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ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός
ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού, , 

περιγραφήπεριγραφή καικαι θέσηθέση εργασίαςεργασίας
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ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός ανθρώπινουανθρώπινου
δυναµικούδυναµικού

ΟργάνωσηΟργάνωση δέντροδέντρο –– κλαδιάκλαδιά –– φύλαφύλα-- καρποίκαρποί
ΟΟ προγραµµατισµόςπρογραµµατισµός τουτου ανθρώπινουανθρώπινου αναφέρεταιαναφέρεται στηστη
διαδικασίαδιαδικασία προβλέψεωνπροβλέψεων τωντων αναγκώναναγκών σεσε
εργαζόµενουςεργαζόµενους σεσε επίεπί µέρουςµέρους ειδικότητεςειδικότητες εργασίαςεργασίας
απόαπό µιαµια επιχείρησηεπιχείρηση, , ένανέναν φορέαφορέα, , οργανισµόοργανισµό ήή
υπηρεσίαυπηρεσία τουτου δηµόσιουδηµόσιου τοµέατοµέα..
ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού σεσε επίπεδοεπίπεδο
εθνικήςεθνικής οικονοµίαςοικονοµίας, , είναιείναι ηη πρόβλεψηπρόβλεψη τωντων αναγκώναναγκών
σεσε διάφορουςδιάφορους κλάδουςκλάδους καικαι ειδικότητεςειδικότητες επαγγελµάτωνεπαγγελµάτων
καικαι ηη δηµιουργίαδηµιουργία αντίστοιχωναντίστοιχων εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών δοµώνδοµών
γιαγια τηντην κάλυψήκάλυψή τουςτους..
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ΓιαΓια τοντον ορθολογικόορθολογικό ΠΠ..ΑΑ..∆∆., ., χρειάζεταιχρειάζεται νανα
προσδιοριστούνπροσδιοριστούν ::
οιοι ειδικότητεςειδικότητες καικαι ηη αναλυτικήαναλυτική περιγραφήπεριγραφή τουςτους ((job job 
descriptiondescription))
οο αριθµόςαριθµός τωντων εργαζοµένωνεργαζοµένων γιαγια κάθεκάθε ειδικότηταειδικότητα,,
ηη οργανωτικήοργανωτική διάρθρωσηδιάρθρωση τωντων ειδικοτήτωνειδικοτήτων καικαι τωντων
εργαζοµένωνεργαζοµένων
ηη γνώσηγνώση τωντων δεξιοτήτωνδεξιοτήτων, , τωντων ικανοτήτωνικανοτήτων καικαι τηςτης
προσωπικότηταςπροσωπικότητας τωντων ατόµωνατόµων πουπου προορίζονταιπροορίζονται γιαγια
τιςτις επίεπί µέρουςµέρους θέσειςθέσεις εργασίαςεργασίας..
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ΕπίσηςΕπίσης αναγκαίααναγκαία είναιείναι ::
1) 1) ηη πρόβλεψηπρόβλεψη τωντων επιχειρηµατικώνεπιχειρηµατικών καικαι
εργασιακώνεργασιακών προοπτικώνπροοπτικών
2)  2)  ηη γνώσηγνώση τηςτης ωρίµανσηςωρίµανσης τουτου υπάρχοντοςυπάρχοντος
εργατικούεργατικού δυναµικούδυναµικού καικαι σωστήσωστή καικαι έγκαιρηέγκαιρη
αξιολόγησήαξιολόγησή τουτου..
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ΓιαΓια τηντην περιγραφήπεριγραφή εργασίαςεργασίας απαιτούνταιαπαιτούνται ::
1) 1) συγκεκριµένησυγκεκριµένη, , σαφήςσαφής καικαι κατάκατά τοτο δυνατόνδυνατόν
κατοχυρωµένηκατοχυρωµένη επαγγελµατικήεπαγγελµατική ονοµασίαονοµασία τηςτης θέσηςθέσης
εργασίαςεργασίας
2) 2) περιγραφήπεριγραφή τουτου είδουςείδους τηςτης εργασίαςεργασίας, , προσδιορισµόςπροσδιορισµός τωντων
υποχρεώσεωνυποχρεώσεων καικαι τωντων καθηκόντωνκαθηκόντων, ( , ( κύριακύρια, , δευτερεύονταδευτερεύοντα
καικαι περιστασιακάπεριστασιακά καθήκοντακαθήκοντα,,-- καθηκοντολόγιοκαθηκοντολόγιο, , 
οργανόγραµµαοργανόγραµµα))
3)  3)  εύροςεύρος δικαιοδοσίαςδικαιοδοσίας έναντιέναντι άλλωνάλλων εργαζοµένωνεργαζοµένων
44)) χώροιχώροι, , συνθήκεςσυνθήκες, , ωράριαωράρια,  ,  αµοιβέςαµοιβές εργασίαςεργασίας, , 
επαγγελµατικάεπαγγελµατικά δικαιώµαταδικαιώµατα....
55) ) προσόνταπροσόντα, , εκπαίδευσηεκπαίδευση, , δεξιότητεςδεξιότητες, , ικανότητεςικανότητες
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ΘέσηΘέση εργασίαςεργασίας, , επάγγελµαεπάγγελµα, , ειδικότηταειδικότητα, , καριέρακαριέρα
ΘέσηΘέση εργασίαςεργασίας είναιείναι τοτο σύνολοσύνολο τωντων επίεπί µέρουςµέρους
καθηκόντωνκαθηκόντων ήή έργωνέργων πουπου καλείταικαλείται νανα εκτελέσειεκτελέσει
έναςένας εργαζόµενοςεργαζόµενος..
ΗΗ θέσηθέση εργασίαςεργασίας δενδεν ταυτίζεταιταυτίζεται υποχρεωτικόυποχρεωτικό µεµε τοτο
χώροχώρο εργασίαςεργασίας, , τοντον τόποτόπο όπουόπου διενεργείταιδιενεργείται ηη
εργασίαεργασία ενόςενός συγκεκριµένουσυγκεκριµένου εργαζόµενουεργαζόµενου..
ΗΗ θέσηθέση εργασίαςεργασίας δενδεν έχειέχει προσωποπαγήπροσωποπαγή
χαρακτήραχαρακτήρα, , δεδε συνδέεταισυνδέεται δηλδηλ. . µεµε τοτο πρόσωποπρόσωπο τουτου
εργαζόµενουεργαζόµενου..
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ΕίναιΕίναι πιθανόπιθανό δύοδύο ήή περισσότερεςπερισσότερες θέσειςθέσεις
εργασίαςεργασίας νανα εκτελούνταιεκτελούνται απόαπό τοντον ίδιοίδιο
εργαζόµενοεργαζόµενο, , όπωςόπως προσδιορίζεταιπροσδιορίζεται απόαπό τοτο
οργανόγραµµαοργανόγραµµα καικαι τοτο καθηκοντολόγιοκαθηκοντολόγιο κάθεκάθε
επιχειρηµατικήςεπιχειρηµατικής µονάδαςµονάδας..
ΗΗ θέσηθέση εργασίαςεργασίας δενδεν ταυτίζεταιταυτίζεται µεµε τοτο
επάγγελµαεπάγγελµα ήή τηντην ειδικότηταειδικότητα εργασίαςεργασίας,,
ΕπάγγελµαΕπάγγελµα ήή εργασιακήεργασιακή ειδικότηταειδικότητα είναιείναι τοτο
συγκεκριµένοσυγκεκριµένο είδοςείδος τηςτης αµειβόµενηςαµειβόµενης εργασίαςεργασίας
((ηη καικαι επιχειρηµατικήςεπιχειρηµατικής δραστηριότηταςδραστηριότητας), ), πουπου ηη
άσκησήάσκησή τουτου συνήθωςσυνήθως προϋποθέτειπροϋποθέτει ορισµένεςορισµένες
γνώσειςγνώσεις, , δεξιότητεςδεξιότητες καικαι ικανότητεςικανότητες..
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ΤοΤο σύνολοσύνολο τωντων επαγγελµάτωνεπαγγελµάτων πουπου έχειέχει
ασκήσειασκήσει έναςένας εργαζόµενοςεργαζόµενος στηστη διάρκειαδιάρκεια τηςτης
εργασιακήςεργασιακής τουτου ζωήςζωής, , οιοι θέσειςθέσεις εργασίαςεργασίας πουπου
έχειέχει καταλάβεικαταλάβει καικαι ηη ιεραρχικήιεραρχική τουτου ανέλιξηανέλιξη
απεικονίζουναπεικονίζουν τηντην επαγγελµατικήεπαγγελµατική τουτου
σταδιοδροµίασταδιοδροµία ήή καριέρακαριέρα..
ΥπάρχουνΥπάρχουν εκατοντάδεςεκατοντάδες ήή καικαι χιλιάδεςχιλιάδες
επαγγέλµαταεπαγγέλµατα, , ειδικότητεςειδικότητες εργασίαςεργασίας καικαι
υποκατηγορίεςυποκατηγορίες τουςτους, , πουπου σύµφωνασύµφωνα µεµε
ορισµένεςορισµένες εκτιµήσειςεκτιµήσεις ξεπερνούνξεπερνούν καικαι τιςτις 20.000.20.000.
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ΣτηΣτη διάρκειαδιάρκεια τηςτης εργασιακήςεργασιακής τουτου ζωήςζωής, , έναςένας
άνθρωποςάνθρωπος µπορείµπορεί νανα ασκήσειασκήσει πολλάπολλά οµοειδήοµοειδή
ήή ανόµοιαανόµοια επαγγέλµαταεπαγγέλµατα καικαι θέσειςθέσεις εργασίαςεργασίας..
ΈχειΈχει υπολογιστείυπολογιστεί ότιότι µεταξύµεταξύ 1818--65 65 ετώνετών έναςένας
µέσοςµέσος εργαζόµενοςεργαζόµενος αλλάζειαλλάζει περίπουπερίπου 10 10 
επαγγέλµαταεπαγγέλµατα ήή θέσειςθέσεις εργασίαςεργασίας. . ΟιΟι επτάεπτά απόαπό
τιςτις δέκαδέκα περιπτώσειςπεριπτώσεις αφορούναφορούν τατα πρώταπρώτα δέκαδέκα
χρόνιαχρόνια..
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ΗΗ επιλογήεπιλογή ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού

ΗΗ διαθεσιµότηταδιαθεσιµότητα γιαγια τηντην επιλογήεπιλογή τουτου
ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό ::
1)1) τηντην κατάστασηκατάσταση τηςτης οικονοµίαςοικονοµίας σεσε µιαµια
δεδοµένηδεδοµένη χρονικήχρονική στιγµήστιγµή
2)2) τοτο µέγεθοςµέγεθος καικαι τητη διάρθρωσηδιάρθρωση τουτου εργατικούεργατικού
δυναµικούδυναµικού,,
3)3) τιςτις προσφερόµενεςπροσφερόµενες αµοιβέςαµοιβές καικαι συνθήκεςσυνθήκες
εργασίαςεργασίας..
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ΗΗ επιλογήεπιλογή προσωπικούπροσωπικού µπορείµπορεί νανα γίνεταιγίνεται::
µεµε εσωτερικέςεσωτερικές ρυθµίσειςρυθµίσεις-- προαγωγέςπροαγωγές καικαι µεταθέσειςµεταθέσεις
µεµε εξωτερικήεξωτερική στρατολόγησηστρατολόγηση καικαι ειδικότεραειδικότερα µεµε
προσφυγήπροσφυγή σεσε::
22..1) 1) ΜικρέςΜικρές αγγελίεςαγγελίες εφηµερίδωνεφηµερίδων, , 
22)22)καταχωρήσειςκαταχωρήσεις στοστο δαδύκτιοδαδύκτιο
22..3) 3) ΚαταχωρίσειςΚαταχωρίσεις σεσε διάφοραδιάφορα εξειδικευµέναεξειδικευµένα καικαι
διάφοραδιάφορα έντυπαέντυπα,,
22..4) 4) ΟΑΕ∆ΟΑΕ∆, , ΚέντραΚέντρα ΠροώθησηςΠροώθησης ΑπασχόλησηςΑπασχόλησης,,
22..5) 5) ΙδιωτικέςΙδιωτικές εταιρείεςεταιρείες εύρεσηςεύρεσης εργασίαςεργασίας, , ηµέρεςηµέρες
καριέραςκαριέρας,,
22..6) 6) ΓραφείαΓραφεία σταδιοδροµίαςσταδιοδροµίας ΑΕΙΑΕΙ, , ΤΕΙΤΕΙ, , ΙΕΚΙΕΚ, , διάφορεςδιάφορες
σχολέςσχολές
22..7) 7) ΚέντραΚέντρα επαγγελµατικούεπαγγελµατικού προσανατολισµούπροσανατολισµού,,
22..8) 8) ΠροσωπικέςΠροσωπικές γνωριµίεςγνωριµίες
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ΗΗ επιλογήεπιλογή ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού αποτελείαποτελεί κρίσιµοκρίσιµο
καικαι αποφασιστικόαποφασιστικό παράγονταπαράγοντα γιαγια τηντην αποδοτικότητααποδοτικότητα
ενόςενός οικονοµικούοικονοµικού οργανισµούοργανισµού καικαι ειδικότεραειδικότερα µιαςµιας
επιχείρησηςεπιχείρησης..
ΗΗ ορθολογικήορθολογική διαδικασίαδιαδικασία επιλογήςεπιλογής είναιείναι εκείνηεκείνη πουπου
οδηγείοδηγεί στηνστην τοποθέτησητοποθέτηση τουτου κατάλληλουκατάλληλου ατόµουατόµου στηνστην
κατάλληληκατάλληλη θέσηθέση..
ΗΗ επιλογήεπιλογή τωντων καταλληλότερωνκαταλληλότερων ατόµωνατόµων γιαγια
συγκεκριµένεςσυγκεκριµένες θέσειςθέσεις εργασίαςεργασίας καικαι ηη προώθησήπροώθησή τουςτους
µέσωµέσω προαγωγώνπροαγωγών καικαι µεταθέσεωνµεταθέσεων στηνστην εργασιακήεργασιακή
ιεραρχίαιεραρχία είναιείναι ηη βάσηβάση γιαγια τηντην γιαγια τηντην κατοχύρωσηκατοχύρωση τηςτης
αξιοκρατίαςαξιοκρατίας..
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ΗΗ αξιοκρατίααξιοκρατία αποτελείαποτελεί βασικήβασική συνιστώσασυνιστώσα
υψηλήςυψηλής παραγωγικότηταςπαραγωγικότητας, , αλλάαλλά καικαι
εργασιακήςεργασιακής ήή κοινωνικήκοινωνική δικαιοσύνηςδικαιοσύνης..
ΕπιχειρήσειςΕπιχειρήσεις, , οργανισµοίοργανισµοί, , κρατικέςκρατικές οντότητεςοντότητες
πουπου δενδεν στηρίζονταιστηρίζονται στηστη βασικήβασική αρχήαρχή τηςτης
αξιοκρατίαςαξιοκρατίας δενδεν έχουνέχουν µέλλονµέλλον. . ΣεΣε
ευνοµούµενεςευνοµούµενες σύγχρονεςσύγχρονες πολιτείεςπολιτείες, , τοτο ίδιοίδιο
ισχύειισχύει καικαι γιαγια κάθεκάθε άτοµοάτοµο χωριστάχωριστά..
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ΗΗ επιλογήεπιλογή ανθρώπινουανθρώπινου δυναµικούδυναµικού γίνεταιγίνεται µεµε::
ΠροεπιλογήΠροεπιλογή µέσαµέσα απόαπό τηντην εξέτασηεξέταση τωντων
βιογραφικώνβιογραφικών σηµειωµάτωνσηµειωµάτων καικαι τωντων ειδικώνειδικών
συστάσεωνσυστάσεων ήή διαµεσολαβήσεωνδιαµεσολαβήσεων ότανόταν καικαι
όπουόπου υπάρχουνυπάρχουν,,
ΜεΜε συνέντευξησυνέντευξη εργασίαςεργασίας,,
ΜεΜε τεσττεστ αξιολόγησηςαξιολόγησης ((πουπου µπορείµπορεί νανα
συνοδεύουνσυνοδεύουν ήή όχιόχι τητη συνέντευξησυνέντευξη εργασίαςεργασίας))..


