθούν άτομα με ειδικές 

ανάγκες  (Mondy & Mondy, 2011) 

   Ερωτηματολόγια: Οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν ερωτηματολόγια για να 

περιγράψουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες που σχετίζονται με την εργασία 

τους, τα οποία μπορεί να είναι δομημένα ή και με ανοιχτές ερωτήσεις. Μερικά 

έχουν και τη μορφή λίστας ελέγχου, όπου ο εργαζόμενος τσεκάρει εάν εκτελεί 

ή όχι μια επιμέρους εργασία και ταυτόχρονα σημειώνει το χρόνο που 

καταναλώνει για την διεκπεραίωσή της. Τα πλεονεκτήματα του τρόπου αυτού 

συλλογής δεδομένων εντοπίζονται στο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο 

συγκέντρωσης πληροφοριών από μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Τα 

μειονεκτήματα απ’ την άλλη αφορούν θέματα κόστους και χρόνου που 

καταναλώνονται στην προετοιμασία και τη δοκιμή του ερωτηματολογίου. Και 

σ’ αυτή την περίπτωση, όπως και με τις συνεντεύξεις, υπάρχει ο κίνδυνος οι 

απαντήσεις των εργαζομένων να έχουν σημεία υπερβολής, συνειδητά ή 

ασυνείδητα. (Dessler, 2012). 

   Η συλλογή δεδομένων μέσω Διαδικτύου: Πολλές φορές η συλλογή 

δεδομένων σχετικά με την εργασία παρουσιάζει δυσκολίες, όπως στην 

περίπτωση όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Για 

να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός  τέτοιου είδους θέματα χρησιμοποεί το 

διαδίκτυο μέσω του οποίου διανέμει τυποποιημένα ερωτηματολόγια, 

παρέχοντας ταυτόχρονα και οδηγίες για τη συμπλήρωση και επιστροφή τους. 

Το επόμενο βήμα μετά τη συλλογή δεδομένων μέσω διαδικτύου είναι η 

ύπαρξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να 
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συλλέγονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία  αφού τύχουν 

επεξεργασίας, να δώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι το τμήμα 

ανθρώπινων πόρων, σε συνεργασία με το τμήμα πληροφορικής του 

οργανισμού, θα ανεβάσει σε μια τοποθεσία Web ένα ερωτηματολόγιο Α.Θ.Ε 

(εργαλείο) του intranet, καθοδηγώντας τους εργαζόμενους να το 

συμπληρώσουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ένα πρόγραμμα 

λογισμικού αξιολογεί τις απαντήσεις και συνοψίζει τα χαρακτηριστικά της 

θέσης εργασίας με τη χρήση τυποποιημένων χαρακτήρων που μπορούν να 

γενικευθούν σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες θέσεων εργασίας. Το 

διαδίκτυο ως βάση συλλογής δεδομένων θέσεων εργασίας απαιτεί λιγότερο 

χρόνο σε σχέση με τις άλλες μεθόδους, όπως η συνέντευξη πρόσωπο με 

πρόσωπο και η άμεση παρατήρηση. 

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους συλλογής δεδομένων υπάρχουν και άλλες, 

όπως οι διασκέψεις, η συλλογή τους με τη χρήση οπτικού & ηχητικού εξοπλισμού, η 

επανεξέταση σχετικών αρχείων του Οργανισμού, η ανασκόπηση εσωτερικής και 

εξωτερικής βιβλιογραφίας (εγχειρίδια εκπαίδευσης καθώς και προηγούμενες αναλύσεις 

θέσεων εργασίας), η μελέτη του σχεδιασμού και των προδιαγραφών του εξοπλισμού 

και τέλος η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας από τον ίδιο τον αναλυτή (Brannick & 

Levine, 2002). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στον αναλυτή να έρθει σε επαφή με τις 

φυσικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές απαιτήσεις της εργασίας. Αυτή η μέθοδος 

είναι κατάλληλη για να συλλέξει κάποιος δεδομένα σε σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα. Ωστόσο, δεν ενδείκνυται για θέσεις εργασίας που απαιτούν εκτεταμένη 

εκπαίδευση ή είναι επικίνδυνες στην εκτέλεση. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τόσο η χρήση δομημένων 

ερωτηματολογίων όσο και οι λίστες ελέγχου είναι πιο αποτελεσματικές, επειδή 

αποτελούν γρήγορους και ανέξοδους τρόπους για να συλλέξει κάποιος πληροφορίες για 

μια θέση εργασίας. 

Παρά το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια και οι λίστες ελέγχου παρέχουν στον 

εργοδότη μια απλουστευμένη μέθοδο στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών Α.Θ.Ε, το 

ερωτηματολόγιο πρέπει να είναι εξαιρετικά λεπτομερές και ολοκληρωμένο, έτσι ώστε 

τα πολύτιμα δεδομένα που εμπεριέχει να μην χαθούν. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, 

τα ερωτηματολόγια είναι πιο διαχειρίσιμα, αλλά πιο χρονοβόρα και δαπανηρά να 

αναπτυχθούν. Στρατηγικά, οι αναλυτές θα επιλέξουν τις μεθόδους συλλογής δεδομένων 
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που δεν απαιτούν πολλή εργασία και δαπάνες, αν το περιεχόμενο της εργασίας αλλάζει 

συχνά. Μια άλλη επιλογή μπορεί να είναι η υιοθέτηση ενός υπάρχοντος δομημένου 

ερωτηματολογίου.  

Σύμφωνα με τους Sanchez and Levine (2000), οι τρέχουσες μεθοδολογίες 

συλλογής δεδομένων που βασίζονται σε συνεντεύξεις και παρατηρήσεις έχουν επικριθεί 

για το χρόνο, τους πόρους και τις απαιτήσεις που απαιτούν από  τις οργανώσεις και 

τους εργαζόμενους. Επιπλέον πιστεύουν ότι το σημερινό δυναμικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον έχει δημιουργήσει τέτοιες εργασιακές συνθήκες όπου οι παραδοσιακές 

μεθοδολογίες ανάλυσης θέσεων εργασίας δεν επαρκούν για δύο λόγους και 

συγκεκριμένα: 1) η άντληση πληροφοριών, όσον αφορά την ανάλυση θέσεων εργασίας, 

δεν είναι εύκολη και γρήγορα προσαρμόσιμη στις ταχείες αλλαγές που συντελούνται 

τόσο στην εργασία όσο και στους  οργανισμούς  2) αντιμετωπίζονται ως άκαμπτες και 

αργές, κατά την αρχική συλλογή δεδομένων και την συνεχή ενημέρωση. Για το λόγο 

αυτό πολλές φορές κρίνεται σκόπιμη η χρήση συνδυασμού τεχνικών και όχι η 

μονοδιάστατη προσέγγισή του θέματος (Sanchez & Levine, 1994). 

2.2.3   Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων Θέσης Εργασίας 

Σύμφωνα με τους Brannick et al. (2007), τρεις είναι οι επικρατέστερες μέθοδοι 

Α.Θ.Ε: α) η προσανατολισμένη στην εργασία, β) η προσανατολισμένη στον εργαζόμενο 

και γ) η υβριδική. 

α)     Η μέθοδος προσανατολισμένη στον εργαζόμενο 

Η μέθοδος αυτή  εξετάζει τη διαδικασία ανάλυσης της εργασίας από την πλευρά 

του εργαζομένου και περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από αυτούς για 

να εκτελέσουν την εργασία. Η συγκεκριμένη μέθοδος επικεντρώνεται στο να ταιριάξει 

τα κατάλληλα ανθρώπινα χαρακτηριστικά με την υλοποίηση των καθηκόντων της 

θέσης εργασίας. Αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά κατατάσσονται σε τέσσερις 

κατηγορίες που είναι: οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες και άλλα χαρακτηριστικά 

όπως παράγοντες προσωπικότητας. (K.S.A). Τρεις τεχνικές είναι οι πιο διαδεδομένες: 

1) η τεχνική των στοιχείων εργασίας (J.E.M), 2) η τεχνική του ερωτηματολογίου για 

την ανάλυση θέσης απασχόλησης (P.A.Q), 3) το σύστημα ανάλυσης θέσεων εργασίας 

Fleishman (F.J.A.S). 

1) Η τεχνική των στοιχείων εργασίας (J.E.M) επικεντρώνεται στη γνώση, τις 

δεξιότητες, τις ικανότητες και τα άλλα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για 

την εκτέλεση της εργασίας και το βαθμό της σημασίας τους για την επιλογή ή 
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την κατάρτιση προσωπικού (Brannick & Levine, 2002).Τα στοιχεία καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών, 

ψυχοκινητικών και τις συνήθειες εργασίας. 

2)  Η τεχνική του ερωτηματολογίου για την ανάλυση θέσης απασχόλησης 

(P.A.Q) περιέχει γενικά περιγράμματα και αποσκοπεί στην περιγραφή του 

βασικού χαρακτήρα των θέσεων εργασίας. Από την τεχνική συμπεραίνεται ότι 

το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση 

της εργασίας. Πρόκειται για ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που μπορεί να 

συμπληρωθεί από κάποιον που γνωρίζει τη θέση που θα αναλύσει (Dessler, 

2012).  Οι απαντήσεις του αναλύονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την επιλογή και την αξιολόγηση της θέσης εργασίας (Brannick & Levine, 

2002) καθώς και του μισθολογικού επιπέδου της κάθε θέσης (Dessler, 2012). 

Το P.A.Q είναι ένα εργαλείο - ερωτηματολόγιο ανάλυσης θέσεων εργασίας 

που περιέχει 194 διαφορετικά στοιχεία και οργανώνεται σε έξι ενότητες: 1. 

Εισόδου: Ενημέρωση για το πού και πώς ένας εργαζόμενος παίρνει τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 2. Νοητικές 

διαδικασίες: η λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός και η επεξεργασία 

πληροφοριών-δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην εκτέλεση της εργασίας. 

3. Εξόδου εργασίας: Οι φυσικές δραστηριότητες, εργαλεία και συσκευές που 

χρησιμοποιούνται από τον εργαζόμενο για να εκτελέσει την εργασία. 4. 

Σχέσεις με άλλα πρόσωπα: Οι σχέσεις με άλλους ανθρώπους που απαιτούνται 

κατά την εκτέλεση της εργασίας. 5. Πλαίσιο εργασίας: Τα φυσικά και 

κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία εκτελείται το έργο. 6. Άλλα 

χαρακτηριστικά ή άλλες δραστηριότητες, συνθήκες που σχετίζονται με την 

εργασία (Gomez-Mejia et al., 2012). Κάθε στοιχείο αξιολογείται σε έξι 

κλίμακες που περιλαμβάνουν α) το βαθμό χρήσης, β) την ποσότητα χρόνου  γ) 

τη σημασία της εργασίας δ) την πιθανότητα εμφάνισης ε) την εφαρμοσιμότητα 

και στ) τον ειδικό κώδικα αξιολόγησης (Noe et al., 2006). Με τη βοήθεια ενός 

πληροφοριακού συστήματος, τ’ αποτελέσματα από ένα συμπληρωμένο P.A.Q 

επεξεργάζονται και αναλύονται, προκειμένου να προκύψει μια βαθμολογία για 

την εργασία και το προφίλ των χαρακτηριστικών της. Αν και η συγκεκριμένη 

μέθοδος θεωρείται από τις πιο αποτελεσματικές στην Α.Θ.Ε. (Mondy & 

Mondy, 2011), εντούτοις έχει επικρηθεί για δυο λόγους. Ο πρώτος αφορά τη 

δυσκολία συμπλήρωσης του εντύπου, αφού ο εργαζόμενος πρέπει να είναι 

τουλάχιστον κάτοχος πτυχίου ανωτέρας εκπαίδευσης, ενώ ο δεύτερος λόγος 
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εντοπίζεται στη δυσκολία ανάπτυξης συγκεκριμένων περιγραφών θέσεων 

εργασίας ή τον επανασχεδιασμό τους, λόγω της τυποποιημένης μορφής 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις  εργασίες (Noe 

et al., 2006). 

3)  Το F.J.A.S αποτελεί μια τεχνική που παρέχει πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά του εργαζομένου μέσα από ένα σύστημα ταξινόμησης 52 

ικανοτήτων (γνωστικών, ψυχοκινητικών, φυσικών και αισθητηριακών) που 

αναπτύσσεται σε κλίμακα επτά βαθμών (Noe et al., 2006). Οι Fleishman and 

Reilly (1992), αναλύουν τη ταξινόμηση αυτή δίνοντας μία ολοκληρωμένη 

περιγραφή για κάθε ικανότητα. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την επιλογή προσωπικού, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης  θέσεων 

εργασίας που έχουν παρόμοιες απαιτήσεις ικανοτήτων (Brannick & Levine, 

2002). 

β)      Μέθοδος προσανατολισμένη  στην εργασία.  

Η μέθοδος αυτή που αναφέρεται και ως μέθοδος προσανατολισμένη στα 

καθήκοντα (Cornelius, Carron, & Collins, 1979), επικεντρώνεται κυρίως στο τι κάνει ο 

εργαζόμενος και περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις, τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τo 

πλαίσιο της εργασίας. Σκοπός της μεθόδου είναι να δώσει τη δυνατότητα στον αναλυτή 

να καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο εργαζόμενος στη δουλειά του κι αφού το καταγράψει, 

να το γνωστοποιήσει. Η μέθοδος αυτή επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί με τέσσερεις 

τεχνικές, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο θα πετύχουν το 

παραπάνω σκοπό, αλλά και στη σύνταξη της περιγραφής εργασίας. Οι τεχνικές αυτές 

είναι οι εξής: 

1)  Μελέτη της κίνησης και του χρόνου εργασίας (Time and Motion Study). 

Στη περίπτωση αυτή ο αναλυτής  αναφέρεται σε ένα μεγάλο αριθμό 

εξειδικευμένων τεχνικών που συνήθως έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας ή της αποδοτικότητας της εργασίας και συναντάται πιο 

συχνά στη βιομηχανική παραγωγή και στις κατασκευαστικές εταιρίες 

(Brannick & Levine, 2002, σελ. 26). Η μελέτη του χρόνου εστιάζει κυρίως στο 

να ανακαλύψει πόσος χρόνος χρειάζεται για την υλοποίηση ενός καθήκοντος, 

ενώ η μελέτη της κίνησης εστιάζει στο να ανακλύψει τις σωματικές κινήσεις 

που κάνει ο εργαζόμενος προκειμένου να ολοκληρώσει μια εργασιακή του 

υποχρέωση (Brannick & Levine, 2002). Η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητα βελτιώνεται στην περίπτωση της μελέτης της κίνησης και του 
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χρόνου εργασίας μέσα από μια σκόπιμη διαδικασία σχεδιασμού που μπορεί να 

περιλαμβάνει την απλοποίηση των διαδικασιών, το πλαίσιο εργασίας, τα 

εργαλεία που ενσωματώνονται στην εργασία ή τα προϊόντα που παράγονται. Η 

μελέτη της κίνησης και του χρόνου εργασίας, παρόλο που έχει ως σκοπό να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της εργασίας, 

εντούτοις έχει κατακριθεί ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιεί έχουν σχεδιαστεί 

για τη βελτίωση της παραγωγικότητας χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον 

ανθρώπινο παράγοντα (Brannick & Levine, 2002). 

2)  Λειτουργική Ανάλυση εργασίας (F.J.A). Η  τεχνική αυτή αναφέρεται στις 

πληροφορίες που προκύπτουν από την υλοποίηση των καθηκόντων μια θέσης 

εργασίας και κυρίως σε σχέση με τα δεδομένα, τους ανθρώπους και τις 

δραστηριότητες (Brannick et al., 2007). Πρόκειται για ένα σύστημα 

ιεράρχησης λειτουργιών, όπου μετριέται η πολυπλοκότητά τους σε σχέση με 

τις παραπάνω κατηγορίες. Η FJA τεχνική, η οποία προσπαθεί να ταξινομήσει 

τις θέσεις εργασίας με βάση το τι κάνει ο εργαζόμενος  σε σχέση με τα 

δεδομένα, τους ανθρώπους και τα πράγματα, χωρίζεται σε δύο πολύ σχετικές 

μεταξύ τους μεθόδους: α) τη μέθοδο του Αμερικανικού Υπουργείου Εργασίας 

(U.S. Department Of Labor-DOL) και β) τη Fine’s FJA μέθοδο. Τ΄ 

αποτελέσματα των λειτουργικών αναλύσεων θέσεων εργασίας δημοσιεύονται 

από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ στο λεξικό των Επαγγελματικών 

Τίτλων (Dictionary of Occupational Titles (DOT).
1
 Είναι μια τεχνική που 

χρησιμοποιείται στο δημόσιο τομέα και υλοποιείται με συνέντευξη ή 

ερωτηματολόγιο (Fine, 1992). 

3)  Καταγραφή της ανάλυσης καθηκόντων (Task inventories). Η μέθοδος 

αυτή περιλαμβάνει τη διαδικασία του εντοπισμού και της καταγραφής των 

καθηκόντων μιας θέσης εργασίας. Σκοπό έχει τον προσδιορισμό των γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων (K.S.As) που θα πρέπει να κατέχει κάποιος 

προκειμένου να εκτελέσει μια εργασία με επιτυχία και περιλαμβάνει τρία 

στάδια: (1) τη συνέντευξη  (2) την έρευνα και (3) τη δημιουργία μιας εργασίας 

με μήτρα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (Gomez-Mejia et al., 2012). Οι 

συνεντεύξεις, που διεξάγονται τόσο με τους εργαζόμενους που κατέχουν 

σήμερα τη θέση εργασίας, όσο και με τους διευθυντές, έχουν ως σκοπό τη 

                                                           
1
  U.S. Department of Labor, (1991). Dictionary of occupational titles (4th ed.). Washington, DC: U.S. 

Government Printing Office. 
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δημιουργία περιγραφών των επιμέρους εργασιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην έρευνα κατάλογου καθηκόντων. Το επόμενο στάδιο 

περιλαμβάνει την έρευνα που κάνει ο αναλυτής - αποτελείται από δηλώσεις 

καθηκόντων και κλίμακες αξιολόγησης - με την οποία ζητά από τους 

ερωτηθέντες - εργαζόμενους να βαθμολογήσουν κάθε καθήκον ως προς 

κάποιες διαστάσεις. Συγκεκριμένα μετρά τη ποσότητα του χρόνου που 

καταναλώνεται για κάποιο καθήκον, τη συχνότητα της εκτέλεσής του, τη 

σημασία του και τη σχετική δυσκολία για την εκμάθησή του σε εύλογο 

χρονικό διάστημα (Gomez-Mejia et al., 2012; Noe et al., 2006). Το τελικό 

στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας μήτρας γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός σημαντικότητάς τους για 

την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε καθήκοντος. Την παραπάνω διαδικασία 

βοηθούν σημαντικά δύο πληροφοριακά συστήματα: 1) το ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα επαγγελματικής ανάλυσης δεδομένων (CODAP) και 2) το 

σύστημα έρευνας για την απόδοση της εργασίας (WPSS). Τα πλεονεκτήματα 

της μεθόδου είναι δύο. Αφενός μεν αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση για 

την ανάλυση των καθηκόντων για μια συγκεκριμένη περίπτωση και αφετέρου 

χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες ερωτηματολόγιο. Οι 

διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική αυτή για να 

αναπτύξουν περιγραφές θέσεων εργασίας, έντυπα αξιολόγησης των επιδόσεων, 

καθώς και σχέδια διαγωνισμών επιλογής προσωπικού (Noe et al., 2006; 

Gomez-Mejia et al., 2012). 

4)  Η τεχνική των κρίσιμων Περιστατικών (Critical Incident Technique-

C.I.T). Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε επιστημονικά από τον Flanagan (1954) 

και χρησιμοποιήθηκε από την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σε διάφορα 

προγράμματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Brannick et al., 

2007). Σύμφωνα με τον Flanagan, (1954), η τεχνική των κρίσιμων 

περιστατικών χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της συμπεριφοράς στις 

περιγραφές των θέσεων εργασίας. Ο ίδιος σημειώνει ότι σε κάθε κρίσιμο 

περιστατικό χρειάζεται να περιλαμβάνονται οι παρακάτω πληροφορίες: α) 

δήλωση του πλαισίου, του περιστατικού  δηλαδή που οδήγησε στη 

συμπεριφορά, το πρόβλημα ή την ευκαιρία που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος 

β) η ίδια συμπεριφορά του εργαζόμενου γ) οι συνέπειες της συμπεριφοράς του 

(Brannick et al., 2007). Ο αναλυτής θα πρέπει μέσα από τη διαδικασία της 
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συνέντευξης με τον εργαζόμενο, του οποίου η θέση αναλύεται, να εντοπίσει 

κρίσιμα γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

εργασίας του και είχαν θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, εξαιρετική ή μειωμένη 

απόδοση. Η πρώτη περίπτωση μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και 

καλή πρακτική. Η άλλη περίπτωση πρέπει να τύχει περαιτέρω έρευνας και 

ανάλυσης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι δεν έχει γίνει σωστά. Η τεχνική των 

κρίσιμων περιστατικών παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή της συμπεριφοράς 

των θέσεων εργασίας. Συχνά χρησιμοποιείται για θέματα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού, όπως τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης, των 

προγραμμάτων κατάρτισης καθώς και τη βάση για την ανάπτυξη 

συμπεριφορικών ερωτήσεων κατά την συνέντευξη επιλογής προσωπικού 

(Gomez-Mejia et al., 2012). 

γ)      Υβριδική Μέθοδος (Hybrid Methods) 

 Σύμφωνα με τους Brannick & Levine, (2002) υβριδική ονομάζεται η μέθοδος που 

συνδυάζει χαρακτηριστικά από  δύο ή περισσότερες από τις μεθόδους Α.Θ.Ε. Ενα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα υβριδικής μεθόδου είναι το Δίκτυο Εργασιακής 

Πληροφόρησης (O*net)
2
. Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ θέλοντας να 

αντικαταστήσει το απαρχαιωμένο και ξεπερασμένο Λεξικό Επαγγελματικών Τίτλων 

(DOT) ανέπτυξε το O*net. Το DOT επινοήθηκε το 1930 από το Υπουργείο Εργασίας 

των ΗΠΑ και αποτέλεσε μια εγκυκλοπαιδική πηγή περιγραφών θέσεων εργασίας για 

περισσότερα από 9000 επαγγέλματα, ενώ η τελευταία έκδοσή του ήταν το 1991 

(Brannick & Levine, 2002). Τι είναι όμως αυτό το δίκτυο και ποιες ανάγκες θέλησε να 

καλύψει; Ο Οργανισμός δρα και λειτουργεί σ’ ένα εντελώς ευμετάβλητο και με 

συνεχόμενες αλλαγές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό το γεγονός επηρεάζει τις 

λειτουργίες του πολλαπλώς. Αλλαγές συντελούνται τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο 

και στις θέσεις εργασίας. Αναπόφευκτα γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Ο Οργανισμός 

είναι αρκετά ευέλικτος προκειμένου να ενσωματώσει στη λειτουργία του τα νέα 

δεδομένα; Η ροή των πληροφοριών είναι συνεχόμενη και ανεξάντλητη; Μπορεί όλο 

αυτό το σύνολο δεδομένων να δώσει την πληροφορία που χρειάζεται ο Οργανισμός 

έγκαιρα και έγκυρα; Πότε και με ποιο τρόπο θα πρέπει να αλλάζουν και να 

προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα οι θέσεις εργασίας;  

 Όπως είδαμε οι περιγραφές αποτελούνται από ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. 

Η  διαχείρισή τους αποτελεί πρόκληση. Εδώ η τεχνολογία παίζει κομβικό ρόλο με την 

                                                           
2
 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.onetonline.org/ 

https://www.onetonline.org/
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καταγραφή, την επεξεργασία δεδομένων και την παραγωγή έγκαιρης και έγκυρης 

πληροφόρησης. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, αν σκεφτούμε ότι 

έχουμε περάσει από την εποχή του “data worker” στην εποχή του “knowledge worker”. 

Μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον, η ανάγκη δημιουργίας ενός πληροφοριακού 

συστήματος το οποίο θα ενσωμάτωνε όλες τις παραπάνω δυνατότητες και πάνω απ όλα 

θα αποτελούσε μια κοινή γλώσσα όσον αφορά το περιεχόμενο και το περιβάλλον των 

θέσεων εργασίας ήταν κάτι παραπάνω από απαίτηση. Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί 

το O*net. Το Τμήμα Εργασίας αναγνώρισε τους περιορισμούς του D.O.T, μιας και είχε 

ξεπεραστεί λόγω των εξελίξεων αλλά και της μονόπλευρης προσέγγισής του σε 

αναλύσεις θέσεων εργασίας που ήταν προσανατολισμένες στην εργασία και όχι στον 

εργαζόμενο. Το O*net, το οποίο τελικά αντικαθιστά το 1998 το D.O.T, παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την 

εργασία και τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της εργασίας (Gomez-Mejia et al., 2012; Reiter - Palmon, Brown, Sandall, 

Buboltz & Nimbs, 2006). Οι πληροφορίες στο O*net καλύπτουν περισσότερα από 950 

επαγγέλματα και βασίζονται στο Πρότυπο Επαγγελματικής ταξινόμησης (S.O.C) που 

αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση (Mathis & Jackson, 2008).  

 Συγκεκριμένα, το O*net είναι μια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τα 

χαρακτηριστικά των εργαζομένων  και τα χαρακτηριστικά της εργασίας. Από κοινού 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν αφενός τις θέσεις εργασίας και 

αφετέρου τις δεξιότητες που θα χρειαστεί να εκτελέσουν οι εργαζόμενοι (βλ. 

παράρτημα Α2). Το O*net παρέχει το πλαίσιο συγκέντρωσης πολλαπλών δεικτών και 

πληροφοριών ανάλυσης εργασίας, όπως τα καθήκοντα, οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι 

γνώσεις, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά (Reiter- Palmon et al., 2006). 

Είναι μόνο αυτές όμως oι μοναδικές μέθοδοι ανάλυσης εργασίας που 

προαναφέρθηκαν; Σύμφωνα με τον Dessler, (2012) μια άλλή προσέγγιση στο τρόπο 

ανάλυσης της θέσης εργασίας είναι αυτή που έχει ως βάση τις ικανότητες (competency 

– based job analysis). Η μέθοδος αυτή εστιάζει στις ικανότητές του εργαζόμενου, σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή που επικεντρώνεται στην ίδια την εργασία. Με τον τρόπο 

αυτό δεν δίνεται έμφαση σε συγκεκριμένα καθήκοντα αλλά σε ικανότητες και 

προσόντα που απαιτούνται σε θέσεις με ευρείες αρμοδιότητες. Η Α.Θ.Ε με βάση τις 

ικανότητες αποδίδει, εφόσον συνδυαστεί και με ένα σύστημα αμοιβών που να 

επιβραβεύει τη βελτίωση των δεξιοτήτων.  
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2.2.4   Ελληνική πραγματικότητα και Α.Θ.Ε. 

Προηγουμένως αναφερθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο η Δημόσια Διοίκηση στις 

Η.Π.Α έχει οργανωθεί και υποστηρίζει θέματα που αφορούν την Α.Θ.Ε. τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα με τη χρήση του Ο*net. Τι συμβαίνει όμως στην 

Ελλάδα; Υπήρξε κάποια ανάλογη πρωτοβουλία σε αντίστοιχα θέματα; Θα μπορούσε να 

υιοθετηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο μια αντίστοιχη διαδικασία ως καλή πρακτική; 

Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες έχουν εισαγάγει 

ανάλογες διαδικασίες μεταφέροντας τεχνογνωσία από τις μητρικές εταιρίες που έχουν 

αναπτύξει σχετικές διαδικασίες. Άλλες πάλι προσλαμβάνουν εξειδικευμένους 

συμβούλους σε ανάλογα θέματα.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταθούμε και ν΄ αναφέρουμε την πρώτη 

οργανωμένη προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης υλοποίησης διαδικασίας για τον 

σχεδιασμό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση. 

Πρόκειται για τη πρωτοβουλία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επί θητείας του Υπουργού Αντώνη Μανιτάκη
3
. Σε 

εισαγωγικό σημείωμα του ιδίου σε οδηγό που διένειμε το Υπουργείο (2013), προς τους 

Δημόσιους Οργανισμούς για το σχεδιασμό περιγραμμάτων εργασίας αναφέρει ότι α) τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας θα επιφέρουν πολλαπλές ωφέλειες στην ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στα 

παραγόμενα αποτελέσματα και στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, β) τα 

περιγράμματα των θέσεων εργασίας δεν αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά μια 

καινοτομία. Κλείνοντας αναφέρει ότι στόχος του οδηγού αποτελεί o προσδιορισμός των 

θέσεων και των καθηκόντων που αντιστοιχούν σε αυτές, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

ορθολογική τους στελέχωση. Στο συγκεκριμένο οδηγό περιλαμβάνεται ερωτηματολόγιο 

Α.Θ.Ε (τύπου PAQ) από το οποίο προκύπτουν όλες εκείνες οι πληροφορίες που θα 

οδηγήσουν στη σύνταξη περιγραμμάτων με συμπληρωμένα παραδείγματα.  

Η προσπάθεια αυτή, αν και είχε ριζοσπαστικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά, 

τελικά δεν είχε κάποιο γενικευμένο αποτέλεσμα, παρά μόνο κάποιες σποραδικές και 

μεμονωμένες πρωτοβουλίες Οργανισμών που προχώρησαν σε διαδικασίες  ορισμού 

περιγραμμάτων θέσεων εργασίας,  όπως η Περιφέρεια Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/ 29-12-

                                                           
3
 Ανακτήθηκε από: http://www.minadmin.gov.gr/wp-ontent/uploads/20130508_odhgos_sxed_perigr.pdf 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-ontent/uploads/20130508_odhgos_sxed_perigr.pdf
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2016) αλλά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης (υπ΄ αριθμ. 16/12-1-2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου). Να σημειωθεί ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις δεν υπάρχει 

αναφορά στο καθορισμό ελάχιστων προτύπων επιδόσεων, καταδεικνύοντας έτσι την 

παντελή έλλειψη υλοποίησης από πλευράς των οργανισμών διαδικασιών στοχοθεσίας. 

  Στη συνέχεια ψηφίζεται ο Νόμος για τη κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων 

(Ν. 4440/2016), (ΦΕΚ Α’ 224/02.12.2016) με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 

(Ε.Σ.Κ) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση», όπου στο άρθρο 4 ρητά 

αναφέρονται τα εξής ¨….Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή 

των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη 

κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω 

στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16.¨ . Για την 

επίσπευση των διαδικασιών μάλιστα έχει σταλεί το από 7/6/2017 Α.Π: 

ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/162/οικ.18302 σχετικό κατ’ επείγον έγγραφο, το οποίο αναφέρει: ¨Σε 

συνέχεια ....  παρακαλούμε την άμεση  ενίσχυση των υφισταμένων ομάδων εργασίας, για 

την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, με περισσότερα μέλη, καθώς και για 

την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των όσων από τον Οκτώβριο του 2016 έχουν 

ορισθεί και ήδη εργάζονται συστηματικά για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος, 

προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προκύπτει από την ως άνω δέσμευση. 

Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θέλει να δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνταξη των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας ως μια από τις 

βασικές προϋποθέσεις για τη στελέχωση των οργανισμών. Η Δημόσια Διοίκηση λοιπόν 

συνεχίζει να ταλανίζεται σε ατέρμονες και αδιέξοδες διαδικασίες και πρακτικές, μη 

μπορώντας μέχρι στιγμής να διαδραματίσει το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει. Ενός 

σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους, έτοιμου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 

των καιρών. 

2.3  Στελέχωση 

Η στελέχωση αποτελεί μια από τις βασικές και ουσιαστικές διαδικασίες του 

τμήματος της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων. Αφορά την προσέλκυση ατόμων, 

την οργάνωση και την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας προς άμεσο όφελος του 

οργανισμού, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί τμήμα του  σχεδιασμού για τη 

μελλοντική κάλυψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό (Brannick et al., 2007). Η 

στελέχωση έπεται δύο διαδικασιών: του σχεδιασμού και του προγραμματισμού του 

https://www.forin.gr/laws/law/3550/nomos-4440-2016#!/?article=4&bn=1
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ανθρώπινου δυναμικού. Οι αλλαγές στο τρόπο παραγωγής νέων προϊόντων ή παροχής 

νέων υπηρεσιών, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ο επανασχεδιασμός διαδικασιών, η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αναγκαιότητα για νέες αρμοδιότητες και η 

ανακατανομή των παλαιών, καθώς και η αλλαγή νομοθεσίας είναι μερικές από τις 

αιτίες που ενεργοποιούν τη διαδικασία της στελέχωσης. 

 Ενώ κάποιοι θα αντιμετώπιζαν το συγκεκριμένο θέμα με προβληματισμό, άλλοι 

θα το έβλεπαν ως πρόκληση και ταυτόχρονα ως ευκαιρία. Ως πρόβλημα 

αντιμετωπίζεται αρκετά συχνά από τους οργανισμούς που δεν έχουν δομημένη και 

τυποποιημένη τη διαδικασία στελέχωσης. Πολλές φορές αντιμετωπίζουν εμπόδια από 

τη δομή τους και τη νομοθεσία που τους διέπει και συχνά δεν έχουν διαθέσιμους 

πόρους για να υποστηρίξουν όλη τη διαδικασία στελέχωσης ή ακόμη και μέρος αυτής, 

όπως είναι η επιλογή προσωπικού. Πρόκληση αποτελεί για τον οργανισμό ο τρόπος με 

τον οποίο θα προσελκύσει, εντοπίσει και επιλέξει το κατάλληλο άτομο για τη 

συγκεκριμένη θέση εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη πληροφοριών 

μέσω της ανάλυσης, των περιγραφών, αλλά και των προδιαγραφών θέσεων εργασίας. Η 

ευκαιρία έγκειται στο ότι με τη σωστή επιλογή ο οργανισμός θα αποκτήσει συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην 

στελέχωση και στα βασικά στοιχεία της, με έμφαση στις μεθόδους επιλογής και τις 

διαστάσεις τους. 

Ο οργανισμός, έχοντας καθορίσει τα κριτήρια και τα μέτρα επιλογής και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία πρόσληψης έχει οδηγήσει στην επιλογή πολλών  

υποψηφίων, προχωρά στην επόμενη δραστηριότητα που είναι η μείωση του αριθμού 

των υποψηφίων σε διαχειρίσιμο αριθμό. Οι μέθοδοι επιλογής που χρησιμοποιούνται για 

τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας χωρίζονται συνήθως σε τρία στάδια: πρώιμο, 

μεσαίο και τελευταίο στάδιο (Katou & Budhwar, 2014).  

2.3.1   Μέθοδοι επιλογής σε πρώιμο στάδιο  

Όπως ήδη αναφέραμε, ο οργανισμός, μέσω της διαδικασίας της προσέλκυσης, 

επιδιώκει να εντοπίσει ικανό αριθμό υποψήφιων με ειδίκευση, προκειμένου να τους 

πείσει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Το 

ενδιαφέρον αυτό, μετουσιώνεται σε πράξη μέσω της κατάθεσης: 1) ενός ειδικού 

εντύπου που καλείται αίτηση,
4
 2) μιας συνοδευτικής επιστολής και 3) ενός βιογραφικού 

                                                           
4
 Ανακτήθηκε από:  http://www.masoutis.gr/Contact/Jobs 

http://www.masoutis.gr/Contact/Jobs
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σημειώματος. Και οι τρεις περιπτώσεις αποτελούν το πρώτο βήμα προκειμένου να 

αρχίσει η διαδικασία της επιλογής των αιτούντων (Dessler, 2012).  

1) Αίτηση  

Σύμφωνα με τους Mathis & Jackson (2008), μια καλά δομημένη αίτηση 

εξυπηρετεί τέσσερις σκοπούς οι οποίοι περιλαμβάνουν: α) την εκδήλωση της επιθυμίας 

του αιτούντος να διεκδικήσει τη θέση εργασίας, β) τη δυνατότητα από πλευράς 

οργανισμού της αποτύπωσης του προφίλ του υποψηφίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, γ) τη δημιουργία ενός αρχείου εργαζόμενων για 

τους αιτούντες που έχουν προσληφθεί και δ) την έρευνα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων. Επιπλέον, με την 

συμπλήρωση της αίτησης, ο οργανισμός αποκτά πληροφόρηση όσον αφορά το επίπεδο 

εκπαίδευσης, την εργασιακή σταθερότητα και την εξέλιξη της καριέρας του υποψηφίου.  

Μπορεί να προβλέψει την δυναμική ως προς την εξέλιξη διάρκειας της θητείας αλλά 

και της απόδοσής του, καθώς και να επιβεβαιώσει τις συστάσεις, αξιολογώντας την 

ειλικρίνεια του εργαζόμενου (Dessler, 2012). Θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλές φορές ο 

υποψήφιος, στην προσπάθεια του να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα επιλογής του από 

τον οργανισμό, καταθέτει ανακριβή στοιχεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής ή 

διαστρεβλωμένη πληροφόρηση. Η αντιμετώπιση του γεγονότος αυτού υπαγορεύει την 

ύπαρξη μιας υπογεγραμμένης δήλωσης, στην οποία ο αιτών δύναται να αναφέρει ότι 

όλες οι πληροφορίες που αυτός ή αυτή επικαλείται σχετικά με το έντυπο της αίτησης 

είναι ακριβή (Fried et al., 2005).(Βλ. παράρτημα Α3). Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο 

οι οργανισμοί να χρησιμοποιούν ένα έντυπο αίτησης για όλες τις θέσεις εργασίας. Αυτό 

όμως δεν εξυπηρετεί, καθώς η εταιρία πρέπει να λάβει διαφορετική πληροφόρηση για 

υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση για την κάλυψη θέσης εργασίας που απαιτεί 

τεχνικές γνώσεις και διαφορετική για τις διοικητικές (Dessler, 2012; Mathis & Jackson, 

2008). Οι φόρμες που δίνονται για συμπλήρωση στους υποψήφιους θα πρέπει να είναι 

καλογραμμένες και σωστά διατυπωμένες, αποφεύγοντας αναφορές σε στοιχεία 

προσωπικών δεδομένων που θα μπορούσαν να εγείρουν νομικά ζητήματα. Τέτοια 

στοιχεία  μπορεί να είναι η ηλικία, το φύλο, η φυλή κι η εθνικότητα του υποψηφίου 

(Gomez-Mejia et al., 2012). Επιπλέον, τα έντυπα θα πρέπει να περιέχουν ειδικές 

παραγράφους που θα προειδοποιούν τους υποψήφίους για την αποποίηση ευθυνών και 

τη νομική προσταία του οργανισμού  (Mathis & Jackson, 2008). Συγκεκριμένα : 
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 το δικαίωμα της λύσης της εργασιακής σύμβασης, τόσο από πλευρά 

εργοδότη όσο κι εργαζομένου ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση ή 

αιτία, με βάση τους  νόμους του κράτους  

 Την άδεια από πλευράς αιτούντα, ο οργανισμός να επικοινωνεί με τους 

προηγούμενους εργοδότες για επιβεβαίωση στοιχείων που αναφέρονται στο 

έντυπο της αίτησης ή το βιογραφικό. 

 Την ενημέρωση των αιτούντων για τις απαιτούμενες δοκιμές  στις οποίες θα 

τους υποβάλει ο οργανισμός, όπως φυσικών εξετάσεων, την χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων τεστ που θα συνεκτιμηθούν στην 

απόφαση για την πρόσληψη. 

 Τη χρονική περίοδο σύμφωνα με την οποία τα έντυπα των αιτήσεων θα είναι 

σε ισχύ και ενεργά. 

 Η πλαστογράφηση των πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει λόγο για σοβαρή 

επίπληξη ή τερματισμό της εργασιακής σχέσης. 

 Σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα 

έντυπα προκειμένου να τηρούν όσα προβλέπει η νομοθεσία (Dessler, 2012). 

2)  Συστατικές επιστολές:  

O οργανισμός, προκειμένου να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο μια 

επιτυχημένη επιλογή, προσπαθεί να συλλέξει με διάφορες μεθόδους πληροφορίες για 

τον υποψήφιο. Επικρατέστερη, όπως θα δούμε εκτενέστερα στη συνέχεια, είναι η 

συνέντευξη, αλλά δεν είναι η μόνη. Πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν είτε από άτομα 

τα οποία γνωρίζουν τον υποψήφιο είτε από πρώην εργοδότες, μέσω συστατικών 

επιστολών. Κατά γενική ομολογία οι συστατικές επιστολές δεν έχουν μεγάλη 

συσχέτιση με την εργασιακή απόδοση γιατί στην πλειονότητά τους είναι θετικές 

(Muchinsky, 1979). Αυτό το φαινόμενο οφείλεται αφενός μεν στο ότι ο υποψήφιος 

επιλέγει το συντάκτη και αφετέρου δε στο ότι υπάρχει ο φόβος από πλευράς συντακτών 

αναφοράς αρνητικών πληροφοριών για τον υποψήφιο, με το ενδεχόμενο αυτός να 

στραφεί εναντίον τους (Noe et al., 2006). Σε κάθε περίπτωση οι αναφορές στις 

συστατικές επιστολές θα πρέπει να ελέγχονται. Η δυνατότητα ελέγχου ανταλλαγής 

πληροφοριών, όσον αφορά τις συστατικές επιστολές υποψηφίων, πρέπει να ακολουθεί 

τρεις κανόνες. Ο πρώτος αφορά το ένομο δικαίωμα που έχει ο νυν εργοδότης να λάβει 
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πληροφορίες για τον υποψήφιο, αφού αυτό σχετίζεται με τη θέση εργασίας. Ο δεύτερος 

αναφέρεται στην υποχρέωση του προηγούμενου εργοδότη να δώσει αληθείς 

πληροφορίες και ο τρίτος να μην αποκαλύπτονται θέματα που άπτονται προσωπικών 

δεδομένων (Brown, 1991). 

3) Βιογραφικό σημείωμα:  

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί ένα τυποποιημένο έντυπο το οποίο 

περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες του 

αιτούντα. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο προσδιορίζει με τρόπο σαφή και 

αποτελεσματικό τις δεξιότητες και τα προσόντα  του ενδιαφερόμενου, προκειμένου ο 

οργανισμός, αφού τα λάβει υπόψη και τα αξιολογήσει, να προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο που είναι η συνέντευξη. Το βιογραφικό θα πρέπει να είναι σύντομο, ακριβές, 

πλήρες και να ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Υπάρχουν πολλές μορφές παρουσίασης 

βιογραφικών, όπως η χρονολογική και η λειτουργική, όμως η πιο διαδεδομένη και 

ευρέως αποδεκτή είναι η ευρωπαϊκή μορφή βιογραφικού (euro pass)
5
. Πολλές φορές το 

βιογραφικό σημείωμα ακολουθείται από συνοδευτική επιστολή η οποία συντάσσεται 

από τον υποψήφιο και ονομάζεται έτσι επειδή το συνοδεύει (Βαξεβανίδου & Ρεκλείτης, 

2008). Επίσης σ΄αυτήν επισυνάπτονται και έγγραφα (προϋπηρεσία, αποδεικτικά 

εκπαίδευσης και κατάρτισης) τα οποία επικαλείται ο αιτών για να ισχυροποιήσει τη 

θέση του, διεκδικώντας με μεγαλύτερες αξιώσεις την πιθανότητα επιλογής του. 

Αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του αιτούντα, ενημερώνοντας τον οργανισμό για το 

ενδιαφέρον του, όσον αφορά την  θέση εργασίας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να 

αναδείξει τα προσόντα και τις δεξιότητες του.  

2.3.2   Μέθοδοι επιλογής σε μεσαίο στάδιο  

 Όπως είδαμε στο πρώιμο στάδιο επιλογής, ο οργανισμός προχωρά στη πρώτη 

επιλογή των υποψηφίων βάσει των τυπικών προσόντων που διαθέτουν, με αποτέλεσμα 

ο αριθμός τους να καταστεί  διαχειρίσιμος. Ο σκοπός των μεθόδων επιλογής στο μέσο 

στάδιο είναι να μειωθεί ακόμη περισσότερο το σύνολο των υποψηφίων που έχει 

προκύψει, προκειμένου να συνταχθεί μια λίστα υποσχόμενων εν δυνάμει υπαλλήλων. 

Στο στάδιο αυτό δίνεται έμφαση στις πτυχές της προσωπικότητάς του ως 

προσδιοριστικού παράγοντα για την απόδοση της εργασίας. Κατά συνέπεια, η έρευνα 

για την προσωπικότητα έχει αναπτύξει εξελιγμένες τεχνικές που βοηθούν τη διαδικασία 

                                                           
5
 Ανακτήθηκε από:  https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae 

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
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επιλογής. Αυτές οι δοκιμές χρησιμοποιούνται από πολλούς οργανισμούς επειδή 

θεωρούνται αξιόπιστες και έγκυρες. Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο δοκιμές: 

1) Τεστ προσωπικότητας   

 Πολλοί παράγοντες είναι αυτοί που επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων ενός 

οργανισμού. Ο πιο καταλυτικός  όλων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Μια εταιρία 

μπορεί να διαθέτει τα καλύτερα μηχανήματα και τον πιο άρτιο εξοπλισμό αλλά να έχει 

πενιχρά αποτελέσματα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι την επιτυχία την κατακτάς μόνο αν 

έχεις φροντίσει να επιλέξεις και να εντάξεις στον οργανισμό το κατάλληλο ανθρώπινο 

δυναμικό στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Μέσα από τη διαδικασία της επιλογής, τα 

στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού επιλέγουν τους καλύτερους και πιο ικανούς 

υποψηφίους, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εντοπίσουν κι εκείνα τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητάς τους  που ταιριάζουν με την φιλοσοφία και την κουλτούρα του 

οργανισμού. Προσωπικότητα είναι ένα μοναδικό μείγμα των επιμέρους ατομικών 

χαρακτηριστικών που μπορούν να επηρεάσουν το πώς ένα άτομο αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον εργασίας του (Mathis & Jackson, 2008). Έτσι αναδεικνύεται ο ρόλος 

εκείνων των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που μπορεί να επηρεάσει ή να 

προσδιορίσει την εργασιακή απόδοση. Για τον λόγο αυτό, ο οργανισμός προχωρά στην 

εφαρμογή δοκιμασιών της προσωπικότητας του υποψηφίου με τις οποίες αξιολογείται η 

δυνατότητα συμβατότητας και προσαρμογής του στον οργανισμό. Τα τεστ 

προσωπικότητας αξιολογούν γνωρίσματα κι ατομικά χαρακτηριστικά εργαζομένων που 

έχουν την τάση να είναι συνεπή και να έχουν διάρκεια στο χρόνο (Gomez-Mejia et al., 

2012). Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στον προσδιορισμό πέντε βασικών διαστάσεων 

που απαρτίζουν την προσωπικότητα (Big Five theory ). Αυτές είναι : α) εξωστρέφεια, 

β) συγκαταβατικότητα, γ) ευσυνειδησία, δ) συναισθηματική σταθερότητα και ε) 

δεκτικότητα σε εμπειρίες. Οι παραπάνω διαστάσεις θεωρούνται χρήσιμες, προκειμένου 

να προβλεφθούν οι διάφοροι τύποι απόδοσης στην εργασία, σε ποικίλα επαγγέλματα 

(Rothstein & Goffin, 2006). Από τους πέντε παράγοντες η ευσυνειδησία, φαίνεται να 

σχετίζεται με τη εργασιακή απόδοση (Barrick & Mount, 1991), ενώ η εγκυρότητα των 

υπολοίπων παραγόντων φαίνεται να εξαρτάται από τη θέση εργασίας, αφού 

προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η ανάλυσή της (Gomez-Mejia et al., 2012). Σε 

συνέχεια των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, τίθεται το ερώτημα, ποιος 

οργανισμός δεν θα ήθελε να επιλέξει έναν ικανό υποψήφιο με αυξημένο τον παράγοντα 

της ευσυνειδησίας; Όμως για μια θέση εξυπηρέτησης κοινού,  μια θέση πρώτης 

γραμμής (front line), εκτός των προσόντων του υποψηφίου, γιατί να μην  αξιολογηθούν 
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και οι διαστάσεις της προσωπικότητας που αφορούν την εξωστρέφεια και την 

προσήνεια; Υπάρχουν πολλοί  τύποι τεστ προσωπικότητας οι οποίοι είναι διαθέσιμοι 

και σε ηλεκτρονική μορφή
6
.  

2) Πνευματική επάρκεια  

  Πολλές εταιρείες σπεύδουν να προσελκύσουν και να προσλάβουν υποψηφίους, 

ανακαλύπτοντας εκ των υστέρων ότι το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να μην είναι και το 

καταλληλότερο για τη θέση εργασίας. Αυτού του είδους οι προσλήψεις καταλήγουν  να 

είναι πολύ δαπανηρές, με αποτέλεσμα οι οργανισμοί να βρίσκονται διαρκώς σε 

αναζήτηση αποτελεσματικών μεθόδων και δοκιμών αξιολόγησης των πραγματικών 

ικανοτήτων των υποψήφιων εργαζομένων. Οι δοκιμές αυτές αφορούν την αξιολόγηση 

των ικανοτήτων και της προσωπικότητας του υποψηφίου. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, δεν έχουν ως σκοπό την αντικατάσταση της διαδικασίας της 

συνέντευξης, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά με την σε 

βάθος συνέντευξη, αλλά και το λεπτομερή έλεγχο αναφορών της αίτησης που καταθέτει 

ο υποψήφιος. Τα τεστ για την αξιολόγηση της ικανότητας βαθμολογούν ένα μεγάλο 

φάσμα δυνατοτήτων, που περιλαμβάνει λεκτικές, ποιοτικές, καθώς και δεξιότητες 

αντίληψης. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό βασικών 

υποψηφίων, αξιολογώντας τη γνώση, τη χρήση ορολογίας των εννοιών, την ευχέρεια 

λεξιλογίου, προσανατολισμού στο χώρο, την κατανόηση, την νοητική ικανότητα και 

την εννοιολογική συλλογιστική (Mathis & Jackson, 2008). Σύμφωνα με τους Gomez-

Mejia, Balkin, and Cardy (2012), στις δοκιμασίες αυτές, συμπεριλαμβάνονται τεστ 

αξιολόγησης, είτε της γνωστικής ικανότητας με έμφαση σε ένα συγκεκριμένο τομέα, 

όπως τα μαθηματικά, είτε γενικής γνωστικής ικανότητας του υποψηφίου, όπου 

μετριέται η γενική ευφυΐα, υποδηλώνοντας την ικανότητά του να μαθαίνει περισσότερα 

πράγματα πιο γρήγορα, καθώς και να προσαρμόζεται άμεσα σε μεταβαλλόμενες 

συνθήκες. Πολλές φορές, εκτός των γνωστικών τεστ, διαπιστώνεται η ανάγκη για τη 

μέτρηση των φυσικών ικανοτήτων ενός ατόμου σε θέματα όπως η δύναμη, η αντοχή 

και η μυϊκή κίνηση, όταν οι απαιτήσεις της εργασίας το επιβάλλουν (Mathis & Jackson, 

2008).  

 

                                                           
6
 Ανακτήθηκε από : http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp 

 

http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp
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2.3.3   Μέθοδοι επιλογής σε τελευταίο στάδιο  

             Έχοντας καταρτίσει ο οργανισμός μια λίστα υποψηφίων, ο σκοπός των 

μεθόδων επιλογής στο τελευταίο στάδιο είναι η αξιολόγηση να επικεντρωθεί σ΄ έναν 

πολύ μικρό αριθμό ταλαντούχων υποψηφίων από τον οποίο θα ληφθεί κι η τελική 

απόφαση πρόσληψης. Οι συνήθεις μέθοδοι είναι οι εξής: 

1) Τεστ δείγματος εργασίας 

 Η δοκιμασία αυτή έχει σκοπό να μεταφέρει τον υποψήφιο σε μια εικονική 

πραγματικότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει θέματα καθημερινότητας του κατόχου 

της θέσης εργασίας, κυρίως διαχειριστών. Τα θέματα αυτά μπορεί να αφορούν την 

λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση κρίσεων, τον προγραμματισμό εργασιών και τον 

καθορισμό διαδικασιών. Επιχειρείται μια προσομοίωση της θέσης εργασίας  σε μικρή 

κλίμακα, όπου με την εφαρμογή υποθετικής “διαχείρισης’’, οι υποψήφιοι καλούνται να 

διαχειριστούν προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ήδη κατέχοντες τη 

θέση εργασίας (Noe et al., 2006). Επιπλέον, η μέθοδος αυτή έχει ενδεχομενικό 

χαρακτήρα, αφού η εφαρμογή της αφορά ξεχωριστά την κάθε θέση εργασίας και άρα 

δεν μπορεί να υπάρξει γενίκευσή της, κάτι που συνεπάγεται και αυξημένο κόστος. Με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί πολλές on line εφαρμογές που 

διευκολύνουν την χρήση της. Το γεγονός ότι η διαδικασία γίνεται βάσει κριτηρίων 

αλλά και ο εμφανής παραλληλισμός με τη θέση εργασίας προσδίδουν στη μέθοδο αυτή 

μεγάλη αξιοπιστία (Nicholson, 2000). 

2) Κέντρα αξιολόγησης 

 Ως όρος δεν αντιπροσωπεύει υποχρεωτικά μια χωροταξική οριοθέτηση, αλλά 

μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων και εικονικών καθηκόντων που καλούνται 

να εκτελέσουν οι υποψήφιοι, προκειμένου ο παρατηρητής να βαθμολογήσει την 

απόδοσή τους, όσον αφορά τις διοικητικές δεξιότητες και ικανότητες (Gomez-Mejia et 

al., 2012). Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν για την επιλογή 

διευθυντικών στελεχών (Noe et al., 2006), αφού φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική 

τεχνική αξιολόγησης ηγετικών ικανοτήτων (Brownell, 2005). Τα τεστ αξιολόγησης 

διαρκούν από μία έως τρεις ημέρες και περιλαμβάνουν έως έξι υποψήφιους κάθε φορά, 

αξιολογώντας τις ικανότητες του κάθε υποψηφίου στην οργάνωση, το σχεδιασμό, τη 

λήψη αποφάσεων και την ηγεσία (Gomez-Mejia et al., 2012). Οι τυπικές μορφές 
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αξιολόγησης περιλαμβάνουν τεστ νοημοσύνης, τεστ προσωπικότητας, προσομοιώσεις 

εργασίας και καθηκόντων, πρακτική άσκηση καλαθιού, συνεντεύξεις κι ασκήσεις 

κατάστασης (Fried et al., 2005). Η πρακτική άσκηση καλαθιού φέρνει αντιμέτωπους 

τους υποψηφίους με θέματα διοίκησης, που περιλαμβάνουν τύπους διαφόρων 

προβλημάτων, μηνυμάτων και αναφορών, καταστάσεων δηλαδή, που μπορεί να 

συναντήσει κάποιος στο “καλάθι’’ του μάνατζερ (Gomez-Mejia et al., 2012). Τα 

στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση των κέντρων αξιολόγησης που ενσωματώνουν ποικίλες 

ασκήσεις γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε επιχειρήσεις ως εργαλείο επιλογής 

(Quentin, 2004). 

3) Συνεντεύξεις.  

 Η συνέντευξη επιλογής είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος επιλογής που 

χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς (Noe et al., 2006). Με τον τρόπο αυτό ο 

οργανισμός προσπαθεί να αντλήσει όσο γίνεται περισσότερες  πληροφορίες, αλλά και 

να διευκρινίσει αυτές που συγκεντρώθηκαν στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας 

επιλογής, και συγκεκριμένα μέσα από την αίτηση ή το βιογραφικό που κατέθεσε ο 

υποψήφιος (Fried et al., 2005).  

 Επιπλέον, οι συνεντεύξεις είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε δύο επίπεδα: πρώτον 

ως μια συνέντευξη επιλογής, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το άτομο πληροί 

ελάχιστα προσόντα και στη συνέχεια σε μια εις βάθος συνέντευξη από ομάδα 

αξιολογητών ειδικευμένων στα θέματα αυτά, αποτελούμενη από εργαζόμενους στο 

τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή και τους αρμόδιους διευθυντές όπου ανήκει η κενή 

θέση εργασίας, για να καθοριστεί εάν ο υποψήφιος θα ενταχθεί ή όχι στον οργανισμό 

(Mathis & Jackson, 2008). Στη διαδικασία αυτή μπορούν να ενταχθούν τόσο η 

συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με τη χρήση ερωτηματολογίου και 

ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, όσο κι οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Με τον τρόπο 

αυτό, ο ερευνητής θα αξιολογήσει σε πρώτη φάση τον υποψήφιο με συγκεκριμένα 

κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας. Σε δεύτερη φάση, κι αφού έχουν επιλεγεί οι 

επικρατέστεροι υποψήφιοι, θα προχωρήσει σε συνέντευξη με προσωπική επαφή των 

επιλεγέντων από τη πρώτη φάση με τον αξιολογητή, προκειμένου να υπάρξει εκτίμηση 

της προσωπικότητας, της εμφάνισης, της λεκτικής ικανότητας και εν γένει της 

καταλληλότητας του υποψηφίου.  

 Σύμφωνα με τους Βαξεβανίδου και Ρεκλείτη (2008), η συνέντευξη επιλογής 

περιλαμβάνει τρία στάδια. Το στάδιο της προετοιμασίας της συνέντευξης, το στάδιο της 
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διεξαγωγής και αυτό της αξιολόγησής της. Το στάδιο της προετοιμασίας αφορά τόσο 

τον αξιολογητή, όσο και τον αξιολογούμενο. Από τη μεριά του αξιολογητή θα πρέπει 

να υπάρξει αποσαφήνιση ορισμένων σημαντικών θεμάτων που αφορούν το προφίλ του 

υποψηφίου, αλλά και της κενής θέσης που πρόκειται να καλύψει, σε συνδυασμό πάντα 

με το περιεχόμενο του μηνύματος που ανήγγειλε ο οργανισμός κατά τα διαδικασία 

προσέλκυσης. Επίσης ο αξιολογητής οφείλει να σχεδιάσει τη δομή, τον τρόπο, τη 

διάρκεια και τον τόπο όπου θα διεξαχθεί η συνέντευξη, καθώς και να προσδιορίσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος. Από τη μεριά 

του ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, αναδεικνύοντας τα 

“δυνατά’’ του σημεία κι αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητά του να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις και στα καθήκοντα που θα του ανατεθούν από τον οργανισμό για τη 

συγκεκριμένη θέση εργασίας. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης, η οποία μπορεί να ποικίλει από οργανισμό σε οργανισμό ανάλογα με το 

μέγεθος, τον τομέα,  τη φύση δραστηριότητας και τη δομή του.  

 Οι συνεντεύξεις για να είναι έγκυρες και αξιόπιστες θα πρέπει να τηρούν κάποιες 

προδιαγραφές. Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των 

συνεντευξιαστών ως προς την αξιολόγηση των υποψηφίων, ενώ άλλες αναφέρουν την 

ύπαρξη προκαταλήψεων  και περιορισμών σε σχέση με την ανθρώπινη κρίση (Gomez-

Mejia et al., 2012). Επίσης, η συνέντευξη δεν είναι πολλές φορές αξιόπιστη, αφενός για 

το λόγο ότι οι ερωτήσεις ποικίλουν για υποψήφιους που συναγωνίζονται για την ίδια 

θέση και αφετέρου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μπορεί να διαφοροποιείται ο 

τρόπος με τον οποίο οι ερωτήσεις ερμηνεύονται και βαθμολογούνται από τους 

αξιολογητές (Fried et al., 2005).  

 Από τα παραπάνω προκύπτει μια τεχνική συνέντευξης, η οποία έχει επικριθεί για 

αναποτελεσματικότητα. Η τεχνική αυτή ονομάζεται μη δομημένη συνέντευξη και 

γίνεται με τη μορφή διαλόγου, αφού χρησιμοποιεί ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν από τις 

απαντήσεις σε προηγούμενα ερωτήματα (Mathis & Jackson, 2008). Η μη δομημένη 

συνέντευξη  παρουσιάζει  περιορισμούς για το αδιάλειπτο του τρόπου με τον οποίο οι 

αξιολογητές αντλούν και συλλέγουν πληροφορίες για τους αιτούντες, με αποτέλεσμα, 

να υποκρύπτεται μια υποκειμενικότητα στην αξιολόγησή τους. Ωστόσο, λόγω της 

ελεύθερης βούλησης του ερευνητή, δίνεται η δυνατότητα αποκλεισμού ακατάλληλων 

υποψηφίων (Fried et al., 2005). Έτσι αποκαλύπτεται η ανάγκη για την χρησιμοποίηση 

από πλευράς αξιολογητών ενός δομημένου ερωτηματολογίου που να έχει σχέση με τη 

θέση εργασίας και το οποίο θα βοηθήσει στη σωστή αξιολόγηση των υποψηφίων. Για 
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το λόγο αυτό υπάρχει μια μετατόπιση από την παραδοσιακή συνέντευξη (αδόμητη) 

στην δομημένη, η οποία βασίζεται σε μια διεξοδική ανάλυση της θέσης, συνδυαζόμενη  

με μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν τη αίτηση του ενδιαφερόμενου. Επιπλέον, έχει 

προκαθορισμένες απαντήσεις και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους 

υποψηφίους (Pursell, Campion, & Gaylord, 1980). Αυτό το είδος της συνέντευξης δίνει 

τη δυνατότητα στον ερευνητή, αφού προετοιμάσει ερωτήσεις σχετικές με την 

απασχόληση, στη συνέχεια να συμπληρώσει ένα τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης με 

το οποίο θα παρέχονται πληροφορίες για τη σειρά κατάταξης επιλογής των υποψηφίων 

(Mathis & Jackson, 2008). Για το λόγο αυτό η συνήθης πρακτική είναι να γίνονται όλες 

οι συνεντεύξεις σε χρονικό διάστημα μία ή δύο ημερών προκειμένου να μπορεί ο 

αξιολογητής  να έχει τη δυνατότητα ανάκλησης των απαντήσεων των προς αξιολόγηση 

υποψηφίων και τη δίκαιη μεταξύ τους σύγκριση (Gomez-Mejia et al., 2012).  

 Σύμφωνα με τους Fried, Fottler, and Johnson, 2005 οι πιο κοινοί τύποι 

ερωτήσεων σε μια δομημένη συνέντευξη είναι οι ερωτήσεις υποθετικών καταστάσεων, 

αυτές που βασίζονται στην εμπειρία, οι ερωτήσεις γνώσεων σχετικά με τη θέση 

εργασίας καθώς και των απαιτήσεων αυτής  από τους εργαζομένους. Με τον τρόπο 

θέτουμε υπόψη τους  μια σειρά ερωτήσεων από ένα συγκεκριμένο συμβάν, 

προκειμένου ο αξιολογητής να διαπιστώσει το πώς θα αντιδρούσε ο εκάστοτε 

υποψήφιος.  

 Η συνέντευξη επιλογής υποψηφίων για μια κενή θέση εργασίας μπορεί να 

διενεργείται από μεμονωμένα ή από πολλά άτομα διαδοχικά, από επιτροπές ή από 

ομάδες (Mathis & Jackson, 2008). Να σημειωθεί ότι η έρευνα δείχνει ότι η συνέντευξη 

σε ομάδα μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική από τις προσωπικές συνεντεύξεις 

(Timothy & Blackman, 2006). Η σύνθεση της επιτροπής που διενεργεί τη συνέντευξη 

επιλογής μπορεί να αποτελείται από δύο έως έξι μέλη και συνήθως περιλαμβάνει έναν 

ειδικευμένο στέλεχος σε θέματα  ανθρώπινου δυναμικού , τον υπεύθυνο προσλήψεων 

και τον μελλοντικό εποπτεύοντα του υποψηφίου, όπως επίσης κι άτομα από άλλες 

υπηρεσίες τα οποία θα χρειαστεί να συνεργαστούν στενά με τον νεοπροσληφθέντα 

(Gomez-Mejia et al., 2012). Πέραν των δομημένων και μη δομημένων συνεντεύξεων 

υπάρχουν και άλλα είδη (Mathis & Jackson, 2008) όπως: 

   Η συνέντευξη συμπεριφορών: Πρόκειται για μια δομημένη συνέντευξη που 

περιέχει ερωτήσεις σχετικά με το πως οι αιτούντες θα μπορούσαν να 

χειριστούν ειδικές καταστάσεις εργασίας ή πως έχουν διαχειριστεί κάποιο 
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πρόβλημα στο παρελθόν, προκειμένου να προβλεφθούν οι μελλοντικές τους 

πράξεις και να επιλεγούν οι πιο κατάλληλοι για τις κενές θέσεις εργασίας. 

 Η συνέντευξη ικανοτήτων: Το είδος αυτό της συνέντευξης διαφέρει από τη 

συνέντευξη συμπεριφοράς στο ότι οι ερωτήσεις σχεδιάζονται για να παρέχουν  

στον ερευνητή στοιχεία που μετρούν τις ικανότητες του υποψηφίου. 

Χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη θέσεων που απαιτούν ιδιαίτερη 

εξειδίκευση, καθώς και για υποψηφίους δίχως προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία. Η χρήση συγκεκριμένων δεξιοτήτων ως κριτηρίου αναφοράς για την 

πρόβλεψη της επιτυχίας του υποψηφίου είναι χρήσιμη, επειδή οι ερευνητές 

μπορούν να εντοπίσουν τους παράγοντες που απαιτούνται σε συγκεκριμένες 

θέσεις εργασίας.    

  Η περιστασιακή συνέντευξη; Πρόκειται για μια κατηγορία συνεντεύξεων με 

στοχευμένες ερωτήσεις, μέσω των οποίων οι αξιολογητές από τους  

υποψήφιους να  δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς έχουν 

εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία ή χειρίστηκαν ένα πρόβλημα στο 

παρελθόν. 

  Η συνέντευξη άγχους; Έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει άγχος και να 

ασκήσει πίεση στους υποψηφίους, προκειμένου να διαπιστωθεί η αντίδρασή 

τους. Η μετακίνηση προς ένα σύστημα βασισμένο στην ικανότητα του 

υποψηφίου, αναδεικνύει τη χρησιμότητα της περιστασιακής συνέντευξης, η 

χρήση της οποίας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αφού περιλαμβάνει 

ερωτήσεις τόσο για τις προηγούμενες εμπειρίες των υποψηφίων, όσο και για 

τις μελλοντικές συμπεριφορές τους (Noe et al., 2006).  

Οι οργανισμοί συχνά χρησιμοποιούν πολλές μεθόδους προκειμένου να συλλέξουν 

όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να επιλέξουν τους κατάλληλους 

υποψηφίους. Ο κατάλογος των δοκιμών για τις ικανότητες των υποψηφίου είναι 

τεράστιος και περιλαμβάνει τεστ για την προσωπικότητα, την εντιμότητα, την 

ακεραιότητα, το γνωστικό συλλογισμό καθώς και το συντονισμό των κινήσεων (Fried 

et al., 2005). Η διασφάλιση όμως της εγκυρότητας και της αυθεντικότητας του 

αποτελέσματος, επιβάλει την πολλαπλή εφαρμογή μεθόδων επιλογής, έτσι ώστε να 

υπάρξει αξιοπιστία στο αποτέλεσμα.  
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Σύμφωνα με τους  Gomez-Mejia et al. (2012), υπάρχουν τρεις στρατηγικές για 

την αποτελεσματική απόφαση επιλογής, οι οποίες  σε συνδυασμό με την πληροφόρηση 

που συλλέγει ο οργανισμός από τη χρήση διαφόρων μεθόδων είναι: α) η στρατηγική 

πολλαπλών εμποδίων (multiple - hurdle strategy), όπου ο υποψήφιος θα πρέπει να 

υπερπηδήσει κάποιο εμπόδιο, προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο, β) η κλινική 

στρατηγική (clinical strategy) κατά την οποία ο λαμβάνων την απόφαση βγάζει ένα 

συνολικό αποτέλεσμα αξιολογώντας υποκειμενικά όλες τις πληροφορίες που έχει 

συλλέξει και γ) η στατιστική στρατηγική (statistical strategy), όπου πλέον όλες οι 

πληροφορίες επεξεργάζονται βάσει κάποιου μαθηματικού μοντέλου. Καταλήγοντας θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται μόνο μια 

δοκιμασία όσον αφορά την επιλογή προσωπικού για κάθε θέση απασχόλησης.   

2.3.4   Στελέχωση και ανάλυση θέσης εργασίας  

Όπως έχουμε αναφέρει η στελέχωση αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες της 

Δ.Α.Δ. Ο οργανισμός πρέπει να αποφασίσει, μετά από στοχευμένη προσέλκυση 

υποψηφίων, ποιον θα επιλέξει, προκειμένου να καλύψει την κενή θέση εργασίας. Για το 

λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο για την κάλυψή της, η πληροφόρηση για τα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά της που θα βοηθήσει στη λήψη σωστής απόφασης. Θα 

περιλαμβάνει το περιεχόμενο, το περιβάλλον αλλά και τις απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας, προκειμένου να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για τα κριτήρια, βάση των 

οποίων θα γίνει η προσέλκυση των υποψηφίων και σε επόμενο στάδιο  η επιλογή και η 

πρόσληψη  του καταλληλότερου για τη θέση εργασίας. Είναι οι πληροφορίες που θα 

αντικατοπτρίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την εκτέλεση του συγκεκριμένου 

έργου και φυσικά αναφερόμαστε στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες   που 

θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος. Εδώ βλέπουμε το καθοριστικό ρόλο που 

διαδραματίζει η Α.Θ.Ε μέσω της οποίας αποτυπώνονται τα απαραίτητα δομικά στοιχεία 

και η αναγκαία πληροφόρηση, προκειμένου ο οργανισμός να προχωρήσει στη 

στελέχωσή του. Οι διαχειριστές και οι υποψήφιοι ίσως είναι πιο ευχαριστημένοι  με τη 

προοπτική των απαιτούμενων επιδόσεων, αλλά και της καλής προσαρμογής στο 

πλαίσιο της οργάνωσης, όταν η διαδικασία πρόσληψης ακολουθεί μια ποιοτική 

ανάλυση θέσης εργασίας. 

2.4  Επίδοση εργαζομένων 

 Ο οργανισμός θέλοντας να επιτύχει τους στόχους του, επιδιώκει  να 

μεγιστοποιήσει την επίδοση των εργαζομένων του, παρέχοντας ένα ασφαλές και υγιές 
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εργασιακό περιβάλλον. Όμως όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ίδια αντίληψη για την 

επίδοσή τους μέσα στον οργανισμό και με ποιο τρόπο τη μετρούμε και την αξιολογούμε 

και γενικά πως τη διαχειριζόμαστε; Ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν και ποια τα 

χαρακτηριστικά της; Οι διαχειριστές προσπαθούν να βρουν απαντήσεις στα παραπάνω 

ερωτήματα εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές. Η επίδοση ως μέγεθος προσδιορίζει τη 

παραγωγικότητα της εργασίας με αποτέλεσμα να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού.  

 Το ιδεατό σενάριο, όσον αφορά τη μεγιστοποίηση της επίδοσης και της 

παραγωγικότητας μιας θέσης εργασίας, περιλαμβάνει: 

 το βαθμό ικανοποίησης που λαμβάνει ο εργαζόμενος από τη συμβολή του στη 

θέση εργασίας, 

 τη προσωπική του συνεισφορά στην ανάπτυξη του οργανισμού με την 

επίτευξη τόσο των στόχων, όσο και των μελλοντικών ευκαιριών και 

προκλήσεων και 

 τη  παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών προς τους πελάτες 

 Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η προσέγγιση της επίδοσης στον 

οργανισμό περιέχει εκτός από ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

2.4.1   Παραγωγικότητα  και οι  διαστάσεις της 

 Ένας οργανισμός, δρώντας σε ένα δύσκολο και άκρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, επιδιώκει να πετύχει τους στόχους του. Για το λόγο αυτό, επικεντρώνεται 

σε μία αέναη προσπάθεια μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων, αξιοποιώντας 

ταυτόχρονα τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει. Η ποσοτική προσέγγιση της 

προσπάθειας αυτής μετριέται με όρους παραγωγικότητας (productivity). Τι είναι 

παραγωγικότητα και πως επηρεάζεται από την επίδοση των εργαζομένων; Η 

παραγωγικότητα ορίζεται ως ο λόγος των εκροών (προϊόντα και υπηρεσίες) προς το 

κόστος των χρησιμοποιούμενων εισροών όπως εργασία, κεφάλαιο, πρώτες ύλες και  

τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι η μεγιστοποίηση του κλάσματος επηρεάζεται τόσο από 

το κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολήθηκε στη παραγωγική διαδικασία, 

όσο κι από την επίδοσή του κατά την παραγωγή του προϊόντος ή τη παροχή της 

υπηρεσίας. Η παραγωγικότατα δεν είναι μονοδιάστατη έννοια. Έτσι, η παραγωγικότητα 

απαιτεί τόσο αποτελεσματικότητα όσο κι αποδοτικότητα Σύμφωνα με τον Μπουραντά 

(2002, σελ. 86), ως αποτελεσματικότητα ορίζεται ο βαθμός επίτευξης 

προκαθορισμένων στόχων, ενώ ως αποδοτικότητα εννοείται το κόστος που δαπανά ο 
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οργανισμός για την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Με λίγα λόγια ο οργανισμός επιζητά 

να απασχολεί το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, που με την επίδοσή του, θα βοηθήσει 

στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού  με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και 

έξοδα (Robbins & Judge, 2012).  

 Η έννοια της αποτελεσματικότητας (effectiveness) δίδεται από το βαθμό, την 

έκταση και την ποιότητα της υλοποίησης ενός έργου/στόχου. Η αποδοτικότητα 

(efficiency) από την άλλη πλευρά έχει σχέση με την εξικονόμηση των πόρων που 

χρησιμοποιήθηκαν για να επιτευχθεί ένα έργο, εάν δηλαδή, για την επιτυχία του στόχου 

χρησιμοποιήθηκαν οι λιγότεροι δυνατοί ή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο πόροι, 

όπως τεχνολογικά μέσα, χρήματα, ανθρώπινη εργασία, διαδικασίες κτλ.. Μια 

επιχείρηση είναι αποτελεσματική όταν επιτυγχάνει τους στόχους πωλήσεων ή μεριδίου 

αγοράς, αλλά η παραγωγικότητά της εξαρτάται από την αποδοτικότητα επίτευξης 

αυτών των στόχων. Ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι παραγωγικός όταν 

ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών – δημοτών του με το χαμηλότερο  κόστος. Με την 

μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας ο οργανισμός αποκτά ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, μειώνοντας με αποτελεσματικές διαδικασίες τις δαπάνες παραγωγής 

αγαθών και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να τιμολογήσει χαμηλότερα 

(Robbins & Judge, 2012). Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων όπως η ικανότητα, τα κίνητρα και η ποιότητα της 

επαγγελματικής τους ζωής (Gomez-Mejia et al., 2012). Επιπλέον η παραγωγικότητα 

επηρεάζεται δυσμενώς από καταστάσεις ανισότητας και συνοχής στον οργανισμό 

(Robbins & Judge, 2012). 

Σύμφωνα με τους Mathis and Jackson (2008), οι διαχειριστές, γνωρίζοντας ότι η 

παραγωγικότητα σε οργανωτικό επίπεδο επηρεάζει την κερδοφορία και την 

ανταγωνιστικότητα του οργανισμού, εφαρμόζουν μια σειρά στρατηγικών διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού που ενισχύουν την παραγωγικότητα και περιλαμβάνουν :  

 την οργανωτική αναδιάρθρωση, η οποία περιέχει την εξάλειψη των επιπέδων 

διαχείρισης, την αλλαγή των σχέσεων αναφοράς, καθώς και τη μείωση του 

προσωπικού μέσω προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης 

 τον επανασχεδιασμό της εργασίας μέσω του εμπλουτισμού ή της εξειδίκευσης 

των θέσεων εργασίας   
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 την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, 

όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση,  η ανάπτυξη, η διαχείριση των επιδόσεων, η 

αποζημίωση κι άλλων δραστηριοτήτων, με σκοπό και σαφή προσανατολισμό 

την  ενίσχυση της παραγωγικότητας  του οργανισμού  

 την διεξαγωγή αναλύσεων κόστους-οφέλους, για την δικαιολόγηση  ανάθεσης 

εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες και  

 τη συγκριτική αξιολόγηση των οργανωτικών διαδικασιών και των 

αποτελεσμάτων του ανθρώπινου δυναμικού έναντι εκείνων άλλων οργανισμών 

 

Μια μελέτη 293 κρατικών εταιρειών ανέφερε ότι η παραγωγικότητα σχετίζεται 

σε μεγάλο βαθμό με αποτελεσματικές πρακτικές HRM (Huselid, Jackson, & Schuler., 

1997). Η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο οργανισμός είναι να βρεθεί ο κατάλληλος 

συνδυασμός τακτικής που θα ενισχύει την παραγωγικότητα, χωρίς να μειώνει την 

οργανωτική δέσμευση, την αφοσίωση και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

2.4.2   Επίδοση: Συμβολή στην ανάπτυξη του Οργανισμού και στην 

ικανοποίηση του εργαζόμενου 

Ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί ως μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Όλοι οι 

παραγωγικοί συντελεστές (κεφάλαιο, ανθρώπινος δυναμικό, μηχανικός εξοπλισμός) θα 

πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία και να δρουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 

επιτυγχάνοντας τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό 

συμμετέχουν και συμβάλλουν στη διαρκή ανάπτυξη του οργανισμού. Οι τυχόν 

αποκλίσεις  από τα συμφωνηθέντα μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Όλα όμως 

δεν είναι κανόνες, προγράμματα κι αριθμοί. 

 Ο σημαντικότερος παραγωγικός συντελεστής είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, ο 

οποίος διαφοροποιείται από τους υπολοίπους, αφού επηρεάζει και επηρεάζεται από το 

οργανωσιακό περιβάλλον. Η συμβολή του στην ανάπτυξη του οργανισμού μεγάλη. Η 

σχέση όμως αυτή είναι αμφίδρομη. Από την πλευρά του οργανισμού, η ανάπτυξη είναι 

μια συλλογή προγραμματισμένων παρεμβάσεων αλλαγής, βασισμένων σε 

ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες, που επιδιώκει να βελτιώσει την οργανωτική 

αποτελεσματικότητα και την ευημερία των εργαζομένων (Robbins & Judge, 2012). Από 

την μεριά του ο εργαζόμενος προσπαθεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του οργανισμού 
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με το να είναι αποδοτικός στην εργασία του. Ποιοι παράγοντες όμως επηρεάζουν την 

απόδοσή του;  

Αποδοτικός εργαζόμενος είναι ο ικανοποιημένος εργαζόμενος. Εργασιακή 

ικανοποίηση (job satisfaction) είναι μια θετική συναισθηματική κατάσταση που 

προκύπτει από την αξιολόγηση των εμπειριών εργασίας (Mathis & Jackson, 2008). 

Όταν συλλέγουμε δεδομένα ικανοποίησης και παραγωγικότητας για τον οργανισμό στο 

σύνολό του, διαπιστώνουμε ότι οι οργανώσεις με ικανοποιημένους υπαλλήλους τείνουν 

να είναι πιο αποτελεσματικές από τις οργανώσεις με λιγότερο ικανοποιημένους 

(Robbins & Judge, 2012). Επιπλέον διάφορες ερευνητικές μελέτες έχουν αποκαλύψει, 

ότι οι άνθρωποι που είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους είναι πιο αφοσιωμένοι 

στην οργάνωση (Siegel, Post, Brockner, Fishman, & Garden, 2005). Άλλες μελέτες 

δείχνουν ότι οι οργανώσεις που είναι λιγότερο συγκεντρωμένες έχουν μεγαλύτερη 

αυτονομία, η οποία συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση από την εργασία (Robbins & 

Judge, 2012).  

Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό 

ικανοποίησης του εργαζόμενου και δεν αναφέρονται σε απολαβές. Η θεωρία των δύο 

παραγόντων, επιχειρεί να εντοπίσει και να εξηγήσει τους παράγοντες που ικανοποιούν 

ή δυσαρεστούν τους εργαζόμενους στην εργασία τους (Herzberg, 1968). Το πρώτο 

σύνολο παραγόντων, που ονομάζονται κίνητρα, είναι εσωτερικοί παράγοντες εργασίας 

που οδηγούν στην ικανοποίηση από την ίδια την εργασία και στην αύξηση των 

κινήτρων, όπως είναι το ίδιο το έργο, η επίτευξη του σκοπού της εργασίας, η 

αναγνώριση, η ευθύνη και οι ευκαιρίες για πρόοδο. Στο δεύτερο σύνολο ανήκουν οι 

παράγοντες που ονομάζονται παράγοντες υγιεινής ή συντήρησης. Οι παράγοντες αυτοί 

αφορούν το περιβάλλον εργασίας και περιλαμβάνουν τις πολιτικές της εταιρείας, τις 

συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια θέσεων εργασίας, το μισθό, τις σχέσεις με 

διευθυντές, συναδέλφους και υφιστάμενους. Μία άλλη θεωρία, αυτή της προσαρμογής 

της εργασίας, αναφέρει ότι κάθε εργαζόμενος έχει μοναδικές ανάγκες και ικανότητες 

και ότι τα επίπεδα των κινήτρων των εργαζομένων και η ικανοποίηση από την εργασία 

εξαρτώνται από την αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών και των ικανοτήτων τους, καθώς 

και των χαρακτηριστικών της εργασίας και της οργάνωσης (Lofquist & Dawis, 1969). 

Ο σχεδιασμός της εργασίας αποτελεί ανάπτυξη της Α.Θ.Ε και είναι μια 

διαδικασία διαμόρφωσης θέσεων εργασίας που αποσκοπεί στη βελτίωση της 

οργανωτικής αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των εργαζομένων (Fried et 
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al., 2005). Ο καθένας τους έχει επιλεγεί σε μια θέση εργασίας η οποία έχει σχεδιαστεί 

για να επιτελεί τους σκοπούς του οργανισμού. Στόχος των διαχειριστών είναι η 

τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις. Με τον τρόπο αυτό ο 

οργανισμός επιδιώκει την αύξηση της παραγωγικότητας του εργαζομένου με 

ταυτόχρονη αύξηση της ικανοποίησής του, από την συμβολή του στη συγκεκριμένη 

θέση εργασίας.  

Η έλλειψη προσωπικού, σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων έχουν ωθήσει τις 

διοικήσεις να τοποθετούν σε θέσεις εργασίας ανθρώπινο δυναμικό, τα προσόντα του 

οποίου δεν έχουν καμία σχέση με τις απαιτήσεις των θέσεων αυτών. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των υπαλλήλων αλλά και την ανάπτυξη αίσθησης 

δυσαρέσκειας που βιώνουν οι ίδιοι από την αναποτελεσματικότητά τους. Με τον τρόπο 

αυτό ο εργαζόμενος δεν μπορεί να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του οργανισμού. 

Αντίθετα η σωστή επιλογή και τοποθέτηση εργαζομένων συνιστά τον τέλειο 

συνδυασμό για αυξημένη απόδοση και δημιουργία αίσθησης ικανοποίησης. Σε κάθε 

περίπτωση για να λάβει ικανοποίηση από τη συμβολή του στη θέση εργασίας στην 

οποία ευρίσκεται, θα πρέπει να συνδυάσει τις ατομικές του ανάγκες και ικανότητες με 

τις ανάγκες του οργανισμού. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για τον 

οργανισμό. Επιπλέον ο οργανισμός πρέπει να παρέχει ένα περιβάλλον που να ενισχύει 

τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 

συμβάλλουν στον καθορισμό των στόχων εργασίας, στην επιλογή των δικών τους 

πακέτων παροχών και στην επίλυση προβλημάτων παραγωγικότητας και ποιότητας. Η 

συμμετοχή αυτή μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, την 

αφοσίωση στους στόχους εργασίας, τα κίνητρα και την ικανοποίηση τους. 

 2.4.3   Οργανωτική αποτελεσματικότητα και παροχή καινοτόμων και 

ποιοτικών υπηρεσιών  

Οι σημερινοί επιτυχημένοι οργανισμοί πρέπει να προωθήσουν νεωτεριστικές  

ιδέες προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αλλαγές σε κοινωνικό ή 

τεχνολογικό επίπεδο, αλλιώς μπορεί να κινδυνεύσουν να χάσουν μερίδιο αγοράς η 

ακόμη και να εξαφανιστούν (Robbins & Judge, 2012). Για να το πετύχουν αυτό θα 

πρέπει να διατηρούν την ευελιξία τους, να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητά τους και 

να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό με μια συνεχή ροή καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών.  
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Τι είναι όμως καινοτομία και σε τι χρησιμεύει;  Σύμφωνα με τον Peter Drucker 

(1985), καινοτομία είναι οτιδήποτε αλλάζει το δυναμικό παραγωγής πλούτου κάποιου 

ήδη υπάρχοντος οικονομικού πόρου, ενώ αποτελεί εργαλείο των νεωτεριστών 

επιχειρηματιών, μέσω του οποίου εκμεταλλεύονται την αλλαγή ως ευκαιρία για μια 

διαφορετική επιχείρηση ή μια διαφορετική υπηρεσία. Η καινοτομία είναι ένα 

εξειδικευμένο είδος αλλαγής με το οποίο εφαρμόζεται μια νέα ιδέα για την εκκίνηση ή 

τη βελτίωση ενός προϊόντος, μιας διαδικασίας ή μιας υπηρεσίας (Kanter, 1996). Έτσι, 

όλες οι καινοτομίες συνεπάγονται αλλαγή, αλλά όλες οι αλλαγές δεν εισαγάγουν 

αναγκαστικά νέες ιδέες ή οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις (Robbins & Judge, 2012). 

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η καινοτομία στον οργανισμό; Στο ερώτημα  

αυτό απαντά η ίδια η ζωή, μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται ο 

οργανισμός. Είναι γνωστά τα αποφθέγματα « Ότι δεν αναπτύσσεται πεθαίνει» και 

«όποιος δεν προχωρά, βαλτώνει». Οι οργανισμοί θα πρέπει να μάθουν να είναι 

καινοτόμοι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις οικονομικές, 

κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται. Να τις βλέπουν ως ευκαιρίες 

και προκλήσεις κι όχι ως εμπόδιο. Όσο όμως οι οργανισμοί είναι προσκολλημένοι σε 

προγράμματα και σχέδια που δεν εξελίσσονται και δεν προσαρμόζονται στις νέες 

πραγματικότητες, τόσο δεν θα μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους. Η καινοτομία 

είναι το εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει την οργανωτική αποδοτικότητα, την παροχή 

υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, τη μείωση του κόστους και την 

υλοποίηση νέων μεθόδων λειτουργίας.  

Είναι γνωστό ότι ο ιδιωτικός τομέας σε σχέση με τον δημόσιο, έχει μεγαλύτερες 

δυνατότητες ελιγμών και προσαρμογής στις αλλαγές. Το μεγάλο εμπόδιο αφορά την 

γραφειοκρατική δομή του, όπου οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή διάθεση για καινοτομία 

χάνεται στα ¨γρανάζια¨ της. Ποια όμως μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα αυτό; Η 

υιοθέτηση πολιτικών που ευνοούν την παροχή ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών 

στον οργανισμό θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο στο πλαίσιο αντίστοιχης 

οργανωσιακής κουλτούρας. Αυτό συνεπάγεται ότι ο οργανισμός θα εισαγάγει στις  

δομές του ένα τέτοιο σύστημα αξιών, βασικών παραδοχών, τυπικών και άτυπων 

κανόνων, το οποίο θα ενισχύει και θα αναπτύσσει τη καινοτομία, επιβραβεύοντας 

νεωτεριστικές ιδέες. Επιπλέον θα πρέπει να μεριμνήσει αφενός για τη δημιουργία 

ανάλογων δομών που να υποστηρίζουν τη καινοτομία και το νεωτερισμό και αφετέρου 

να τις στελεχώσει με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι κομβικό σημείο 

αναφοράς, κι ίσως να αποτελεί ¨μαγική¨ συνταγή επιτυχίας, η συσχέτιση ενός 
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οργανωσιακού περιβάλλοντος που ρέπει στη καινοτομία, με ανθρώπους που θα 

στελεχώσουν τις δομές αυτές και θα ενστερνίζονται ανάλογες αξίες. Σύμφωνα με τη 

θεωρία των πέντε διαστάσεων (big five), τα άτομα με ανοιχτό πνεύμα βιώνουν 

καλύτερη συμπεριφορά σε οργανισμούς που δίνουν έμφαση στην καινοτομία και όχι 

στη τυποποίηση (Judge & Cable, 1997).  

Σύμφωνα με τον Peter Drucker (1985), ο οργανισμός προκειμένου να ενθαρρύνει, 

να εγκωλπιάσει και να υλοποίησει νεωτεριστικές ιδέες, θα πρέπει να δημιουργήσει 

ανάλογη δομή η οποία  α) θα οργανώνεται χωριστά από το παλιό και ήδη υπάρχον 

σύστημα προκειμένου να προφυλαχθεί από βάρη τα οποία δεν μπορεί να επωμιστεί,  β) 

θα βρίσκεται σε αρκετά υψηλή θέση στον οργανισμό, γ) θα προσδιορίζει την 

αποδοτικότητά της, σε σχέση με τις προσδοκίες, αλλά και σε σχέση με την απόδοση της 

εταιρίας και δ) θα διοικείται από μια ομάδα η οποία θα αναλάβει την ευθύνη 

λειτουργίας της, με σκοπό τη συστηματική και με συγκεκριμένο στόχο έρευνα 

καινοτόμων ευκαιριών.  

Εκτός από την παραγωγικότητα, η εξυπηρέτηση πελατών και η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζουν σημαντικά την οργανωτική αποτελεσματικότητα. 

Ένας οργανισμός, του οποίου το ανθρώπινο δυναμικό επικεντρώνεται στην ποιοτική 

εξυπηρέτηση  των πελατών, συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των οργανωτικών 

στόχων και τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στις περισσότερες 

επιχειρήσεις, η ποιότητα των υπηρεσιών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους 

μεμονωμένους υπαλλήλους που αλληλεπιδρούν με τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι 

ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος έχει καλύτερη ψυχολογία και αλληλεπιδρά καλύτερα 

με τον πελάτη, δημιουργώντας θετική προδιάθεση. Η επιλογή του οργανισμού να 

εφαρμόσει μια στρατηγική που να δίνει έμφαση στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι 

καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογη 

θα πρέπει να είναι η στελέχωση καθώς κι η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

Συγκεκριμένα τα συστήματα κινήτρων και ανταμοιβής πρέπει να περιλαμβάνουν, να 

μετρούν και να αξιολογούν μέτρα ικανοποίησης των πελατών, καθώς και τη στάση των 

εργαζομένων, όσον αφορά τη ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Με τον τρόπο αυτό 

οι διαχειριστές θα διασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των διαδικασιών. 

Τα τελευταία χρόνια οι οργανισμοί, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο 

τομέα, δίνουν έμφαση στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό αντανακλά την 

ιδιαίτερη σημασία που δίνουν οι διαχειριστές στο κατά πόσο καλά ανταποκρίνονται τα 
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προϊόντα και οι υπηρεσίες τους στις ανάγκες των πελατών. Ως εκ τούτου, πολλές 

οργανώσεις επιδιώκουν τη δημιουργία ανάλογων δομών αλλά και την εφαρμογή 

κατάλληλων προγραμμάτων, προκειμένου να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες κάθε 

φορά. Η Toyota Motor Corporation, εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα θεωρίας 

κοινωνικής μάθησης κατά τη διδασκαλία των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έτσι ώστε 

να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αποτελεσματικότητας της 

εταιρείας (Robbins & Judge, 2012). Επιπλέον πολλές εταιρείες έχουν εφαρμόσει 

ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες διαχείρισης της ποιότητας (T.Q.M), οι οποίες 

αποσκοπούν στη βελτίωσή της αλλά κι όλων των διαδικασιών που οδηγούν σ’ ένα 

τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

αποτελεσματικά ποιοτικά προγράμματα τείνουν να ξεπεράσουν εκείνες που δεν το 

κάνουν. Ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια αναπτυξιακή στρατηγική 

που να τον διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές του, έχοντας ως στόχο τη προσφορά 

ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με 

διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνουν την κατάρτιση των 

υπαλλήλων. Η διασφάλιση των διαδικασιών αυτών προϋποθέτει ότι η διαχείριση των 

επιδόσεων επικεντρώνεται στη μέτρηση, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την 

απόδοση, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών. Η 

οργανωσιακή κουλτούρα αποτελεί το προστατευτικό κέλυφος μέσα στο οποίο θα 

εκολλαφθούν, θα αναπτυχθούν και θα διατηρηθούν όλες εκείνες οι αξίες οι οποίες είναι 

απαραίτητες προκειμένου ο οργανισμός να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες. Η εφαρμογή 

μια στρατηγικής επιλογής εστιασμένης στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πελάτες προϋποθέτει την υιοθέτηση έξι θεμελιωδών αρχών (Fried et al., 2005) : 

   η ποιότητα και η αξία της υπηρεσίας προσδιορίζονται από τον πελάτη. Οι 

επιτυχημένοι οργανισμοί αρχίζουν να μαθαίνουν για το τι κάνει τους πελάτες 

τους ευτυχείς μέσα από τους ίδιους. Διερευνούν εκτενώς, προκειμένου αφού 

ανακαλύψουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους, να ορίσουν 

το πλαίσιο ενεργειών, οργανωτικών σχεδίων και αποφάσεων για τη παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών.  

   επιδιώκεται η μέγιστη συμμετοχή του πελάτη στην διαδικασία της παροχής 

υπηρεσίας. Οι περισσότεροι οργανισμοί εξυπηρέτησης πελατών γνωρίζουν 

πολύ καλά την αξία και τα οφέλη του να επιτρέπουν στους πελάτες τους να 

συμμετέχουν στη εμπειρία παροχής των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, 

μπορούν να βοηθήσουν στην εποπτεία του υπαλλήλου, ενώ ο εργαζόμενος από 
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την πλευρά του τείνει να συμπεριφέρεται πιο κατάλληλα και να εργάζεται πιο 

επιμελώς. Ένας πιστός  πελάτης μπορεί ακόμη να εκπαιδεύσει τον εργαζόμενο 

για το πώς να αντιμετωπίσει τους πελάτες ή να εκπαιδεύσει άλλους για το πώς 

να απολαύσουν ή να επωφεληθούν καλύτερα από την εμπειρία της υπηρεσίας. 

   ο υπάλληλος θα πρέπει  να σκέφτεται και να ενεργεί ως πελάτης .  Θα πρέπει 

να λειτουργεί σε ένα οργανωσιακό πλαίσιο που θα έχει ως στόχο την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πελάτη.  Αυτό ονομάζεται και οργανωσιακή 

κουλτούρα η οποία ορίζεται ως οι πεποιθήσεις, οι αξίες και οι τρόποι να γίνουν 

πράγματα που είναι μοναδικά σε αυτήν την οργάνωση και τη διαφοροποιούν 

από άλλες. Η κουλτούρα επικοινωνεί σε όλους τους υπαλλήλους, τι είναι 

σημαντικό και τι δεν είναι, ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά και ποια όχι 

και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι, τόσο μέσα όσο κι έξω από 

τον οργανισμό. Με τον τρόπο αυτό οι ηγέτες μπορούν να αναδείξουν τις 

οργανωτικές αξίες και τι αντιπροσωπεύει τον οργανισμό. Σημείο αναφοράς 

αποτελεί ο εντοπισμός υποψηφίων που να μοιράζονται τις ίδιες οργανωσιακές 

αξίες με τον οργανισμό. 

   βρείτε, προσλάβετε και εκπαιδεύστε υπεύθυνους και ευσυνείδητους 

υπαλλήλους. Οι διευθυντές σε οργανισμούς γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να 

διατηρούν τους εργαζομένους τους αισιόδοξους, ευτυχείς και θετικούς, ώστε 

όχι μόνο να παραδίδουν το προϊόν με τον τρόπο που εκπαιδεύτηκαν, αλλά 

ταυτόχρονα να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες. 

   οι πελάτες περιμένουν από τους εργαζόμενους όχι μόνο να είναι καλά 

εκπαιδευμένοι αλλά να έχουν καλές διαπροσωπικές δεξιότητες. Στον κλάδο 

των υπηρεσιών, η συνήθης πρακτική είναι να αναγνωρίζονται και να 

επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι, όχι μόνο για την τεχνική τους αριστεία αλλά 

και για την ικανότητά τους να ικανοποιούν τους πελάτες. Για το λόγο αυτό οι 

διαχειριστές προσπαθούν να παρακινήσουν τους υπαλλήλους τους, 

προκειμένου να αισθάνονται ικανοποιημένοι, αφού υπάρχει μια αποδεδειγμένη 

στατιστική σχέση μεταξύ ευχαριστημένων εργαζομένων και ευχαριστημένων 

επισκεπτών (Ford & Heaton, 2000). 

   αυτό που μετριέται γίνεται διαχειρίσιμο. Αναγνωρισμένοι οργανισμοί παροχής 

υπηρεσιών, όπως οι Marriott, Disney, Nordstrom και Southwest Airlines, 

επιδιώκουν να εφαρμόζουν πρακτικές όπως τη διανομή ερωτηματολογίων ή να 

πάρουν συνέντευξη από πελάτες, προκειμένου να μετρήσουν το βαθμό 

ικανοποίησής τους από τη παροχή υπηρεσιών. Πρόκειται για εξαιρετικά 
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συστηματικές έρευνες που παρέχουν τ΄ απαραίτητα στοιχεία για την 

κατανόηση και την αξιολόγηση της αντίληψης των πελατών, σχετικά με την 

ποιότητα και την αξία της εμπειρίας εξυπηρέτησης.  
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Κεφάλαιο 3: Έρευνα πεδίου 

3.1  Παρουσίαση του λειτουργικού υποδείγματος  

Για τις ανάγκες της έρευνας και την κατανόησή της δημιουργήθηκε το 

λειτουργικό υπόδειγμα της εργασίας που απεικονίζεται για ευκολία στο Σχήμα 3. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Διάσταση 1

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

 Διάσταση 2

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

κλπ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

 Διάσταση 1

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

 Διάσταση 2

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

κλπ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάσταση 1

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

 Διάσταση 2

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

κλπ

Η1

Η2 Η3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Φύλο, Ηλικία, Ειδικότητα, Θέση στη διοίκηση, κλπ

 

Σχήμα 3 : Το λειτουργικό υπόδειγμα 

Το λειτουργικό υπόδειγμα έχει τρεις δομές, την Α.Θ.Ε., τη Στελέχωση και την 

Επίδοση των εργαζομένων. Κάθε δομή περιέχει έναν αριθμό διαστάσεων. Λέγοντας 

διάσταση εννοούμε θέματα της συγκεκριμένης δομής που μπορούμε να τα βάλουμε 

κάτω από τον ίδιο τίτλο. Για παράδειγμα, η δομή που αφορά την Α.Θ.Ε περιέχει 

συνήθως τις εξής τρείς διαστάσεις: περιεχόμενο, πλαίσιο και απαιτήσεις θέσης 

εργασίας. Όσον αφορά τη δομή της στελέχωσης αυτή περιλαμβάνει θέματα που 

αφορούν τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σε 

πρώιμο, μεσαίο και τελευταίο στάδιο. Τέλος η δομή που αφορά την επίδοση των 

εργαζομένων σχετίζεται με την παραγωγικότητα των εργαζομένων, την ανάπτυξη και 

την ικανοποίηση σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο στον οργανισμό  καθώς και 

στην παροχή ευκαιριών για καινοτομία και ποιότητα. 

Επιπλέον, στο ίδιο υπόδειγμα περιλαμβάνονται και κάποιες μεταβλητές ελέγχου 

(δημογραφικά χαρακτηριστικά), οι οποίες αναφέρονται σε ατομικά ή οργανωσιακά 

χαρακτηριστικά που πιθανόν επηρεάζουν το προς εξέταση υπόδειγμα. 
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3.2  Παρουσίαση του ερευνητικού εργαλείου (Ερωτηματολόγιο) 

Μετά την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, διαμορφώθηκε το ερευνητικό 

εργαλείο, το οποίο δεν έχει δημοσιευτεί ως μια ενιαία οντότητα. Ειδικότερα, για το 

Τμήμα 3 και 4 του ερωτηματολογίου όλες οι πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο 

των Katou and Budhwar (2014), ενώ οι ερωτήσεις στο Τμήμα 5 διαμορφώθηκαν 

κατάλληλα από το άρθρο των Katou, Budhwar, and Patel, (2014).  

Το ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό να διερευνήσει την αντίληψη των 

εργαζομένων αναφορικά με την Α.Θ.Ε, τη στελέχωση και την επίδοση τους. 

Αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού  τύπου και δομείται σε 5 τμήματα 

(βλ. Παράρτημα Α4). Στο πρώτο τμήμα ζητούνται τα στοιχεία του οργανισμού ενώ 

στο δεύτερο, οι δημογραφικές πληροφορίες, φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, χρόνια 

υπηρεσίας στον οργανισμό, θέση στην ιεραρχία και το καθεστώς εργασίας.  Αυτές οι 

πληροφορίες μας επιτρέπουν να εντοπίσουμε αν τα αποτελέσματα της μελέτης 

ποικίλουν σε διαφορετικές ομάδες εργαζομένων. Στο τρίτο τμήμα
 
του εργαλείου, 

περιγράφεται η αντίληψη αναφορικά με τα βασικά στοιχεία της Α.Θ.Ε. και 

συγκεκριμένα χωρίζεται σε τρείς διαστάσεις. Στο περιεχόμενο, στο πλαίσιο και στις 

απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Αντίστοιχα, στο τέταρτο τμήμα, περιγράφεται η 

αντίληψη αναφορικά με βασικά στοιχεία της στελέχωσης του οργανισμού όσον αφορά 

σε μεθόδους επιλογής σε πρώιμο, μεσαίο και τελευταίο στάδιο. Τέλος στο πέμπτο 

τμήμα ζητείται να καταγραφεί η αντίληψη των εργαζομένων  για την επίδοσή τους στον 

οργανισμό, πως αυτή συμβάλει στην ανάπτυξη και ικανοποίηση των ιδίων καθώς και 

την δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων διαδικασιών και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Το ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιεί ερωτήσεις τύπου Likert με κλίμακα από 1 

“Διαφωνώ Απόλυτα” έως 5 “Συμφωνώ Απόλυτα”. 

3.3  Παρουσίαση των υποθέσεων 

Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στους Ο.Τ.Α υφίσταται σχέση και σε ποιο 

βαθμό μεταξύ της ανάλυσης θέσεων εργασίας, της στελέχωσης και της επίδοσης έχουν 

διατυπωθεί ερευνητικές υποθέσεις που συνοδεύουν το λειτουργικό υπόδειγμα και είναι 

οι εξής: 

Η1: Η ανάλυση θέσης εργασίας (ΑΘΕ) επηρεάζει θετικά την επίδοση των 

εργαζομένων (ΕΕ). Δηλαδή, αν βελτιώνεται η ΑΘΕ, βελτιώνεται και η ΕΕ. 
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Η2: Η ανάλυση θέσης εργασίας (ΑΘΕ) επηρεάζει θετικά τη στελέχωση (Σ). 

Δηλαδή, αν βελτιώνεται η ΑΘΕ, βελτιώνεται και η Σ. 

Η3: Η στελέχωση (Σ) επηρεάζει θετικά την επίδοση των εργαζομένων (ΕΕ). 

Δηλαδή, αν βελτιώνεται η Σ, βελτιώνεται και η ΕΕ. 

3.4  Δειγματοληψία  

Το δείγμα αντλήθηκε από ένα τμήμα του Δημόσιου Τομέα και συγκεκριμένα 

αυτό που αφορά το σύνολο των υπαλλήλων και εργαζομένων των ΟΤΑ (Ν=82.556)
7
. 

Για τη διασφάλιση της έρευνας, το προσωπικό των Ο.Τ.Α προσεγγίστηκε προσωπικά 

από τον ερευνητή για τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιο ενώ η συλλογή των 

δεδομένων έγινε μαζικά από τον ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία. Συνολικά, 

διανεμήθηκαν 200 ερωτηματολόγια από τα οποία συμπληρώθηκαν τα 145 (ποσοστό 

ανταπόκρισης 72,5%). Οι 145 δημοτικοί υπάλληλοι εργάζονται σε επτά (7) 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πέντε από τους Ο.Τ.Α ανήκουν στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα τέσσερις (4) ανήκουν στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενώ ο πέμπτος στην Περιφερική Ενότητα 

Σερρών, ενώ οι υπόλοιποι δύο (2), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην 

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουάριο -Μάρτιο 

2017 και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της τυχαίας δειγματοληψίας. Οι 

εργαζόμενοι που συμμετείχαν στη μελέτη, ήταν υποχρεωτικής (ΥΕ), δευτεροβάθμιας 

(ΔΕ), ανώτατης (ΠΕ) εκπαίδευσης, αλλά και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ενώ 

το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό προέρχεται από διάφορες ειδικότητες. Τέλος η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε επιτόπου. 

3.5  Μέθοδος   

Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS v.17. Για την παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος 

χρησιμοποιήθηκαν οι Μ.Ο και οι Τ.Α. Επιπλέον, για την εξέταση της ύπαρξης 

κανονικότητας της κατανομής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 

Kolmogorov-Smirnov. Στη συνέχεια, για την διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των 

αθροιστικών κλιμάκων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman ενώ 

για την ύπαρξης στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ των Μ.Ο των αθροιστικών 

κλιμάκων των ερωτώμενων με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά 

                                                           
7
 Ανάκτηση από την ιστοσελίδα : http://apografi.yap.gov.gr/apografi/2015/Flows_December_2015.htm 

http://apografi.yap.gov.gr/apografi/2015/Flows_December_2015.htm
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χρησιμοποιηθήκαν τα μη παραμετρικά τεστ Mann-Whitney και Kruskal Wallis. Τέλος, 

διενεργήθηκε ανάλυση απλής γραμμικής παλινδρόμησης για τη διερεύνηση της 

επιρροής της μιας αθροιστικής κλίμακας στην άλλη.   
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσματα 

4.1  Εισαγωγικά 

Ο στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι διπλός. Πρώτον, βασιζόμενοι στην έρευνα  

πεδίου που κάναμε, με βάση το ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται στο παράρτημα 

Α4, να περιγράψουμε τις δημογραφικές και τις βασικές μεταβλητές της έρευνας. 

Δεύτερον, να ερμηνεύσουμε τις σχέσεις που πιθανόν υπάρχουν μεταξύ των βασικών 

μεταβλητών σε σχέση με ενδιαφέρουσες δημογραφικές μεταβλητές.  

Στη διερεύνησή μας αυτή χρησιμοποιήσαμε το στατιστικό πακέτο SPSS. 

Ειδικότερα, η στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήσαμε βασίζεται στις παρακάτω 

μεθόδους. 

1. Περιγραφική στατιστική 

2. Διαγραμματική περιγραφή 

3. Διερεύνηση κανονικότητας των βασικών μεταβλητών της έρευνας 

4. Εφαρμογή παραμετρικών και μη παραμετρικών μεθόδων ανάλυσης 

5. Ανάλυση συσχέτισης και παλινδρόμησης 

4.2  Περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων της έρευνας 

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο των 

εργαζομένων. Βλέπουμε ότι στο δείγμα των 145 εργαζόμενων οι γυναίκες υπερτερούν 

κατά πολύ των ανδρών.  

Πίνακας 1: Κατανομή του δείγματος ως προς το φύλο των εργαζομένων 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρες 52 35,9 

Γυναίκες 93 64,1 

Σύνολο 145 100,0 

  

Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ως προς τον αριθμό των 

εργαζόμενων ανά Δήμο. Βλέπουμε ότι στο δείγμα υπερτερούν συντριπτικά οι 

εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, λόγω του γεγονότος ότι ο Δήμος αυτός είναι ο 

πολυπληθέστερος, και το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής είναι αυτό του Δήμου 
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Λαρισαίων, λόγο του γεγονότος ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον Δήμο ήταν η 

ασθενέστερη.  

Πίνακας 2: Κατανομή του δείγματος ως προς τον αριθμό των εργαζομένων ανά Δήμο 

Δήμος Συχνότητα Ποσοστό 

Πυλαίας-Χορτιάτη 32 22,1 

Θεσσαλονίκης 58 40,0 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 15 10,3 

Φλώρινας 10 6,9 

Λαρισαίων 6 4,1 

Καλαμαριάς 9 6,2 

Νέας Ζίχνης 15 10,3 

Σύνολο 145 100,0 

 

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης των εργαζομένων. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το στοιχείο που 

σημειώνει ότι το 48,3 τοις εκατό των εργαζομένων είναι απόφοιτοι ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και το 17,2 τοις εκατό είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή 

διδακτορικών τίτλων. 

Πίνακας 3:Κατανομή του δείγματος ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων 

Επίπεδο Εκπαίδευσης Συχνότητα Ποσοστό 

Απόφοιτος Γυμνασίου 5 3,4 

Απόφοιτος (Λυκείου, ΙΕΚ) 45 31,0 

Απόφοιτος (ΤΕΙ, ΑΕΙ ) 70 48,3 

Μεταπτυχιακό /Διδακτορικό 25 17,2 

Σύνολο 145 100,0 

 

Από το ιστόγραμμα στο Διάγραμμα 2 προκύπτει ότι η κατανομή των 

εργαζομένων ως προς τη θέση τους στην ιεραρχία είναι η εξής: 1 διευθυντής (0,69%), 

27 προϊστάμενοι (18,62%) και 117 υπάλληλοι (80,69%). Αυτό ίσως αποτελεί έναν 

περιορισμό  στην έρευνά μας, αφού η συμμετοχή των διευθυντών είναι πολύ μικρή. 
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Σχήμα 4: Κατανομή των εργαζομένων ως προς τη θέση τους στην ιεραρχία 

Όσον αφορά το καθεστώς εργασίας, οι περισσότεροι εργαζόμενοι που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα είναι μόνιμοι, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4, ο οποίος 

παρουσιάζει την κατανομή τους ως προς το καθεστώς εργασίας. 

Πίνακας  4: Κατανομή του δείγματος ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των 

εργαζομένων 

Καθεστώς Εργασίας Συχνότητα Ποσοστό 

Μόνιμος 97 66,9 

Αορίστου χρόνου 41 28,3 

Συμβασιούχος 7 4,8 

Σύνολο 145 100,0 

 

Τέλος, στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με την ηλικία των 

εργαζομένων και με τα έτη υπηρεσίας που αυτοί βρίσκονται στον οργανισμό αυτό. Από 

τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο μέσο περίπου της 

οικονομικά ενεργούς ζωής τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν μακράν 

σχετικά υπηρεσία στον Οργανισμό σημειώνει ότι οι αντιλήψεις τους αναφορικά με 

διάφορες διαδικασίες είναι όσο το δυνατό ορθότερες. 

Πίνακας  5: Ηλικία και προϋπηρεσία των εργαζομένων στον Οργανισμό 

Μεταβλητές σε χρόνια Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Ηλικία 46,1310 6,38711 

Υπηρεσία στον οργανισμό 16,56106 7,637657 
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4.3  Περιγραφή των βασικών δομών της έρευνας 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του υποδείγματος που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 3 οι 

βασικές δομές του υποδείγματος αυτού είναι η «ανάλυση θέσης εργασίας», η 

«στελέχωση» και η «επίδοση των εργαζομένων». Στον Πίνακα 6, παρουσιάζονται 

στοιχεία αναφορικά με τις αντιλήψεις των εργαζομένων για τις τρεις διαστάσεις της 

ανάλυσης θέσης εργασίας (περιεχόμενο, πλαίσιο και απαιτήσεις θέσης εργασίας). 

Βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν την άποψη ότι οι διαστάσεις αυτές βρίσκονται σε 

επίπεδο λίγο μεγαλύτερο από τη μέση κατάσταση = ‘3’. Ειδικότερα, η συνολική 

αντίληψη για την ανάλυση θέσης εργασίας βρίσκεται στο επίπεδο 3,20±0,87. Δηλαδή, 

βρίσκεται και αυτή σε επίπεδο λίγο πάνω από τη μέση κατάσταση, πράγμα που 

σημαίνει ότι υπάρχει σχετικός χώρος για βελτίωση των διαδικασιών ανάλυσης της 

θέσης εργασίας. 

Πίνακας 6: Αντιλήψεις των εργαζομένων ως προς την ανάλυση θέσης εργασίας 

 

Διαστάσεις ανάλυσης θέσης εργασίας Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Περιεχόμενο θέσης εργασίας   

Καθήκοντα εργασίας 3,41 1,102 

Υπευθυνότητες θέσεις εργασίας 3,24 1,114 

Εξοπλισμός θέσης εργασίας 3,10 1,085 

Πρότυπα επιδόσεων 2,76 1,162 

Πλαίσιο θέσης εργασίας   

Συνθήκες εργασίας 3,26 1,021 

Περιβαλλοντικές συνθήκες 3,22 1,102 

Αλληλεπίδραση με άλλους 3,08 1,173 

Έλεγχοι επί της εργασίας 3,11 1,137 

Απαιτήσεις θέσης εργασίας   

Εκπαίδευση 3,30 1,135 

Κατάρτιση 3,34 1,156 

Εμπειρία 3,41 1,222 

Προσωπικές απαιτήσεις 3,11 1,248 

Αντίληψη για ανάλυση θέσης εργασίας 3,1985 ,86961 
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 Στον Πίνακα 7, παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τις αντιλήψεις των 

εργαζομένων για τις τρεις διαστάσεις της στελέχωσης (μέθοδοι επιλογής σε πρώιμο 

στάδιο, μέθοδοι επιλογής σε μεσαίο στάδιο, μέθοδοι επιλογής σε τελευταίο στάδιο). 

Βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν την άποψη ότι οι διαστάσεις αυτές βρίσκονται σε 

επίπεδο γύρω από τη μέση κατάσταση = ‘3’. Ειδικότερα, η συνολική αντίληψη για την 

στελέχωση βρίσκεται στο επίπεδο 2,77±1,02. Δηλαδή, η μέση τιμή βρίσκεται σε 

επίπεδο σχετικά χαμηλότερο της μέσης κατάστασης, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει 

αρκετός χώρος για βελτίωση των διαδικασιών στελέχωσης.  

 

Πίνακας 7: Αντιλήψεις των εργαζομένων ως προς τη στελέχωση 

Διαστάσεις στελέχωσης Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Μέθοδοι επιλογής σε πρώιμο στάδιο   

Έντυπα αιτήσεων 3,43 1,257 

Βιογραφικά σημειώματα 2,78 1,301 

Βιογραφικά δεδομένα 2,81 1,309 

Μέθοδοι επιλογής σε μεσαίο στάδιο   

 Πνευματική επάρκεια 2,81 1,251 

Τεστ γνώσεων θέσης εργασίας 2,47 1,328 

Τεστ προσωπικότητας 2,38 1,339 

Μέθοδοι επιλογής σε τελευταίο στάδιο   

Συνεντεύξεις 2,67 1,373 

Τεστ δείγματος εργασίας 2,43 1,362 

Κέντρα αξιολόγησης (ΑΣΕΠ) 3,32 1,508 

Αντίληψη για στελέχωση 2,7738 1,01795 

 

 Στον Πίνακα 8, παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με τις αντιλήψεις των 

εργαζομένων για τις έξι διαστάσεις της στελέχωσης (αποτελεσματικότητα, 

αποδοτικότητα, ανάπτυξη, ικανοποίηση, καινοτομία, ποιότητα). Βλέπουμε ότι οι τρεις 

πρώτες διαστάσεις, δηλαδή η αποτελεσματικότητα (εάν ο εργαζόμενος επιτυγχάνει τους 

στόχους του), η αποδοτικότητα (εάν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τα λιγότερα δυνατά 

διαθέσιμα για την επίτευξη των στόχων του) και η ανάπτυξη (εάν ο εργαζόμενος 

συμβάλλει ώστε ο Οργανισμός να αναπτύσσεται μέσα στις δυνατότητές του για την 
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επίτευξη μελλοντικών ευκαιριών και προκλήσεων) σημειώνουν επίπεδα πάνω από τη 

μέση επίδοση = ‘3’. Οι τρεις όμως άλλες διαστάσεις, δηλαδή η ικανοποίηση (εάν ο 

εργαζόμενος αισθάνεται ικανοποιημένος από τη συμβολή του στη θέση εργασίας στην 

οποία ευρίσκεται), η καινοτομία (εάν ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι του παρέχεται η 

ευκαιρία να αναπτύξει καινοτομικές διαδικασίες) και η ποιότητα (εάν ο εργαζόμενος 

αισθάνεται ότι του  παρέχεται η ευκαιρία να αναπτύξει ποιοτικές υπηρεσίες) σημειώνουν 

επίπεδα λίγο κάτω από τη μέση επίδοση = ‘3’. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπάρχει 

αρκετός ακόμη χώρος ώστε να βελτιωθούν όλες οι διαστάσεις. Ειδικότερα, η συνολική 

αντίληψη για την επίδοση των εργαζομένων βρίσκεται στο επίπεδο 3,01±0,80. Δηλαδή, 

η μέση τιμή βρίσκεται σε επίπεδο ίσο με τη μέση κατάσταση, πράγμα που επιβεβαιώνει 

ότι υπάρχει αρκετός ακόμη χώρος για βελτίωση της επίδοσης των εργαζόμενων.  

 

Πίνακας 8: Αντιλήψεις των εργαζομένων ως προς την επίδοσή τους 

Διαστάσεις επίδοσης Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Αποτελεσματικότητα 3,48 ,883 

Αποδοτικότητα 3,22 ,930 

Ανάπτυξη 3,08 1,041 

Ικανοποίηση 2,99 1,041 

Καινοτομία 2,59 1,109 

Ποιότητα 2,83 1,044 

Αντίληψη για επίδοση 3,0105 ,80034 

 

4.4  Διερεύνηση των ιδιοτήτων των βασικών δομών της έρευνας 

 

 Πριν από οποιαδήποτε ανάλυση είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ιδιότητες 

των δομών της μελέτης που μας ενδιαφέρουν. Η βασικότερη ιδιότητα είναι αυτή της 

κανονικότητας. Δηλαδή, κατά πόσον οι δομές ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Αυτό γιατί στην περίπτωση που αυτές ακολουθούν την κανονική κατανομή τότε πρέπει 

η παραπέρα ανάλυση να βασίζεται σε «παραμετρικές μεθόδους». Αντίθετα, στην 

περίπτωση  που αυτές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή τότε πρέπει η παραπέρα 
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ανάλυση να βασίζεται σε «μη παραμετρικές μεθόδους». Ο περισσότερο συνηθισμένος 

έλεγχος για διερεύνηση της κανονικότητας είναι αυτός των Kolmogorov-Smirnov. 

 Στον Πίνακα 9, παρουσιάζονται αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας των 

Kolmogorov-Smirnov για τις τρεις βασικές δομές της έρευνας. Από τον πίνακα αυτόν 

βλέπουμε ότι καμία από τις δομές που μας ενδιαφέρουν δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή, αφού τα ακριβή επίπεδα σημαντικότητας p (=sig.) είναι μικρότερα του 

γενικού επιπέδου σημαντικότητας της εργασίας α = 0,05. Ως εκ τούτου είναι καλόν 

στην παραπέρα ανάλυση να χρησιμοποιήσουμε μη παραμετρικές μεθόδους. 

Πίνακας 9: Έλεγχοι κανονικότητας των Kolmogorov-Smirnov  

 

Μεταβλητές  Ακριβής σημαντικότητα (Sig.) 

Αντίληψη για ανάλυση θέσης εργασίας  ,000 

Αντίληψη για στελέχωση  ,000 

Αντίληψη για επίδοση  ,000 

 

4.5  Πρόδρομη ανάλυση 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δομές μας δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, 

στον Πίνακα 10, παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman. Βλέπουμε 

ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι συντελεστές συσχέτισης είναι θετικοί και σημαντικοί. 

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δομές κινούνται προς τη ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, καθώς 

βελτιώνονται οι διαδικασίες της ανάλυσης θέσης εργασίας βελτιώνονται και οι 

διαδικασίες της στελέχωσης και βελτιώνεται και η επίδοση των εργαζομένων. 

Παρόμοια, καθώς βελτιώνονται οι διαδικασίες της στελέχωσης βελτιώνεται και η 

επίδοση των εργαζόμενων. Πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι η «συσχέτιση» δεν 

υποδηλώνει «σχέση» μεταξύ των δομών. Απλώς, καταγράφει μια τάση μεταβολών.  

Πίνακας 10: Συντελεστές συσχέτισης Spearman μεταξύ βασικών μεταβλητών 

 

Αντιλήψεις 
Ανάλυση Θέσης 

Εργασίας 
Στελέχωση Επίδοση 

Ανάλυση Θέσης 

Εργασίας 
1   

Στελέχωση 0,684** 1  

Επίδοση 0,433** 0,500** 1 

** p < 0.01 
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 Στον Πίνακα 11, παρουσιάζουμε ενδεικτικά συσχετίσεις Spearman μεταξύ των 

δημογραφικών μεταβλητών της ηλικίας και της υπηρεσίας και των βασικών δομών της 

εργασίας. Επειδή οι αντίστοιχοι συντελεστές που προέκυψαν είναι μη σημαντικοί, 

έπεται ότι η ηλικία των εργαζομένων και η υπηρεσία τους σε χρόνια στον Οργανισμό 

δεν συσχετίζονται. 

Πίνακας 11:Συντελεστές συσχέτισης Spearman μεταξύ βασικών και δημογραφικών 

μεταβλητών 

 

Μεταβλητές 
Ανάλυση Θέσης 

Εργασίας 
Στελέχωση Επίδοση 

Ηλικία 0,064 -0,12 0,065 

Υπηρεσία στον 

Οργανισμό 
0,136 0,057 -0,013 

 

 Στον Πίνακα 12, με τη βοήθεια του μη παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney U 

test παρουσιάζουμε αποτελέσματα κατά πόσον η κατανομή των τριών βασικών δομών 

της εργασίας μας διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών. Βλέπουμε ότι στην περίπτωση 

της ανάλυσης θέσης εργασίας απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (Η0), αφού η ακριβής 

σημαντικότητα p = 0,037 είναι μικρότερη της γενικής σημαντικότητας α=0,05. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων των 

ανδρών και των γυναικών όσον αφορά τις διαδικασίες της ανάλυσης θέσης εργασίας. 

Παρόμοια, στην περίπτωση της επίδοσης των εργαζομένων απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση (Η0), αφού και εδώ η ακριβής σημαντικότητα p = 0,024 είναι μικρότερη της 

γενικής σημαντικότητας α=0,05. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων των ανδρών και των γυναικών όσον αφορά την 

επίδοση των εργαζομένων. Αντίθετα, στην περίπτωση της στελέχωσης γίνεται 

αποδεκτή η μηδενική υπόθεση (Η0), αφού τώρα η ακριβής σημαντικότητα p = 0,133 

είναι μεγαλύτερη της γενικής σημαντικότητας α=0,05. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αντιλήψεων των ανδρών και των γυναικών 

όσον αφορά τις διαδικασίες της στελέχωσης. 
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα ελέγχου Mann-Whitney U test των βασικών μεταβλητών ως 

προς το φύλο των εργαζομένων 

Αντιλήψεις 
Υποθέσεις ως προς το 

φύλο 

Ακριβής 

σημαντικότητα (sig.) 
Απόφαση 

Ανάλυση Θέσης 

Εργασίας 

Η0: Όμοια κατανομή 

Η1: Ανόμοια κατανομή 

 

0,037 Απορρίπτεται η Η0 

Στελέχωση 

Η0: Όμοια κατανομή 

Η1: Ανόμοια κατανομή 

 

0,133 
Αποδεκτή η Η0 

Επίδοση 

Η0: Όμοια κατανομή 

Η1: Ανόμοια κατανομή 

 

0,024 
Απορρίπτεται η Η0 

 

 Τα αποτελέσματα του Πίνακα 12, συμπληρώνονται με αυτά του Πίνακα 13, 

όπου παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των τριών βασικών δομών ως προς το φύλο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Πίνακα 12 μπορούμε να πούμε ότι οι άνδρες 

αντιλαμβάνονται ότι οι διαδικασίες της ανάλυσης θέσης εργασίας και της επίδοσης 

βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από ότι τα επίπεδα που αντιλαμβάνονται οι γυναίκες. 

Αντίθετα, μπορούμε να πούμε ότι οι άνδρες αντιλαμβάνονται ότι οι διαδικασίες της 

στελέχωσης βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με αυτά που αντιλαμβάνονται οι γυναίκες.  

 

Πίνακας 13: Μέσες τιμές (± τυπικές αποκλίσεις) βασικών μεταβλητών ως προς το 

φύλο των εργαζομένων 

 

 Ανάλυση θέσης εργασίας Στελέχωση Επίδοση 

Άνδρες 3,3638 

(± 0,81767) 

2,91  

(±0,95) 

3,1863 

(± 0,73458) 

    

Γυναίκες 3,1051 

(± 0,88837) 

2,64(±1,04) 2,9130 

(± 0,82226) 
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Στον Πίνακα 14, με τη βοήθεια του μη παραμετρικού ελέγχου των Kruskal-

Wallis test παρουσιάζουμε αποτελέσματα κατά πόσον η κατανομή των τριών βασικών 

δομών της εργασίας μας διαφέρει μεταξύ των Δήμων του δείγματος. Βλέπουμε ότι και 

στις τρεις περιπτώσεις δομών απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (Η0), αφού σε όλες τις 

περιπτώσεις τα ακριβή επίπεδα σημαντικότητας p = sig. είναι μικρότερα της γενικής 

σημαντικότητας α=0,05. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά των 

αντιλήψεων των εργαζομένων μεταξύ των Δήμων όσον αφορά τις τρεις δομές 

αντίστοιχα. 

Πίνακας 14: Αποτελέσματα ελέγχου Kruskal-Wallis test των βασικών μεταβλητών ως 

προς τους Δήμους 

 

Αντιλήψεις 
Υποθέσεις ως προς 

τον Δήμο 

Ακριβής 

σημαντικότητα (sig.) 
Απόφαση 

Ανάλυση Θέσης 

Εργασίας 

Η0: Όμοια κατανομή 

Η1: Ανόμοια κατανομή 

 

0,006 Απορρίπτεται η Η0 

Στελέχωση 

Η0: Όμοια κατανομή 

Η1: Ανόμοια κατανομή 

 

0,000 
Απορρίπτεται η Η0 

Επίδοση 

Η0: Όμοια κατανομή 

Η1: Ανόμοια κατανομή 

 

0,001 
Απορρίπτεται η Η0 

 

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 15, συμπληρώνονται με αυτά του Πίνακα 14, όπου 

παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των τριών βασικών δομών ως προς τον κάθε Δήμο 

χωριστά. Ειδικότερα, για την δομή της ανάλυσης θέσης εργασίας οι αντιλήψεις των 

εργαζόμενων στο δήμο Φλώρινας είναι υψηλότερες σε σχέση με τους υπόλοιπους 

Δήμους. Παρόμοια, για την δομή της στελέχωσης οι αντιλήψεις των εργαζομένων στο 

Δήμο Φλώρινας είναι υψηλότερες σε σχέση με τους υπόλοιπους, με εξαίρεση το Δήμο 

Λάρισας. Τέλος, όσον αφορά την δομή της επίδοσης, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων 

στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη είναι υψηλότερες σε σχέση με τις αντιλήψεις των 

εργαζομένων στον Δήμο Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα οι αντιλήψεις των εργαζόμενων 

στο Δήμο Αμπελοκήπων είναι υψηλότερες σε σχέση με τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.  

 



60 

 

Πίνακας 15: Μέσες τιμές (± τυπικές αποκλίσεις) βασικών μεταβλητών ως προς τον 

Δήμο 

 

Δήμοι / Μεταβλητές 
Ανάλυση θέσης 

εργασίας 
Στελέχωση Επίδοση 

Πυλαίας-Χορτιάτη 3,45(±0,94) 2,96(±1,08) 3,45(±0,94) 

Θεσσαλονίκης 2,77(0,67) 2,49(±0,86) 2,77(±0,67) 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2,65(±0,85) 2,56(±0,73) 2,65(±0,85) 

Φλώρινας 3,08(±0,57) 4,33(±0,88) 3,08(±0,57) 

Λαρισαίων 3,69(±0,47) 3,57(±0,65) 3,67(±0,47) 

Καλαμαριάς 3,03(±0,83) 2,45(±1,22) 3,03(±0,83) 

Νέας Ζίχνης 2,95(±0,55) 2,42(±0,52) 2,95(±0,55) 

 

4.6   Ανάλυση παλινδρόμησης 

 Είδαμε παραπάνω ότι η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των δομών έδειξε ότι οι 

δομές συσχετίζονται μεταξύ τους θετικά και σημαντικά. Σε συνέχεια της ανάλυσης 

αυτής στους Πίνακες 16, 17, 18 και 19 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα τριών 

σχετικών ιεραρχικών παλινδρομήσεων, ακολουθώντας το λειτουργικό υπόδειγμα της 

εργασίας που είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, και συγκεκριμένα το Σχήμα 3. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Διάσταση 1

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

 Διάσταση 2

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

κλπ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

 Διάσταση 1

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

 Διάσταση 2

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

κλπ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 Διάσταση 1

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

 Διάσταση 2

Ερώτηση 1

Ερώτηση 2

……………

κλπ

Η1

Η2 Η3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Φύλο, Ηλικία, Ειδικότητα, Θέση στη διοίκηση, κλπ

 

Σχήμα 3: Το λειτουργικό υπόδειγμα 
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Οι προς έλεγχο ερευνητικές υποθέσεις που συνοδεύουν το λειτουργικό αυτό 

υπόδειγμα είναι οι εξής: 

Η1: Η ανάλυση θέσης εργασίας (ΑΘΕ) επηρεάζει θετικά την επίδοση των 

εργαζομένων (ΕΕ). Δηλαδή, αν βελτιώνεται η ΑΘΕ, βελτιώνεται και η ΕΕ. 

Η2: Η ανάλυση θέσης εργασίας (ΑΘΕ) επηρεάζει θετικά τη στελέχωση (Σ). 

Δηλαδή, αν βελτιώνεται η ΑΘΕ, βελτιώνεται και η Σ. 

Η3: Η στελέχωση (Σ) επηρεάζει θετικά την επίδοση των εργαζομένων (ΕΕ). 

Δηλαδή, αν βελτιώνεται η Σ, βελτιώνεται και η ΕΕ. 

Τα αποτελέσματα στον Πίνακα 16, απεικονίζουν την υπόθεση Η1. Βλέπουμε ότι 

η παλινδρόμηση αυτή είναι σημαντική, αφού ο συντελεστής προσδιορισμού R
2
 = 0,21 

είναι σημαντικός σύμφωνα με τη σημαντικότητα (ANOVA) =  0,000< α = 0,05, καθώς 

και ο συντελεστής παλινδρόμησης της ανάλυσης θέσης εργασίας είναι σημαντικός και 

θετικός. Δηλαδή ισχύει η υπόθεση Η1. 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Επίδοσης ως προς την Ανάλυση θέσης 

εργασίας 

Μεταβλητές Συντελεστές β 
Συντελεστές ΒΕΤΑ 

(τυποποιημένοι) 

Ακριβής 

σημαντικότητα (sig.) 

Σταθερή 

 
1,67  0,000 

Ανάλυση Θέσης 

Εργασίας (Η1) 
0,423 0,453 0,000 

Στατιστικά    

R
2 0,21   

Σημαντικότητα 

(από ANOVA) 
0,000   

 

Τα αποτελέσματα στον Πίνακα 17, απεικονίζουν την υπόθεση Η2. Βλέπουμε ότι 

η παλινδρόμηση αυτή είναι σημαντική, αφού ο συντελεστής προσδιορισμού R
2
 = 0,48 

είναι σημαντικός σύμφωνα με τη σημαντικότητα (ANOVA) =  0,000 < α = 0,05, καθώς 

και ο συντελεστής παλινδρόμησης της ανάλυσης θέσης εργασίας είναι σημαντικός και 

θετικός. Δηλαδή ισχύει η υπόθεση Η2. 
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Πίνακας 17: Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Στελέχωσης ως προς την Ανάλυση 

θέσης εργασίας 

Μεταβλητές Συντελεστές β 
Συντελεστές ΒΕΤΑ 

(τυποποιημένοι) 

Ακριβής 

σημαντικότητα (sig.) 

Σταθερή 0,12  0,609 

Ανάλυση Θέσης 

Εργασίας (Η2) 
0,837 0,69 0,000 

Στατιστικά    

R
2 0,482   

Σημαντικότητα 

(από ANOVA) 
0,000   

  

 Τα αποτελέσματα στον Πίνακα 18, απεικονίζουν την υπόθεση Η3. Βλέπουμε ότι 

η παλινδρόμηση αυτή είναι σημαντική, αφού ο συντελεστής προσδιορισμού R
2
 = 0,27 

είναι σημαντικός σύμφωνα με τη σημαντικότητα (ANOVA) = 0,000 < α = 0,05, καθώς 

και ο συντελεστής παλινδρόμησης της στελέχωσης είναι σημαντικός και θετικός. 

Δηλαδή ισχύει η υπόθεση Η3. 

Πίνακας 18: Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Επίδοσης ως προς την Στελέχωση 

Μεταβλητές Συντελεστές β 
Συντελεστές ΒΕΤΑ 

(τυποποιημένοι) 

Ακριβής 

σημαντικότητα (sig.) 

Σταθερή 

 
1,86  0,000 

Στελέχωση (Η3) 0,41 0,523 0,000 

Στατιστικά    

R
2 0,27   

Σημαντικότητα 

(από ANOVA) 
0,000   

 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι επαληθεύονται οι τρεις υποθέσεις Η1, Η2 και 

Η3 χωριστά, προχωρούμε στην πολλαπλή παλινδρόμηση, η οποία συνδυάζει τις 

υποθέσεις Η1 και Η3, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 19. 

Βλέπουμε ότι η παλινδρόμηση αυτή είναι σημαντική, αφού ο συντελεστής 

προσδιορισμού R
2
 = 0,284 είναι σημαντικός σύμφωνα με τη σημαντικότητα (ANOVA) 

=  0,000 < α = 0,05, καθώς και ο συντελεστής παλινδρόμησης μιας τουλάχιστον 

ερμηνευτικής μεταβλητής (εδώ της στελέχωσης) είναι σημαντικός και θετικός. Με 

άλλα λόγια βλέπουμε ότι τώρα ισχύει η υπόθεση Η3, αλλά ταυτόχρονα δεν ισχύει και η 

υπόθεση Η1, αφού ο συντελεστής β = 0,156 δεν είναι σημαντικός (sig. = 0,101). 
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Πίνακας 19: Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Επίδοσης ως προς την Ανάλυση θέσης 

εργασίας και την Στελέχωση 

Μεταβλητές Συντελεστές β 
Συντελεστές ΒΕΤΑ 

(τυποποιημένοι) 

Ακριβής 

σημαντικότητα (sig.) 

Σταθερή 

 
1,646  0,000 

Ανάλυση Θέσης 

Εργασίας (Η1) 
0,156 0,166 0,101 

Στελέχωση (Η3) 0,316 0,404 0,000 

Στατιστικά    

R
2 0,284   

Σημαντικότητα 

(από ANOVA) 
0,000   

 

4.7  Συμπεράσματα.  

 

Η θεωρία υποστηρίζει ότι όταν ισχύουν οι τρεις υποθέσεις Η1, Η2 και Η3 χωριστά, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τριών πρώτων αποτελεσμάτων 

παλινδρόμησης τότε: 

1. Η στελέχωση μεσολαβεί μερικώς στη σχέση μεταξύ της ανάλυσης θέσης 

εργασίας και της επίδοσης των εργαζομένων, όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι 

υποθέσεις Η1 και Η3 στα αποτελέσματα της τέταρτης παλινδρόμησης. 

2. Η στελέχωση μεσολαβεί πλήρως στη σχέση μεταξύ της ανάλυσης θέσης 

εργασίας και της επίδοσης των εργαζομένων, όταν ταυτόχρονα δεν ισχύει η 

υπόθεση Η1 και ισχύει μόνον η Η3 στα αποτελέσματα της τέταρτης 

παλινδρόμησης. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα στην τέταρτη παλινδρόμηση του Πίνακα 

19, στην περίπτωση των Δήμων η στελέχωση μεσολαβεί πλήρως στη σχέση μεταξύ της 

Α.Θ.Ε. και της επίδοσης των εργαζομένων. Με άλλα λόγια οι διαδικασίες της Α.Θ.Ε. 

επηρεάζουν θετικά τις διαδικασίες της στελέχωσης, οι οποίες με τη σειρά τους 

επηρεάζουν θετικά την επίδοση των εργαζόμενων.  
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα 

5.1  Βασικά ευρήματα.  

 Το δείγμα της έρευνας αφορούσε 145 εργαζόμενους στους δήμους 

Θεσσαλονίκης, Πυλαίας Χορτιάτη, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Φλώρινας, Λαρισαίων, 

Καλαμαριάς και Νέας Ζίχνης, εκ των οποίων η πλειοψηφία ήταν γυναίκες. Από αυτούς, 

το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Όσον αφορά τη θέση τους στον 

οργανισμό, η συντριπτική πλειοψηφία ήταν υπάλληλοι, οι υπόλοιποι προϊστάμενοι, ενώ 

ένας κατείχε τη θέση του διευθυντή. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μόνιμοι 

εργαζόμενοι, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό αποτελούσαν οι συμβασιούχοι. Η μέση 

ηλικία των ερωτώμενων ήταν τα 46,12 έτη, ενώ είχαν κατά μέσο όρο 16,5 έτη 

προϋπηρεσίας στον οργανισμό τους. Όσον αφορά τις απαντήσεις των ερωτώμενων στις 

αθροιστικές κλίμακες, οι αντιλήψεις για τη θέση εργασίας, για τη στελέχωση και για 

την επίδοση των εργαζομένων είχαν μέσο όρο 3,19, 2,77 και 3,01 αντίστοιχα. Με βάση 

τους ενδεδειγμένους μη παραμετρικούς ελέγχους, οι συντελεστές συσχέτισης του 

Spearman μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως, είναι 

θετικοί και στατιστικά σημαντικοί.  

 Η μελέτη ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αντιλήψεων των 

ανδρών και των γυναικών, όσον αφορά την επίδοση των εργαζομένων και την ανάλυση 

θέσης εργασίας, με τους άνδρες να έχουν θετικότερες αντιλήψεις έναντι των γυναικών. 

          Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα της μελέτης είναι πως οι αντιλήψεις των 

εργαζόμενων στο Δήμο Φλώρινας είναι θετικότερες σε σχέση με τους υπόλοιπους 

Δήμους, όσον αφορά την ανάλυση θέσης εργασίας και τη στελέχωση, ενώ όσον αφορά 

τη δομή της επίδοσης, οι αντιλήψεις των εργαζόμενων στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη 

είναι θετικότερες σε σχέση με τις αντιλήψεις των εργαζομένων στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα οι αντιλήψεις των εργαζόμενων στο Δήμο Αμπελοκήπων 

είναι θετικότερες σε σχέση με τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη. Τέλος, η ανάλυση απλής 

παλινδρόμησης ανέδειξε πως η Α.Θ.Ε επηρεάζει θετικά την επίδοση των εργαζομένων. 

Δηλαδή, αν βελτιώνεται η Α.Θ.Ε, βελτιώνεται και η επίδοση των εργαζομένων. 

Επιπλέον, η Α.Θ.Ε επηρεάζει θετικά τη στελέχωση και η στελέχωση επηρεάζει θετικά 

την επίδοση των εργαζομένων.  

Τέλος, η ανάλυση της πολλαπλής παλινδρόμησης ανέδειξε πως μόνο η 

στελέχωση επηρεάζει θετικά την επίδοση των εργαζομένων. 
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5.2  Περιορισμοί της διπλωματικής  

Όπως σε κάθε μελέτη, έτσι και σε αυτή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Ο 

πρώτος και κύριος αφορά την αδυναμία ευελιξίας από πλευράς Δημόσιου Τομέα στην 

εφαρμογή και υλοποίηση διαδικασιών όσον αφορά τη διαχείριση ανθρώπινου 

δυναμικού. Ο δεύτερος αφορά το μέγεθος του δείγματος, καθώς στην έρευνα 

συμμετείχαν 145 άτομα. Ο τρίτος περιορισμός, σε συνέχεια του προηγούμενου, είναι 

πως οι ερωτώμενοι εργάζονταν σε δήμους διαφορετικών περιφερειακών ενοτήτων και 

όχι μιας περιφερειακής ενότητας, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων για τις δομές ανά περιφερειακή ενότητα. Η έρευνα 

υπόκειται σε περιορισμούς που εμπίπτουν οι δειγματοληπτικές έρευνες και θα πρέπει 

για το λόγο αυτό να επιστρατευτούν πολλαπλές ερευνητικές μέθοδοι προκειμένου να 

μελετηθεί εις βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα. Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός που 

σχετίζεται με το δείγμα είναι πως στη μελέτη συμμετείχε μόνο ένας προϊστάμενος 

διεύθυνσης, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν προϊστάμενοι και υπάλληλοι.  

5.3   Συμβολή της διπλωματικής  

Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα για τους 

ΟΤΑ σε ότι αφορά τη σχέση της Α.Θ.Ε με την επίδοση των εργαζομένων και ότι η 

διαθεσιμότητα τέτοιων σημείων αναφοράς αξιοπιστίας μπορεί να έχει ιδιαίτερη 

σημασία για τους επαγγελματίες που πραγματοποιούν ανάλογες αναλύσεις εργασίας. 

Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν τέτοιες εκτιμήσεις και οι ερευνητές δεν είχαν κανένα μέσο 

σύγκρισης με το οποίο να συσχετίζουν τα επίπεδα αξιοπιστίας που μπορεί να έχουν 

αποκτήσει. Επιπλέον, η αποσαφήνιση των επιπέδων αυτών σε διαφορετικές 

ιδιαιτερότητες δεδομένων, πηγές δεδομένων και περιγραφικές κλίμακες θα παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν τη μέθοδο, το δείγμα, τη 

μορφή και το γενικό σχεδιασμό ενός έργου ανάλυσης θέσεων εργασίας. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ποιοτική 

αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους Ο.Τ.Α. Επιδιώκει να αποδείξει το 

γεγονός πως, όταν τοποθετείς τον κατάλληλο άνθρωπο στη κατάλληλη θέση, τότε 

μπορείς να αναμένεις θετικά αποτελέσματα, όσον αφορά τη στελέχωση του οργανισμού 

αλλά και την επίδοση των εργαζομένων. Αυτό με τη σειρά του θα αναβαθμίσει το ρόλο 

των Ο.Τ.Α, οι οποίοι πλέον θα είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στους 

εξωτερικούς (δημότες ) αλλά και στους εσωτερικούς πελάτες (ανθρώπινο δυναμικό).      
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5.4  Πρακτικές επιπτώσεις  

Για την ποιοτική αναβάθμιση και ανάπτυξη των Ο.Τ.Α προτείνεται η εισαγωγή 

διαδικασιών για την υλοποίηση Α.Θ.Ε. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός θα λάβει 

πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας προκειμένου να τις αξιοποιήσει σε θέματα που 

αφορούν τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Θα διευκολύνει διαδικασίες όπως: την 

εκτίμηση των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους, το σχεδιασμό του ανθρώπινου 

δυναμικού, τις προσλήψεις και την επιλογή προσωπικού, την αποζημίωση, τα θέματα 

ασφαλείας, τα νομικά ζητήματα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση καθώς και την 

κινητικότητα των εργαζομένων (Ash, 1988; Ash & Levine, 1980). 

Είναι γεγονός ότι η Α.Θ.Ε. αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις σε έξι ερωτήματα που 

αναφέρονται, τρία στον εργαζόμενο και τρία στην εργασία. Τα πρώτα τρία 

περιλαμβάνουν τις σωματικές και πνευματικές εργασίες, τον τρόπο πραγματοποίησης 

της εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και τις ικανότητες που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση της εργασίας. Τα υπόλοιπα τρία αναφέρονται στις αιτίες, τον τόπο και το 

χρόνο πραγματοποίησης της εργασίας καθώς και τον τρόπο ολοκλήρωσης της εργασίας 

(Mondy & Mondy, 2011, σσ. 107-108). Επομένως, μπορεί να βελτιώσει τόσο τα 

δεδομένα και τις συνθήκες εργασίας, όσο και το πλαίσιο ανάπτυξης κάθε εργαζόμενου 

αλλά και ολόκληρου του οργανισμού. Η εφαρμογή αυτών των πρακτικών προϋποθέτει 

τη νομοθετική θωράκιση των συγκεκριμένων διαδικασιών, καθώς και την υιοθέτηση 

από πλευράς οργανισμού μιας ανάλογης οργανωσιακής κουλτούρας. Αυτά τα δυό 

συστατικά θα αποτελέσουν το προστατευτικό κέλυφος και τα εχέγγυα για την επιτυχία 

του εγχειρήματος, με απώτερο σκοπό η Δημόσια Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

κατ΄επέκταση, ν’ αλλάξουν επίπεδο. Να διαδραματίσουν το ρόλο ενός σύγχρονου 

καινοτόμου, αποδοτικού, ευέλικτου και φιλικού προς τον δημότη - πελάτη δημόσιου 

οργανισμού.  

Παρακάτω, θα αναφερθούμε σ’ ένα μοντέλο εφαρμογής που αφορά την 

υλοποίηση πρακτικών Α.Θ.Ε στους Ο.Τ.Α και το οποίο μπορεί να συνδράμει αφενός 

στην αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου στην 

προσέλκυση και στελέχωση των οργανισμών αυτών. 

Οι Δήμοι, κατά το παρελθόν, δεν ακολούθησαν μια ορθολογική πολιτική 

στελέχωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν να 

παρατηρούνται φαινόμενα ύπαρξης πλεονάζοντος προσωπικού σε συγκεκριμένες 

ειδικότητες, ενώ ταυτόχρονα να παρατηρούνται ελλείψεις σ’ άλλες. Το πρόβλημα 

γιγαντώνονταν από την αδυναμία ευεληξίας του Κράτους να προχωρήσει στην 
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υλοποίηση των ενδεδειγμένων διαδικασιών προκειμένου να “θεραπεύσουν” το 

πρόβλημα. Το νομικό καθεστώς, το οποίο αφορούσε τις προσλήψεις, ήταν τόσο 

αυστηρό που καταντούσε τελικά απαγορευτικό. Θέματα όπως η κινητηκότητα των 

δημοσίων υπαλλήλων δεν είχαν τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων. Συχνά 

εμφανίζονταν φαινόμενα ετεροαπασχόλησης των υπαλλήλων. Οι διοικήσεις 

προκειμένου να στελεχώσουν τις υπηρεσίες τοποθετούσαν περιστασιακά ή σε μόνιμη 

βάση, υπαλλήλους που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με την ειδικότητα που θα 

έπρεπε να στελεχώσει τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Οσον αφορά την ύπαρξη Α.Θ.Ε 

και περιγραφών θέσεων εργασίας ούτε λόγος. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να 

υπάρχουν στρεβλώσεις και προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων, με 

τους δημότες να δηλώνουν ανικανοποίητοι από τη ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Οι δε υπάλληλοι από τη μεριά τους αισθάνονταν ότι δεν συνέβαλαν στο 

βαθμό που θα επιθυμούσαν στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού, μιας και 

καλούνταν να απασχοληθούν με καθήκοντα και αρμοδιότητες για τις οποίες δεν είχαν 

λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάρτιση. Τις παραπάνω αδυναμίες και 

προβλήματα, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της έρευνας, θα μπορούσε να επιλύσει 

η εφαρμογή Α.Θ.Ε. Ποιες επιπτώσεις θα μπορούσε να επιφέρει η εφαρμογή αυτή; 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί σωστά το ανθρώπινο δυναμικό των Ο.Τ.Α θα πρέπει να 

έχει προηγηθεί μια διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών 

ανά ειδικότητα. Κατόπιν υλοποιείται Α.Θ.Ε προκειμένου να συνταχθούν οι περιγραφές 

και οι προδιαγραφές θέσεων εργασίας. Σ’ αυτές ενσωματώνονται τα ποιοτικά και τα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών στοχοθεσίας για την 

αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

περιγραφή των θέσεων δεν θα πρέπει να αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση της 

θέσης, αλλά την ενδεδειγμένη. Στη συνέχεια, από τις παραπάνω διαδικασίες, θα 

προκύψει ένα ¨ισοζύγιο¨ ειδικοτήτων με πλεονάσματα και ελλείψεις για την κάλυψη 

των θέσεων αυτών. Σε πρώτη φάση και όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να καλυφθούν οι 

ανάγκες στελέχωσης του οργανισμού από το πλεόνασμα των ειδικοτήτων, αν βέβαια 

υφίστανται. Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας 

απαιτεί αυστηρά δυο προυποθέσεις: α) Να συναινέσει ο εργαζόμενος στην αλλαγή της 

ειδικότητάς του και β) Να υπάρχει στον οργανισμό μια δομή ¨μετασχηματισμού¨ -  

¨μετάλλαξης¨ των ειδικοτήτων των εργαζομένων, όπου εξιδεικευμένα στελέχη με 

πολυετή πείρα θα αναλάβουν ως μέντορες την εκπαίδευση αυτών των υπαλλήλων. Στην 

περίπτωση αυτή καλύπτουμε τις όποιες ανάγκες για τη στελέχωση του οργανισμού από 

το υπάρχον προσωπικό.   
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Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της 

κινητικότητας των υπαλλήλων. Οι Ο.Τ.Α. όλης της χώρας θα δηλώσουν σ’ ένα κοινό 

διαδυκτιακό τόπο τις ανάγκες τους σε προσωπικό και ειδικότητες. Όπως και 

προηγουμένως, για την προσέλκυση του προσωπικού, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 

Α.Θ.Ε., η οποία θα έχει ενδελεχώς και σε βάθος καθορίσει τόσο το περιεχόμενο, όσο 

και το περιβάλλον της θέσης. Απώτερος σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να 

εντοπιστούν εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες που θα πρέπει να 

συγκεντρώνει το άτομο που θα καλύψει τη θέση αυτή. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί μια 

ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια 

Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με την ανάλογη 

καθοδήγηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης 

φιλικής προς τους πολίτες, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και τις ανάγκες του 

σήμερα. 

5.5  Προτάσεις για παραπέρα έρευνα 

Η παρούσα μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα. 

Ειδικότερα, θα μπορούσαν να διερευνηθούν οι τακτικές που εφαρμόζουν οι δήμοι ως 

προς την Α.Θ.Ε. και τη στελέχωση, καθώς επίσης και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 

της αντίληψης των εργαζομένων για τις παραπάνω πρακτικές που εφαρμόζουν οι Δήμοι 

σε σχέση μ’ αυτές που πραγματικά ακολουθούνται.  

Επιπλέον, θα μπορούσε να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των 

αντιλήψεων των εργαζομένων για την επίδοσή τους και της πραγματικής επίδοσής τους 

στον οργανισμό, με βάση την αξιολόγηση που επιτελείται.  

Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της Α.Θ.Ε και της 

επίδοσης σε μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, συγκρίνοντας τα ευρήματα με 

αντίστοιχα οργανισμών στο δημόσιο τομέα.  
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Παραρτήματα   

Παράρτημα Α1:  Example of a Specific and a General Job Description 

 

Example of a Specific Job Description (Gomez-Mejia et al., 2012, σελ. 73) 

Job Title: Service and Safety Supervisor  

 DIVISION: Plastics  

 DEPARTMENT: Manufacturing  

 SOURCE(S): John Doe WAGE CATEGORY: Exempt  

 JOB ANALYST: John Smith VERIFIED BY: Bill Johnson  

 DATE ANALYZED: 12/26/11 DATE VERIFIED: 1/5/12  

 

Job Summary  

 The SERVICE AND SAFETY SUPERVISOR works under the direction of the 

IMPREGNATING & LAMINATING MANAGER:  schedules  labor pool employees;  

supervises  the work of gardeners, cleaners, waste disposal, and plant security 

personnel;  coordinates  plant safety programs;  maintains  daily records on personnel, 

equipment, and scrap.  

  

Job Duties and Responsibilities  

  1.   Schedules  labor employees to provide relief personnel for all manufacturing 

departments;  prepares  assignment schedules and  assigns  individuals to departments 

based on routine as well as special needs in order to maintain adequate labor levels 

through the plant;  notifies  Industrial Relations Department weekly about vacation and 

layoff status of labor pool employees, contractual disputes, and other employment-

related developments.  

  2.   Supervises the work of gardeners, cleaners, waste disposal, and plant security 

personnel;  plans  yard, cleanup, and security activities based on weekly determination 

of needs;  assigns  tasks and responsibilities to employees on a daily basis;  monitors  

progress or status of assigned tasks;  disciplines  employees.  

 3.  Coordinates plant safety programs;  teaches  basic first-aid procedures to security, 

supervisory, and lease personnel in order to maintain adequate coverage of medical 

emergencies;  trains  employees in fire fighting and hazardous materials handling 

procedures;  verifies  plant compliance with new or changing OSHA regulations;  

represents  division during company-wide safety programs and meetings.  

 4.   Maintains daily records on personnel, equipment, and scrap;  reports  amount of 

waste and scrap to cost accounting department;  updates  personnel records as 

necessary;  reviews  maintenance checklists for tow motors.  

  5.  Performs other miscellaneous duties as assigned.  
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Job Requirements  

1. Ability to apply basic principles and techniques of supervision.  

a. Knowledge of principles and techniques of supervision. 

b. Ability to plan and organize the activities of others. 

c. Ability to get ideas accepted and to guide a group or individual to accomplish the 

task. 

d. Ability to modify leadership style and management approach to reach goal. 

2.  Ability to express ideas clearly both in written and oral communications.  

3.  Knowledge of current Red Cross first-aid operations.  

 4.  Knowledge of OSHA regulations as they affect plant operations.  

 5.  Knowledge of labor pool jobs, company policies, and labor contracts.  

 Minimum Qualifications  

 Twelve years of general education or equivalent; one year supervisory experience; and 

first-aid instructor’s certification.  

 OR 

 Substitute 45 hours classroom supervisory training for supervisory experience.  
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Example of a General Job Description  (Gomez-Mejia et al., 2012, σελ 74)  

Job Title: Supervisor  

DIVISION: Plastics  

DEPARTMENT: Manufacturing  

 SOURCE(S): John Doe, S. Lee WAGE CATEGORY: Exempt  

JOB ANALYST: John Smith VERIFIED BY: Bill Johnson  

DATE ANALYZED: 12/26/11 DATE VERIFIED: 1/5/12  

 Job Summary  

 The SUPERVISOR works under the direction of the MANAGER:  plans goals;  

supervises  the work of employees;  develops  employees with feedback and coaching;  

maintains  accurate records;  coordinates  with others to achieve optimal use of 

organizational resources.  

 

Job Duties and Responsibilities  

  1. Plans goals and allocates resources to achieve them;  monitors  progress toward 

objectives and adjusts plans as necessary to reach them;  allocates  and  schedules  

resources to assure their availability according to priority.  

  2.  Supervises  the work of employees;  provides  clear instructions and explanations 

to employees when giving assignments;  schedules  and assigns work among employees 

for maximum efficiency;  monitors  employees’ performance in order to achieve 

assigned objectives.  

  3. Develops employees through direct performance feedback and job coaching;  

conducts  performance appraisals with each employee on a regular basis;  provides  

employees with praise and recognition when performance is excellent;  corrects  

employees promptly when their performance fails to meet expected performance levels.  

  4.  Maintains accurate records and documents actions;  processes  paper work on a 

timely basis, and with close attention to details;  documents  important aspects of 

decisions and actions.   

 5. Coordinates with others to achieve the optimal use of organizational resources;  

maintains  good working relationships with colleagues in other organizational units;  

represents  others in unit during division or corporate-wide meetings.  

   

Job Requirements  

 1.   Ability to apply basic principles and techniques of supervision.  

   a. Knowledge of principles and techniques of supervision.  

   b. Ability to plan and organize the activities of others.  

c. Ability to get ideas accepted and to guide a group or individual to accomplish 

the task.  

  d. Ability to modify leadership style and management approach to reach goal.  

  2.  Ability to express ideas clearly in both written and oral communications.  

  Minimum Qualifications  

 Twelve years of general education or equivalent; and one year supervisory experience.  

  OR  

  Substitute 45 hours classroom supervisory training for supervisory experience.  
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Παράρτημα Α2: Δεξιότητες και περιεχόμενο της θέσης εργασίας ενός 

υπαλλήλου τοπικής αυτοδιοίκησης στις Η.Π.Α 

 

Οι δεξιότητες και το περιεχόμενο της θέσης εργασίας του υπαλλήλου τοπικής 

αυτοδιοίκησης εμφανίζονται σε συνδυασμό με τα όσα προβλέπει η σχετική 

κατηγοριοποίηση από το Πρότυπο Επαγγελματικής Ταξινόμησης (Standard 

Occupational Classification - SOC) του Department of Labor - DOL. 

On behalf of the Standard Occupational Classification Policy Committee (SOCPC) 

*** This is the final structure for the 2010 SOC.   Questions should be emailed to 

soc@bls.gov*** 

2010 Standard Occupational Classification 

Major 

Group 

Minor 

Group Broad Group Detailed Occupation 
 

               

43-000     Information and Record Clerks 

  43-010   Brokerage Clerks 

    43-4011 Brokerage Clerks 

  43-020   Correspondence Clerks 

    43-4021 Correspondence Clerks 

  43-030   

Court, Municipal, and License 

Clerks 

    43-4031 

Court, Municipal, and License 

Clerks 
 

Summary Report for: 

43-4031.02 - Municipal Clerks 

Draft agendas and bylaws for town or city council; record minutes of council meetings; 

answer official correspondence; keep fiscal records and accounts; and prepare reports 

on civic needs. 

Sample of reported job titles: City Clerk, City Recorder, City Secretary, Clerk, 

Deputy City Clerk, Deputy Clerk, Municipal Clerk, Recorder, Town Clerk, Township 

Clerk  

Skills 
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All 10 displayed 

Reading Comprehension — Understanding written sentences and paragraphs in work 

related documents.  

Active Listening — Giving full attention to what other people are saying, taking time to 

understand the points being made, asking questions as appropriate, and not interrupting 

at inappropriate times.  

Speaking — Talking to others to convey information effectively.  

Writing — Communicating effectively in writing as appropriate for the needs of the 

audience.  

Coordination — Adjusting actions in relation to others' actions.  

Critical Thinking — Using logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses 

of alternative solutions, conclusions or approaches to problems.  

Active Learning — Understanding the implications of new information for both current 

and future problem-solving and decision-making.  

Judgment and Decision Making — Considering the relative costs and benefits of 

potential actions to choose the most appropriate one.  

Monitoring — Monitoring/Assessing performance of yourself, other individuals, or 

organizations to make improvements or take corrective action.  

Social Perceptiveness — Being aware of others' reactions and understanding why they 

react as they do 

Work Context 

All 22 displayed 

Face-to-Face Discussions — 92% responded “Every day.”  

Telephone — 84% responded “Every day.”  

Contact With others — 80% responded “Constant contact with others.”  

Electronic Mail — 76% responded “Every day.”  

Structured versus Unstructured Work — 62% responded “A lot of freedom.”  

Letters and Memos — 51% responded “Once a week or more but not every day.”  

Deal With External Customers — 46% responded “Extremely important.”  

Importance of Being Exact or Accurate — 58% responded “Extremely important.”  

Spend Time Sitting — 43% responded “Continually or almost continually.”  

Work With Work Group or Team — 43% responded “Very important.”  

Indoors, Environmentally Controlled — 75% responded “Every day.”  

Importance of Repeating Same Tasks — 41% responded “Extremely important.”  
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Freedom to Make Decisions — 49% responded “Some freedom.”  

Time Pressure — 37% responded “Once a month or more but not every week.”  

Coordinate or Lead Others — 37% responded “Important.”  

Deal With Unpleasant or Angry People — 42% responded “Once a month or more but 

not every week.”  

Impact of Decisions on Co-workers or Company Results — 40% responded “Important 

results.”  

Frequency of Conflict Situations — 48% responded “Once a month or more but not 

every week.”  

Spend Time Making Repetitive Motions — 31% responded “More than half the time.” 

 

Duration of Typical Work Week — 44% responded “40 hours.”  

Spend Time Using Your Hands to Handle, Control, or Feel Objects, Tools, or Controls 

— 28% responded “Never.”  

Frequency of Decision Making — 32% responded “Once a week or more but not every 

day.” 

 

Ανακτήθηκε από: https://www.onetonline.org/link/summary/43-4031.02 

 

 

https://www.onetonline.org/link/summary/43-4031.02
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Παράρτημα Α3: Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για πρόσληψη  

 

ΣΟΧ .......  / ............. 

 ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

για πρόσληψη σε υπηρεσίες  

ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου  

ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

(άρθρο 21 του Ν.  2190/1994)  

 

................................... 
 

Αριθ. ανακοίνωσης 

[συμπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 

  

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 

[συμπληρώνεται 

από το φορέα πρόσληψης] 

 

[για τη συμπλήρωση της αίτησης, ανατρέξτε στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) στην 

ιστοσελίδα: www.asep.gr] 
 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση] 

 

 

 

Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθμό 

του τίτλου αυτού είτε στη στήλη β. είτε στη στήλη γ., ανάλογα με το αν ο βαθμός είναι σε μορφή δεκαδική (π.χ., 7,54) ή κλασματική (π.χ., 18 

7/10), και το έτος κτήσης του (στήλη δ.)· για τις ειδικότητες κατηγορίας ΥΕ συμπληρώστε μόνο τη στήλη α. εφόσον απαιτείται συγκεκριμένος 

τίτλος σπουδών από την ανακοίνωση] 

α/α α. ονομασία τίτλου 

β. βαθμός τίτλου 

(σε δεκαδική μορφή) 

γ. βαθμός τίτλου 

(σε κλασματική μορφή) 
δ. έτος 

κτήσης 

ακέραιος δεκαδικός ακέραιος αριθμητ. παρονομ. 

1.        

2.        

 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ  [συμπληρώστε μόνο εφόσον για την επιδιωκόμενη ή τις 

επιδιωκόμενες θέσεις απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση 

ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)] 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  2. Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

4. Όν. μητέρας:  5. Ημ/νία γέννησης:  /  /   6. Φύλο: Α   Γ   

 
 

 
 7. Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:   

10. Οδός:  11. Αριθ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τηλέφωνο (με κωδικό):  14. Κινητό:  15. e-mail:   
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1. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

2. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  5. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

3. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .  6. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  

 

 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ [δηλώστε ποιες από τις θέσεις εποχικού προσωπικού της 

ανακοίνωσης επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (πεδίο α.) και καταγράψτε για καθεμία από τις προτιμήσεις σας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

ανακοίνωση, αν διαθέτετε εντοπιότητα (πεδίο β.), αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής ή τυχόν επικουρικά και σε ποιο βαθμό επικουρίας 

(πεδίο γ.) καθώς και πόσους μήνες εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο δ.)] 

(*) 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 1

η
 επιλογή 

2
η
 

επιλογή 
3

η
 

επιλογή 
4

η
 επιλογή 5

η
 επιλογή 

α. Κωδικός θέσης [αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας  

τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση] 
     

β. Εντοπιότητα 
(
**

)
 [αναγράψτε 1 εφόσον η αντίστοιχη προτίμησή σας 

αφορά θέση υπηρεσίας που βρίσκεται σε περιοχή για την οποία 

προβλέπεται από την ανακοίνωση πρόταξη των μόνιμων κατοίκων] 
     

γ. Κύρια ή επικουρικά προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα 

κύρια προσόντα) ή Α ή Β ή Γ κτλ. (για τον αντίστοιχο βαθμό επικουρίας)] 
     

δ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό μηνών εμπειρίας που διαθέτετε 

για καθεμία από τις προτιμήσεις σας] 
     

(*)
  Σημείωση: Εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε παραπάνω από πέντε (5) κωδικούς θέσεων, χρησιμοποιήστε 

νέο έντυπο ΣΟΧ.6. 

(**)
 Σημείωση: Εφόσον ανακοινώνονται θέσεις σε περιοχές των οποίων οι μόνιμοι κάτοικοι προτάσσονται στους πίνακες 

κατάταξης, οι περιοχές αυτές αναφέρονται ρητά στην ενότητα «ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ» της οικείας ανακοίνωσης. 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ [συμπληρώστε τα παρακάτω δέκα πεδία (α. έως και ι) εφόσον αποδεικνύετε κάποιο ή 

κάποια από τα αντίστοιχα κριτήρια, τα οποία μαζί με το κριτήριο του βαθμού του τίτλου σπουδών (βλ. Γ.β. ή/και Γ.γ.) και το κριτήριο της 

εμπειρίας (βλ. Ε.δ.) θα διαμορφώσουν τη συνολική σας βαθμολογία στον πίνακα κατάταξης· περαιτέρω επεξηγήσεις για τα βαθμολογούμενα 

κριτήρια (π.χ., με πόσες μονάδες βαθμολογείται καθένα από αυτά, ποιοι συνδυασμοί κριτηρίων δεν βαθμολογούνται αθροιστικά κ.ά.) περιέχονται 

στο Παράρτημα] 

  
 

  
 

  
 

  
 

α. Χρόνος ανεργίας 

  [αριθμ. μηνών] 

 

   

 

στ. Ανήλικα τέκνα 

 [αριθμ. ανήλικων τέκνων του υποψηφίου]  

 

  
 

   

    
 

   
 

β. Πολύτεκνος 

  [αριθμ. τέκνων του πολύτεκνου υποψηφίου] 

 

   

 

ζ. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας 

 [αριθμ. τέκνων του μονογονέα υποψηφίου] 

 

  

 

 

  
 

  
 

 Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 

στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας 

κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας 

 
 

 Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 

στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας 

κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 

 

  
 

η. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας 
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 [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο]  [αριθμ. αδελφών του υποψηφίου μαζί με τον ίδιο] 

  
 

  
 

 Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 

στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας 

κάνοντας χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας 

 
 

 Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 

στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας 

κάνοντας χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας 

 
 

  
 

  
 

    

δ. Τρίτεκνος 
 

 

 
 

θ. Ατομική αναπηρία 

 [ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω] 

 

  

 

  

  
 

  
 

 Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 

στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας 

κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας 

 
 

ι. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου 

  [ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω] 

 
 

  

 
  

  
 

ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 

   

 
 

     
 

  
 Δεν έχει προσληφθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος 

στον ίδιο φορέα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας 

κάνοντας χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας 

 
 

   
 

   

   
 

   
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης]  

1. .................................................................................... 

 

9. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

6. .................................................................................... 

 
 

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................  

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι: 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε επιδιωκόμενο κωδικό 

θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις 

συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

2.  Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά 

το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε 

οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 

καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο 

βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, 

στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

3.  Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου 

προσωπικού, εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν 

επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 

 

 

 Ημερομηνία:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υποψήφι. . . .   

  

        Ονοματεπώνυμο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [υπογραφή]  
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Παράρτημα Α4: Ερωτηματολόγιο 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΤΜΗΜΑ 1:  Στοιχεία Οργανισμού 

  

1. Όνομα Οργανισμού ………................................................................................................................ 

2. Αριθμός εργαζομένων 

2.1 Μόνιμοι:   …………………… 
2.2 Αορίστου χρόνου  …………………… 
2.3  Συμβασιούχοι                 …………………… 

ΤΜΗΜΑ 2:  Στοιχεία ερωτώμενου 

 

1. Φύλο:     Άνδρας  1 Γυναίκα 2 

2. Ηλικία (σε χρόνια):                 ............................................. 

3. Εκπαίδευση:    Υποχρεωτική (Δημοτικό, Γυμνάσιο) 1 

     Μέση (Λύκειο, ΙΕΚ)    2 

Ανώτατη (ΤΕΙ, ΑΕΙ)      3 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό  4 

 

4. Χρόνια υπηρεσίας στον Οργανισμό: …………………………… 

 

5.  Θέση στην ιεραρχία:                  Ανώτατο στέλεχος (π.χ., Διευθυντής)  1

      Μεσαίο στέλεχος (π.χ., Προϊστάμενος)    2 

Υπάλληλος      3 

 

6.  Καθεστώς Εργασίας:    Μόνιμος                   1 

       Αορίστου χρόνου    2 

Συμβασιούχος                                           3 

ΤΜΗΜΑ 3:  Αντίληψη αναφορικά με βασικά στοιχεία της Ανάλυσης Θέσης Εργασίας 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με το εάν λαμβάνονται συστηματικά υπόψη τα 

παρακάτω βασικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της Ανάλυσης Θέσης Εργασίας στον Οργανισμό 

σας.  

 

No. 

 

Διαστάσεις / Χαρακτηριστικά 

Απόλυτα 

διαφωνώ 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

Απόλυτα 

συμφωνώ 

(5) 

Περιεχόμενο θέσης εργασίας: 

1 Καθήκοντα εργασίας       

2 Υπευθυνότητες θέσης εργασίας      
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3 Εξοπλισμός θέσης εργασίας      

4 Πρότυπα επιδόσεων        

Πλαίσιο θέσης εργασίας: 

5 Συνθήκες εργασίας       

6 Περιβαλλοντικές συνθήκες       

7 Αλληλεπίδραση με άλλους       

8 Έλεγχοι επί της εργασίας      

Απαιτήσεις θέσης εργασίας: 

9 Εκπαίδευση      

10 Κατάρτιση      

11 Εμπειρία      

12 Προσωπικές απαιτήσεις      

ΤΜΗΜΑ 4:  Αντίληψη αναφορικά με βασικά στοιχεία της Στελέχωσης 

Παρακαλώ σημειώσατε κατά πόσο συμφωνείτε με το εάν λαμβάνονται συστηματικά υπόψη τα 

παρακάτω βασικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της Στελέχωσης στον Οργανισμό σας.  

 

No. 

 

Διαστάσεις / Χαρακτηριστικά 

Απόλυτα 

διαφωνώ 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

Απόλυτα 

συμφωνώ 

(5) 

Μέθοδοι επιλογής σε πρώιμο στάδιο: 

1 Έντυπα αιτήσεων      

2 Βιογραφικά σημειώματα      

3 Βιογραφικά δεδομένα      

Μέθοδοι επιλογής σε μεσαίο στάδιο: 

4 Πνευματική επάρκεια      

5 Τεστ γνώσεων θέσης εργασίας      

6 Τεστ προσωπικότητας      

Μέθοδοι επιλογής σε τελευταίο στάδιο: 

7 Συνεντεύξεις      

8 Τεστ δείγματος εργασίας      

9 Κέντρα αξιολόγησης (π.χ., ΑΣΕΠ)      

ΤΜΗΜΑ 5:  Αντίληψη για την επίδοση των εργαζομένων στον οργανισμό σας. 

Πως θα κατατάσσατε τη συνολική επίδοση των εργαζομένων στον Οργανισμό σας;  

No. Επίδοση ως προς: Πολύ κακή Πολύ καλή 

 1 2 3 4 5 

Παραγωγικότητα: 
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1 Αποτελεσματικότητα (εάν ο εργαζόμενος επιτυγχάνει 

τους στόχους του) 

     

2 Αποδοτικότητα (εάν ο εργαζόμενος χρησιμοποιεί τα 

λιγότερα δυνατά διαθέσιμα για την επίτευξη των στόχων 

του) 

     

Συμβολή:  

3 Ανάπτυξη (εάν ο εργαζόμενος συμβάλλει ώστε ο 

Οργανισμός να αναπτύσσεται μέσα στις δυνατότητές του 

για την επίτευξη μελλοντικών ευκαιριών και προκλήσεων) 

     

4 Ικανοποίηση (εάν ο εργαζόμενος αισθάνεται 

ικανοποιημένος από τη συμβολή του στη θέση εργασίας 

στην οποία ευρίσκεται) 

     

Παροχή: 

5 Καινοτομία (εάν ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι του 

παρέχεται η ευκαιρία να αναπτύξει καινοτομικές 

διαδικασίες) 

     

6 Ποιότητα (εάν ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι του  

παρέχεται η ευκαιρία να αναπτύξει ποιοτικές υπηρεσίες) 

     

 

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. 

 


