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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο, η 

συνεχώς αναπτυσσόµενη αγορά, η τεχνολογική εξέλιξη, η κατάργηση των 

συνόρων είναι µερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό 

τοπίο, και τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου δυναµικού. 

Ο κλάδος των τεχνικών και της κατασκευής είναι από τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς καθώς µεγάλο µέρος της οικονοµίας στηρίζεται σ’ αυτόν 

και απασχολεί µεγάλη µερίδα των εργαζοµένων. 

 Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιλέχθηκε η έρευνα στον τοµέα 

του Ανθρώπινου Δυναµικού µέσω µιας συγκριτικής µελέτης της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων µε δείγµα αφ’ ενός µηχανικούς του ιδιωτικού τοµέα 

τεχνικών εταιρειών της Θεσσαλονίκης και αφ’ ετέρου µηχανικούς που 

εργάζονται ως µισθωτοί στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και ειδικά στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες Τραπεζών. Η έρευνα βασίσθηκε σε συνεντεύξεις στελεχών και 

απλών υπαλλήλων και προχώρησε  στην διερεύνηση ειδικών θεµάτων και 

συγκριτικής µελέτης µε σκοπό την διατύπωση συµπερασµάτων και 

προτάσεων για περαιτέρω έρευνες. Έγινε χρήση βιβλιογραφικών και 

αρθρογραφικών αναφορών και έρευνα πεδίου.   

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας αποσκοπούν  να φωτίσουν τις 

πτυχές ενός αρκετά εξειδικευµένου, αλλά ζωτικού και αντιπροσωπευτικού 

τµήµατος της επιχειρησιακής υποδοµής. Το δείγµα που λήφθηκε παρ’ ότι 

µικρό µπορεί να παράσχει τα στοιχεία για περαιτέρω έρευνες και την 

δηµιουργία υποδοµής σε ένα κενό από πλευράς ερευνών αντικείµενο. 
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Σαν γενικό συµπέρασµα µπορούµε ίσως να εκφέρουµε την έλλειψη 

θεωρητικής κατάρτισης ή έστω  γνώσης περί του αντικειµένου από τον χώρο 

των επιχειρήσεων που το ανθρώπινο δυναµικό τους είναι µηχανικοί. Η 

βελτίωση της κατάστασης θα µπορούσε να προκύψει µέσα από µια ολική 

αναθεώρηση του συστήµατος που διέπει και του τρόπου που εκτελούνται οι 

λειτουργίες των Τµηµάτων Ανθρώπινου Δυναµικού στον τοµέα των Τραπεζών 

µε ενηµέρωση από εξειδικευµένα στελέχη. Αντίστοιχα οι τεχνικές εταιρείες του 

ιδιωτικού τοµέα θα µπορούσαν να ενηµερωθούν µε σεµινάρια του ΤΕΕ και να 

συσταθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στον κόσµο της ελεύθερης αλλά και 

άκρως ανταγωνιστικής αγοράς που επικρατεί σήµερα η παραµικρή 

λεπτοµέρεια θα µπορούσε να συµβάλει στην δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός σε παγκόσµιο και εθνικό επίπεδο, η 

συνεχώς αναπτυσσόµενη αγορά και ο παράλληλος κορεσµός της, η 

τεχνολογική εξέλιξη, η κατάργηση των συνόρων είναι µερικοί από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν το εργασιακό τοπίο, τις απαιτήσεις για ποιότητα 

και αποδοτικότητα και τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου 

δυναµικού. 

 

Ειδικά στην Ελλάδα που ο βιοµηχανικός τοµέας υστερεί δίνεται εκ των 

πραγµάτων βαρύτητα στον τοµέα των υπηρεσιών ο οποίος καθορίζει κατά 

πολύ την εξέλιξη των συνθηκών και της οικονοµίας. Ο κλάδος των τεχνικών 

και της κατασκευής είναι από τους πιο αντιπροσωπευτικούς καθώς µεγάλο 

µέρος της οικονοµίας στηρίζεται σ’ αυτόν και απασχολεί µεγάλη µερίδα των 

εργαζοµένων. 

 

 Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιλέχθηκε η έρευνα στον τοµέα 

του ανθρώπινου δυναµικού που αφορά τους µηχανικούς. Η αρχική 

προσέγγιση αφορούσε τους µισθωτούς µηχανικούς του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα και ειδικότερα των Τραπεζών. Εξ αιτίας όµως του µικρού δείγµατος και 

της ελλιπούς ανταπόκρισης η έρευνα κατευθύνθηκε  σε µια συγκριτική µελέτη 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων µε δείγµα µηχανικούς του ιδιωτικού τοµέα 

κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών της Θεσσαλονίκης αφ’ ενός και 

µηχανικούς που εργάζονται ως µισθωτοί στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και 
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ειδικά στις Τεχνικές υπηρεσίες της Τράπεζας Α και της Τράπεζας Β. Η έρευνα 

βασίσθηκε σε συνεντεύξεις στελεχών και απλών υπαλλήλων. 

  

Η διάρθρωση της εργασίας ακολούθησε την πορεία από τα γενικά 

στοιχεία προς τα ειδικά  µε στόχο την παρουσίαση παραµέτρων, τάσεων και 

θεσµών και προχώρησε  στην διερεύνηση ειδικών θεµάτων και συγκριτικής 

µελέτης µε σκοπό την διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων για 

περαιτέρω έρευνες. 

 

  Έγινε χρήση βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών αναφορών και 

έρευνα πεδίου. Η αρχική έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου αποτέλεσε την βάση 

για την δοµή των συνεντεύξεων, τα αποτελέσµατα και η ανάλυση των οποίων 

διαµόρφωσαν τα στοιχεία της συγκριτικής µελέτης. 

 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας µε 

προσέγγιση της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού στις 

επιχειρήσεις, δόθηκαν οι ορισµοί και επιχειρήθηκε η εισαγωγή στις 

επικρατούσες έννοιες και στην έννοια της στρατηγικής όπως εφαρµόζεται 

στον τοµέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας µε 

αναφορά στη διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων όταν οι πόροι αυτοί είναι τεχνικοί 

και µηχανικοί. Γίνεται µνεία των ιδιαίτερων στοιχείων αυτού του τµήµατος 

επαγγελµατιών και προσπάθεια ανάλυσης και προσαρµογής των λειτουργιών 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων του τοµέα. 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται διερεύνηση του προφίλ των εταιρειών και 

των ειδικών τµηµάτων – υπηρεσιών που απασχολούν µηχανικούς. Γίνεται 

παρουσίαση του πλαισίου και των συνθηκών ιδιωτικών και δηµοσίων έργων 

στην Ελλάδα των τελευταίων πέντε χρόνων. Επιχειρείται συλλογή στοιχείων 

και των µεθόδων που αφορούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού σε 

µηχανικούς ιδιωτικών τεχνικών και κατασκευαστικών εταιρειών και 

αντίστοιχους µηχανικούς των τεχνικών κλιµακίων Τραπεζών. Έγινε 

προσπάθεια να υπάρξουν συγκρίσιµα στοιχεία σε σχέση µε την κλίµακα των 

εταιρειών και τον αριθµό των απασχολούµενων καθώς και στο αντικείµενο του 

έργου που εκτελείται. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η ανάλυση των στοιχείων που 

συλλέχθηκαν και  η συγκριτική µελέτη και διατυπώνονται συµπεράσµατα 

σχετικά µε την δοµή και την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού  στις εν λόγω 

εταιρείες.  

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας αποσκοπούν  να φωτίσουν τις 

πτυχές ενός αρκετά εξειδικευµένου, αλλά ζωτικού και αντιπροσωπευτικού 

τµήµατος της επιχειρησιακής υποδοµής. Το δείγµα που λήφθηκε παρ’ ότι 

µικρό µπορεί να παράσχει τα στοιχεία για περαιτέρω έρευνες και την 

δηµιουργία υποδοµής σε ένα κενό από πλευράς ερευνών αντικείµενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1O   ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 
 

 
1.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  
 
 
 
 
1.1.1 Ορισµός της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 
 
 
 

Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί µια από τις βασικές 

επιχειρησιακές λειτουργίες που διαχειρίζεται το πιο πολύτιµο κεφάλαιο µιας 

επιχείρησης: το ανθρώπινο δυναµικό (Bogardus 2004, σελ.2). Μαζί µε τους 

τοµείς των χρηµατοοικονοµικών τµηµάτων και το λογιστήριο, τις πωλήσεις, το 

marketing και την παραγωγή καθορίζουν την ταυτότητα και την πορεία µιας 

επιχείρησης. H Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων περιγράφεται (Boxall et all 

2007) ως διαχείριση έργου και ανθρώπων µε συγκεκριµένους στόχους. 

Σύµφωνα µε την σχολή του Michigan (Fobrun, Tichy and Devanna, 1984) οι 

ανθρώπινοι πόροι πρέπει να διοικούνται µε τρόπο που να συνάδει µε την 

επιχειρησιακή στρατηγική (matching model). Σύµφωνα µε την σχολή του 

Harvard (Beer et al 1984) τα προβλήµατα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

επιλύονται όταν οι διοικούντες (managers) αναπτύξουν ένα πλαίσιο στο οποίο 

να διευκρινίζεται πως θέλουν να δουλεύουν οι υπάλληλοί τους και ποιες 

πολιτικές και πρακτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων θα τους βοηθήσουν να 

το πετύχουν. Χωρίς κεντρική φιλοσοφία ή στρατηγικό όραµα – το οποίο 

διαµορφώνεται από την Διοίκηση – η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

κινδυνεύει να αποτελεί ένα αυτόνοµο σύστηµα δραστηριοτήτων συχνά 
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οδηγούµενο από πρακτικές που δεν συνάδουν µε την πολιτική της 

επιχείρησης. 

 

Επιπρόσθετα, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων µπορεί να ορισθεί: "ως µια 

σειρά από ρόλους και λειτουργίες, που αναγνωρίζουν τη σηµασία του 

ανθρώπινου παράγοντα στην εργασία και στοχεύουν στη δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της στρατηγικής ανάπτυξης ενός 

ικανού και αφοσιωµένου ανθρώπινου δυναµικού και µέσω της χρήσης 

τεχνικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που επηρεάζουν την κουλτούρα 

και τη δοµή µιας επιχείρησης, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην 

εναρµόνισή της µε τις γενικές στρατηγικές της και το περιβάλλον" (Weather 

and Davis 1996, σελ. 9-12).   

 

1.1.2 Λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 
 

 

Το λογιστήριο και η οικονοµική διαχείριση διαχειρίζονται τις 

πληροφορίες από τις πωλήσεις, τα έξοδα και επεξεργάζονται τα στοιχεία για 

την εύκολη χρήση τους από τη Διοίκηση. Η παραγωγή δηµιουργεί τα προϊόντα 

η τις υπηρεσίες που αποτελούν την πηγή εισοδήµατος της επιχείρησης, οι 

πωλήσεις και το marketing συνδράµουν στην απορρόφηση των προϊόντων 

από το αγοραστικό κοινό και την αύξηση της ζήτησης και η τεχνολογική 

υποστήριξη είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διατήρηση συστηµάτων 

διαχείρισης πληροφορίας και δεδοµένων. Ανεξάρτητα από το µέγεθος µιας 
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επιχείρησης όλες αυτές οι λειτουργίες αποτελούν βασικά στοιχεία της ύπαρξής 

της. 

 

Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων ασχολείται µε την στρατολόγηση,  

επιλογή, ανάπτυξη, αξιοποίηση και προσαρµογή των ανθρωπίνων πόρων 

στους οργανισµούς, µε την εφαρµογή της πολιτικής της επιχείρησης από 

προϊσταµένους, και υπαλλήλους, µε την εφαρµογή των εργασιακών 

συµβάσεων και νοµοθεσίας. Οι ανθρώπινοι πόροι ενός οργανισµού 

αποτελούνται από όλα τα άτοµα τα οποία απασχολούνται σε οποιαδήποτε 

από τις δραστηριότητές του. Η µεγάλη της σηµασία στηρίζεται στη 

διαπίστωση ότι οι εργαζόµενοι µιας επιχείρησης, της επιτρέπουν να επιτύχει 

τους στόχους της και συνεπώς η διοίκηση αυτών των εργαζοµένων έχει 

εξαιρετική σηµασία.  

 

Ο στόχος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η βελτίωση της 

παραγωγικής συνεισφοράς των ανθρώπων στην επιχείρηση µε τρόπους που 

είναι στρατηγικά, ηθικά και κοινωνικά αποδεκτοί. Οι ανθρώπινοι πόροι 

καθορίζουν την επιτυχία κάθε οργανισµού. Η βελτίωση της ανθρώπινης 

συνεισφοράς είναι τόσο σηµαντική ώστε ακόµα και η πιο µικρή επιχείρηση να 

χρειάζεται ένα εξειδικευµένο τµήµα προσωπικού. Το τµήµα προσωπικού 

υπάρχει για να υποστηρίξει τα στελέχη και τους εργαζόµενους ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης. Προκειµένου να φέρει το Τµήµα 

Ανθρωπίνων Πόρων στην επιχείρηση εις πέρας τις διάφορες δραστηριότητες 

πρέπει αναµφίβολα να έχει στόχους. Οι στόχοι του τµήµατος των 

ανθρωπίνων πόρων, εξισορροπούν τις προκλήσεις τόσο για την επιχείρηση 
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όσο για την λειτουργία των ανθρωπίνων πόρων, την κοινωνία και τους 

εργαζοµένους. 

 

Σύµφωνα µε τον Armstrong (2008) η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

λειτουργεί βάσει συστηµάτων που περιγράφονται στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. Δραστηριότητες Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού (προσαρµογή 

από: Armstrong, Michael, Strategic Human Resource Management, Kogan Page, 

London-Philadelphia, 2008) 

 

Διοίκηση Ανθρωπίνων  
Πόρων 

Φιλοσοφία Ανθρωπίνων  
Πόρων 

Στρατηγικές, πολιτικές,  
πρακτικές και προγράµµατα 

Ανθρωπίνων Πόρων 

Διοίκηση Ανθρωπίνου  
Κεφαλαίου 

Εταιρική Κοινωνική  
Ευθύνη 

Οργάνωση Τροφοδότηση µε προσωπικό Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Διαχειριση Ανταµοιβής Υπαλληλικές σχέσεις 

Σχεδιασµός 

Ανάπτυξη 

Σχεδιασµός εργασίας/ρόλου 

Προγραµµατισµός Δυναµικού 

Πρόσληψη/Επιλογή 

Διαχείριση «ταλέντου» ‘ 

Υγιεινή και ασφάλεια 

Διατήρηση καλού εργασιακού 
επιπέδου 

Υπηρεσίες Ανθρώπινου 
Δυναµικού 

Επιχειρησιακή εκπαίδευση 

Προσωπική εκπαίδευση 

Ανάπτυξη Διοικητικών 
Στοιχείων 

Διαχείριση απόδοσης 

Διαχείριση Γνώσης 

Αξιολόγηση εργασίας 

Δοµή βαθµίδων και αµοιβών 

Βασικός µισθός 

Παροχές 

Σχέσεις µε την βιοµηχανία 

«Φωνή» του εργαζοµένου 

Επικοινωνία 
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Τα βασικά στοιχεία ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος Ανθρώπινου 

Δυναµικού όπως περιγράφονται επίσης παρακάτω και αποτελούν, σύµφωνα 

µε την Bogardus (2004), αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε επιχείρησης 

ανεξαρτήτως του µεγέθους της. Στις µεγάλες επιχειρήσεις µπορεί να 

αποτελούν διαφορετικά τµήµατα ενώ στις µικρότερες µπορεί να συνδυάζονται 

στα πλαίσια ενός τµήµατος. 

• Νοµοθεσία και επιχειρησιακή πολιτική. Κάθε ένα από τα άλλα στοιχεία 

υπόκειται σε κρατικούς ή τοπικούς κανονισµούς και νόµους καθώς και 

σε πολιτικές που σχετίζονται µε τον τοµέα αλλά και την συγκεκριµένη 

επιχείρηση. Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα Ανθρώπινου Δυναµικού 

επιβεβαιώνει ότι κάθε στοιχείο του συνάδει µε την εφαρµοζόµενη 

νοµοθεσία και πολιτική. 

• Προσωπικό: Σχεδιασµός και Επιλογή. Η διαδικασία αυτή 

συµπεριλαµβάνει την αποσαφήνιση των δεξιοτήτων που απαιτούνται 

από το προσωπικό της επιχείρησης, την απαιτούµενη εµπειρία, τους 

τρόπους πρόσληψης και εξέλιξης του προσωπικού και την ανάγκη 

αντικατάστασής τους σε περίπτωση αποχώρησης, καθώς και την 

οµαλή διεξαγωγή όλων των παραπάνω διαδικασιών. 

• Αµοιβή και παροχές. Αποτελεί ένα βασικό στοιχείο καθώς σχετίζεται µε 

την προσέλκυση διατήρηση και ικανοποίηση του προσωπικού σε 

σχέση µε τις απολαβές. Λαµβάνει διάφορες µορφές, υλικές και άυλες, 

χρηµατικές και µη χρηµατικές. 
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• Υγιεινή και ασφάλεια. Στους εργαζοµένους πρέπει να παρέχεται 

ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο πραγµατεύεται η 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού. 

• Εργασιακές σχέσεις. Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα εργασιακών 

σχέσεων αποτελεί βασικό στοιχείο στην διατήρηση του επιθυµητού 

ανθρώπινου δυναµικού και την αποφυγή κινητοποιήσεών του. 

• Επικοινωνία. Είναι ουσιαστική η επικοινωνία µε κατεύθυνση από 

«πάνω προς τα κάτω» όσο και «από κάτω προς τα πάνω»   στην 

ιεραρχία µιας επιχείρησης. Δίνει στους εργαζόµενους την δυνατότητα 

να επηρεάζουν την καθηµερινή τους απασχόληση και έχει θετική 

συνέπεια στην αποδοτικότητα. 

• Εκπαίδευση και εξέλιξη. Η εκπαίδευση χρειάζεται ώστε οι εργαζόµενοι 

να ανταποκρίνονται στις δεξιότητες που απαιτεί η θέση τους και είναι 

απαραίτητο να ανανεώνονται και να προσαρµόζονται στις συνεχώς 

αυξανόµενες απαιτήσεις και εξελίξεις της τεχνολογίας και της γνώσης. 

Μπορεί να γίνει εντός και εκτός της επιχείρησης. Η εξέλιξη των 

εργαζοµένων τους βοηθά στο να αναλαµβάνουν ευθύνες µέσα στην 

επιχείρηση και να συνδέονται µ’ αυτήν. 

• Διαχείριση απόδοσης. Είναι µια συνεχής διαδικασία που όταν γίνεται 

σωστά αποτελεί για τους εργαζόµενους εποικοδοµητική κριτική και 

έναυσµα για συνεχή βελτίωση. 

 

Η Bogardus (2004) αναλύει και δύο επιπλέον στοιχεία πέραν των 

συνήθως αναφερόµενων στην βιβλιογραφία: 
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• Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού. Στο σύγχρονο εργασιακό 

και επιχειρηµατικό περιβάλλον ακόµα και σχετικά µικροί σε µέγεθος 

οργανισµοί ή επιχειρήσεις. Όταν αυτό συµβαίνει το υπεύθυνο Τµήµα 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού οφείλει να δηµιουργεί πεδία και 

διαδικασίες συµβατές στις διαφορετικές χώρες και στους εργαζοµένους 

τους. 

• Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Σύµφωνα µε τις αρχές 

Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων οι διαδικασίες και τα 

προγράµµατα που υιοθετεί το Τµήµα ή η Διεύθυνση Ανθρωπίνων 

Πόρων οφείλουν να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. 

 

Για την επίτευξη των λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, 

το Τµήµα ή Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων µιας επιχείρησης απαιτείται να 

έχουν στόχους οργανωσιακούς, λειτουργικούς και κοινωνικούς όσο και 

προσωπικούς: 

• Οργανωσιακοί στόχοι. Το τµήµα προσωπικού υπάρχει για να 

συνεισφέρει στην επιχειρησιακή επίδοση. Με άλλα λόγια το τµήµα 

προσωπικού υφίσταται για να βοηθήσει τα στελέχη να επιτυγχάνουν 

τους στόχους της επιχείρησης. Όπως έχει διατυπωθεί, το τµήµα 

προσωπικού υπάρχει για να υπηρετεί το υπόλοιπο του οργανισµού.  

• Λειτουργικοί στόχοι. Η συνεισφορά του τµήµατος προσωπικού πρέπει 

να διατηρείται στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του οργανισµού. Οι πόροι σπαταλούνται όταν το τµήµα 
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προσωπικού είναι περισσότερο ή λιγότερο οργανωµένο από ό, τι 

χρειάζεται µε βάση τις ανάγκες του οργανισµού.  

• Κοινωνικοί στόχοι. Το τµήµα προσωπικού πρέπει να ανταποκρίνεται 

στις κοινωνικές και ηθικές προκλήσεις της κοινωνίας µειώνοντας 

φυσικά τις αρνητικές συνέπειες για την επιχείρηση.  

• Προσωπικοί στόχοι. Το τµήµα προσωπικού πρέπει να υποστηρίζει 

τους εργαζόµενους να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους, 

από τη στιγµή βέβαια που οι προσωπικοί αυτοί στόχοι αυξάνουν τη 

συνεισφορά του εργαζόµενου στην επιχείρηση. Οι προσωπικοί στόχοι 

των εργαζοµένων, πρέπει να επιτυγχάνονται καθώς µε τον τρόπο αυτό 

κινητοποιούνται οι εργαζόµενοι και αποκτούν κίνητρο για να 

προσπαθούν περισσότερο.  
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1.2  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

 

Η έννοια της Στρατηγικής συναντάται κατ’ αρχάς ως στρατιωτικός όρος µε 

τον ορισµό «της τέχνης της οργάνωσης και διεύθυνσης µιας στρατιωτικής 

κίνησης ή επιχείρησης από έναν στρατηγό» (Armstrong 2008, σελ. 22). O 

Peter Drucker (1955) υπέδειξε στο έργο του “The practice of Management” 

την σηµασία στρατηγικών αποφάσεων και τις όρισε ως αποφάσεις επί 

επιχειρησιακών στόχων και επί των µέσων προς επίτευξή των. Η έννοια της 

επιχειρησιακής στρατηγικής όµως ολοκληρώθηκε στην δεκαετία του 1980 από 

τους Kenneth Andrews, Igor Ansoff και Alfred Chandler και στη συνέχεια από 

τους Michael Porter, Henry Mintzberg, Hamel και Prahalad. Στο εργασιακό 

περιβάλλον αφορά στις απαραίτητες λειτουργίες µιας επιτυχηµένης 

επιχείρησης: σχεδιασµό, οργάνωση, διοίκηση, έλεγχο και συντονισµό. Η 

παρούσα ενότητα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στην ανάπτυξη των 

αρχών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και την Στρατηγική Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων. 

 

 

1.2.1 Βασικές έννοιες που σχετίζονται µε την έννοια της Στρατηγικής 

 

 

Η έννοια της Στρατηγικής σχετίζεται µε µια σειρά άλλων εννοιών όπως το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (competitive advantage), την στρατηγική 
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βασισµένη στους πόρους ή αλλιώς θεωρία των πόρων και ικανοτήτων 

(resource-based strategy), τις διακεκριµένες ικανότητες (distinctive 

capabilities), την στρατηγική πρόθεση (strategic intent), την στρατηγική 

ικανότητα (strategic capability), την στρατηγική διοίκηση (strategic 

management), τους στρατηγικούς στόχους (strategic goals) και τα στρατηγικά 

σχέδια (strategic plans). Αναλυτικά: 

• Η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (competitive advantage) 

διατυπώθηκε από το Michael Porter (1985).  Κατά τον Porter το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα επιτυγχάνεται όταν οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν αγορές στις οποίες µπορούν να δράσουν βελτιώνοντας 

συνεχώς την θέση τους σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους. Οι 

έννοιες της διαφορετικότητας, της µοναδικότητας και της εξειδίκευσης 

επηρεάζουν θετικά την αποτελεσµατικότητα. Η εξέλιξη αυτής της 

έννοιας παρατίθεται από τον Barney (1991), και αφορά ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που µπορεί να αντιγραφεί και ένα άλλο 

που δεν µπορεί να αντιγραφεί. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

καθίσταται διατηρήσιµο όταν η επιχείρηση εφαρµόζει στρατηγική που 

τα οφέλη της δεν µπορούν να αντιγραφούν από τον ανταγωνισµό 

(Barney 1991). 

• Η έννοια των διακεκριµένων ικανοτήτων (distinctive capabilities) ή 

θεµελιωδών ικανοτήτων (core competences) περιγράφεται ως ένα 

χαρακτηριστικό το οποίο παρέχει ανωτερότητα στην επιχείρηση. 

Σύµφωνα µε τον Kay (1999) εισάγεται η διαφοροποίηση µεταξύ 

διακεκριµένων ικανοτήτων και αναπαραγόµενων ικανοτήτων. Οι 

πρώτες δεν µπορούν να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές, ενώ οι 
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δεύτερες µπορούν να αγορασθούν, να αντιγραφούν να δηµιουργηθούν 

από τους ανταγωνιστές υπό τις σωστές συνθήκες διοικητικών 

ικανοτήτων και οικονοµικών πόρων. Οι περισσότερες τεχνικές 

ικανότητες είναι αναπαράξιµες.  Οι Hamer και Prahalad (1990) 

διατύπωσαν τον όρο των θεµελιωδών ικανοτήτων (core competencies) 

και υποστήριξαν ότι η Διοίκηση και τα ανώτατα στελέχη µιας 

επιχείρησης πρέπει να συνδυάζουν τους πόρους της επιχείρησης µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτό 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα διατηρείται όταν η επιχείρηση συλλέγει 

θεµελιώδεις ικανότητες ανώτερες των ανταγωνιστών, µαθαίνει 

γρηγορότερα και εφαρµόζει αυτές τις γνώσεις πιο αποτελεσµατικά. Εάν 

µια επιχείρηση γνωρίζει ποιες είναι αυτές οι θεµελιώδεις ικανότητές της 

οφείλει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην διατήρησή τους και 

την ανάπτυξή τους χωρίς να αναλίσκεται σε λιγότερο αποδοτικούς 

τοµείς. Πολλοί θεωρητικοί ισχυρίζονται ότι οι βασικότερες θεµελιώδεις 

ικανότητες είναι η γνώση, οι δεξιότητες, η εµπειρία και η αφοσίωση των 

εργαζοµένων µιας επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση θέτει τις βάσεις της 

Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

• Η Στρατηγική πρόθεση εκφράζει τις προθέσεις µιας επιχείρησης 

σχετικά µε το τι θέλει να πετύχει και µε ποιο τρόπο. Οι Hamel και 

Prahalad (1989) ορίζουν αυτήν την παράµετρο ως την έκφραση της 

θέσης της ηγεσίας µιας επιχείρησης ως προς το τι θέλει να διατηρήσει 

ή να αποκτήσει και την διαµόρφωση ενός σαφούς κριτηρίου σε σχέση 

µε τον τρόπο που η πρόοδος αυτή θα επιτευχθεί και θα µετρηθεί.  
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Σύµφωνα µε τους Miller και Dess (1996) η σειρά των επί µέρους 

στοιχείων της στρατηγικής πρόθεσης είναι: 

o Το όραµα της επιχείρησης και της µελλοντικής της θέσης 

o Η αποστολή της επιχείρησης 

o Οι συγκεκριµένοι στόχοι  

o Στρατηγικοί σκοποί  

• Στρατηγική ικανότητα είναι η ιδιότητα µιας επιχείρησης να αναπτύσσει 

και να εφαρµόζει στρατηγικές που θα της αποφέρουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Έχει άµεση σχέση µε τις στρατηγικές ικανότητες των 

διοικούντων την επιχείρηση, καθώς αυτοί θέτουν τις βάσεις και τους 

στόχους και αναλύουν τα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

• Η θεωρία των πόρων και ικανοτήτων αναπτύχθηκε από τον Penrose 

(1959) ο οποίος διατύπωσε ότι κάθε επιχείρηση είναι µια διοικητική 

οργάνωση και µια συλλογή παραγωγικών πόρων. Στην πράξη η 

επιτυχία µιας στρατηγικής δεν οφείλεται σε ένα µόνο πόρο της 

επιχείρησης αλλά σε δέσµη πόρων (resource bundling) που όταν 

συνεργάζονται σωστά δηµιουργούν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα (Barney 1991). 

• Η Στρατηγική Διοίκηση όπως ορίσθηκε από τους Pearce και Robinson 

(1988) αποτελεί «ένα σύστηµα αποφάσεων και δράσεων που έχουν 

σαν αποτέλεσµα την διαµόρφωση και την εφαρµογή στρατηγικών 

σχεδιασµένων να πετύχουν τους στόχους της επιχείρησης». Η 

διαδικασία της περιγράφεται στο παρακάτω διάγραµµα (Armstrong 
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2008). Εµπεριέχει την αποσαφήνιση της αποστολής, την ανάλυση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (SWOT analysis), την 

στρατηγική επιλογή και τον ορισµό των στόχων, την εφαρµογή τους και 

την διαδικασία επανατροφοδότησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2  Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης (προσαρµογή από: Armstrong, Michael, 
Strategic Human Resource Management, Kogan Page, London-Philadelphia, 2008) 

Αποστολή 

Στρατηγική ανάλυση 

Δυνατά και αδύνατα  
σηµεία εσωτερικού  
περιβάλλοντος 

Ευκαιρίες και  
απειλές εξωτερικού  
περιβάλλοντος 

Στρατηγική Επιλογή 

Εταιρική Στρατηγική 

Εταιρικοί  
Στρατηγικοί Στόχοι 

Λειτουργικές  
Στρατηγικές 

Λειτουργικοί  
Στρατηγικοί Στόχοι 

Στρατηγικά σχέδια 

Εφαρµογή 

Παρακολούθηση  
και ανάπτυξη 



 17 

 

• Οι Στρατηγικοί Στόχοι ορίζονται σαν απάντηση στο που η επιχείρηση 

θέλει να πορευθεί και τι να επιτύχει. Υπάρχουν σαφείς αλλά και 

περισσότερο γενικοί στόχοι. 

• Τα στρατηγικά σχέδια εκφράζουν τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση 

προτίθεται να επιτύχει τους στόχους της.  

 

 

1.2.2  Διαµόρφωση Στρατηγικής 

 

 

Η διαµόρφωση µιας στρατηγικής περιγράφεται ως µια διαδικασία 

ανάπτυξης δοµής και κατευθύνσεων, πιθανώς περιγραφή των σταδίων αυτής 

και συνήθως αναπτύσσεται σε γραπτό κείµενο. Στην πράξη είναι δύσκολο να 

τηρηθεί µια ορθολογική και γραµµική καταγραφή των βηµάτων και θεωρητικοί 

όπως ο Whittington (1993) αναφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς 

την διαµόρφωση στρατηγικής (Armstrong 2008, σελ. 28): 

1. Κλασσική (classical): Αποτελεί µια ορθολογική διαδικασία όπου η 

διαδικασία διαµόρφωσης της δοµής είναι ξεχωριστή από τη 

διαδικασία της εφαρµογής. 

2. Εξελισσόµενη  (evolutionary): Η δοµή της βασίζεται σε µια 

εξελικτική διαδικασία ως αποτέλεσµα των τάσεων της αγοράς. 
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3. Διαδικαστική (Processual): Αναπτύσσεται µέσα από συζητήσεις των 

διαφόρων παραγόντων και συµβιβάζει τις διάφορες τάσεις. Το 

τελικό αποτέλεσµα δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό. 

4. Συστηµική (Systemic): Καθορίζεται από το κοινωνικό σύστηµα στο 

οποίο η επιχείρηση δρά. Οι δυνατότητες επιλογών καθορίζονται 

περισσότερο από τα πολιτισµικά και οργανωσιακά ενδιαφέροντα 

του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου παρά από τις δεσµεύσεις 

αυτών που προσπαθούν να διαµορφώσουν την εταιρική 

στρατηγική. 

 

Στην πράξη οι διοικούντες προσπαθούν να πάρουν στρατηγικές 

αποφάσεις σε περιβάλλοντα ασάφειας, ανασφάλειας και αλλαγών. Οι 

αποφάσεις τους επηρεάζονται από ανάγκες και παράγοντες εντός και εκτός 

της επιχείρησης και αφορούν το µέλλον, άµεσο η µακροπρόθεσµο. Κατά τον 

Tyson (1997) η στρατηγική είναι πάντα επείγουσα υπόθεση και ευέλικτη 

καθώς αναφέρεται στο µέλλον και όχι στο τώρα, αφορά όχι µόνο τυπικές 

διατυπώσεις αλλά και δράσεις καθώς και αντιδράσεις και καθορίζεται από την 

διοίκηση.  
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1.3  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι µια προσέγγιση που 

ορίζει τους τρόπους µε τους οποίους οι στόχοι της επιχείρησης µπορούν να 

επιτευχθούν µέσω του ανθρώπινου δυναµικού βασισµένοι σε στρατηγικές, 

Πολιτικές και Πρακτικές Ανθρώπινου Δυναµικού. Σύµφωνα µε τον Batt (2007) 

η κεντρική ιδέα της θεωρίας πίσω από την Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναµικού έγκειται στην επιτυχή επιχειρησιακή απόδοση που οφείλεται σε 

στενή συνεργασία  της επιχειρησιακής στρατηγικής και της αντίστοιχης στον 

τοµέα του Ανθρώπινου Δυναµικού. 

 

Σύµφωνα µε έρευνες το Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων και το τµήµα 

Στρατηγικού Σχεδιασµού µπορεί να έχει τέσσερα επίπεδα ενσωµάτωσης: 

1. Της διοικητικής σύνδεσης που αποτελεί ένδειξη µικρής 

ενσωµάτωσης κατά το οποίο το Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων 

ασχολείται µόνο µε εργασίας διεκπεραίωσης και είναι 

αποκοµµένο από την διαδικασία στρατηγικής διοίκησης. 

2. Της µονοµερούς σύνδεσης. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο το 

τµήµα στρατηγικού σχεδιασµού αναπτύσσει τα στρατηγικά 

σχέδια και εκ των υστέρων ενηµερώνει το τµήµα ανθρωπίνων 

πόρων. Αποτέλεσµα αυτού του µοντέλου είναι η συχνή 

αδυναµία υλοποίησης επιτυχηµένων πλάνων καθώς το τµήµα 
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ανθρωπίνων πόρων δεν είναι εφικτό να ανταποκρίνεται πάντα 

σε σχέδια που δεν είναι έτοιµο να αντιµετωπίσει. 

3. Της αµφίδροµης σύνδεσης όπου η διαδικασία βασίζεται σε 

επάλληλες ενηµερώσεις των δύο τµηµάτων κατά την διαδικασία 

του στρατηγικού σχεδιασµού. 

4. Της σταδιακής ή πλήρους ενσωµάτωσης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από µια δυναµική, πολύπλευρη και συνεχή 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο τµηµάτων τόσο στη φάση του 

σχεδιασµού όσο και στην φάση της παραγωγής.  

 

Η τελευταία µορφή αποτελεί ασφαλώς την πιο ασφαλή µέθοδο 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσµατικότητας µιας 

επιχείρησης.  

 

 

1.3.1 Πλαίσιο, αρχές και σκοπός της Στρατηγικής Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων 

 

 

 Οι ανθρώπινοι πόροι µιας επιχείρησης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

επιτυχία µιας επιχείρησης και πρέπει να θεωρούνται ως σηµαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οφείλουν να ενσωµατώνονται στα στρατηγικά 

σχέδια της επιχείρησης (vertical integration) και να εξυπηρετούν πιστά την 

στρατηγική της επιχείρησης (Boxall et al 2007). Επίσης οι µεµονωµένες 
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στρατηγικές ανθρώπινου δυναµικού οφείλουν να συνεργάζονται και να 

αλληλοϋποστηρίζονται (horizontal integration). Με τον όρο Στρατηγική 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων δεν εννοούµε  ένα συνδυασµό τεχνικών αλλά 

ουσιαστικά την δηµιουργία θεµελίων ικανών να υποστηρίξουν επιλογή 

στρατηγικών σχεδίων που απορρέουν από την ανάλυση επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος και τις πρακτικές ανθρώπινου δυναµικού (Armstrong 2008, 

σελ. 34). Επτά βασικές αρχές καταγράφονται από τους Ondrack και Nininger 

(1984) που εφ’ όσον ακολουθηθούν οδηγούν σε ανάπτυξη στρατηγικής 

διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού: 

1. Να υπάρχει ένας βασικός σκοπός και οι σχέσεις του µε το ανθρώπινο 

δυναµικό να είναι προφανείς 

2. Η διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής σε µια επιχείρηση να υπάρχει και 

να είναι αντιληπτή µε προφανή συσχέτιση µε το ανθρώπινο δυναµικό 

3. Οι αποτελεσµατικοί δεσµοί να διατηρούνται σε συνεχή βάση ώστε να 

επιβεβαιώνουν συνεχώς την ενσωµάτωση των πρακτικών ανθρώπινου 

δυναµικού στην επιχειρησιακή λήψη αποφάσεων 

4. Ο επικεφαλής της οµάδας δηµιουργεί το πλαίσιο ώστε οι πρακτικές 

ανθρώπινου δυναµικού να εξυπηρετούν τις επιχειρησιακές ανάγκες 

5. Όλοι οι τοµείς της επιχείρησης να παίρνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους την 

διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 

6. Οι αρχές της διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού να συνάδουν µε τις 

αρχές της επιχείρησης 

7. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού να έχει την ευθύνη της 

αναγνώρισης του κοινωνικοπολιτικού, οικονοµικού και τεχνολογικού 
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περιβάλλοντος στο οποίο η επιχείρηση δραστηριοποιείται και της 

διάδρασης µαζί του. 

 

Ο κύριος σκοπός της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι να 

διαµορφώνει στρατηγική ικανότητα µε τη διασφάλιση της ύπαρξης ικανών και 

αφοσιωµένων εργαζοµένων τους οποίους έχει ανάγκη για να πετύχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

 

 

1.3.2 Ανθρώπινοι Πόροι και Διατηρήσιµο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

 

 

Οι ανθρώπινοι πόροι µιας επιχείρησης αποτελούν σαφώς καθοριστικής 

σηµασίας πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οι δεξιότητες και ικανότητες 

των εργαζοµένων µιας επιχείρησης εφ’ όσον συσχετισθούν και 

εναρµονισθούν µε συγκεκριµένη εργασιακή συµπεριφορά µέσα από την 

επιχειρησιακή κουλτούρα και κατευθυνθούν από την στρατηγική της 

επιχείρησης µπορούν να αποτελέσουν αναντικατάστατο στοιχείο 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που είναι συγχρόνως σχεδόν αδύνατον να 

αντιγραφεί καθώς σε κάθε περίπτωση είναι µοναδικό. Είναι στα χέρια της 

στρατηγικής της κάθε Διοίκησης να δηµιουργεί πηγή διατηρήσιµου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσα από το ανθρώπινο κεφάλαιο που 

διαθέτει. Οι πρακτικές Ανθρωπίνων Πόρων είναι αυτές που υποκινούν και 

αναπτύσσουν µέσω του Ανθρώπινου Δυναµικού που διαθέτει η επιχείρηση τις 
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συµπεριφορές αυτές που οδηγούν σε Διατηρήσιµο Ανταγωνιστικό 

Πλεονέκτηµα και οδηγούν στο συµπέρασµα της απαραίτητης στενής σχέσης 

Στρατηγικής και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Διαπιστώνουµε πως στο πλαίσιο του σύγχρονου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος του διεθνούς ανταγωνισµού, της συνεχώς εξελισσόµενης 

τεχνολογίας και των µεθόδων επικοινωνίας, της νέας γνώσης και µιας 

πληθώρας άλλων παραγόντων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι ευέλικτες και 

να αναθεωρούν όταν απαιτείται τον τρόπο λειτουργίας τους. Έτσι η 

παραδοσιακή οργανωσιακή (organizational)  και διοικητική  (administrative) 

δοµή της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού οφείλει να µετεξελιχθεί 

αποκτώντας και στρατηγικό ρόλο. 

 

 Η Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων αποτελεί πλέον µια 

προσέγγιση που αφορά στην εξέλιξη και εφαρµογή στρατηγικών Ανθρώπινου 

Δυναµικού που ενσωµατώνονται στις στρατηγικές της επιχείρησης και 

βοηθούν την επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της. Η διαφορά µε της έως 

πρόσφατα χρησιµοποιούµενη προσέγγιση έγκειται στο γεγονός ότι οι 

ασκούντες την διοίκηση στο Τµήµα ή την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων 

πρέπει να υιοθετήσουν µια στρατηγική προσέγγιση σε µόνιµη βάση και να 

λειτουργούν ως µέλη της οµάδας διοίκησης καθοδηγώντας τέτοιες πρακτικές 

που θα υποστηρίζουν την τήρηση των επιχειρηµατικών στρατηγικών. Πρέπει 

λοιπόν οι διοικούντες τον τοµέα του Ανθρώπινου Δυναµικού να είναι σε θέση 

να γνωρίζουν την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης καθώς και 

ποιες λειτουργίες προγράµµατα και δραστηριότητες που εντάσσονται στις 

αρµοδιότητές τους  συµβάλουν στη επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 
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1.3.3 Στρατηγικές Ανθρωπίνων Πόρων 

 

 

Οι στρατηγικές ανθρωπίνων πόρων αποτελούν το πλαίσιο των 

δράσεων που η επιχείρηση προτίθεται να υιοθετήσει σε σχέση µε τις 

πρακτικές και τις πολιτικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τους τρόπους 

µε τους οποίους προτίθεται να ενσωµατωθεί µε την στρατηγική της 

επιχείρησης. Επειδή κάθε οργανισµός ή επιχείρηση είναι διαφορετική γι’ αυτό 

και οι στρατηγικές ανθρωπίνων πόρων είναι πολλές. Κυρίως 

κατηγοριοποιούνται σε δύο βασικούς τύπους: αυτές της υψηλής απόδοσης 

εργασίας και αυτές που σχετίζονται µε διαφορετικά στοιχεία όπως η γνώση, 

ανάπτυξη και ανταµοιβή. 

 

Σε σχέση µε την στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων έχουν 

δοµηθεί διάφορα µοντέλα (Fobrun et al 1984, Schuler 1991, Gunnigle and 

Moore 1994, Kane and Palmer 1995, Noe et al 2000, Κουφίδου και Βούζας 

2001) που πραγµατεύονται κυρίως τον αριθµό των µεταβλητών που 

χρησιµοποιούν και αποδέχονται την ίδια βασική αρχή, ότι η ουσία του 

στρατηγικού σχεδιασµού σχετίζεται µε τον ανταγωνισµό και ότι η διαµόρφωση 

στρατηγικής επηρεάζεται τόσο από εξωτερικούς προς την επιχείρηση 

παράγοντες (οικονοµικό, πολιτισµικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον) 

όσο και εσωτερικούς (δοµή, κουλτούρα, πόροι, δεξιότητες, τεχνολογία) . 
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Οι στρατηγικές ανθρωπίνων πόρων αποτελούν ένα πλαίσιο 

προθέσεων, σκοπού και κατεύθυνσης της επιχείρησης αλλά δεν είναι 

µακροπρόθεσµα ή µόνιµα πλάνα. Διαχωρίζονται σε γενικές στρατηγικές 

(overall HR strategies) και ειδικές στρατηγικές (specific HR strategies). 

 

 

1.3.3.1 Γενικές στρατηγικές  

 

 

Η συνειδητή εφαρµογή στην διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού των γενικών 

στρατηγικών όπως περιγράφονται παρακάτω µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε 

τρεις βασικές κατηγορίες οι οποίες συνήθως αλληλοκαλύπτονται: 

α. Η Διοίκηση υψηλής αποδοτικότητας (high-performance management) 

αποσκοπεί στην βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης µέσω του 

ανθρώπινου δυναµικού της σε τοµείς όπως η παραγωγικότητα, η ποιότητα, η 

εξυπηρέτηση πελατών, η ανάπτυξη, τα κέρδη. Η µέθοδος βασίζεται σε 

προσλήψεις και επιλογές προσωπικού µε αυστηρά κριτήρια, εκτεταµένο και 

σχετικό µε αντικείµενο του κάθε εργαζοµένου πρόγραµµα εκπαίδευσης, 

αµοιβή συσχετισµένη µε κίνητρα και διαδικασίες διοίκησης αποδοτικότητας. 

Σαν δέσµη (bundle) αυτές οι πρακτικές συχνά καλούνται υψηλής 

αποδοτικότητας εργασιακά συστήµατα (HPWS High-performance work 

systems) 

β. Η Διοίκηση υψηλής συµµετοχής (high-involvement management) 

χρησιµοποιήθηκε από τον Lawler (1986) για να περιγράψει σύστηµα 

διοίκησης ανθρωπίνων πόρων βασισµένο στην αφοσίωση και την συµµετοχή. 
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Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην αντιµετώπιση των εργαζοµένων σαν 

συνεργάτες. Η αρχή και υπόθεση αυτής της προσέγγισης είναι ότι οι 

εργαζόµενοι θα είναι περισσότερο αφοσιωµένοι στην επιχείρηση που 

δουλεύουν και πιο αποδοτικοί αν τους δίνεται η ευκαιρία να ελέγχουν και να 

συµµετέχουν στην επιχείρηση και στο αντικείµενο εργασίας τους. Σκοπός είναι 

η δηµιουργία ενός κλίµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης. Πολλές 

φορές εµπεριέχουν και στοιχεία της διοίκησης υψηλής συµµετοχής. Ο Guest 

(1997) εξηγεί πως η αφοσίωση και η συµµετοχή αλλάζουν τις εργασιακές 

συµπεριφορές και πολύ συχνά οδηγούν σε υψηλά επίπεδα αφοσίωσης, 

κινήτρων, λίγες αποχωρήσεις και απουσίες, υψηλή ποιότητα και 

αποδοτικότητα. 

γ. Η Διοίκηση υψηλής αφοσίωσης (High-commitment management) δίνει 

έµφαση στην αµοιβαία αφοσίωση  (Walton 1985) και περιγράφεται από τον 

Wood (1996) σαν µια µορφή διοίκησης που σκοπεύει στην δηµιουργία 

αφοσίωσης ώστε η εργασιακή συµπεριφορά είναι περισσότερο βασισµένη 

στην αυτοοργάνωση  του εργαζοµένου παρά σε εξωτερικά προς αυτόν 

κίνητρα και δεσµεύσεις. Για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αφοσίωσης (Beer et 

al 1984) χρειάζεται να υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης στην επιχείρηση, 

ευελιξία και έλλειψη άκαµπτων ορίων εργασιακής δοµής, µείωση κατά το 

δυνατόν της ιεραρχίας και εξάλειψη της συσχέτισης της εργασίας µε θέσεις 

εξουσίας και κατεστηµένου και εξάρτηση από οµαδική δοµή στην διαχείριση 

πληροφορίας, εργασίας και επίλυσης προβληµάτων. 
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1.3.3.2 Ειδικές στρατηγικές 

 

 

Αφορούν τις στρατηγικές µε τις οποίες η επιχείρηση σκοπεύει να δράσει σε 

συγκεκριµένους τοµείς όπως: 

 η διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου: συλλέγοντας και αναλύοντας 

δεδοµένα σχετικά µε την τάση της υπεραξίας ανθρωπίνων 

πόρων, επενδύσεων και στρατηγικών αποφάσεων 

 η διοίκηση υψηλής αποδοτικότητας 

 η εταιρική κοινωνική ευθύνη µε σκοπό την διοίκηση της 

επιχείρησης «ηθικά» ώστε να έχει απήχηση στην κοινωνία και 

θετική επίδραση στο περιβάλλον 

 η οργανωσιακή ανάπτυξη µε την εφαρµογή προγραµµάτων 

σχεδιασµένων να βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα µε την 

οποία ένας οργανισµός λειτουργεί και ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές 

 η σύσφιξη της σχέσης του εργαζόµενου µε την επιχείρηση µε 

την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικής σχεδιασµένης έτσι ώστε 

να βελτιώνεται η σχέση του εργαζόµενου µε την επιχείρηση 

 η διαχείριση της γνώσης µε την δηµιουργία, απόκτηση, διανοµή 

και χρήση γνώσης ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα 

 η ανατροφοδότηση µε την προσέλκυση υψηλού επιπέδου 

ανθρώπινο δυναµικό 
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 η διαχείριση προτερηµάτων ως προς την απόκτηση 

ταλαντούχων εργαζοµένων για την επίτευξη επιχειρησιακής 

επιτυχίας 

 η ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των 

εργαζοµένων 

 η ανταµοιβή των εργαζοµένων βάσει πρακτικών και πολιτικής µε 

την οποία θα επιτευχθούν περαιτέρω οι επιχειρησιακοί στόχοι 

 οι εργασιακές σχέσεις µε σκοπό να ορισθούν οι προθέσεις της 

επιχείρησης σχετικά µε τις κινήσεις και τις αλλαγές που πρέπει 

να γίνουν στον τοµέα αυτό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο    ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ  

ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

 

Ο τοµέας των επιχειρήσεων που το προσωπικό τους είναι τεχνικοί και 

µηχανικοί, παρ’ όλο που εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια της αγοράς και 

των κανόνων που την διέπουν, αντιµετωπίζει ορισµένες ιδιαιτερότητες σε 

σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό και την διοίκησή του. Στην παρούσα µελέτη 

επισηµαίνονται κάποια θέµατα πάνω στα οποία µπορεί να βασιστεί ένα 

πλαίσιο συγκεκριµένης έρευνας. Η δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού 

συστήµατος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων καλύπτει τέσσερα βασικά 

υποσυστήµατα: ένα αποτελεσµατικό σύστηµα σχεδιασµού ανθρωπίνων 

πόρων, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ανταµοιβής, ένα αποτελεσµατικό 

σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης και ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 

διαχείρισης της επαγγελµατικής εξέλιξης. Σε κάθε ένα από αυτά θα γίνει 

ιδιαίτερη αναφορά έχοντας σαν πεδίο αναφοράς τον τοµέα των τεχνικών 

επαγγελµάτων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς και θα επισηµανθούν τα 

ιδιαίτερα διαφοροποιά στοιχεία του τοµέα (Badawy, 2007). 
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2.1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός ανθρωπίνων πόρων αποτελεί το 

βασικότερο στοιχείο πάνω στο οποίο µπορεί να επενδύσει µια τεχνική εταιρεία 

για να εξασφαλίσει επιτυχία και  καινοτοµία. Αυτό συµπεριλαµβάνει την 

ανάλυση των αναγκών της και την επιλογή και πρόσληψη των κατάλληλων 

τεχνικών ή µηχανικών. Οι Roberts και Fusfeld (1981) διακρίνουν έξι στάδια 

στην εξέλιξη ενός καινοτόµου τεχνικού εγχειρήµατος τα οποία στις εργασίες 

του τεχνικού τοµέα µπορούν να αναλυθούν ως εξής: την προµελέτη, την 

ανάλυση πιθανοτήτων, την µελέτη, την εφαρµογή, την αξιολόγηση και την 

προσαρµογή. Αντίστοιχα πέντε διαφορετικοί εργασιακοί ρόλοι απαιτούνται για 

την διεκπεραίωση ενός έργου (Batawy 2007, σελ. 2).  

 αυτού που προτείνει νέες, καινοτόµες ιδέες (idea generator) ή 

δίνει προτάσεις για την επίλυση ενός θέµατος (Pelz & Andrews 

1976). Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: αυτούς που έχουν την 

νοητική ικανότητα να αναγνωρίζουν ένα πρόβληµα πριν ακόµη 

προκύψει (initiators) και αυτούς που έχουν την ικανότητα να 

επιλύουν τα προβλήµατα αφού τους υποδειχθούν (problem 

solver), (Hilberry 1953) 

 αυτού που έχει επιχειρηµατική σκέψη (entrepreneuringor 

championing), αναγνωρίζει, προτείνει και προωθεί µια νέα ιδέα, 

η µια διοικητική διαδικασία (Roberts 1968). Τα ενδιαφέροντά του 
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επεκτείνονται πέραν της τεχνικής εργασίας, στην αγορά και σε 

σχετικούς οικονοµικούς τοµείς. Πολλές φορές είναι άτοµα που 

τοποθετούν την προσωπική τους εξέλιξη πάνω από την πορεία 

της εταιρείας και µε την πρώτη ευκαιρία µεταπηδούν σε άλλη 

εταιρεία ή ξεκινούν δική τους δουλειά. Η διοίκηση της εταιρείας 

καλό είναι να ελέγχει την εξουσία που τους µεταβιβάζει. 

 αυτού που µπορεί να ηγείται µιας οµάδας (project leader) και να 

παρέχει κίνητρα για την ενεργή συµµετοχή σε ένα έργο (project). 

Πρέπει να έχει τεχνικές γνώσεις και να έχει γνώση της εταιρείας 

και της αγοράς. Συνήθως χαρακτηρίζεται από την επιθυµία της 

επιτυχίας όπως και ο τύπος του επιχειρηµατία που περιγράφηκε 

παραπάνω, αλλά µε την διαφορά ότι για τον συγκεκριµένο 

χαρακτήρα η πραγµατική ανταµοιβή είναι το αίσθηµα της 

επιτυχίας και της επίτευξης ενός στόχου (Batawy 2008, σελ. 5). 

 αυτού που λειτουργεί σαν πληροφοριοδότης και αγγελιοφόρος 

(gatekeeper) των τελευταίων τεχνολογικών, επιχειρηµατικών και 

παραγωγικών εξελίξεων µέσα και έξω από την επιχείρηση, στο 

πεδίο της αγοράς και των επιστηµών (Allen 1977). Οι πηγές του 

µπορεί να είναι από τον επαγγελµατικό χώρο, από τεχνικά 

περιοδικά και δηµοσιεύµατα, αλλά και από το χώρο της αγοράς, 

της παραγωγής, των προµηθευτών. Είναι συχνό σε τεχνικές 

εταιρείες να στερούνται τέτοιου προσωπικού µε αποτέλεσµα 

ελλιπή επικοινωνία µε τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο τους. Η 

διοίκηση οφείλει να αφήνει σχετικό ποσοστό ελευθερίας καθώς ο 
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ρόλος και τα χαρακτηριστικά του αποδυναµώνονται από 

αυστηρή καθοδήγηση. 

 αυτού που λειτουργεί σαν προπονητής, καθοδηγητής και 

συµπαραστάτης στο προσωπικό µε µικρή εµπειρία (coach). 

 

Η ανάλυση των παραπάνω οδηγεί στο συµπέρασµα ότι για τις 

διαφορετικές γνώσεις, δεξιότητες και χαρακτηριστικά απαιτείται και 

διαφορετικό προσωπικό. Ένα µίγµα λοιπόν προσωπικού απαιτείται για να 

καλύψει τις ανάγκες µιας τεχνικής εταιρείας ώστε να ανταποκρίνεται 

αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της. Πολλές 

φορές βέβαια ένας η παραπάνω ρόλοι καλύπτονται από περισσότερα από 

ένα άτοµα σε µια οµάδα και ένα άτοµο µπορεί πιθανώς να καλύψει 

περισσότερους από έναν ρόλους. Η επιχείρηση όµως οφείλει κατ’ αρχάς να 

γνωρίζει αυτούς τους ρόλους και τις απαιτήσεις τους, και να έχει το 

ανθρώπινο δυναµικό για να καλύψει µε το µίγµα που απαιτείται όχι µόνο σε 

ένα αλλά σε πολλά έργα που πιθανώς να προκύψουν συγχρόνως. Έτσι 

βλέπουµε ότι δηµιουργικό, εκτελεστικό, και βοηθητικό ανθρώπινο δυναµικό 

απαιτείται να συνυπάρχει για την ολοκλήρωση ενός τεχνικού έργου.  

 

Πολλές φορές οι επιχειρήσεις µε τεχνικό προσωπικό δεν διαχωρίζουν 

αυτούς τους ρόλους, είτε γιατί δεν θεωρούν ότι χρειάζεται µια τέτοια ανάλυση, 

είτε γιατί δεν την γνωρίζουν. Έτσι καταλήγουν να προσλαµβάνουν προσωπικό 

που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Επιπροσθέτως για µια 

επιτυχηµένη έκβαση οφείλουν να γνωρίζουν όχι µόνο τους ρόλους αλλά και τα 
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χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τον κάθε ρόλο και την αντίστοιχη 

προσωπικότητα.  

 

Η διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναµικού µιας τεχνικής εταιρείας είναι 

µια ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση καθώς µέσα στα πλαίσια ενός 

µικρού έργου εµπεριέχεται πληθώρα απαιτήσεων, γνώσεων, δεξιοτήτων και 

χειρισµών. Η δυσκολία πολλαπλασιάζεται καθώς πολλά έργα µπορεί να 

εκτελούνται παράλληλα, το καθένα µε διαφορετικές απαιτήσεις και 

διαφορετικά εξωγενή περιβάλλοντα, ή να εναλλάσσονται µε γρήγορους 

ρυθµούς που απαιτούν προσαρµοστικότητα και ευελιξία σε σχέση µε το 

Ανθρώπινο Δυναµικό. 

 

 

2.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

Η πρόκληση για την Διοίκηση µιας επιχείρησης µε τεχνικό προσωπικό 

και µηχανικούς είναι αφ’ ενός να δηµιουργήσει τις συνθήκες επίτευξης των 

επιχειρηµατικών της στόχων, της παραγωγικότητας και του κέρδους, και αφ’ 

ετέρου να καλύψει τις ανάγκες των εργαζοµένων για ανταµοιβή, ικανοποίηση, 

καταξίωση και κίνητρα. Η πολυπλοκότητα του εσωτερικού αλλά και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος µιας τεχνικής επιχείρησης απαιτούν ευελιξία στο 

θέµα των κινήτρων. Σύµφωνα µε τον Badawy (2007) οι ανάγκες παρέχουν την 
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επίλυση στο θέµα των κινήτρων. Οι ανάγκες δηµιουργούν και καθοδηγούν τις 

πράξεις των ατόµων µέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι. Για να υποκινήσει η 

διοίκηση το τεχνικό της  προσωπικό πρέπει είτε να δηµιουργήσει το αίσθηµα 

της ανάγκης µεταξύ των εµπλεκοµένων εργαζοµένων, η να προσφέρει 

κίνητρα για την ικανοποίηση υπαρχουσών αναγκών. Έρευνες για την 

συµπεριφορά εργαζοµένων έδειξαν ότι τρείς βασικές ερωτήσεις που θέτει ο 

εργαζόµενος αποτελούν τη βάση της αποτελεσµατικής υποκίνησης (Batawy 

2008, σελ. 8): 

1. Τι µου προσφέρεται; Πόσο σηµαντική είναι η ανταµοιβή που 

προσφέρεται ή οι προσωπικές συνέπειες στον συγκεκριµένο 

εργασιακό χώρο; 

2. Εάν δουλέψω πιο πολύ θα βελτιωθεί η απόδοσή µου; Μπορώ 

να επηρεάσω το επίπεδο της απόδοσης µε το επίπεδο της 

προσπάθειας; 

3. Ανταµείβοµαι γι’ αυτό που παράγω; Αν αυξήσω το επίπεδο της 

απόδοσης θα αυξηθεί η ανταµοιβή µου ή οι ατοµικές συνέπειες 

και το αντίθετο; 

 

Οι τεχνικοί, οι µηχανικοί όπως και όλοι οι εργαζόµενοι συσχετίζουν τα 

κίνητρα µε την προσωπική τους εκτίµηση της σχέσης µεταξύ προσπάθειας, 

απόδοσης και ανταµοιβής. Αν αποφανθούν ότι δεν υπάρχει µεγάλη σχέση 

µεταξύ αυτών των παραµέτρων είναι πιθανόν να καταλήξουν στο 

συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει λόγος αλλαγής στο επίπεδο προσπάθειας και 
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απόδοσης. Έτσι είναι σηµαντικό για την διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού µιας 

τεχνικής επιχείρησης να αναπτύξει τα σωστά συστήµατα υποκίνησης.  

Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων µε αντικείµενο την γνώση και την 

επιστήµη χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η αναµενόµενη ανταµοιβή και το είδος 

της απαιτείται να είναι διαφορετική στο τεχνικό απ’ ότι στο οικονοµικό 

προσωπικό µιας επιχείρησης και η εξοµοίωση µπορεί να δηµιουργήσει έντονα 

προβλήµατα ανικανοποίητου συναισθήµατος σχετιζόµενου µε το χώρο 

εργασίας. Ένας άλλος λόγος έλλειψης ικανοποίησης είναι η ακατάλληλη ή η 

µη χρήση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του τεχνικού προσωπικού. Σε 

πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόµενο ενασχόλησης εξειδικευµένων 

τεχνικών και µηχανικών µε θέµατα που απαιτούν την ελάχιστη των  γνώσεων 

την οποία µπορεί να παράσχει ένας ανειδίκευτος εργαζόµενος. Αυτό 

δηµιουργεί έντονο αίσθηµα απογοήτευσης σε άτοµα που έχουν επενδύσει 

στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους και θεωρούν ότι οι δυνατότητές στους δεν 

αξιοποιούνται. 

  

Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι πολλές επιτυχηµένες επιχειρήσεις που 

στελεχώνονται µε τεχνικό προσωπικό αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την 

ατοµική επίτευξη στόχων που ξεπερνούν την αναµενόµενη απόδοση. Η 

δηµιουργία της «σωστής» οµάδας, ένα δηµιουργικό κλίµα, η αναγνώριση της 

απόδοσης, η επικοινωνία, η δυνατότητα ατοµικής εξέλιξης και βελτίωσης και 

ένα καλό σύστηµα ανταµοιβής ενθαρρύνουν την αύξηση της αποδοτικότητας 

και τα ατοµικά επιτεύγµατα.  
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Συχνά υπάρχει κενό επικοινωνίας µεταξύ του τεχνικού ανθρώπινου 

δυναµικού και της διοίκησης. Εδώ µπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιµη η θέση 

της στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού που εισάγει τη  συνεχή 

σταδιακή ή πλήρη ενσωµάτωση, η οποία θα χαρακτηρίζεται από µια 

δυναµική, πολύπλευρη και συνεχή αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο τµηµάτων 

τόσο στη φάση του σχεδιασµού όσο και στην φάση της παραγωγής.  

 

Τα ακόλουθα σηµεία µπορεί να αποτελέσουν ενδιαφέρον πεδίο 

έρευνας και εφαρµογής στο πλαίσιο των εταιρειών που απασχολούν τεχνικό 

προσωπικό και µηχανικούς: 

 Τις περισσότερες φορές οι µηχανικοί προσπαθούν για την 

εφαρµογή της υπάρχουσας γνώσης αλλά υπάρχει και ένα 

σηµαντικό ποσοστό εργασιών που απαιτείται έρευνα και 

δηµιουργία οπότε υπάρχει µια σχετική ασάφεια στο 

αναµενόµενο αποτέλεσµα 

 Η υποκίνηση για τους περισσότερους µηχανικούς σχετίζεται µε 

ευκαιρίες εξέλιξης της γνώσης και καταξίωσης  

 Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ανταµοιβής για µηχανικούς θα 

έπρεπε να περιέχει: 

• Ένα διπλό σύστηµα εξέλιξης: αποτελεί ένα σύστηµα µε το οποίο δύο 

επαγγελµατικοί δρόµοι ανοίγονται για τον εργαζόµενο, ο δρόµος του 

τεχνικού και ο δρόµος του διοικητικού προσωπικού. Σύµφωνα µε τον 

Michael Roth (1986) και τον Batawy (1986) προϋποθέσεις για να είναι 

αποτελεσµατικό το σύστηµα αυτό είναι να παρέχει εξίσου ελκυστικά 
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προγράµµατα ανταµοιβής, να προσφέρει ευκαιρίες σε διάφορα 

επίπεδα της ιεραρχίας και να δηµιουργεί ένα κλίµα που υποστηρίζει και 

ενδυναµώνει και τις δύο δυνατότητες εξέλιξης, την διοικητική και την 

τεχνική 

• Ένα πρόγραµµα επαγγελµατικών επιβραβεύσεων 

• Ένα σύστηµα σχεδιασµού καριέρας 

• Δηµιουργικό κλίµα, η ανάγκη του οποίου συχνά δεν γίνεται αντιληπτή 

από την διοίκηση αλλά και το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναµικό πολλών 

επιχειρήσεων 

• Καθοδήγηση 

• επικοινωνία 
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2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 Η αξιολόγηση του προσωπικού είναι ίσως το πιο δύσκολο έργο στα 

πλαίσια της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Στον ειδικό τοµέα των µηχανικών 

είναι τις περισσότερες φορές ανύπαρκτη ως θεσµοθετηµένη διαδικασία και 

όταν υπάρχει είναι ερασιτεχνική και αναξιόπιστη. Σύµφωνα µε τον Batawy  

(1982) τέσσερα βασικά ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν για να 

δηµιουργηθούν οι βάσεις για ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης: 

 ποιος θα είναι ο αξιολογητής; Μπορεί να είναι ο άµεσος 

προϊστάµενος, επιτροπή, αξιολόγηση ανά ζεύγη, υφιστάµενοι ή 

και ο ίδιος ο εργαζόµενος 

 Ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης; Πρέπει να καθορίζονται 

σύµφωνα µε τον σκοπό της αξιολόγησης. 

 Ποιος θα αξιολογείται; 

 

Πως θα αξιολογείται η απόδοση; Στην περίπτωση των τεχνικών και των 

µηχανικών η εξάρτηση από µετρικά στοιχεία είναι δύσκολη και ανεπαρκής. Ο 

διαχωρισµός σε επί µέρους ενότητες στο έργο ενός µηχανικού βοηθά το έργο 

της αξιολόγησης.  
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Από έρευνες προκύπτει ότι οι µηχανικοί πιστεύουν ότι οι συνήθεις 

µέθοδοι αξιολόγησης δεν µπορούν να εφαρµοσθούν πλήρως και ότι µόνο 

άλλοι µηχανικοί είναι σε θέση να καταγράψουν να µετρήσουν και να 

αξιολογήσουν σωστά την απόδοση µηχανικών. Τα προβλήµατα που συνήθως 

προκύπτουν είναι η ασάφεια των στόχων, η δυσκολία περιγραφής των 

επιπέδων απόδοσης, η δυσκολία για τον άµεσο προϊστάµενο να είναι 

συγχρόνως «προπονητής» (coach) και κριτής, η διαφορετικότητα των 

αξιολογητών ανά τοµέα εργασίας, η ιεράρχηση του ίδιου του ευρύτερου 

φάσµατος των εργασιών µε τις οποίες απασχολείται ο κάθε εργαζόµενος.  

 

 Ένα σύνηθες λάθος είναι η αποτυχία διαχωρισµού της αξιολόγησης 

από την αµοιβή. Η αµοιβαία θέση στόχων προϊσταµένων και υφισταµένων 

βοηθά στην βελτίωση της απόδοσης.  

 

Ο πιο σωστός τρόπος είναι η ανάλυση του έργου σε επί µέρους 

ενότητες και η εκ των προτέρων ύπαρξη περιγραφής των απαιτούµενων  και 

των βέλτιστων χαρακτηριστικών απόδοσης µε σαφήνεια. Θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπ’ όψιν φυσικά οι απαιτήσεις του έργου και του ρόλου, καθώς 

και οι δυνατότητες του εργαζοµένου σε σχέση µε το αντικείµενο και την 

επαγγελµατική του εµπειρία. Τα στάδια που περιγράφονται παρακάτω στην 

ενότητα επαγγελµατικής εξέλιξης αποτελούν βασικό στοιχείο καταµερισµού 

υποχρεώσεων και ανάλυσης απαιτήσεων 
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2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 Αν και είναι υποχρέωση της εταιρείας να παρέχει το επιχειρησιακό 

πεδίο, την υποστήριξη και προγράµµατα ανάπτυξης και εκπαίδευσης για το 

προσωπικό της, εν τούτοις ο εργαζόµενος µηχανικός πρέπει και ο ίδιος να 

φροντίσει να αναπτύξει τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του ώστε και ο ίδιος 

να διαχειριστεί την κύρια επένδυσή του, την καριέρα του. Έτσι η 

επαγγελµατική εξέλιξη έχει δυο οπτικές, την ατοµική και την επιχειρησιακή και 

γι’ αυτό η πιο επιτυχηµένη µέθοδος είναι η συνεργασία µεταξύ των 

εργαζόµενων µηχανικών και της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.  

 

 

2.4.1 Η προσέγγιση του εργαζόµενου 

 

 

Η επαγγελµατική εξέλιξη είναι µια συνεχής διαδικασία που ακολουθεί 

κάθε επαγγελµατία µηχανικό σ’ όλη την πορεία της ζωής του. Το επάγγελµά 

του αποτελεί στην πραγµατικότητα µέρος της ταυτότητας και της 

προσωπικότητάς του. Οι Dalton και Thomson (1986) διακρίνουν τέσσερα 

στάδια στην επαγγελµατική πορεία ενός µηχανικού. Κάθε ένα από αυτά 

διαφέρει από τα υπόλοιπα σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας, τους 
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τύπους συνεργασίας που απαιτεί και την ψυχολογική προσαρµογή στον ρόλο 

του. Η διαχείριση κάθε  ενός από αυτά είναι εξαιρετικά σηµαντική και αποτελεί 

βάση για το επόµενο στάδιο. 

 

Το πρώτο στάδιο της επαγγελµατικής ζωής ενός µηχανικού αποτελεί 

στην ουσία µια καθοδηγούµενη πορεία κάτω από τις συµβουλές και τις 

οδηγίες ενός πιο έµπειρου µηχανικού. Είναι εξαιρετικά σηµαντική φάση που 

πολλές φορές καθορίζει την επαγγελµατική πορεία. Μερικοί νέοι µηχανικοί 

διακατέχονται από φιλοδοξία και ενθουσιασµό και θέλουν να περάσουν αυτό 

το στάδιο της καθοδήγησης γρήγορα όµως είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να 

αποκοµίσουν όσο γίνεται περισσότερα από τις εµπειρίες άλλων ώστε να 

θωρακίσουν όσο γίνεται καλύτερα το επαγγελµατικό τους προφίλ. Υπάρχει ο 

κίνδυνος επίσης εάν φύγουν γρήγορα από αυτό το στάδιο και αναλάβουν 

ευθύνη για αντικείµενα τα οποία δεν είναι έτοιµοι να διεκπεραιώσουν και να 

παγιδευτούν σε µέτριες αποδόσεις που πιθανόν να τους χαρακτηρίσουν στο 

µέλλον. 

 

Το δεύτερο στάδιο της επαγγελµατικής ζωής ενός µηχανικού αποτελεί 

την αρχή της επαγγελµατικής ανεξαρτησίας του. Ο µηχανικός µεταβαίνει σ’ 

αυτό το στάδιο όταν αφήσει να φανεί η δυνατότητά του να είναι τεχνικά 

εκπαιδευµένος και ικανός να πάρει πρωτοβουλίες. Ο καλύτερος τρόπος για να 

καταφέρει κανείς αυτή την µετάβαση είναι να εξειδικευτεί σε κάτι, αλλά αυτό 

εµπεριέχει παγίδες όπως το να γνωρίζει καλά ένα αντικείµενο αλλά όχι το 

σύνολο των αντικειµένων του τοµέα του. Αφ΄ ετέρου το να αποφασίσει να 
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ασχοληθεί µε ευρύ φάσµα αντικειµένων συγχρόνως µπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσµα την επιφανειακή γνώση. Η επιτυχής µετάβαση στο δεύτερο 

στάδιο δεν είναι εύκολη υπόθεση και πολλοί µηχανικοί δυσκολεύονται να 

προσαρµοστούν από την επαγγελµατική εξάρτηση στην ανεξαρτησία και την 

καθαρή επαγγελµατική δραστηριότητα και γι’ αυτό µεταπηδούν γρήγορα στο 

επόµενο στάδιο της επίβλεψης άλλων ανθρώπων πριν ενδυναµώσουν την 

δική τους επαγγελµατική ταυτότητα. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία. 

Όµως αντίστοιχα σε µερική αποτυχία µπορεί να οδηγήσει και η µονιµότητα σε 

αυτό το στάδιο καθώς το να αξιολογείται  κανείς µε υψηλούς βαθµούς σε αυτό 

το στάδιο ελαχιστοποιείται µε την πάροδο του χρόνου. Στο στάδιο αυτό οι 

µηχανικοί µαθαίνουν να φροντίζουν τους εαυτούς τους. 

 

Στο τρίτο στάδιο αναλαµβάνουν την ευθύνη της καθοδήγησης άλλων  

σε οµάδες, αλλά και µηχανικών που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της 

καριέρας τους. Έχουν ήδη αποκτήσει µεγάλη εµπειρία και µπορούν να 

διεκπεραιώσουν διάφορους ρόλους από αυτόν του καθοδηγητή έως αυτόν 

του manager. Η µετάβαση σ’ αυτό το στάδιο προϋποθέτει αυτοπεποίθηση, 

διάθεση ανάληψης ευθυνών για τη δουλειά τρίτων και ικανότητα χειρισµού 

κρίσεων που δηµιουργούνται ως συνέπεια της αλληλεπίδρασης του τοµέα της 

διοίκησης µε τον τοµέα του τεχνικού. Πολλοί δεν δέχονται να αναλάβουν 

αυτούς τους ρόλους και έτσι παραµένουν στο δεύτερο στάδιο, ενώ άλλοι 

βρίσκουν αυτό το στάδιο ιδιαίτερα ικανοποιητικό και ανταποδοτικό καθώς 

τους εξασφαλίζει συνήθως αρκετά καλή αµοιβή αλλά και επαγγελµατική 

καταξίωση και δεν αποφασίζουν να µεταβούν στο τέταρτο στάδιο. 
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Η µετάβαση στο τέταρτο στάδιο απαιτεί επίσης µεγάλες αλλαγές και 

προσαρµογή. Οι µηχανικοί σ’ αυτό το στάδιο πρέπει να διαπραγµατεύονται, 

να δρούν περισσότερο σαν επιχειρηµατίες και να εµπιστεύονται άλλους σε 

θέµατα τεχνικά µεταθέτοντας τις  τεχνικές δραστηριότητες σε µηχανικούς του 

τρίτου σταδίου. Μαθαίνουν να ασκούν εξουσία και να συνεργάζονται µε άλλες 

εταιρείες ή να αντιδικούν και να διεκδικούν έργα µεγάλης εµβέλειας. 
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2.4.2  Η προσέγγιση της επιχείρησης 

 

 

  Η επιχειρησιακή πολιτική µπορεί επίσης να οδηγήσει σε επιτυχηµένη 

επαγγελµατική εξέλιξη έναν µηχανικό. Ένας στους τρεις µηχανικούς καταλήγει 

να ασχολείται µε το διοικητικό κοµµάτι του τοµέα του και το 70% περίπου των 

µηχανικών άνω των 45 ετών έχουν συγκεκριµένες διοικητικές ευθύνες. Παρ’ 

όλο που η επαγγελµατική επιτυχία σχετίζεται µε µια πληθώρα παραγόντων 

τρεις παράµετροι είναι οι πιο σηµαντικές: απόδοση (performance), εξουσία 

(power) και επαγγελµατική φήµη (image) (Batawy 2007, σελ. 20). Έτσι για τον 

σχεδιασµό ενός ικανοποιητικού προγράµµατος εξέλιξης αναγκαίο είναι: 

 Να καθοριστούν οι ανάγκες της εταιρείας σε ανθρώπινο 

δυναµικό 

 Να καθοριστεί το προφίλ των εργαζοµένων που έχει ανάγκη η 

εταιρεία (ηλικία, εµπειρία, ρόλος) 

 Να ορισθεί πόσοι σε αριθµό θα επανδρώνουν καθένα από τα 

τέσσερα στάδια που περιγράφηκαν παραπάνω 

 Από την παραπάνω ανάλυση για τις ανάγκες της εταιρείας να 

καθοριστούν οι δυνατότητες εξέλιξης των εργαζοµένων 

 Να οργανωθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα και προγράµµατα 

εξέλιξης βασισµένα στις ανάγκες της εταιρείας 

 Να σχεδιαστούν συστήµατα ανταµοιβών και αναγνώρισης 

διοικητικής και τεχνικής απόδοσης. Αυτό βοηθά την επιχείρηση 
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να αποκτήσει αλλά και να διατηρήσει ικανό και αφοσιωµένο 

ανθρώπινο δυναµικό. 

 

Εφ’ όσον δοµηθούν τα παραπάνω τότε για να αναπτυχθεί σωστά το 

ανθρώπινο δυναµικό σε µία τεχνική εταιρεία θα πρέπει  να ακολουθηθεί η 

διαδικασία  όπως αυτή παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3  Μοντέλο Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναµικού στην εταιρεία (προσαρµογή 
από: Woodall,J, and Winstanley,D. Management Development, London, Blackwell, 
2003) 
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• Αρχικά πρέπει να γίνει αξιολόγηση των ατοµικών αναγκών του 

στελέχους που θα γίνει η ανάπτυξη του. Βέβαια το πιο σωστό 

είναι να γίνει αυτό σε όλο το προσωπικό και όχι σε µεµονωµένα  

άτοµα. 

• Στην συνέχεια θα σχεδιαστεί το πλάνο ανάπτυξης. Αφού 

βρεθούν οι ατοµικές ανάγκες για το κάθε εργαζόµενο θα πρέπει 

να σχεδιαστεί από τµήµα ανθρώπινου δυναµικού σε συνδυασµό 

µε τον εργαζόµενο και το προϊστάµενο του ένα συνολικό πλάνο 

για την ανάπτυξη του, σε συνδυασµό πάντα µε τις ατοµικές 

ανάγκες όπως και τις ανάγκες της επιχείρησης. 

• Το επόµενο βήµα είναι να εφαρµοστεί το πλάνο ανάπτυξης του 

εργαζόµενου. Με λίγα λόγια θα γίνει η υλοποίηση του πλάνου. 

• Το τελευταίο στάδιο είναι η αξιολόγηση του πλάνου ανάπτυξης.  

Ανάλογα µε το πόρισµα της αξιολόγησης θα γίνουν και οι 

ανάλογες αλλαγές ώστε να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι µας 

(Bolton and Gold, 1994, σελ. 6-24). 

 

Η διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι τα έργα του πρώτου σταδίου 

αποτελούν πρόκληση για τους νέους µηχανικούς. Είναι γεγονός ότι τα έργα 

που αναλαµβάνει ένας µηχανικός στην αρχή της επαγγελµατικής του ζωής 

µέσα στην επιχείρηση επιδρούν στην µετέπειτα πορεία του. Πρέπει ακόµη να 

φροντίζει για το εύρος των έργων που αναλαµβάνουν οι µηχανικοί του 

δευτέρου σταδίου. Διαφορετικά υπάρχει µεγάλος κίνδυνος το ανθρώπινο 

δυναµικό µε θέληση για µάθηση και εξέλιξη να φύγει από την εταιρεία. Για 
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τους επαγγελµατίες µηχανικούς του τρίτου και τετάρτου σταδίου η διοίκηση 

πρέπει να δηµιουργήσει και να καλλιεργήσει ένα κλίµα οργανωσιακής 

κουλτούρας όπου οι παράλληλες αλλαγές αντικειµένου και αρµοδιοτήτων να 

ενθαρρύνονται και θα θεωρούνται απαραίτητα και σηµαντικά στοιχεία στην 

προσωπική επαγγελµατική εξέλιξη ενός στελέχους.  

 

Η διοίκηση µιας επιχείρησης µε τεχνικό προσωπικό οφείλει να 

διασφαλίζει ότι οι προϊστάµενοι αποδέχονται την ευθύνη της καθοδήγησης 

νεοτέρων και σε όλους πρέπει να είναι σαφή τα στάδια της εργασίας αλλά και 

οι δυνατότητες εξέλιξης εντός της επιχείρησης. Επιπροσθέτως η 

αποτελεσµατική διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού τεχνικών και µηχανικών 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο σήµερα από την τεχνολογία και η εξοικείωση µε 

αυτήν σε προγράµµατα υπολογιστών αλλά και µηχανήµατα θεωρείται ένα 

σηµαντικότατο κοµµάτι της εκπαίδευσης και της υποδοµής του τεχνικού 

προσωπικού.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
 
3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιλέχθηκε η έρευνα στον τοµέα 

του ανθρώπινου δυναµικού που αφορά τους µηχανικούς. Η αρχική 

προσέγγιση αφορούσε τους µισθωτούς µηχανικούς του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα και ειδικότερα των Τραπεζών. Εξ αιτίας όµως του µικρού δείγµατος και 

της ελλιπούς ανταπόκρισης η έρευνα κατευθύνθηκε  σε µια συγκριτική µελέτη 

της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων µε δείγµα µηχανικούς του ιδιωτικού τοµέα 

κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών της Θεσσαλονίκης αφ’ ενός και 

µηχανικούς που εργάζονται ως µισθωτοί στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και 

ειδικά στις Τεχνικές υπηρεσίες της Τράπεζας Α και της Τράπεζας Β. Η έρευνα 

βασίσθηκε σε συνεντεύξεις στελεχών και απλών υπαλλήλων. 

  

Η διάρθρωση της εργασίας ακολούθησε την πορεία από τα γενικά 

στοιχεία προς τα ειδικά  µε στόχο την παρουσίαση παραµέτρων, τάσεων και 

θεσµών και προχώρησε  στην διερεύνηση ειδικών θεµάτων και συγκριτικής 

µελέτης µε σκοπό την διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων για 

περαιτέρω έρευνες. 

   

Καταβλήθηκε προσπάθεια χρήσης βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών 

αναφορών και έρευνα πεδίου. Η αρχική έρευνα µέσω ερωτηµατολογίου 
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αποτέλεσε την βάση για την δοµή των συνεντεύξεων, τα αποτελέσµατα και η 

ανάλυση των οποίων διαµόρφωσαν τα στοιχεία της συγκριτικής µελέτης. 

 

Περιγράφονται τα αποτελέσµατα που αφορούν τα δηµογραφικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων, το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, και τα 

χρόνια στην εταιρεία. Στη συνέχεια αναλύονται τα στοιχεία των συνεντεύξεων 

και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στα ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου. 

Επίσης µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS και των 

εργαλείων του word ελέγχονται οι υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί στην 

παρούσα έρευνα.  Επίσης ελέγχονται οι σχέσεις καθεµίας από τις επτά 

κατηγορίες ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου: Ηθική στην Εργασία, Στρες 

στην Εργασία, Συµµετοχή στις Αποφάσεις, Επικοινωνία, Αξιοποίηση 

Δεξιοτήτων - Εξέλιξη, Υλική Ικανοποίηση – Αµοιβές σε σχέση µε τα 

δηµογραφικά στοιχεία. Για αυτό το σκοπό, οι τιµές των απαντήσεων σε 

καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες προστέθηκαν και στη συνέχεια 

διαιρέθηκαν µε τον αριθµό των ερωτηµάτων που τις απαρτίζουν. Αυτό 

πραγµατοποιήθηκε µέσω της εντολής «Compute» του SPSS.  
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3.2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
 
 
3.2.1  Προφίλ Τράπεζας Α 
 
 

Η Τράπεζα Α ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα και εισήχθη στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών. Με τόσα χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον 

οικονοµικό βίο της Ελλάδος, η Τράπεζα Α έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και 

ολοκληρωµένο όµιλο εταιρειών παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 

καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόµενες ανάγκες των πελατών της. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε εταιρείες ειδικού ενδιαφέροντος και επίσης 

συγχωνεύθηκε µε άλλες τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και 

θυγατρικές µε σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον 

τοµέα της στεγαστικής και κτηµατικής πίστης. Εδώ και 10 χρόνια περίπου 

διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

 

 Η Τράπεζα Α θεωρεί την εταιρική της διακυβέρνηση βασικό µοχλό για 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Οµίλου και της εµπιστοσύνης των 

επενδυτών και των µετόχων της. Εξάλλου, ο ρόλος της εταιρικής 

διακυβέρνησης καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικός ενόψει της µετάβασης της 

από κρατικά ελεγχόµενο οργανισµό σε όµιλο µε ευρεία µετοχική βάση, 

αυξανόµενη παρουσία στην περιφέρεια και περισσότερο από 30% του 

κεφαλαίου του στα χέρια ξένων θεσµικών επενδυτών.  
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Η Τράπεζα Α διαθέτει  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού µε έδρα την 

Αθήνα . Υπάρχουν επί µέρους τµήµατα αυτής της Διεύθυνσης στην Αθήνα 

αλλά όχι στην Θεσσαλονίκη. 

 

Η τράπεζα διαθέτει  ειδική Διεύθυνση που ασχολείται µε τον τοµέα των 

Τεχνικών Έργων µε έδρα την Αθήνα και µε παράρτηµα στην Θεσσαλονίκη 

επανδρωµένο µε 15 µηχανικούς και υποµηχανικούς σε καθεστώς µόνιµης 

απασχόλησης. Το τµήµα αυτό έχει υποστεί µειώσεις στο ανθρώπινο δυναµικό 

του τα τελευταία χρόνια (από 40 πρό οκταετίας σε 15 σήµερα ) και έχει  σαν 

αντικείµενο την µελέτη και κατασκευή νέων κτιρίων, την συντήρηση των 

παλαιών  και εκτιµήσεις ακινήτων καθώς και το έλεγχο του έργου 

συνεργαζοµένων µηχανικών και εκτιµητών στην ευρύτερη περιοχή της 

Μακεδονίας. 

 

 

3.2.2   Προφίλ Τράπεζας Β 

 

 

H Tράπεζα Β ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. H ίδρυσή της έχει 

άµεση σχέση µε µεγάλα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά θέµατα της 

Nεώτερης Eλλάδος και την ίδρυση ενός ειδικού οργανισµού µε κοινωφελή 

χαρακτήρα που δε θα απέβλεπε σε κέρδη αλλά στην εξυπηρέτηση των 

πιστωτικών αναγκών συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων. 
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Mεταπολεµικά στηρίχθηκε στις πιστώσεις της Tράπεζας της Eλλάδος 

γεγονός που οδήγησε στην οικονοµική της εξάρτηση. Aπό τη δεκαετία του ‘80 

ξεκίνησε µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού της. Στις αρχές της δεκαετίας του 

’90 µετατράπηκε σε A.E  και εισήλθε πλήρως στον τραπεζικό ανταγωνισµό, 

παρέχοντας τα προϊόντα και της υπηρεσίες της σε όλους τους εν δυνάµει 

τραπεζικούς πελάτες της.  

 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 οι τάσεις που επικρατούν στο τραπεζικό 

σύστηµα είναι : 

- οι συγχωνεύσεις-επεκτάσεις 

- η είσοδος νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

- ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών προσέγγισης και εξυπηρέτησης 

των πελατών 

- η νέα επιθετική ανταγωνιστική πολιτική  

και η Tράπεζα Β προσπαθεί να προσαρµόσει την στρατηγική της ως τράπεζα 

πολλαπλών δραστηριοτήτων, εξυπηρετώντας ολοκληρωµένα τις αγορές-

στόχους, µε έµφαση στο retail banking, δηλαδή την ανάπτυξη εργασιών µέσω 

των καταστηµάτων της στο χώρο των ιδιωτών, των αγροτών, των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των συνεταιρισµών. 

  

Η Τράπεζα Β διαθέτει  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού µε έδρα την 

Αθήνα. Υπάρχουν επί µέρους τµήµατα αυτής της Διεύθυνσης στην Αθήνα 

αλλά όχι στην Θεσσαλονίκη. 
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Η Τράπεζα Α όπως και η Τράπεζα Β διαθέτει  ειδική Διεύθυνση που 

ασχολείται µε τον τοµέα των Τεχνικών Έργων µε έδρα την Αθήνα και µε 

παράρτηµα στην Θεσσαλονίκη επανδρωµένο µε 6 µηχανικούς σε καθεστώς 

µόνιµης απασχόλησης. Το τµήµα αυτό έχει υποστεί µειώσεις στο ανθρώπινο 

δυναµικό του τα τελευταία χρόνια (από 15 πρό δεκαετίας σε 6 σήµερα) και 

έχει  σαν αντικείµενο την µελέτη και κατασκευή νέων κτιρίων, την συντήρηση 

των παλαιών  και εκτιµήσεις ακινήτων καθώς και το έλεγχο του έργου 

συνεργαζοµένων µηχανικών και εκτιµητών στην ευρύτερη περιοχή της 

Μακεδονίας. 
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3.3 ΠΡΟΦΙΛ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  

 

Παρουσιάζονται παρακάτω προς ανάλυση τα στοιχεία που προέκυψαν από 

συνεντεύξεις µε στελέχη και προσωπικό από τις ακόλουθες τεχνικές-

κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν έδρα την Θεσσαλονίκη:  

 

 

3.3.1 Εταιρεία Γ 

Η  εταιρεία Γ λειτουργεί σαν σχήµα από το 1996 µε τρεις ιδρυτές αρχιτέκτονες 

µηχανικούς. Η Εταιρεία Γ είναι µια αρχιτεκτονική οµάδα ανοικτής συνεργασίας 

η οποία ασχολείται µε τη µελέτη και επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων 

µεγάλης κλίµακας, κατοικίας και διαµορφώσεων εσωτερικών χώρων µε 

ιδιαίτερη εµπειρία στο σχεδιασµό επαγγελµατικών χώρων. Στελεχώνεται  

σήµερα από 8 άτοµα. 

Στους πελάτες της περιλαµβάνονται κατασκευαστικές εταιρείες, ιδιωτικές 

εταιρείες και πολυεθνικές αλλά και ιδιώτες που αναθέτουν µικρά ιδιωτικά έργα. 

Η εταιρεία δεν έχει οργανωµένο Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, αλλά τα 

στελέχη της εκτελούν το ρόλο διοικητών Ανθρωπινού Δυναµικού. Εκτός του 

προσωπικού της συνεργάζεται και µε εξωτερικούς συνεργάτες. 
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3.3.2  Εταιρεία Δ. 

 

 

Η εταιρεία είναι µια εργοληπτική εταιρεία κατασκευής δηµοσίων και ιδιωτικών 

έργων. Είναι κατά κύριο λόγο µια διευρυµένη οικογενειακή εταιρεία καθώς οι 

περισσότεροι από τους µετόχους της είναι µέλη της ίδιας οικογένειας. Το 

προσωπικό της αποτελείται από 15 περίπου άτοµα. Αναλαµβάνουν µικρής και 

µεγάλης κλίµακας κατασκευές και οι σηµαντικότεροι πελάτες της είναι 

δηµόσιοι φορείς, οργανισµοί εκπαιδευτικοί και τράπεζες. 

Η εταιρεία έχει πιστοποίηση ISO. Δραστηριοποιείται επίσης µε έργα στην 

Γερµανία. 

 

 

3.3.3  Εταιρεία Ε 

 

 

Η  Εταιρεία Ε είναι µια κατασκευαστική εταιρεία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα.  Καλύπτει στην αγορά µε παλαιότερα 

σχήµατα και µε το σηµερινό της σχήµα 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας. 

Συστάθηκε το 1988 από τους δύο βασικούς εταίρους που λειτουργούσαν σαν 

δυο ετερόρρυθµες εταιρείες από το 1976. Κατασκευάζει µόνο ιδιωτικά έργα µε 

έµφαση στα ειδικά κτίρια, όπως εµπορικά κέντρα, υπεραγορές, αίθουσες 
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κινηµατογράφου, τουριστικά συγκροτήµατα, βιοµηχανικά κτίρια, εκθεσιακές 

µονάδες κ.λ.π.  

Η εταιρεία έχει πιστοποίηση ISO, οργανόγραµµα, Υπεύθυνο θεµάτων 

Προσωπικού και αποτελείται από τρείς Διευθύνσεις: Διεύθυνση Οικονοµικών, 

Διεύθυνση Έργου και Διεύθυνση Ανάπτυξης. Εκτός του προσωπικού της 

(περίπου 100 άτοµα) συνεργάζεται και µε εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

 

3.3.4  Εταιρεία Ζ 

 

 

Η εταιρεία Ζ ιδρύθηκε ως οικογενειακή εργοληπτική τεχνική εταιρεία το 

1987 αποτελώντας τη φυσική συνέχεια της ήδη 25ετούς επαγγελµατικής 

δραστηριότητας του µέχρι σήµερα προέδρου και βασικού µετόχου της.  Έχει 

σήµερα προσωπικό περίπου 20 άτοµα. 22 χρόνια µετά η εταιρεία έχει να 

επιδείξει µια επιτυχηµένη πορεία στον τοµέα κατασκευών τεχνικών έργων. 

Έχει σειρά των έργων στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Έµφαση δίνεται 

στα κτίρια εµπορικού χαρακτήρα στα οποία υπάρχει εξειδικευµένη 

τεχνογνωσία. Δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια και την Αλβανία, παρέχει 

υπηρεσίες Real Estate και έχει θυγατρική που εξειδικεύεται στις µεταλλικές 

κατασκευές. 
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3.3.5 Εταιρεία Η 

 

 

Η εταιρεία αποτελεί σχήµα συνεργασίας τεσσάρων επιµέρους 

εταιρειών: µία µε πεδίο τα δηµόσια Τεχνικά Έργα, δεύτερη µε πεδίο τις 

ανακαινίσεις τραπεζών και εσωτερικών χώρων καθώς και µελέτη επίβλεψη 

οικοδοµικών και Η/Μ, τρίτη µε πεδίο τις εξοχικές κατοικίες και αντιπαροχές, 

τέταρτη για έργα στην Βουλγαρία. 

 

Η δραστηριότητά της ξεκινάει το 1986 µε έδρα την Θεσσαλονίκη. 

Αρχικά αναπτύχθηκε στον τοµέα Μελετών, Επιβλέψεων, Κατασκευών και από 

το 1990 ασχολείται και µε τα Δηµόσια έργα. Το 2001 διεύρηναν τις 

δραστηριότητες στον τοµέα ανακαίνισης τραπεζών και από το 2005 ίδρυσαν 

παράρτηµα στη Βουλγαρία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλύσουµε τα δεδοµένα που συλλέχτηκαν 

µέσα από τη χρήση των ερωτηµατολογίων και τις συνεντεύξεις. Θα 

περιγραφούν τα αποτελέσµατα που αφορούν τα δηµογραφικά στοιχεία των 

ερωτηθέντων, το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, και τα χρόνια στην 

εταιρεία. Στη συνέχεια θα περιγραφούν και θα αναλυθούν τα στοιχεία των 

συνεντεύξεων και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στα ερωτήµατα του 

ερωτηµατολογίου. Επίσης µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος 

SPSS και των εργαλείων του word θα ελεγχθούν οι υποθέσεις που έχουν 

διατυπωθεί στην παρούσα έρευνα.  Επίσης ελέγχονται οι σχέσεις καθεµίας 

από τις επτά κατηγορίες ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου: Ηθική στην 

Εργασία, Στρες στην Εργασία, Συµµετοχή στις Αποφάσεις, Επικοινωνία, 

Αξιοποίηση Δεξιοτήτων - Εξέλιξη, Υλική Ικανοποίηση – Αµοιβές σε σχέση µε 

τα δηµογραφικά στοιχεία. Για αυτό το σκοπό, οι τιµές των απαντήσεων σε 

καθεµία από τις παραπάνω κατηγορίες προστέθηκαν και στη συνέχεια 

διαιρέθηκαν µε τον αριθµό των ερωτηµάτων που τις απαρτίζουν. Αυτό 

πραγµατοποιήθηκε µέσω της εντολής «Compute» του SPSS.  

 

Όλοι οι ερωτηθέντες της έρευνας, υπάλληλοι και Προϊστάµενοι, ήταν 

µηχανικοί. Ρωτήθηκαν µέσω ερωτηµατολογίου 20 µηχανικοί εργαζόµενοι στις 

Τεχνικές Υπηρεσίες τραπεζών και 20 µηχανικοί εργαζόµενοι σε ιδιωτικές 
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εταιρείες. Έγιναν συνεντεύξεις σε 4 Προϊσταµένους Μηχανικών Τραπεζών και 

6 Προϊσταµένους Μηχανικών Ιδιωτικών Εταιρειών. 

 

Η ευρεία επαγγελµατική κατηγορία «Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί και 

ασκούντες συναφή επαγγέλµατα» περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την Στατιστική 

Ταξινόµηση των Επαγγελµάτων (ΣΤΕΠ-92), τα εξής επιµέρους επαγγέλµατα: 

Αρχιτέκτονες, Πολεοδόµοι, Συγκοινωνιολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χηµικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί 

Περιβάλλοντος, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι. 

 

Το αντικείµενο εργασίας όλων των ερωτηθέντων αναλύεται ως εξής: οι 

εργαζόµενοι που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή διεξάγουν έρευνες και 

αναπτύσσουν ή βελτιώνουν επιστηµονικές έννοιες, θεωρίες και µεθόδους, 

παρέχουν συµβουλές και εφαρµόζουν τις γνώσεις και τις µεθόδους αυτές στα 

πεδία της αρχιτεκτονικής και της µηχανολογίας, και στο πεδίο της 

τεχνολογικής και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας των παραγωγικών 

διαδικασιών. 

 

Τα καθήκοντα που εκτελούν οι εργαζόµενοι αυτοί συνήθως 

περιλαµβάνουν τον σχεδιασµό, την επίβλεψη, την συντήρηση ή και την 

επισκευή έργων κατασκευής κτιρίων, κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών 

συστηµάτων ή έργων πολιτικού µηχανικού και άλλων βιοµηχανικών 

κατασκευών ή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και συστηµάτων, 

καθώς επίσης και µηχανών, µηχανικού εξοπλισµού και βιοµηχανικών 

εγκαταστάσεων. Μελετούν και παρέχουν συµβουλές για τεχνολογικά θέµατα 



 60 

που αφορούν υλικά, προϊόντα και κατεργασίες για την αποτελεσµατικότητα 

της παραγωγής και την οργάνωση της εργασίας στις επιχειρήσεις. Επίσης 

συντάσσουν επιστηµονικές εργασίες και εκθέσεις και συχνά στα καθήκοντά 

τους συµπεριλαµβάνεται η εποπτεία άλλων εργαζοµένων. 
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4.1  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

4.1.1 Φύλο 

 

 

Όσον αφορά στο φύλο των ερωτηθέντων µηχανικών σε Τεχνικές Υπηρεσίες 

τραπεζών (Πίνακας 1), το 60,0% (Ν=12) ήταν άντρες, και το 40,0% ήταν 

γυναίκες (Ν=8).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α. ΦΥΛΟ σε µηχανικούς τραπεζών 

  Frequency Percent 

Valid Άντρες 12 60.0 

  Γυναίκες 8 40.0 

  Total 20 100.0 

 

 

Αντίστοιχα στους µηχανικούς ιδιωτικών κατασκευαστικών το ποσοστό των 

ανδρών είναι 70% και των γυναικών 30%: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β. ΦΥΛΟ σε µηχανικούς ιδιωτικών εταιρειών 

 Frequency Percent 

Valid Άντρες 14 70.0 

  Γυναίκες 6 30.0 

  Total 20 100.0 
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Αναλύοντας τα δηµογραφικά στοιχεία σε σχέση µε το φύλο, βλέπουµε ότι 

το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων µηχανικών είναι άνδρες. 60% στον 

τοµέα του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα και 70% στον Ιδιωτικό Τοµέα. Το 

ποσοστό θεωρείται αντιπροσωπευτικό του τοµέα και ανταποκρίνεται στα 

στοιχεία έρευνας του ΤΕΕ, όπου φαίνεται ότι στον επαγγελµατικό χώρο των 

Μηχανικών µόλις την δεκαετία του ’90 οι γυναίκες άγγιξαν το ποσοστό του 

27% (αντίστοιχα την δεκαετία του ’70 ήταν 13%), µε µόνη εξαίρεση τους 

αρχιτέκτονες που τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των γυναικών είναι 

µεγαλύτερο των ανδρών. Επίσης σύµφωνα µε στοιχεία του ΤΕΕ θεωρείται 

αυξηµένη η παρουσία των γυναικών στο Δηµόσιο µε ποσοστό 25%. Έτσι 

αντιλαµβανόµαστε ότι το ποσοστό 40% των γυναικών µηχανικών που 

εµφανίζεται στην έρευνά µας στις τεχνικές υπηρεσίες των τραπεζών πρέπει 

να θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι στις 

συνεντεύξεις στελεχών ανάµεσα στους 10 ερωτηθέντες συµµετείχαν 2 

γυναίκες οι οποίες κατείχαν υπεύθυνη θέση, ποσοστό 10%, που θεωρείται 

επίσης ότι ανταποκρίνεται στα δεδοµένα του επαγγέλµατος. Σύµφωνα µε 

πανελλαδική έρευνα του ΤΕΕ µόλις το 7% των εργοδοτών είναι γυναίκες.  

  

Από πλευράς εργοδοτών παρατηρήθηκε επιφύλαξη στην επιλογή 

γυναικών µηχανικών και το 90% των εργαζόµενων γυναικών στις ιδιωτικές 

τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες ασχολείται µε µελέτες και εργασία 

γραφείου και περιστασιακά µε την κατασκευή, η οποία θεωρείται ακόµα 

ανδροκρατούµενο κοµµάτι και όπως υποστηρίχθηκε, «δύσκολα µπορεί µια 

γυναίκα να γίνει αποδεκτή στο γιαπί». 
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4.1.2  Ηλικία 

 

Οι ηλικίες των ερωτηθέντων µηχανικών σε Τεχνικές Υπηρεσίες 

τραπεζών ήταν ως εξής: δύο ερωτηθέντες ήταν από 26 έως 35 χρονών (Ν=2, 

ποσοστό 10%), πέντε ήταν από 36 έως 45 (Ν=5, 25%), δέκα ερωτηθέντες 

ήταν από 46 µέχρι 55 χρονών (Ν=10, ποσοστό 50%) και τέλος τρεις 

ερωτηθέντες ήταν από 56 και πάνω (Ν=3, ποσοστό 15%). Στο Διάγραµµα  1 

παρουσιάζονται τα ποσοστά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΗΛΙΚΙΑ 

 

Αντίστοιχα στις ιδιωτικές Τεχνικές Εταιρείες οι ηλικίες των ερωτηθέντων 

µηχανικών ήταν ως εξής: τρεις ερωτηθέντες ήταν µέχρι 25 χρονών (Ν=3, 
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ποσοστό 15%), 4 ερωτηθέντες ήταν από 26 έως 35 χρονών (Ν=4, ποσοστό 

20%), 4 ερωτηθέντες ήταν από 36 έως 45 (Ν=4, 20%), έξι ερωτηθέντες ήταν 

από 46 µέχρι 55 χρονών (Ν=6, ποσοστό 30%) και τέλος τέσσερις 

ερωτηθέντες ήταν από 56 και πάνω (Ν=4, ποσοστό 20%). Στο Διάγραµµα 1 

παρουσιάζονται συγκριτικά τα ποσοστά.  

 

Όσον αφορά στις ηλικίες έχουµε µια µεγάλη διαφοροποίηση καθώς 

βλέπουµε ότι µόνο ένα 10% των µηχανικών στις τεχνικές εταιρείες του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που ερευνήθηκε είναι κάτω των 35 ετών, ενώ 

αντίστοιχα το ποσοστό αυτό για τους ιδιώτες µηχανικούς γίνεται 35%.  

Υπάρχει εποµένως µια γενιά που γερνάει να επανδρώνει κατά κύριο λόγο τον 

συγκεκριµένο δηµόσιο τοµέα, και µια νέα γενιά να συµµετέχει ενεργά στον 

ιδιωτικό τοµέα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της διαφοροποίησης 

είναι η εξοικείωση µε την τεχνολογία.  

 

Η παραπάνω τάση επίσης τονίζεται και στην έρευνα του ΤΕΕ όπου 

αναφέρεται πως το ποσοστό των µηχανικών που απασχολούνται στον 

δηµόσιο τοµέα είναι συνεχώς φθίνον καθώς από 26% στο σύνολο των 

µηχανικών που απέκτησαν άδεια την δεκαετία του ’60 πέφτει στο 12% στο 

σύνολο των µηχανικών που απέκτησαν άδεια την δεκαετία του ’90. Και 

φυσικά η τάση αυτή δείχνει να εντείνεται. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη 

απασχολείται το µικρότερο ποσοστό µηχανικών στον δηµόσιο τοµέα σε σχέση 

µε την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως αναφέρεται στην ίδια έρευνα. 

Αυτό συσχετίζεται µε την πολιτική που εφαρµόζεται στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα για µειώσεις µόνιµου προσωπικού. Όπως αναφέρθηκε στις 
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συνεντεύξεις δύο µόνον στρατολογήσεις προσωπικού έγιναν στα κλιµάκια των 

τραπεζών την τελευταία δεκαετία παρ’ όλο που συνταξιοδοτήθηκαν 37 άτοµα. 

Αναλυτικά το κλιµάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Τράπεζας Α απασχολούσε 

την προηγούµενη δεκαετία 40 άτοµα και τώρα µόνο 15, και της Τράπεζας Β 

15 άτοµα και τώρα µόνο 5.  

  

 

4.1.3  Μορφωτικό Επίπεδο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. 

 

Το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων µηχανικών που εργάζεται σε 

Τράπεζες ήταν ως ακολούθως: ‘µόνο Πανεπιστήµιο’ η ΤΕΙ δήλωσε το 80% 

(Ν=16), ‘Μεταπτυχιακό’  δήλωσε το 15% (Ν=3), ενώ ‘διδακτορικό’ δήλωσαν 
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ότι έχει ολοκληρώσει το 5% (Ν=1).  Αντίστοιχα το µορφωτικό επίπεδο των 

ερωτηθέντων µηχανικών που εργάζεται σε ιδιωτικές κατασκευαστικές 

εταιρείες ήταν ως ακολούθως: ‘µόνο Πανεπιστήµιο η ΤΕΙ’ δήλωσε το 85% 

(Ν=17), ‘Μεταπτυχιακό’ δήλωσε το 10% (Ν=2), ενώ ‘διδακτορικό’ δήλωσαν ότι 

έχει ολοκληρώσει το 5% (Ν=1).  

 

Το µορφωτικό επίπεδο των µηχανικών θεωρείται από τα ιδιαίτερα 

υψηλά. Το 25% των µηχανικών που απέκτησαν πτυχίο µετά την δεκαετία του 

’90 κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο. Από έρευνα της ΕΣΥΕ (έρευνα Εργατικού 

Δυναµικού, Β τρίµηνο 2007) οι 9 στους δέκα από την παλιότερη γενιά 

απασχολούµενων - που απέκτησε πτυχίο πριν το’90, και εργάζεται στο 

δηµόσιο τοµέα - κατέχει πτυχίο ΑΕΙ, ενώ µόλις το 5% µεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. Η ίδια εικόνα ισχύει περίπου και για τα άτοµα ίδιας γενιάς που 

εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Το κύριο χαρακτηριστικό 

σχετικά µε την νεότερη γενιά απασχολούµενων είναι η σηµαντική αύξηση 

ατόµων µε µεταπτυχιακούς τίτλους: 29% στον δηµόσιο τοµέα και 12% στον 

ιδιωτικό. 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι το 20% των µηχανικών 

τραπεζών (οι οποίοι ασφαλώς λόγω ηλικίας όπως δείχνουν τα στοιχεία έχουν 

άδεια άσκησης επαγγέλµατος προ του’90) έχει µεταπτυχιακό τίτλο, σε 

αντιστοιχία µε το 15% των µηχανικών ιδιωτικών τεχνικών εταιρειών.  Το 

γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η τράπεζα αναλαµβάνει τα έξοδα για την 

απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου και βοηθά τον υπάλληλο σπουδαστή µε 
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εκπαιδευτικές άδειες και µειωµένο ωράριο εξηγεί το γεγονός των αυξηµένων 

µεταπτυχιακών τίτλων στον δηµόσιο τοµέα των µηχανικών. 

 

 

 4.1.4  Παλαιότητα στην ίδια εργασία  

 

 

Σχετικά µε τα χρόνια στην ίδια εταιρεία, από τους ερωτηθέντες 

µηχανικούς τραπεζών το 80% (Ν=16) απάντησε ότι εργάζεται περισσότερα 

από 20 χρόνια  και το 20% απάντησε ότι εργάζεται στην τράπεζα από 16 έως 

20 χρόνια (Ν=4),   

 

Αντίστοιχα το 10% των µηχανικών ιδιωτικών εταιρειών απάντησε ότι 

εργάζεται στην ίδια εταιρεία πάνω από 20 χρόνια (Ν=2), το 10% απάντησε ότι 

εργάζεται 16-20 χρόνια (Ν=2), το 15% εργάζεται από 10-15 χρόνια (Ν=3), το 

15% εργάζεται 5-9 χρόνια (Ν=3, το 20% από 2-4 χρόνια και το υπόλοιπο 30% 

κάτω από 2 χρόνια. 

 

Εποµένως, σηµαντικό στοιχείο είναι επίσης η διαφορετικότητα στην 

κινητικότητα και την ροή του προσωπικού. Η στατικότητα χαρακτηρίζει τις 

τεχνικές υπηρεσίες του δηµοσίου όπου το 80% των µηχανικών εργάζεται στην 

ίδια εταιρεία πάνω από 20 χρόνια ενώ µόνο το 10% των µηχανικών έχει 

αντίστοιχο χρονικό παρελθόν στην ίδια εταιρεία. Επίσης το 45% των 

µηχανικών ιδιωτικών εταιρειών εργάζεται στην ίδια εταιρεία κάτω από 9 

χρόνια. Η µονιµότητα στις συµβάσεις των τραπεζών, οι ικανοποιητικές 
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παροχές και η εξασφάλιση σε συνδυασµό µε το περιορισµένο εργασιακό 

στρες αποτελούν σηµαντικό δέλεαρ για τους µηχανικούς τραπεζών να 

διατηρούν την θέση τους παρ’ όλη την περιορισµένη ικανοποίηση που την 

χαρακτηρίζει όπως φαίνεται παρακάτω.  

  

Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε εποµένως ότι οι δύο πόλοι (τεχνικών 

υπηρεσιών τραπεζών και  ιδιωτικών τεχνικών εταιρειών) χαρακτηρίζονται από 

τις έννοιες εµπειρία χρόνων και στατικότητα  η µια και τεχνολογική εξέλιξη και 

κινητικότητα η άλλη. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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4.2   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

Οι εργαζόµενοι στις Τεχνικές Υπηρεσίες Τραπεζών επιβεβαίωσαν την 

ύπαρξη ξεχωριστής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού. Σύµφωνα µε τα 

επίσηµα στοιχεία των Τραπεζών αποστολή της Διεύθυνσης αυτής είναι η 

χάραξη πολιτικής για το Ανθρώπινο Δυναµικό, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή 

συστηµάτων Διοίκησης Α.Δ. µε σκοπό την επίτευξη των επιχειρησιακών 

στόχων. Υπάρχουν επίσης υποδιευθύνσεις ή τµήµατα που ασχολούνται µε 

επί µέρους θέµατα:  

• Συστήµατα Διοίκησης Α.Δ. 

• Αξιοποίηση Α.Δ. 

• Οικονοµικά και Λειτουργικά θέµατα Α.Δ. 

• Ασφάλεια και µεταφορές 

 

Η Τράπεζα Α έχει επίσης ειδικό Τµήµα Προσωπικού µονάδων 

εξωτερικού.  Όµως ούτε η Τράπεζα Α ούτε η Τράπεζα Β έχουν εξειδικεύσει 

οποιαδήποτε από τις λειτουργίες της Δ.Α.Δ ( Προσέλκυση, επιλογή, 

εκπαίδευση, αξιολόγηση) για τους µηχανικούς, οι οποίοι βέβαια αποτελούν 

πολύ µικρό µέρος των υπαλλήλων της: 75 µηχανικοί σε σύνολο 5.000  

περίπου υπαλλήλων για την Τράπεζα Β και 200 µηχανικοί σε σύνολο 13.000 

υπαλλήλων για την Τράπεζα Α. Στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ανθρώπινου 

Δυναµικού υπηρετούν περίπου 100 οικονοµικοί υπάλληλοι της Τράπεζας Β 

και 200 υπάλληλοι της Τράπεζας Α. 
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Μία µόνο από τις ιδιωτικές Τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχει 

αντίστοιχο οργανωµένο Τµήµα και µία δεύτερη τηρεί κάποιες από τις 

προδιαγραφές αλλά µε καθαρά τυπική προσέγγιση.  Το ρόλο της Δ.Α.Δ 

αναλαµβάνουν οι εργοδότες ή το Δ.Σ. και σε ορισµένα θέµατα οι υπεύθυνοι 

των επί µέρους έργων. 

 

Σε σχέση µε την ύπαρξη συγκεκριµένου Τµήµατος ή Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναµικού όπως είδαµε στα συλλεχθέντα στοιχεία υπάρχει 

αρκετή ασάφεια. Ακόµη και στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Τραπεζών όπου 

υπάρχει οργανωµένη Δ.Α.Δ. δεν υπάρχει εξειδικευµένη εφαρµογή για το 

ειδικό τµήµα των τεχνικών και µηχανικών. Δεν υφίσταται σαφής περιγραφή 

καθηκόντων, ρόλων και θέσεων (job analysis).  

  

Αντίστοιχα η πλειονότητα των ιδιωτικών τεχνικών κατασκευαστικών 

εταιρειών δεν έχει συγκεκριµένο τµήµα Δ.Α.Δ. Δύο από τις εξεταζόµενες 

εταιρείες έχουν ορίσει υπεύθυνους για θέµατα Προσωπικού αλλά κυρίως 

δρουν ως µεσάζοντες µεταξύ του προσωπικού και των εργοδοτών. Το ρόλο 

του Τµήµατος Προσωπικού εκτελούν οι εργοδότες και το Δ.Σ. Βέβαια η µικρή 

κλίµακα των εταιρειών που εξετάστηκαν κάνει τα πράγµατα πιο ελεγχόµενα γι 

αυτούς που διοικούν το Ανθρώπινο Δυναµικό χωρίς να έχουν επιστηµονική 

προσέγγιση στο θέµα. Έτσι οι εργοδότες διαχειρίζονται µε εµπειρικό τρόπο 

όλα τα θέµατα που άπτονται της Δ.Α.Δ. όπως προσλήψεις, αξιολόγηση, 

εκπαίδευση, υγιεινή και ασφάλεια, αµοιβές.  
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Απ’ όσο φάνηκε στις συνεντεύξεις υπάρχει µια τυπική διαδικασία 

ενηµέρωσης και συζήτησης µεταξύ των εργοδοτών µε τα στελέχη και τους 

επιµέρους υπεύθυνους έργων, οι οποίοι αναλαµβάνουν τον ρόλο να 

µεταφέρουν τα µηνύµατα της Διοίκησης προς τους εργαζόµενους και 

αντίστροφα. Υπάρχει βέβαια και µια άτυπη άµεση σχέση µεταξύ όλων των 

εργαζοµένων και του εργοδότη ή του Δ.Σ. και είναι εµφανές ότι τις 

περισσότερες φορές σ’ αυτές της µικρής κλίµακας εταιρείες αυτό λειτουργεί 

αποτελεσµατικά και για τις δυο πλευρές. 

 

Όµως µεγαλώνοντας η επιχείρηση δεν είναι δυνατή η διαχείριση 

ποικιλόµορφων και πολύπλοκων προβληµάτων, ούτε µπορεί να είναι 

αποτελεσµατική η αποσπασµατική και ασυστηµατοποίητη διαχείριση αυτών 

(Κουφίδου 1997, σελ. 14). 

 

Έτσι η µοναδική εταιρεία που εξετάσθηκε µε προσωπικό µερικών 

δεκάδων ανθρώπων έχει Υπεύθυνο Προσωπικού και  προσπαθεί να τηρεί τις 

τυπικές διαδικασίες Α.Δ. Στις άλλες περιπτώσεις εναπόκειται στις ηγετικές 

ικανότητες, την ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης προβληµάτων του 

εκάστοτε εργοδότη να είναι αποτελεσµατικός στο ρόλο του διοικητή 

ανθρώπινου δυναµικού. Στην τελευταία όµως περίπτωση είναι σίγουρο ότι τα 

στρατηγικά σχέδια της εταιρείας συνάδουν µε τα πλάνα της σε σχέση µε το 

ανθρώπινο δυναµικό.  

 

Το θέµα της κλίµακας τέθηκε βέβαια από τους περισσότερους 

ερωτηθέντες εργοδότες οι οποίοι έχουν και ρόλο Δ.Α.Π διότι όπως ανέφεραν 
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το κόστος πρόσληψης ενός ειδικού δεν θεωρούν ότι θα είχε το αντίστοιχο 

οικονοµικό αποτέλεσµα, επίσης από πολλούς τέθηκε το θέµα ότι δεν είναι 

δυνατόν να ανατεθεί αυτός ο ρόλος σε κάποιον που δεν είναι σχετικός µε το 

αντικείµενο και την εξειδικευµένη εργασία ενός µηχανικού. 

 

Και εδώ βέβαια θα µπορούσε να τεθεί το ερώτηµα αν πράγµατι θα ήταν 

αποτελεσµατικό αφ’ ενός να ενταχθεί ένας κύκλος µαθηµάτων business 

administration στις πολυτεχνικές σχολές ή να δηµιουργηθεί εξειδικευµένο 

µεταπτυχιακό σε συνδυασµό ίσως µε project management. Στην Ευρώπη και 

κυρίως στην Αµερική οι techno – MBA µεταπτυχιακοί κύκλοι κερδίζουν 

συνεχώς έδαφος καθώς οι κλίµακες των τεχνικών κατασκευαστικών εταιρειών 

µεγαλώνουν συνεχώς .  

 

Η έλλειψη στρατηγικής διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων εµφανίζεται 

επαρκώς στην  έλλειψη σύνδεσης της φιλοσοφίας που θα διοικηθεί η 

επιχείρηση µε την στρατηγική της επιχείρησης. Από τα ποσοστά των 

ερωτηθέντων προκύπτει ότι λίγοι γνωρίζουν σαφώς την στρατηγική της 

εταιρείας στην οποία εργάζονται (αφορά κυρίως  µηχανικούς τραπεζών αλλά 

και µηχανικούς ιδιωτικών εταιρειών). Επίσης η έντονη κινητικότητα ροής που 

εµφανίζεται στους χώρους των ιδιωτικών εταιρειών πέραν άλλων 

παραγόντων πιθανώς προέρχεται από την αδυναµία σύνδεσης της 

αφοσίωσης του ανθρώπινου δυναµικού µε την οργανωσιακή κουλτούρα, τις 

αξίες και την δοµή της επιχείρησης.  
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Παρατηρείται όµως ότι µόλις µεγαλώνει η εταιρεία ή όταν τα αντικείµενα 

εργασίας γίνονται πιο πολύπλοκα και περισσότερα, τότε η αµεσότητα χάνεται. 

Σ’ αυτή την καµπή της αύξησης της  εταιρείας ένας πεφωτισµένος ιδρυτής θα 

πρέπει να αντιληφθεί ότι η Δ.Α.Δ είναι ένας ακόµη παράγοντας της δοµής της 

εταιρείας του. Από τις συνεντεύξεις µε τους εργοδότες και προϊσταµένους 

διαπιστώθηκε ότι το πιο τρωτό σηµείο µιας επιχείρησης όταν δεν διαχειρίζεται 

µε τις αρχές της Δ.Α.Δ. είναι τα αµφισβητούµενα αποτελέσµατα στην 

αποδοτικότητα του προσωπικού µε συνέπεια στην κερδοφορία. Έτσι συχνό 

φαινόµενο αποτυχούς διαχείρισης είναι να µην συνδέεται ο χρόνος που 

διατίθεται ή το προσωπικό που απασχολείται σε κάθε έργο µε το αναµενόµενο 

κέρδος ή να µην συντονίζονται σωστά τα διάφορα τµήµατα (π.χ. µελέτης 

κατασκευής, ή µελέτης αρχιτεκτονικών µε µελέτη Η/Μ) µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται ο χρόνος εργασίας, ή το προσωπικό που απαιτείται, ή το κόστος. 

 

  Η ενασχόληση µε θέµατα νοµοθεσίας στην πράξη απασχολεί ένα 

συγκεκριµένο άτοµο της εταιρείας, πιθανόν έναν από τους εργοδότες ή 

µετόχους ό οποίος ασχολείται και µε την διαχείριση του ευρύτερου 

οικονοµικού αντικειµένου.  

 

 

 4.2.1 Προγραµµατισµός, Προσέλκυση, Διαδικασία Εξέλιξης 

 

 

Το 80% των µηχανικών που εργάζονται σε τράπεζες δεν γνωρίζει τους 

στρατηγικούς στόχους της εταιρείας του και του Τµήµατός τους ούτε καν αν 
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υπάρχουν, δεν γνωρίζει την διαδικασία προγραµµατισµού και πρόβλεψης 

στρατολόγησης νέων µηχανικών, η οποία γίνεται από την Διοίκηση σε 

συνεργασία µε την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και τον Διευθυντή 

Τεχνικών Έργων. Το 90% αυτών γνωρίζει ότι η εξέλιξη στην ιεραρχία γίνεται 

µέχρι µιας βαθµίδας µε βάση τον χρόνο προϋπηρεσίας  και µετά µε βάση τα 

τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και την αξιολόγηση 

των εκάστοτε Προϊσταµένων. 

 

Το 40% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θεωρεί  σωστή και δίκαιη την 

διαδικασία εξέλιξης έναντι 60% που απάντησαν θεωρεί ότι η διαδικασία 

εξέλιξης δεν είναι κατά την γνώµη τους σωστή.  

 

ΔΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 «ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ;» 

 

Αντίστοιχα το 65% των ερωτηθέντων µηχανικών ιδιωτικών 

κατασκευαστικών εταιρειών απάντησε ότι θεωρεί  σωστή και δίκαιη την 

διαδικασία εξέλιξης έναντι 35% που απάντησαν θεωρεί ότι η διαδικασία 

εξέλιξης δεν είναι κατά την γνώµη τους σωστή.  
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Η θέση των νέων µηχανικών που προσλαµβάνονται στο δηµόσιο 

θεωρείται µόνιµη. Όµως την τελευταία δεκαετία µόνο 2 στους είκοσι 

εργαζόµενους µηχανικούς σε τράπεζες ξεκίνησαν εργασία . Οι υπόλοιποι 

είχαν προσληφθεί πριν από 20-25 χρόνια. Παράλληλα όµως οι τελευταίες 

Διοικήσεις έχουν θεσπίσει τον θεσµό των εξωτερικών συνεργατών µε την κατ΄ 

αποκοπή αµοιβή µε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών µόνο για το κοµµάτι των 

εκτιµήσεων. Οι τράπεζες δεν έχουν απολύτως καµία δέσµευση ούτε 

υποχρέωση στην σχέση τους µε αυτούς τους εξωτερικούς συνεργάτες, δεν 

τους στεγάζουν στην έδρα τους και δεν τους θεωρούν υπαλλήλους.  Δεν 

στάθηκε δυνατό να βρεθούν ακριβή στοιχεία για τον αριθµό αυτών των 

συνεργατών και τον όγκο δουλειάς που παράγουν. 

 

Όσοι νέοι µηχανικοί  προσλαµβάνονται την τελευταία δεκαετία στον 

ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα και ΔΕΚΟ αυτό γίνεται µέσω ΑΣΕΠ ενώ ελάχιστο 

ποσοστό µε ανοικτές προκηρύξεις και κάποιοι λίγοι µέσω εσωτερικών 

µετατάξεων.  Τα κριτήρια επιλογής στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι 

συγκεκριµένα. Σαφώς απαιτείται πτυχίο πανεπιστηµίου, ξένη γλώσσα και 

πιθανώς κάποια εµπειρία ή µεταπτυχιακός τίτλος. Η χρήση και γνώση 

προγραµµάτων Η/Υ δεν  προσδιορίζεται ακριβώς. 

 

Η ασφαλιστική κάλυψη των µηχανικών που εργάζονται στις Τράπεζες 

γίνεται µέσω του Ταµείου Υγείας της Τράπεζας. 

 

Αντίστοιχα το 70% των µηχανικών που εργάζονται σε ιδιωτικές 

εταιρείες δεν γνωρίζει σαφώς την διαδικασία προγραµµατισµού και 
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πρόβλεψης νέων µηχανικών στην εταιρεία όπου εργάζονται και το 30% 

γνωρίζει και µε κάποιο τρόπο συµµετέχει. Η διαδικασία  γίνεται από την 

Διοίκηση σε συνεργασία µε το Δ.Σ. Το 50% αυτών γνωρίζει την διαδικασία για 

την εξέλιξη στην ιεραρχία (όταν υπάρχει καταγεγραµµένη µορφή ιεραρχίας). 

 

Η θέση των νέων µηχανικών που προσλαµβάνονται σε ιδιωτικές 

τεχνικές εταιρείες δεν είναι σε καµµία περίπτωση µόνιµη. Το 25% 

προσλαµβάνονται µε κάποιου είδους σύµβαση, ενώ το υπόλοιπο 75% 

εργάζεται µε τη µορφή ελεύθερης συνεργασίας µε αµοιβή µέσω αποδείξεων 

παροχής υπηρεσιών. Η ασφαλιστική κάλυψη του 100% των υπαλλήλων 

γίνεται από το ΤΣΜΕΔΕ.  Το 30% αυτών είναι εγγεγραµµένο σε µητρώο του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (κατασκευαστικό η µελετητικό). 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις µε 

στελέχη των τραπεζών και των εταιρειών τα µεν στελέχη των τεχνικών 

υπηρεσιών των τραπεζικών κλιµακίων της Θεσσαλονίκης δήλωσαν ότι η 

προσέλκυση νέων µηχανικών δεν εξαρτάται καθόλου από αυτούς αλλά µόνο 

από τη Διοίκηση και τα πολύ υψηλά κλιµάκια (Διευθυντής Τεχνικών Έργων 

και Δ.Α.Δ.), ενώ η εξέλιξη των υφισταµένων τους εξαρτάται σε µικρό βαθµό 

από αυτούς.  

 

Τα στελέχη των ιδιωτικών τεχνικών εταιρειών – συνήθως κύριοι µέτοχοι 

- δήλωσαν ότι η προσέλκυση και η επιλογή υποψηφίων γίνεται εξ ολοκλήρου 

από αυτούς µε βάση τις ελλείψεις και τις απαιτήσεις σε διάφορους τοµείς 

αφού έχει προηγηθεί αναλυτική συζήτηση µε τους επί µέρους υπευθύνους 
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έργου. Οι περισσότερες στρατολογήσεις γίνονται για την κάλυψη αναγκών 

που προκύπτουν στα διάφορα έργα. Γίνεται αρχική συζήτηση στο Δ.Σ για τα 

βιογραφικά που έχουν συλλεχθεί και στη συνέχεια συνεντεύξεις. Τα κριτήρια 

είναι πολύ σαφή: συγκεκριµένη εµπειρία εργοταξίου ή συγκεκριµένες γνώσεις 

υπολογιστή, ή άδεια οδήγησης. 

 

Στην ερώτηση πόσα άτοµα εργάσθηκαν για κάποιο χρονικό διάστηµα 

στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια αλλά δεν εργάζονται πια, για άλλους 

λόγους πλην της συνταξιοδότησης, διαπιστώθηκε ότι στις τεχνικές υπηρεσίες 

τραπεζών υπήρξε ένα µόνο άτοµο που διέκοψε την εργασία του ένα ποσοστό 

δηλαδή 5%  σε σχέση µε τα σηµερινά εν ενεργεία άτοµα, ενώ στις ιδιωτικές 

εταιρείες διαπιστώθηκε ότι ένας αριθµός κατά µέσο όρο ίσος µε τον σηµερινό 

αριθµό εργαζοµένων σ’ αυτές είχε εργασθεί και διέκοψε την συνεργασία του. 

Βλέπουµε εποµένως ένα εκτιµώµενο ποσοστό 100% που εκφράζει την 

κινητικότητα και την αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναµικού. Οι κύριοι 

λόγοι φαίνεται να είναι: άλλη ίδιου τύπου εργασία µε καλύτερη αµοιβή, 

πρόσληψη στο δηµόσιο, αποχώρηση για εκπόνηση µεταπτυχιακού, λήξη του 

έργου για το οποίο είχαν στρατολογηθεί, αδυναµία ανταπόκρισης στο ωράριο 

και στον φόρτο εργασίας. 

 

Η επιλογή προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα όπως διαπιστώθηκε από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 

τις συνεντεύξεις δεν αφορά καθόλου τα στελέχη των κλιµακίων ή των 

τµηµάτων. Υπάρχει η δυνατότητα για τους προϊσταµένους να διατυπώσουν 

αίτηµα για αύξηση του προσωπικού αλλά συνήθως δεν υπάρχει ανταπόκριση.  
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Είναι περισσότερο θέµα πολιτικής Διοίκησης και ευρύτερης κυβερνητικής 

πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση να υποκαθίσταται το µόνιµο 

προσωπικό µε εξωτερικούς συνεργάτες τουλάχιστον για ένα µέρος των 

εργασιών γεγονός που µειώνει το επιχειρησιακό κόστος καθώς δεν αποτελεί η 

διαδικασία αυτή πρόσληψη και δεν υπάρχουν εποµένως εισφορές από 

πλευράς εργοδότη. Το αντίστοιχο κόστος βέβαια είναι η µείωση αφοσιωµένου 

προσωπικού, η αδυναµία συντονισµού ενός µεγάλου αριθµού συνεργατών, 

και η διάσπαση του αντικειµένου µε αποτέλεσµα την έλλειψη ελέγχου των 

διαφόρων παραγόντων. Έτσι έχουν παρουσιασθεί πολλές περιπτώσεις 

υπερεκτιµήσεων ή ψευδών βεβαιώσεων που συνήθως οδηγούν στην 

διαγραφή του συνεργάτη από τα µητρώα συνεργατών αλλά αφού έχει υποστεί 

ζηµία η εταιρεία. 

 

Καθώς όχι µόνο η επιλογή αλλά και η εξέλιξη του προσωπικού που 

προϊστανται δεν περνάει άµεσα από την αρµοδιότητά τους, αλλά ελάχιστα και 

µόνο για τυπικούς λόγους, οι κατά τόπους υπεύθυνοι των τεχνικών 

υπηρεσιών των τραπεζών δήλωσαν έντονη δυσκολία να εφαρµόσουν κάθε 

είδους πρόγραµµα και συντονισµό και επαφίενται στην καλή διάθεση των 

υφισταµένων τους. Όταν αυτή δεν υπάρχει δεν έχουν την δυνατότητα να 

βελτιώσουν ή να διαχειριστούν την κρίση.  

 

Στις ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες ό κανόνας είναι η στρατολόγηση βάσει 

αναγκών όταν αυτές προκύπτουν. Η συνεχώς αυξανόµενη προσφορά 

εργασίας και µάλιστα από µηχανικούς µε υψηλά επίπεδα τυπικών προσόντων 

κάνει εύκολη την διαχείριση της στρατολόγησης από πλευράς εργοδοτών. Ο 
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τύπος συνεργασίας που οι περισσότεροι εργοδότες επιλέγουν και οι 

περισσότεροι εργαζόµενοι αποδέχονται είναι αυτή της ελεύθερης κατ’ 

αποκοπή συνεργασίας µε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Αυτός ο τρόπος 

απελευθερώνει τους εργοδότες από το φόβο της µόνιµης δέσµευσης πάγιων 

εξόδων. Στην περίπτωση βέβαια που ο εργαζόµενος ενταχθεί στο κλίµα και 

στην φιλοσοφία της εταιρείας οι δυνατότητες εξέλιξής του είναι εν δυνάµει 

απεριόριστες. 

 

Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που δείχνουν να εκτιµούν οι 

εργοδότες στην προσφορά εργασίας είναι η ευελιξία του ωραρίου, γεγονός 

που σε συσχέτιση µε τον αυξηµένο φόρτο εργασίας που επωµίζονται οι 

εργαζόµενοι αποτελούν τα τρωτά του ιδιωτικού τοµέα.  
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 4.2.2 Αξιολόγηση 

 

 

 Υπάρχει σαφές οργανόγραµµα του τµήµατος όπου εργάζονται δήλωσε 

το 100% (Ν=24) των µηχανικών τραπεζών, ενώ µόλις το 30% (Ν=26) των 

µηχανικών ιδιωτικών τεχνικών εταιρειών.  

 

Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει το γεγονός ότι σαφής περιγραφή 

καθηκόντων θεωρεί ότι υπάρχει µόλις το 40% (Ν=24) των µηχανικών 

τραπεζών, σε σχέση µε το 60% (Ν=26) των µηχανικών ιδιωτικών τεχνικών 

εταιρειών. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. ΥΠΑΡΞΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

 Το 100% των µηχανικών που εργάζεται σε τράπεζες αξιολογείται από 

εσωτερικό σύστηµα αξιολόγησης από τους Προϊσταµένους τους σε ειδικό 

έντυπο. Το έντυπο αυτό δεν είναι ειδικά σχεδιασµένο για µηχανικούς ούτε 

παίρνει υπ’ όψιν του κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν στη συγκεκριµένη 

θέση του κάθε ενός. Το έντυπο είναι ίδιο για όλους τους υπαλλήλους 
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µηχανικούς ή οικονοµικούς, σε υπεύθυνη θέση ή όχι. Το 80% των µηχανικών 

Τραπεζών διατύπωσε ότι δεν γίνεται συζήτηση µε τους προϊσταµένους του 

σχετικά µε την διαδικασία αξιολόγησης, κάλυψη στόχων και επισήµανση 

λαθών. 

  

 Το 25% των µηχανικών ιδιωτικών εταιρειών αξιολογείται από τους 

Προϊσταµένους του µε βάση ειδικό έντυπο που συµπληρώνεται κατά τακτά 

χρονικά διαστήµατα διαφορετικό για κάθε θέση εργασίας, έναντι του 75% 

αυτών που δεν αξιολογούνται επισήµως από τους εργοδότες τους, αλλά µόνο 

προφορικά και όχι σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

εταιρείες που αξιολογούν τους υπαλλήλους τους διαθέτουν πιστοποίηση ISO. 

Επιπροσθέτως το 65% των µηχανικών ιδιωτικών εταιρειών ανεξαρτήτως της 

συµπλήρωσης επισήµου εντύπου αξιολόγησης δηλώνει πως δέχεται κριτική 

για την επίτευξη ή µη στόχων, επισήµανση λαθών και προτάσεις βελτίωσης 

και καθοδήγηση, έναντι του 35% των µηχανικών ιδιωτικών τεχνικών εταιρειών 

που δηλώνουν άγνοια για τους τρόπους αξιολόγησής τους από τους 

εργοδότες τους πέραν υπονοούµενων σχολίων. 

  

 Αντίστοιχα οι εργοδότες, µέλη του Δ.Σ., προϊστάµενοι απάντησαν στο 

ερώτηµα: «Θεωρείτε ότι η αξιολόγηση που κάνετε στους υφισταµένους σας 

επίσηµα ή ανεπίσηµα επηρεάζει την εξέλιξή τους στην εταιρεία;» σε µεγάλο 

βαθµό οι προϊστάµενοι ιδιωτικών τεχνικών εταιρειών και σε µικρό βαθµό οι 

προϊστάµενοι τεχνικών υπηρεσιών Τραπεζών. 
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Πίνακας 2: «ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;» 

 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου  0 0% 0 0% 

Πολύ λίγο  1 25% 0 0% 

Λίγο  2 50% 0 0% 

Μέτρια  1 25% 1 16,66% 

Πολύ  0 0% 2 33,33% 

Πάρα  0 0% 2 33,33% 

Απολύτως 0 0% 1 16,66% 

Total 

 

4 100,00 6 100,00 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε οι µηχανικοί που εργάζονται στις τεχνικές 

υπηρεσίες των τραπεζών αξιολογούνται σύµφωνα µε επίσηµο έντυπο της 

τράπεζας στο οποίο καταγράφονται τα τυπικά προσόντα, τα χρόνια εργασίας, 

η συνέπεια, η διάθεση συνεργασίας, η αποποίηση ή µη ευθυνών. Είναι ένα 

γενικό έντυπο ίδιο για οικονοµικούς υπαλλήλους και µηχανικούς, 

προϊσταµένους και υφισταµένους. Επίσης η αξιολόγηση δεν έχει τα 

χαρακτηριστικά διαδικασίας που αποσκοπεί στην βελτίωση του εργαζοµένου 

καθώς γίνεται απόρρητα  χωρίς την ενηµέρωση του εργαζόµενου (µπορεί να 

ενηµερωθεί µόνο ύστερα από έγγραφο αίτηµά του προς την Δ.Α.Δ). Η έλλειψη 

περιγραφής καθηκόντων σε σχέση µε το συνεχώς µειούµενο προσωπικό 

δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την λειτουργία του τµήµατος µηχανικών και 
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την αξιολόγηση του κάθε µηχανικού διότι ο προϊστάµενος για να µπορέσει να 

ανταποκριθεί στον όγκο εργασίας αναθέτει κατά το δοκούν εργασίες και 

πολλές φορές σε όποιον ευκαιρεί την δεδοµένη στιγµή, µε αποτέλεσµα την 

αδυναµία δηµιουργίας  στόχου και τη δυσλειτουργία του χώρου. Επίσης δεν 

λειτουργεί σωστά και ο µηχανισµός υποκίνησης καθώς ούτε η αµοιβή αλλά 

και σε ένα ποσοστό ούτε η εξέλιξη εξαρτώνται από την αποτελεσµατικότητα 

του κάθε εργαζόµενου.  

 

Αυτή η έλλειψη υποδοµής και συντονισµού δηµιουργεί εντάσεις µεταξύ 

των εργαζοµένων, καθώς όπως υποστηρίζουν άλλοι εργάζονται και άλλοι όχι, 

αλλά όλοι αµείβονται το ίδιο και απαξίωση του συστήµατος. Το αποτέλεσµα 

σπάνια παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη. Κυρίως αποτελούν στοιχείο όταν 

διεκδικούνται δικαστικά κάποιες θέσεις ευθύνης που δόθηκαν σε άτοµα µε 

λιγότερα προσόντα. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε (Κουφίδου 1997, σελ. 

103-104) ότι η εφαρµοζόµενη µέθοδος αξιολόγησης δεν έχει την δυνατότητα: 

• να εναρµονήσει τις ενέργειες του εργαζόµενου µε τα 

αποτελέσµατα που πρέπει να πετύχει 

• να προσφέρει µέσο εκτίµησης της συµβολής του καθενός στην 

επίτευξη επιχειρηµατικών στόχων 

• να δώσει στοιχεία για το επίπεδο των ικανοτήτων του καθενός που 

θα διευκολύνουν τον προγραµµατισµό και την ανάπτυξη Α.Δ. 

 

Δυστυχώς η µη σύνδεση της αξιολόγησης µε  τους στρατηγικούς στόχους 

της εταιρείας οδηγούν σε οργανωσιακή αναποτελεσµατικότητα και αυτό 

φαίνεται από το πολύ µεγάλο ποσοστό των µηχανικών που δεν γνωρίζουν αν 
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υπάρχουν στρατηγικοί στόχοι στον τοµέα του. Προφανώς απαιτείται στενή 

συνεργασία µεταξύ Δ.Α.Δ. και Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ώστε να 

αναπτυχθούν ορθά κριτήρια αξιολόγησης.  

 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι άτυποι κανόνες 

αξιολόγησης υπάρχουν και στις ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες. Όµως εδώ οι 

περιγραφές καθηκόντων τείνουν να είναι σαφέστερες παρ’ όλο που δεν είναι 

επίσηµες. Έτσι εργαζόµενοι και εργοδότες έχουν ένα πλαίσιο στο οποίο 

µπορούν να συζητήσουν την αποτελεσµατικότητα.  

 

Η αξιολόγηση στις ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες δεν γίνεται στο τέλος του 

χρόνου όπως στις τεχνικές εταιρείες τραπεζών αλλά συνήθως στο τέλος κάθε 

έργου. Ο χρόνος περάτωσης ενός έργου, η ποιότητα του αποτελέσµατος και 

το κόστος είναι βασικοί γενικοί παράγοντες που κρίνουν την 

αποτελεσµατικότητα του εργαζοµένου. Καταβάλλεται προσπάθεια από την 

πλευρά των στελεχών να µεταφέρουν µε σαφήνεια τους παράγοντες της 

επιτυχηµένης εκτέλεσης έργου, να αποκωδικοποιήσουν τις δεξιότητες του 

κάθε εργαζόµενου και να τον τοποθετήσουν στο κατάλληλο γι αυτόν έργο. 

Αυτό θεωρείται µια µορφή εξέλιξης συνδεδεµένη µε την αξιολόγηση και 

δηµιουργεί κίνητρο στον εργαζόµενο. Ο εργαζόµενος αναπληροφορείται 

σχεδόν πάντα για την αξιολόγηση που του έγινε και δέχεται υποδείξεις για την 

βελτίωσή του. 

 

Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης του µηχανικού ιδιωτικών εταιρειών 

πολλές φορές  συσχετίζεται µε ηθική η υλική ανταµοιβή. Στην περίπτωση της 
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ηθικής µπορεί να είναι η υπόσχεση ανάθεσης ενός σηµαντικότερου έργου, ή η 

πιθανότητα εξέλιξης ενώ στην περίπτωση της υλικής είναι κυρίως bonus, ή 

κάποτε πάγια αύξηση της αµοιβής.  

 

 

 4.2.3  Εκπαίδευση 

  

 

 Στην ερώτηση αν έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν από την 

εταιρεία στην οποία εργάζονται, οι µηχανικοί των τραπεζών δήλωσαν «ναι» 

κατά 90%, ενώ οι µηχανικοί των ιδιωτικών εταιρειών δήλωσαν «ναι» κατά 

15%. 

 

Την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών την κάνει για τους 

µηχανικούς τραπεζών κατά 55% η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην οποία 

ανήκουν σε συνεργασία µε την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και την 

Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης και κατά 45% µε ίδια πρωτοβουλία οι µηχανικοί.  

 

Οι ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες θεωρούν πολύ θετική την συνεχή 

εκπαίδευση των εργαζοµένων τους (85%) όµως κατά ένα πολύ µικρό 

ποσοστό συµµετέχουν σ’ αυτή (15%).  

 

Η συσχέτιση της εκπαίδευσης των µηχανικών ιδιωτικών εταιρειών µε τις 

αµοιβές δεν είναι ακριβώς θεσµοθετηµένη. 
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Όπως εµφανίζεται στα στοιχεία της έρευνας που βασίστηκε στις 

συνεντεύξεις αλλά και στα στοιχεία από τα δηµογραφικά δεδοµένα της 

παρούσας έρευνας το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων µηχανικών στις 

τράπεζες έχει δυνατότητες για την περαιτέρω εκπαίδευσή του. Οι Διευθύνσεις 

Α.Δ. σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων και τις εκάστοτε 

Διοικήσεις κάνουν διάγνωση των αναγκών αλλά µεγάλο ποσοστό 

πρωτοβουλίας παίρνει και ο εργαζόµενος ο οποίος µε αίτηµά του µπορεί να 

προτείνει ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που 

ο εργαζόµενος παίρνει εκπαιδευτική άδεια ή χρηµατοδοτείται από την τράπεζα 

που εργάζεται για να εκπαιδευτεί είναι υποχρεωµένος µετά το τέλος των 

σπουδών του να εργασθεί για διπλάσιο ή τριπλάσιο χρονικό διάστηµα από 

αυτό που αφιέρωσε στις σπουδές του για να εφαρµόσει τις αποκτηθείσες 

γνώσεις του στην υπηρεσία του. Η εκπαίδευσή τους είναι στοιχείο που 

αναφέρεται στο έντυπο αξιολόγησης, όµως µόνο η απόκτηση πτυχίου, 

µεταπτυχιακού τίτλου και γνώση ξένης γλώσσας έχουν συνέπεια στην αµοιβή 

τους και όχι η παρακολούθηση σεµιναρίων, ειδικών γνώσεων όπως 

προγραµµάτων Η/Υ κλπ. 

 

Οι ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες ενώ εκτιµούν το εκπαιδευµένο προσωπικό 

δεν επενδύουν ούτε συµµετέχουν στην εκπαίδευσή του όπως προκύπτει από 

τα στοιχεία της παρούσας έρευνας. Η συµµετοχή τους είναι περισσότερο σε 

επίπεδο οµάδων εργαζοµένων και όχι ατοµική, δηλαδή οργανώνουν 

σεµινάρια εκπαίδευσης σε προγράµµατα Η/Υ, επισκέψεις σε εκθέσεις του 

εσωτερικού και εξωτερικού για ορισµένους από τους υπαλλήλους τους. Ο 

κύριος τρόπος εκπαίδευσης είναι η µάθηση πάνω στη δουλειά, η εµπειρία 
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διαφορετικών εργασιακών αντικειµένων που προτείνουν στους εργαζόµενους 

σ’ αυτές µηχανικούς να εναλλάσσουν, και η αρχική µαθητεία δίπλα σε κάποιον 

έµπειρο µηχανικό. Σίγουρα είναι περισσότερο πρακτική εξάσκηση παρά 

θεωρητική εκπαίδευση.  

 

Οι περισσότεροι από τους εργοδότες αισθάνονται ανασφαλείς να 

επενδύσουν για να εκπαιδεύσουν κάποιον υπάλληλο που µετά θα αναζητήσει  

µια καλύτερη εργασιακή συµφωνία σε άλλο εργοδότη και θα αποχωρήσει. 

Θεωρούν ότι δεν έχουν την δυνατότητα να εκµεταλλευτούν την βελτίωσή του 

και ότι το µόνο µέσο για να βασιστούν στα µελλοντικά οφέλη είναι η αφοσίωση 

του εργαζόµενου, χαρακτηριστικό που το θεωρούν σπάνιο. Έτσι η 

προσπάθεια δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος βασίζεται 

περισσότερο στην προσπάθεια σωστής επιλογής ήδη εκπαιδευµένου 

προσωπικού και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του, παρά στην προσπάθεια 

εκπαίδευσής του. 

 

 

4.3  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

Σχετικά µε την ανταπόκριση του προσωπικού χρησιµοποιήθηκε 

ερωτηµατολόγιο κλίµακας επτά βαθµίδων µε άκρως αρνητική προσέγγιση το 

1 και άκρως θετική το 7 και µέτρια το 4 και ερωτήθηκαν 20 µηχανικοί του 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (τραπεζών) και 20 µηχανικοί ιδιωτικών 

κατασκευαστικών εταιρειών και προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα: 
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4.3.1 Ηθική στο χώρο εργασίας 

• Στο ερώτηµα «Είστε ικανοποιηµένοι µε το σεβασµό του επόπτη σας για 

το πρόσωπό σας; (Πίνακας 3) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. «ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ  

ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ;» 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 1 5% 0 0% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 2 10% 2 10% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 4 20% 3 15% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 7 35% 6 30% 

Πολύ ικανοποιηµένος 3 15% 5 25% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 3 15% 4 20% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0% 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 «ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ  

ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ;» 
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• Στο Ερώτηµα αν οι εργαζόµενοι µηχανικοί έχουν πάντα τον ίδιο επόπτη 

στην εργασία τους, το 100% των µηχανικών τραπεζών απάντησε «ναι» 

ενώ το 45% των µηχανικών ιδιωτικών τεχνικών κατασκευαστικών 

εταιρειών απάντησε «ναι».  

• Στο Ερώτηµα «Έχετε διαµάχες µε άλλους συναδέλφους;» (Πίνακας 4),  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. « ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ;» 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 « ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ;» 

 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου  1 5% 1 5% 

Πολύ λίγο  3 15% 2 10% 

Λίγο  2 10% 4 20% 

Μέτρια  6 30% 7 35% 

Πολύ  3 15% 4 20% 

Πάρα πολύ  2 10% 2 10% 

Απολύτως  3 15% 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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4.3.2  Εργασιακό Stress 

Αναφορικά µε το εργασιακό στρες, βρέθηκαν τα παρακάτω αποτελέσµατα:  

• Στο Ερώτηµα «Νοιώθετε µία συνεχή πίεση στην εργασία σας;» 

διαπιστώθηκε αρκετά µεγάλη διαφορά αποτελεσµάτων (Πίνακας 5): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. «ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;» 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8. «ΝΟΙΩΘΕΤΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ;» 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου  0 0% 0 0% 

Πολύ λίγο  3 15% 1 5% 

Λίγο  4 20% 3 15% 

Μέτρια  8 40% 4 20% 

Πολύ  3 15% 6 30% 

Πάρα πολύ  2 10% 3 15% 

Απολύτως  0 0% 3 15% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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• Στο ερώτηµα  «Είστε ικανοποιηµένοι µε το φόρτο της εργασίας σας» 

(Πίνακας 6) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. «ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΑΣ;» 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 «ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ 

ΦΟΡΤΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ;» 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 0 0% 2 10% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 0 0% 3 15% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 3 15% 5 25% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 6 30% 7 35% 

Πολύ ικανοποιηµένος 7 35% 3 15% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 4 20% 0 0% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0% 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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Συγκρίνοντας και αναλύοντας τις δύο παραπάνω ενότητες (ηθική της 

εργασίας και εργασιακό στρες) βλέπουµε ότι στις ιδιωτικές εταιρείες οι σχέσεις 

µεταξύ εποπτών – προϊσταµένων και υπαλλήλων δείχνουν να είναι πολύ 

καλύτερες απ’ ότι στις τεχνικές εταιρείες τραπεζών.  Η εναλλαγή 

συνεργαζοµένων στα διάφορα projects, ή ακόµα και η εξάρτηση ενός πιθανά 

καλύτερου µέλλοντος του εργαζόµενου αλλά και του επόπτη εντός της 

εταιρείας, από την καλή συνεργασία,  µπορεί να είναι παράγοντες που 

διασφαλίζουν ηπιότερες συνεργασίες και λιγότερες διαµάχες παρά τον σαφώς 

εντονότερο φόρτο εργασίας και την πίεση που επικρατεί στον ιδιωτικό τοµέα. 

Πιθανώς η φθορά του µακρόχρονου διαστήµατος συνεργασίας να δρά πολύ 

αρνητικά για την ικανοποίηση και τις καλές σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων. 

 

 Το γεγονός ότι η πλειονότητα των υπαλλήλων είναι στον ίδιο εργασιακό 

χώρο πολλά χρόνια όπου ίσως σωρεύονται προβλήµατα δηµιουργεί µάλλον 

αρνητικό υπόβαθρο. Επίσης η έλλειψη εκτιµούµενης από το προσωπικό 

αξιολόγησης και η συσχέτιση αυτής µε κίνητρα, η έλλειψη σαφούς περιγραφής 

εργασιών δηµιουργούν εστίες προβληµάτων και αντιπαραθέσεων.  Είναι 

οπωσδήποτε αξιοσηµείωτη η αντίθεση των στοιχείων της ηθικής 

ικανοποίησης µε την προσπάθεια και την πίεση στην εργασία. 
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4.3.3  Συµµετοχή στις αποφάσεις 

 

• Στο Ερώτηµα  «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε το βαθµό στον οποίο 

συµµετέχετε στην εικόνα και τους στόχους της εταιρείας στην οποία 

εργάζεστε;» (Πίνακας 7), είχαµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. « ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ;» 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10. « ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ;» 
 

 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 2 10% 0 0% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 4 20% 3 15% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 4 20% 3 15% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 6 30% 5 25% 

Πολύ ικανοποιηµένος 3 15% 6 30% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 1 5% 3 15% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0% 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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• Στο Ερώτηµα  «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε το βαθµό συµµετοχής σας 

σε σηµαντικές αποφάσεις;» (Πίνακας 8), 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;» 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;» 

 

 

 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 4 20% 2 10% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 3 15% 4 20% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 3 15% 5 25% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 6 30% 6 30% 

Πολύ ικανοποιηµένος 4 20% 3 15% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 0 0% 0 0% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0% 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 



 95 

• Στο ερώτηµα  «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε τη δυνατότητά σας να 

επηρεάσετε τον τρόπο που γίνονται συγκεκριµένες εργασίες;» (Πίνακας 9),  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.  «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ 

ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ;» 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΣΑΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ;» 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 3 15% 1 5% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 3 15% 1 5% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 2 10% 3 15% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 6 30% 6 30% 

Πολύ ικανοποιηµένος 4 20% 5 25% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 2 10% 3 15% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0% 1 5% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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• Σχετικά µε το ερώτηµα «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε την αυτονοµία και 

την ευελιξία που σας παρέχεται να κάνετε την εργασία σας καλά;» 

(Πίνακας 10),  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 « ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ  

ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΑ;» 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13. « ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ  

ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΛΑ;» 

 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 2 10% 0 00% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 2 10% 2 10% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 3 15% 3 15% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 7 35% 7 35% 

Πολύ ικανοποιηµένος 3 15% 4 20% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 3 15% 4 20% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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Στην οµάδα αυτή παρατηρούµε επίσης θετικότερα στοιχεία στην ένταξη 

των ιδιωτικών µηχανικών στην φιλοσοφία και τους στόχους της εταιρείας στην 

οποία δουλεύουν σε σχέση µε τους µηχανικούς των τραπεζών δηµοσίου 

ενδιαφέροντος.  Φαίνεται δυστυχώς ότι οι στόχοι της εταιρείας δεν αγγίζουν 

τους υπαλλήλους χαµηλότερων   βαθµίδων και ότι όχι µόνο σηµαντικές 

αποφάσεις αλλά και αποφάσεις σε σχέση µε την καθηµερινότητα και την 

ευελιξία της εργασίας δεν λειτουργούν ικανοποιητικά στο τµήµα των 

µηχανικών τραπεζών.  

 

Στις συνεντεύξεις είχε δηλωθεί αυτή η παράµετρος που αφορούσε κατά 

κύριο λόγο το ωράριο αλλά και την έλλειψη δυνατότητας πρωτοβουλίας στη 

διαµόρφωση χρονοδιαγραµµάτων. Αντίθετα οι µηχανικοί ιδιωτικών τεχνικών 

εταιρειών µολονότι δεν έχουν επίσης λόγο στις σηµαντικές αποφάσεις της 

εταιρείας, έχουν την ευελιξία και την αυτονοµία να στήνουν µόνοι τους τις 

προϋποθέσεις για την διεκπεραίωση της εργασίας τους µε τον καλύτερο 

δυνατό κατά τη γνώµη τους τρόπο και µάλιστα να κρίνονται και από αυτήν την 

παράµετρο στην αξιολόγησή τους.  
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4.3.4 Επικοινωνία 

 

• Στο Ερώτηµα «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε τη ροή της ενηµέρωσης στην 

εταιρεία;» (Πίνακας 11), 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ 
ΜΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;» 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ 
ΜΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;» 

 

Η ροή πληροφοριών δείχνει να λειτουργεί καλύτερα στην περίπτωση των 

µηχανικών δηµοσίου καθώς ίσως το πιο κλειστό κύκλωµα και  η µη 

διαφοροποίηση έργων  καθιστούν ευκολότερη την επικοινωνία.

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 2 10% 2 10% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 2 10% 3 15% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 3 15% 5 25% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 6 30% 5 25% 

Πολύ ικανοποιηµένος 4 20% 3 15% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 3 15% 3 15% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 



 99 

4.3.5 Αξιοποίηση δεξιοτήτων - Εξέλιξη 

 

 

• Στο Ερώτηµα «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε το βαθµό στον οποίο 

αξιοποιούνται οι δεξιότητές σας;» (Πίνακας 12),  

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 « ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ  

ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΣ;» 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15. « ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ 

ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΣ;» 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 2 10% 0 0% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 4 10% 1 5% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 3 15% 3 15% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 6 30% 5 25% 

Πολύ ικανοποιηµένος 4 20% 7 35% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 1 15% 3 15% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0% 1 5% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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• Στο Ερώτηµα «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε µε τις ευκαιρίες για 

επαγγελµατική ανάπτυξη που είναι διαθέσιµες σε σας;» (Πίνακας 13),  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 « ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;» 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16.  « ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;» 

 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 2 10% 0 0% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 4 20% 2 10% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 3 15% 3 15% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 6 30% 5 25% 

Πολύ ικανοποιηµένος 4 20% 7 35% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 1 5% 3 15% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0% 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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• Στο Ερώτηµα «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από το βαθµό στον οποίο οι 

προσπάθειές σας εκτιµούνται;» (Πίνακας 14), 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 

ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΑΣ ΕΚΤΙΜΟΥΝΤΑΙ;» 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 

ΒΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΑΣ ΕΚΤΙΜΟΥΝΤΑΙ;» 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 2 10% 0 0% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 4 20% 2 10% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 5 25% 4 20% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 5 25% 4 20% 

Πολύ ικανοποιηµένος 3 15% 6 30% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 1 5% 4 20% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0% 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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Σ’ αυτήν την ενότητα παρατηρείται επίσης εντονότερη δυσαρέσκεια των 

µηχανικών δηµοσίων τραπεζών απ’ ότι των ιδιωτικών µηχανικών.  Το 35% 

των µηχανικών τραπεζών θεωρεί ότι δεν αξιοποιούνται οι δεξιότητές του, 

ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό το 45% δηλώνει ότι δεν του δίνονται ευκαιρίες για 

επαγγελµατική ανάπτυξη και ακόµη παραπάνω το 55% ότι δεν εκτιµούνται οι 

προσπάθειές του. Τα αντίστοιχα ποσοστά δυσαρέσκειας για τους ιδιώτες 

µηχανικούς είναι πολύ µικρότερα: 20%, 25% και 30% και φυσικά η 

ικανοποίηση µεγαλύτερη. 

 

Η ασάφεια στην καταγραφή καθηκόντων και στόχων που δεν δηµιουργεί 

στους εργαζόµενους σωστό πλαίσιο εργασίας και στόχων, η εναλλαγή 

αντικειµένων χωρίς να είναι γνωστοί οι λόγοι και το ότι δεν υπάρχει 

αναπληροφόρηση από τις αξιολογήσεις προφανώς δεν είναι οι κατάλληλες 

συνθήκες για να λειτουργήσει σωστά το συγκεκριµένο τµήµα.



 103 

4.3.6 Υλική Ικανοποίηση 

 

• Στο Ερώτηµα  «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε για τις παροχές που σας 

προσφέρονται από την εταιρεία γενικά (άδεια, κάλυψη κ.τ.λ.);» (Πίνακας 

15),  

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  

ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ;» 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  

ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ;» 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 0 0% 2 10% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 1 5% 4 20% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 3 15% 5 25% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 5 25% 5 25% 

Πολύ ικανοποιηµένος 7 35% 3 15% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 4 20% 2 10% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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• Στο Ερώτηµα «Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από τα επίπεδα αµοιβής σας;» 

(Πίνακας 16), 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  

ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΑΣ;» 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19. «ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  

ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΑΣ;» 

Valid  Frequency 

Μηχαν. Τραπ. 

Percent 

Μηχαν. τραπ 

Frequency 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Percent 

Μηχαν. Ιδιωτ. 

Καθόλου ικανοποιηµένος 1 5% 3 15% 

Πολύ λίγο ικανοποιηµένος 2 10% 3 15% 

Λίγο Ικανοποιηµένος 4 20% 4 20% 

Μέτρια ικανοποιηµένος 6 30% 2 10% 

Πολύ ικανοποιηµένος 6 30% 4 20% 

Πάρα πολύ ικανοποιηµένος 1 5% 4 20% 

Απολύτως ικανοποιηµένος 0 0 0 0% 

Total 

 

20 100,00 20 100,00 
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Από στοιχεία της ΕΣΥΕ περίπου το 1/4 των παλαιότερων σε επαγγελµατική 

ηλικία µηχανικών  που εργάζονται στον ευρύτερο τοµέα έχουν µηνιαίο 

εισόδηµα περίπου διπλάσιου του βασικού µισθού σε σχέση µε το 1/3 των 

µηχανικών του ιδιωτικού τοµέα. Αντίστοιχα στους νέους µηχανικούς το 1/6 

αυτών που εργάζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα έχουν αµοιβή περίπου 

όσο ο βασικός µισθός σε σχέση µε το 1/2 των µηχανικών του ιδιωτικού τοµέα. 

 

Η αµοιβή των µηχανικών αποτελεί ένα ευαίσθητο θέµα του τοµέα µε 

µεγάλες διαφοροποιήσεις. Σύµφωνα µε έρευνες του ΤΕΕ κάποιες ειδικότητες 

όπως των ηλεκτρολόγων -µηχανολόγων παρουσιάζουν υψηλές αµοιβές και 

κάποιες άλλες όπως των αρχιτεκτόνων και των µηχανικών νέων ειδικοτήτων 

αρκετά µικρές. Επίσης άµεση σχέση παρατηρείται µεταξύ εισοδήµατος και 

επαγγελµατικής ηλικίας. Στην αρχή της καριέρας τους οι περισσότεροι 

µηχανικοί έχουν µικρές αµοιβές ενώ συνήθως αυτοί που έχουν εµπειρία 20-25 

χρόνων αµείβονται πολύ καλά. Διαφοροποίηση αµοιβών παρατηρείται 

σύµφωνα µε το ΤΕΕ και ανά περιφέρεια. Συγκεκριµένα οι µηχανικοί της 

Θεσσαλονίκης κινούνται σε πολύ χαµηλότερη εισοδηµατική κλίµακα απ΄ ότι οι 

µηχανικοί της Αθήνας αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας.  

  

Η σύγκριση των αµοιβών του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι  ενώ οι µηχανικοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ξεκινούν µε 

καλύτερες συνθήκες αµοιβών  απ’ αυτές των συναδέλφων τους του ιδιωτικού 

τοµέα, µετά την πάροδο 10-15 χρόνων η σχέση αντιστρέφεται. 
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Φαίνεται ότι στον ιδιωτικό τοµέα η προσφορά  εργασίας µηχανικών που 

έχουν µικρή εργασιακή εµπειρία είναι πολύ µεγάλη και οι εργοδότες έχουν την 

δυνατότητα επιλογής µε ευνοϊκές γι’ αυτούς συνθήκες.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η παρούσα έρευνα είχε σαν σκοπό τη διερεύνηση της Δοµής και των 

Συστηµάτων Ανθρώπινου Δυναµικού που εφαρµόζονται σε σχετικά µικρής 

κλίµακας τεχνικές υπηρεσίες που απασχολούν πτυχιούχους µηχανικούς αφ’ 

ενός στον ευρύτερα δηµόσιο, τραπεζικό τοµέα και αφ’ ετέρου σε καθαρά 

ιδιωτικό πλαίσιο. Η έρευνα βασίστηκε σε συνεντεύξεις και συµπλήρωση 

ερωτηµατολογίων για να εξετασθούν συγκρίσιµα στοιχεία που αφορούν την 

επιχειρησιακή δοµή και τα αποτελέσµατα αυτής στην λειτουργία του 

Ανθρώπινου Δυναµικού. Αναλύθηκε και συζητήθηκε µε βάση το θεωρητικό 

υπόβαθρο του 1ου και 2ου κεφαλαίου. Τα αποτελέσµατα αυτά θεωρούνται 

ενδεικτικά και δηµιουργούν µια κατεύθυνση για περαιτέρω έρευνα.  

 

Σαν γενικό συµπέρασµα µπορούµε ίσως να εκφέρουµε την έλλειψη 

θεωρητικής κατάρτισης ή έστω  γνώσης περί του αντικειµένου από τον χώρο 

των επιχειρήσεων που το ανθρώπινο δυναµικό τους είναι µηχανικοί. Οι 

σωστές κατευθύνσεις, όπου υπάρχουν, προκύπτουν από τυχαία γεγονότα και 

συνάδουν µε την θεωρία περί στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

κυρίως εξ αιτίας του γεγονότος ότι την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στις 

ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες του βεληνεκούς που εξετάσθηκαν την ασκεί η 

διοίκηση της εταιρείας. Έτσι εκ των πραγµάτων υπάρχει όχι µόνο άµεση 

συνεργασία αλλά και ταύτιση µεταξύ του τµήµατος της επιχείρησης που θέτει 

τους επιχειρησιακούς στόχους και αυτού που ασκεί διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων. Αυτό αποφέρει ένα καλύτερο αποτέλεσµα στην απόδοση των 

εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα απ’ ότι αυτού των τραπεζών οι οποίες 

παρότι έχουν ειδικό τµήµα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων εφαρµόζουν 
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πεπαλαιωµένες και λανθασµένες τακτικές για την διοίκηση των εργαζόµενων 

µηχανικών. Δεν παίρνουν υπ’ όψιν τους τις ειδικές συνθήκες, την 

διαφορετικότητα των έργων και των δεξιοτήτων που απαιτείται να έχουν οι 

εργαζόµενοι µηχανικοί και η όλη προσέγγιση είναι καθαρά διοικητική 

(administrative) και µάλιστα περιορισµένη.  

 

Η βελτίωση της κατάστασης θα µπορούσε να προκύψει µέσα από µια 

ολική αναθεώρηση του συστήµατος που διέπει και του τρόπου που 

εκτελούνται οι λειτουργίες των Τµηµάτων Ανθρώπινου Δυναµικού στον τοµέα 

των Τραπεζών µε ενηµέρωση από εξειδικευµένα στελέχη. Αντίστοιχα οι 

τεχνικές εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα θα µπορούσαν να ενηµερωθούν µε 

σεµινάρια του ΤΕΕ και να συσταθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στον κόσµο 

της ελεύθερης αλλά και άκρως ανταγωνιστικής αγοράς που επικρατεί σήµερα 

η παραµικρή λεπτοµέρεια θα µπορούσε να συµβάλει στην δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Αρχικό ερωτηµατολόγιο – Δοµή συνέντευξης 
 
 
Α. Ταυτότητα της επιχείρησης 
 
1. Ποια είναι η επωνυµία της επιχείρησής σας; 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 
2. Υπάρχει οργανόγραµµα της εταιρείας; 
Ναι                                                                      Όχι          
Αν ΝΑΙ είναι δυνατόν να επισυναφθεί; 
 
 

Β. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού 
 

3. Υπάρχει στην επιχείρησή σας Διεύθυνση ή Τµήµα Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναµικού; Πως ακριβώς ονοµάζεται; 
Ναι                                                                      Όχι          
Ονοµασία:________________________________________________ 
 

4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού ασχολείται µε τα παρακάτω 
αντικείµενα; (Σηµειώστε √ µόνο σε θετική απάντηση) 
Προγραµµατισµός Ανθρώπινου Δυναµικού------------------------ 
Σχεδιασµός αντικειµένου εργασίας (job design)------------------- 
Στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού---------------------------- 
Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού---------------------------- 
Αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζοµένων----------------------- 
Αµοιβές προσωπικού----------------------------------------------------- 
Προστασία εργαζοµένων, υγιεινή και ασφάλεια-------------------- 
Σχέσεις εργοδοσίας και σωµατείων εργαζοµένων----------------- 
 

5. Ποιο άλλο Τµήµα ή Διεύθυνση ασχολείται µε τα ίδια αντικείµενα; 
(γράψτε την απάντησή σας) 
Προγραµµατισµός Ανθρώπινου Δυναµικού-------- 
Σχεδιασµός αντικειµένου εργασίας (job design)--- 
Στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού------------ 
Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού------------- 
Αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζοµένων------- 
Αµοιβές προσωπικού------------------------------------- 
Προστασία εργαζοµένων, υγιεινή και ασφάλεια---- 
Σχέσεις εργοδοσίας και σωµατείων εργαζοµένων- 

 
6. Πόσα συνολικά άτοµα εργάζονται µόνιµα στο παραπάνω Τµήµα ή 
Διεύθυνση; 
Σήµερα__________________________________________________ 
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Πριν από 5 χρόνια__________________________________________ 
Πριν από 10 χρόνια_________________________________________ 

 
 

7. Υπάρχει ξεχωριστό Τµήµα ή Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών; 
Ναι                                                                      Όχι          
Αν ΝΑΙ  το παρακάτω µέρος του ερωτηµατολογίου αφορά αυτό το 
Τµήµα. 
Ποια είναι η ακριβής ονοµασία του;_______________________ 

 
8. Ποιες ειδικότητες µετέχουν στο παραπάνω Τµήµα ή Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων; 
Αρχιτέκτονες Ναι Όχι          
Πολιτικοί Μηχανικοί    Ναι               Όχι          
Μηχανολόγοι Μηχανικοί   Ναι                   Όχι          
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί   Ναι                   Όχι          
Τοπογράφοι     Ναι               Όχι          
Οικονοµολόγοι/ οικον. υπάλληλοι  Ναι               Όχι          
Σχεδιαστές, χρήστες υπολογιστή  Ναι                   Όχι          
Εξειδικευµένοι εκτιµητές   Ναι                   Όχι          
Εξωτερικοί συνεργάτες Οικονοµικοί  Ναι                      Όχι          
Εξωτερικοί συνεργάτες Μηχανικοί   Ναι                      Όχι          
Άλλοι      Ναι                Όχι          
 

9. Πόσα συνολικά άτοµα εργάζονται µόνιµα στο παραπάνω Τµήµα ή 
Διεύθυνση; 
Σήµερα__________________________________________________ 
Πριν από 5 χρόνια__________________________________________ 
Πριν από 10 χρόνια_________________________________________ 

 
10. Ποια τα αντικείµενα µε τα οποία ασχολείται το παραπάνω Τµήµα ή 
Διεύθυνση; 
Μελέτες έργων    Ναι           Όχι          
Επιβλέψεις έργων    Ναι           Όχι          
Εκτιµήσεις ακινήτων    Ναι               Όχι          
Αξιολογήσεις real estate   Ναι               Όχι          
Συντηρήσεις ακινήτων της Τράπεζας Ναι               Όχι          
Άλλα____________________  Ναι           Όχι          

 
11.  Ποια από παρακάτω αντικείµενα του Τµήµατος ανατίθενται σε 
εξωτερικούς συνεργάτες; 
Μελέτες έργων    Ναι           Όχι          
Επιβλέψεις έργων    Ναι           Όχι          
Εκτιµήσεις ακινήτων    Ναι               Όχι          
Αξιολογήσεις real estate   Ναι               Όχι          
Συντηρήσεις ακινήτων της Τράπεζας Ναι               Όχι          
Άλλα____________________  Ναι           Όχι     
 
Κέρδος χρόνου    Ναι           Όχι          
Άλλοι___________________  Ναι           Όχι      
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12. α. Ποια από παρακάτω αντικείµενα του Τµήµατος ανατίθενται σε 

µόνιµο προσωπικό;  
Μελέτες έργων    Ναι           Όχι          
Επιβλέψεις έργων    Ναι           Όχι          
Εκτιµήσεις ακινήτων    Ναι               Όχι          
Αξιολογήσεις real estate   Ναι               Όχι          
Συντηρήσεις ακινήτων της Τράπεζας Ναι               Όχι          
Άλλα____________________  Ναι           Όχι     
 
β. Ποιος επιλέγει τη χρήση µόνιµου προσωπικού ή εξωτερικών 
συνεργατών; 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

13. Με ποιο τρόπο επικοινωνεί η Διοίκηση µε τους εργαζόµενους του 
συγκεκριµένου Τµήµατος ή Διεύθυνσης, και το αντίστροφο για τα 
θέµατα που προκύπτουν και τα προβλήµατα προς επίλυση; 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 
14. Πώς δροµολογείται ο προγραµµατισµός και η πρόβλεψη αναγκών 
σε ανθρώπινο Δυναµικό στο παραπάνω Τµήµα ή Διεύθυνση, πως 
και ποιοι συνεργάζονται γι αυτό; 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
 

15. Πώς δροµολογείται η στρατολόγηση προσωπικού στο παραπάνω 
Τµήµα ή Διεύθυνση, πως και ποιοι συνεργάζονται γι αυτό; 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
16. Η στελέχωση των κενών θέσεων ανωτέρων βαθµίδων στο 
παραπάνω Τµήµα ή Διεύθυνση γίνεται (σηµειώστε √ όπου η απάντησή 
σας είναι θετική) 
ύστερα από εσωτερική επιλογή µεταξύ των εργαζοµένων  
ύστερα από επιλογή από την εξωτερική αγορά εργασίας  
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17. Υπάρχει σαφής, ακριβής και ανανεούµενη περιγραφή των 
καθηκόντων των θέσεων του παραπάνω Τµήµατος ή Διεύθυνσης; 
(Παρακαλώ επισυνάψτε αν είναι δυνατόν τις περιγραφές καθηκόντων 
των διαφόρων θέσεων) 
Ναι                                                                      Όχι          
 

18. α. Ποιος και πως αξιολογεί τους υπαλλήλους του παραπάνω 
Τµήµατος ή Διεύθυνσης; (Παρακαλώ επισυνάψτε αν είναι δυνατόν το 
αντίστοιχο έντυπο) 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
β. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησής των και ποια µέθοδος 
ακολουθείται; 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
γ. Γίνεται συζήτηση µεταξύ αξιολογητή και αξιολογούµενου πριν ή 
κατά την διάρκεια της αξιολόγησης για: την κάλυψη στόχων του 
αξιολογούµενου, για τυχόν ανεπάρκειά του σε κάποιον τοµέα, για 
προτάσεις βελτίωσης, για επισηµάνσεις λαθών; 
Ναι                                                                      Όχι          
 

19. α. Το σύστηµα και η δοµή της µεθόδου αξιολόγησης είναι η ίδια για 
όλους τους εργαζοµένους της εταιρείας; 
Ναι                                                                      Όχι          
β. Εφαρµόζεται το ίδιο έντυπο αξιολόγησης για όλους τους 
υπαλλήλους της εταιρείας; 
Ναι                                                                      Όχι          
 

20. α. Εκπαιδεύονται οι τεχνικοί υπάλληλοι από την εταιρεία; 
Ναι                                                                      Όχι          
 
β. Αν ΝΑΙ ποιος κάνει διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και 
πως καθορίζονται οι στόχοι εκπαίδευσης; 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
γ. Σε ποια αντικείµενα έχουν εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια; 
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 



 118 

21. Ποια πολιτική αµοιβών ακολουθείται για την αµοιβή των εργαζοµένων 
του παραπάνω Τµήµατος ή Διεύθυνσης; (σηµειώστε √ όπου η 
απάντησή σας είναι θετική) 
Αµείβονται ανάλογα µε την θέση στην ιεραρχία;--------------------- 
Αµείβονται ανάλογα µε την θέση ευθύνης;----------------------------- 
Αµείβονται ανάλογα µε τα χρόνια που έχουν στην επιχείρηση;--- 
Αµείβονται ανάλογα µε το αντικείµενο µε το οποίο ασχολούνται;- 
Αµείβονται ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα ------------------- 
(πτυχία, σεµινάρια κ.λ.π); 
Αµείβονται ανάλογα µε την βαθµολογία που προκύπτει από το 
σύστηµα αξιολόγησης; (είτε σαν αύξηση µισθού είτε σαν bonus)- 
Με άλλο τρόπο______________________________________ 
 

22. Η αµοιβή των παραπάνω εργαζοµένων βασίζεται σε συλλογική 
σύµβαση; 
Ναι                                                                      Όχι          

 
23. Υπάρχει ευελιξία στους όρους εργασίας των εργαζοµένων του 
παραπάνω Τµήµατος ή Διεύθυνσης; (σηµειώστε √ όπου η απάντησή 
σας είναι θετική) 
Σε σχέση µε το ωράριο εργασίας------------------------------------------- 
Σε σχέση µε την αµοιβή------------------------------------------------------- 
Σε σχέση µε τον τύπο σύµβασης (µόνιµοι υπάλληλοι,  
µερικής απασχόλησης, σύµβαση έργου)---------------------------------- 
Σε σχέση µε το αντικείµενο εργασίας (λειτουργική ευελιξία: 
Όταν οι εργαζόµενοι γνωρίζουν και άλλα αντικείµενα  
πέραν του αντικειµένου µε το οποίο ασχολούνται)--------------------- 
Άλλο _______________________________________________ 

 
24. Θα θέλατε να συµµετάσχετε σε περαιτέρω έρευνα της ερευνήτριας 
επί του ιδίου θέµατος; 
Ναι                                                                      Όχι          
 

25. Μπορείτε να προτείνετε άλλα άτοµα τα οποία θα µπορούσαν να 
βοηθήσουν στην συλλογή στοιχείων για το αντικείµενο της έρευνας; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 

Παρακαλώ συµπληρώστε τα δηµογραφικά σας στοιχεία στο Μέρος 1 

(δίνοντας µία απάντηση για κάθε ερώτηµα). Στο Μέρος 2, τσεκάρετε σε κάθε 

δήλωση το σηµείο που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Το κλειδί της 

κλίµακας που εφαρµόζεται είναι το παρακάτω.  

1 = καθόλου 

2 = πολύ λίγο 

3 = λίγο 

4 = µέτρια 

5 = πολύ 

6 = πάρα πολύ 

7 = απολύτως 

 

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ  

 

ΦΥΛΟ:      Αρσενικό____    Θηλυκό____ 

 

ΗΛΙΚΙΑ: Ως 25 ____ 26-35____36-45____ 46-55____ 56+ ____ 

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:   Λύκειο____   Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ____  

Μεταπτυχιακό____ Διδακτορικό____ 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  ____  
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2. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Ηθική στο χώρο της εργασίας 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε το σεβασµό του επόπτη σας για το 

πρόσωπό σας;  

 

 1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

• Έχετε διαµάχες µε άλλους συναδέλφους; 

 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  

72.  

 

2. Εργασιακό Στρες 

 

• Νοιώθετε µια συνεχή πίεση στην εργασία σας;  

 

 1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε το φόρτο εργασίας σας;. 

 

 1                  2                  3                  4                  5                  6               7 
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3. Συµµετοχή στις αποφάσεις 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε ε το βαθµό στον οποίο συµµετέχετε στην 

εικόνα και τους στόχους της οργάνωσης; 

 

 1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε το βαθµό συµµετοχής σας σε σηµαντικές 

αποφάσεις; 

 

  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε τη δυνατότητά σας να επηρεάσετε τον 

τρόπο που γίνονται συγκεκριµένες εργασίες; 

 

    1                  2                  3                  4                  5                  6                  

7 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε την αυτονοµία και την ευελιξία που σας 

παρέχεται να κάνετε την εργασία σας καλά; 

 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 
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4. Επικοινωνία 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε τη ροή της επικοινωνίας και της 

ενηµέρωσης στην εταιρεία; 

 

  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

5.  Αξιοποίηση δεξιοτήτων - Εξέλιξη  

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε το βαθµό στον οποίο αξιοποιούνται οι 

δεξιότητές σας;  

 

  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε τις ευκαιρίες για επαγγελµατική ανάπτυξη 

που είναι διαθέσιµες σε σας;  

 1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από το βαθµό στον οποίο οι προσπάθειές 

σας εκτιµούνται;  

 

  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 
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6. Υλική Ικανοποίηση – Αµοιβές 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε τις παροχές που σας προσφέρονται από 

την εταιρεία γενικά (άδεια, κάλυψη κ.τ.λ.);  

 

  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

• Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε τα επίπεδα αµοιβής σας; 

 

  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

 


