Αγαπητοί Συνάδελφοι,
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Το ερωτηματολόγιο αυτό συντάχθηκε με σκοπό την διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας σε θέματα που αφορούν τη Διαχείριση
Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ) όπως αυτή εκτελείται στην Εθνική Φρουρά (Ε.Φ). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν
ένα απόσπασμα της τελικής μελέτης μου για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο του
Middlesex. Η όλη μελέτη διεξάγεται μετά από σχετική έγκριση από το ΓΕΕΦ και με έξοδα που βαραίνουν αποκλειστικά τον
συντάκτη.
Αποτελεί προσωπική μου εκτίμηση ότι το πολυτιμότερο οπλικό σύστημα ενός στρατού ήταν και πάντα θα είναι ο ανθρώπινος
παράγοντας. Συνεπώς, μια σύγχρονη και αξιόμαχη ΕΦ οφείλει πρωτίστως να επενδύει στον παράγοντα "Άνθρωπο", ιδιαίτερα σε
εποχές οικονομικών δυσκολιών όπως η παρούσα που διανύει η Πατρίδα μας. Δια το λόγο αυτό επέλεξα ως θέμα της διδακτορικής
μου μελέτης το τομέα της Δ.Α.Δ. σε μία προσπάθεια να διαπιστώσω κατά πόσο το υπάρχον σύστημα Δ.Α.Δ. της ΕΦ εξυπηρετεί τις
στρατηγικές της ανάγκες.
Η Δ.Α.Δ. είναι ένα ευρύτατος επιστημονικός, θεωρητικός αλλά και πρακτικός τομέας της σύγχρονης Διοίκησης Οργανισμών.
Εκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων όπως οργανωτική κουλτούρα και δομή, οργανωτική ψυχολογία και συμπεριφορά και
ψυχολογία προσωπικού. Περιλαμβάνει δε διάφορες επιμέρους δραστηριότητες μερικές από τις οποίες είναι:
Στρατολόγηση - Προσέλκυση υποψηφίων
Επιλογή προσωπικού
Ανάλυση και περιγραφή της εργασίας
Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού
Μισθολογικές πρακτικές και ωφελήματα
Σχεδιασμός καριέρας και καθοδήγηση
Στρατηγική χρησιμοποίηση δραστηριοτήτων Δ.Α.Δ.
Αποτίμηση απόδοσης σε εκθέσεις ικανότητας
Εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων της Δ.Α.Δ., εκείνες στις οποίες αφορά κυρίως και επικεντρώνεται η διδακτορική μου διατριβή
είναι η ανάλυση του συστήματος προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, του συστήματος ανάλυσης της εργασίας, των
μισθολογικών πρακτικών, του σχεδιασμού καριέρας και της αποτίμησης της απόδοσης όπως αυτές εφαρμόζονται από την Ε.Φ.
πάντα σε συνάρτηση με τις σύγχρονες πρακτικές.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικού χειρισμού αποκλειστικά από τον συντάκτη.. Δεν απαιτεί την αποκάλυψη
οποιασδήποτε εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας και η συμπλήρωση του προϋποθέτει μόνο την προσωπική σας εμπειρία,
άποψη, εκτίμηση και προοπτική στα θέματα που καλύπτονται. Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο επιλέξετε το σύνδεσμο.
https://docs.google.com/forms/d/1hpHh6FWDUYUAh5Zhwq_bMjWQGxyXrKQb7J5s7Uxirek/viewform
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα διαθέσετε.
Με εκτίμηση,
Ίλχος Κωνσταντίνου Χρυσόστομος
Επικοινωνία: 99661744, chrisisk@hotmail.com

