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Εισαγωγή 

 

Οι άνθρωποι είναι το σηµαντικότερο κεφάλαιο µιας Επιχείρησης. Η 

προσέλκυση, αξιολόγηση και επιλογή ικανού και κατάλληλου προσωπικού και τα 

γενικότερα θέµατα που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, 

συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, στην ευελιξία σε ένα 

µεταλλασσόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον και προλαµβάνουν µελλοντικές 

δυσκολίες προσαρµογής στις νέες συνθήκες.  

 
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η κύρια αποστολή του Τοµέα ∆ιαχείρισης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι η ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών διαχείρισης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού.  

 
Ιστορικά η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού αναπτύχθηκε το δεύτερο µισό 

του 19
ου 

αιώνα βασιζόµενη κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόµενων.  

σε πρώτο στάδιο βασίστηκε σε έναν απλό οδηγό για την βελτίωση των δυσµενών για 

εκείνη την εποχή συνθηκών εργασίας. Σε δεύτερο στάδιο µε την βιοµηχανική 

ανάπτυξη σε Ευρώπη και Αµερική δόθηκε έµφαση στις σχέσεις εργοδότη 

εργαζόµενου και έγινε απαραίτητη η σύσταση και ανάπτυξη τµήµατος διοίκησης 

προσωπικού. Σε τρίτο στάδιο λόγω της αλµατώδους εξέλιξης σε όλους τους τοµείς η 

διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού ενσωµατώνοντας και τις αρµοδιότητες της 

διοίκησης προσωπικού αναπτύχθηκε και αναµείχθηκε στους περισσότερους τοµείς 

µιας επιχείρησης από την στελέχωση και εκπαίδευση µέχρι τον εργασιακό σχεδιασµό, 

την αξιολόγηση και τη χάραξη στρατηγικής(www.econ.uoi.gr).  

 
Οι πιέσεις που οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που λειτουργούν σήµερα απαιτούν ριζική αναθεώρηση των 

παραδοσιακών τρόπων διοίκησής τους. Οι πιέσεις αυτές αφορούν την 

παγκοσµιοποίηση του ανταγωνισµού και των πολυεθνικών συµµαχιών που 

αναπτύσσονται, τη σταδιακά µειούµενη καταναλωτική ζήτηση, τη διαφοροποίηση 

των αγορών εργασίας, τις πολιτικές ανακατατάξεις και απαιτούν αλλαγή 

επιχειρησιακής στρατηγικής..   
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            Σύµφωνα µε όσα αναφέρει στο βιβλίο της «Εργασία, τεχνολογία και φύλο 

στην Ελληνική βιοµηχανία» η Λήδα Παπαστεφανακάκη, η ανάγκη για 

αποτελεσµατικότερη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων προκύπτει από δύο βασικές 

αιτίες: το υψηλό εργασιακό κόστος και τις πραγµατοποιούµενες αλλαγές στο 

περιβάλλον. Στη νέα αυτή πραγµατικότητα, που διαµορφώνεται, το ανθρώπινο 

δυναµικό µιας επιχείρησης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, ενώ υποστηρίζεται ότι η 

αποτελεσµατική διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού µπορεί να προσδώσει στην 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Είναι οι άνθρωποι που θα προβλέψουν, θα 

εκτιµήσουν, θα οργανώσουν και θα υλοποιήσουν τη νέα στρατηγική κατευθυνόµενοι 

από µια συγκεκριµένη φιλοσοφία( Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001). Άρα η διοίκηση των 

ανθρώπινων πόρων µιας επιχείρηση έχει την ίδια, αν όχι περισσότερη, λόγω της 

φύσης της, αξία µε τις άλλες λειτουργίες διοίκησης και η άσκησή της απαιτεί τις 

γνώσεις ειδικών επαγγελµατιών. Οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα µιας αξιοπρεπούς 

µεταχείρισης σε έναν εργασιακό χώρο, όπου σχεδιάζουν την επαγγελµατική τους 

καριέρα και ικανοποιούν τις ανάγκες τους στα πλαίσια αποτελεσµατικής διοίκησης 

και αµοιβαίου σεβασµού µε στόχο τη συµβολή στην αλλαγή στρατηγικής όπως αυτή 

διαµορφώνεται στα πλαίσια της νέας πραγµατικότητας. Για το σκοπό αυτό 

διαµορφώνεται η βασική φιλοσοφία στην οποία θα βασιστεί η διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας τρεις είναι οι βασικοί υποκλάδοι, αν 

πάρουµε ως κριτήριο την απασχόληση: α) τα βαµβακερά νήµατα και υφάσµατα, β) τα 

µάλλινα νήµατα και υφάσµατα και γ) η πλεκτική. Η κλωστική ή νηµατουργία, 

δηλαδή το σύνολο των εργασιών για την κατασκευή συνεχόµενων κλωστών, είναι 

ένας από τους βασικότερους κλάδους της υφαντουργικής βιοµηχανίας. Το ινώδες 

υλικό αφού υποβάλλεται σε αρκετές διαδοχικές κατεργασίες (διαχωρισµός, 

καθαρισµός, λανάρισµα) µετατρέπεται σε διαµορφωµένο προϊόν (κλωστή). Ανάλογα 

µε το είδος των ινών διακρίνουµε κλωστική βαµβακιού µαλλιού λιναριού, µεταξιού 

κ.λπ. και οι κλάδοι ονοµάζονται αντίστοιχα βαµβακονηµατουργία, εριουργία, 

λινονηµατουργία, µεταξονηµατουργία. Για την κλωστική των διαφόρων ινών 

χρησιµοποιούνται µηχανές διαφόρων τύπων και τεχνολογικές επεξεργασίες ανάλογα 

µε τις ιδιότητες των ινών (Κάτσος, Ιωάννου, 1986). 
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Οι κλωστικές µηχανές περιοδικής λειτουργίας έχουν αντικατασταθεί, σήµερα, 

από τις συνεχούς λειτουργίας όπου και οι τρεις εργασίες (τέντωµα, στρίψιµο και 

περιτύλιξη) γίνονται ταυτόχρονα. Οι µηχανές αυτές κατασκευάζονται δίπλευρες 

(εξαρτήµατα τάνυσης και αδράχτια) και ανάµεσά τους περνάει το νήµα. Η κάθε 

µηχανή έχει 200 - 1000 αδράχτια (αγκιστροειδή, δακτυλιοειδή, φυγοκεντρικά, 

επικαλυµµένα). Οι πιο παραγωγικές είναι εκείνες µε δακτυλιοειδή αδράχτια. Μια 

εργάτρια εξυπηρετεί 200 - 3.000 αδράχτια που το καθένα κατασκευάζει 8 - 25 µ. 

κλωστής( Κάτσος, Ιωάννου, 1986).  

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας από το 19ο αιώνα κατείχε την πρώτη θέση 

µεταξύ των βιοµηχανικών κλάδων( Χατζής, 2006). Η οικονοµική σηµασία 

συνίσταται στο µεγάλο όγκο (σε αξία) των παραγόµενων και διακινούµενων πρώτων 

υλών στον τεράστιο αριθµό των εργαζοµένων που φτάνουν στα 15 - 17 εκατοµµύρια 

άτοµα. Αντιπροσωπεύει το πρώτο στάδιο εκβιοµηχάνισης των σηµερινών 

αναπτυγµένων χωρών. Μέχρι τον Α' Παγκόσµιο πόλεµο, το παγκόσµιο κέντρο ήταν 

στην Ευρώπη και η Αγγλία κατείχε την πρώτη θέση. Η ανάπτυξη στην Ευρώπη 

στηρίχτηκε στο αποικιοκρατικό σύστηµα αυτών των Ευρωπαϊκών χωρών, που 

προµηθεύονταν πρώτες ύλες από τις αποικίες τους. Οι εξαγωγές 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αυτών των χωρών κατά το 19ο αιώνα 

αντιπροσώπευαν το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών των βιοµηχανικών χωρών. 

Μετά τον Α' Παγκόσµιο πόλεµο, το στάδιο αυτό άρχισαν να το περνούν οι χώρες της 

Ασίας, σα βάση οικονοµικής ανάπτυξης( Παπαστεφανάκη, 2009). 

Μετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο άλλαξε εντελώς η διάρθρωση της ευρωπαϊκής 

και παγκόσµιας βιοµηχανίας, και η κλωστοϋφαντουργία διατήρησε στην Ευρώπη 

µικρότερο ρόλο αλλά µε πολύ αναπτυγµένη τεχνολογία εισάγοντας πρώτες ύλες και 

εξάγοντας έτοιµα προϊόντα ή διατηρώντας την παντοδυναµία στην κατασκευή 

τεχνητών υλών. Σήµερα έχει µετατοπιστεί το βάρος και σε άλλες περιοχές του 

κόσµου (Αµερική, Ασία).  Πολλές υποανάπτυκτες και αναπτυσσόµενες χώρες 

εξάγουν υφαντουργικά προϊόντα και στις βιοµηχανικές χώρες (Παπαστεφανάκη, 

2009). 

 



 7 

Σήµερα το επίπεδο ανάπτυξης µιας χώρας συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα µε 

τη συµµετοχή της κλωστοϋφαντουργίας στη βιοµηχανική παραγωγή. Ο λόγος είναι 

ότι κατά κανόνα όλες οι χώρες αρχίζουν την εκβιοµηχάνιση τους από καταναλωτικά 

αγαθά και ιδίως από την παραγωγή νηµάτων, υφασµάτων και ενδυµάτων.  

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η αναφορά στις βασικές 

έννοιες της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και πως µπορεί ένα οργανωµένο τµήµα 

∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων να βοηθήσει στην οργάνωση µιας επιχείρησης που 

δραστηριοποιείται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας.  Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναπτύσσεται η επιστήµη της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, οι µέθοδοι και οι 

πρακτικές που χρησιµοποιούνται. Στο δεύτερο αναλύεται  ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας για να κατανοήσουµε καλύτερα τις ιδιαιτερότητες του.  Στο 

τρίτο κεφάλαιο επιχειρούµε να  προσαρµόσουµε τις αρχές της διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων στην οργάνωση µιας  κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 

1.1 Ιστορική εξέλιξη 

 

Η διοίκηση είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης ή βελτίωσης της επιλογής και 

πραγµατοποίησης των στόχων µέσα από ένα πολύ-επίπεδο ιεραρχικά διαταγµένο 

σύστηµα επικοινωνίας που καθορίζει τις δραστηριότητες των εργαζοµένων.  

 
∆εν είναι εύκολο να δοθεί ένας ορισµός για τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων 

καθότι στη βιβλιογραφία παρατηρούνται αξιοσηµείωτες αποκλείσεις και 

διαφοροποιήσεις. Για της ανάγκες της παρούσας εργασίας θα θεωρήσουµε ως 

∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων την επιστήµη , η οποία µελετά το προσωπικό όχι ως 

παράγοντα –συντελεστή που προκαλεί κόστος αλλά ως περιουσιακό στοιχείο στο 

οποίο κάθε επιχείρηση- οργανισµός οφείλει να επενδύει( Τερζίδης- Τζωρτζάκης, 

2004). Σύµφωνα µε την Ξηροτύρη- Κουφίδου ο όρος «∆ιοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων» σηµατοδοτεί µια προσπάθεια συστηµατικής και µακροχρόνιας 

αντιµετώπισης του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού µιας οργάνωσης, το οποίο 

αντιµετωπίζεται ως «πόρος». 

 
Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, άρχισε να οργανώνεται ως επιστήµη µόλις 

στις αρχές του εικοστού αιώνα.(Μοντάνα, 1993). Στην περίοδο 1900- 1940 

παρατηρήθηκε ανάπτυξη µεγάλων οργανισµών, τύπου εργοστασίων, και των 

προγραµµάτων προσωπικού τους, η θέσπιση πολλών βασικών νόµων, και η εµφάνιση 

κοινωνικών αρχών για τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων. Οι πρώτες εργασίες που 

ήγειραν αξιώσεις επιστηµονικής αυστηρότητας και ακρίβειας ήταν οι µελέτες του 

Frederic Taylor (1911) στην Αµερική και του Henri Fayol (1918) στη Γαλλια. Ο 

Taylor, ιδρυτής του «Επιστηµονικού Μάνατζµεντ»  ήταν ένας από τους 

φανατικότερους υπερασπιστές της ευθύνης των στελεχών να προγραµµατίζουν και 

της ευθύνης των εργαζοµένων να εκτελούν την εργασία τους(Μοντάνα, 1993). 

Πίστευε ότι ο βασικός σκοπός της διοίκησης πρέπει να είναι η εξασφάλιση της 

«µέγιστης ευηµερίας» τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόµενου( Ξηροτύρη- 
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Κουφίδου, 2001).  Επίσης, εισήγαγε µεθόδους όπως οι µελέτες χρόνου ,και κινήσεων,  

τα κίνητρα αµοιβών και οι τεχνικές µέτρησης της αποτελεσµατικότητας. Στο έργο του 

«Αρχές της επιστηµονικής διοίκησης» περιέγραψε τις µετρήσεις χρόνου-κίνησης που 

τον οδήγησαν στο σχεδιασµό της άριστης γραµµής παραγωγής. Οι προτάσεις του 

οδήγησαν σε µείωση του χρόνου για την εκτέλεση µιας εργασίας, γεγονός που 

απέφερε οφέλη τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους εργαζοµένους. Από τους 

θεµελιωτές, επίσης, της Επιστηµονικής ∆ιοίκησης, ο Luther Gulick διατύπωσε λίγα 

χρόνια αργότερα τον ορισµό των λειτουργιών του µάνατζεµεντ που αποδείχθηκε ο 

πιο ανθεκτικός στο χρόνο και αποτέλεσε τη βάση πολλών παραλλαγών: σχεδιασµός, 

οργάνωση, στελέχωση, παροχή κατεύθυνσης στους υπαλλήλους, συντονισµός, 

αναφορά και προϋπολογισµός(Φαναριώτης, 1990). Ο Νοµπελίστας Herbert Simon 

(1949) αµφισβήτησε την επιστηµονικότητα της σχολής της Επιστηµονικής ∆ιοίκησης 

και έθεσε τις προδιαγραφές µιας πιο αυστηρής προσέγγισης : θα έπρεπε πρώτα να 

αναπτυχθεί ένα σύνολο εννοιών που επιτρέπουν την επιστηµονική περιγραφή των 

διοικητικών καταστάσεων, δηλαδή εννοιών που ανταποκρίνονται σε εµπειρικά 

παρατηρήσιµα γεγονότα ή καταστάσεις. Στη συνέχεια θα έπρεπε να εντοπιστούν οι 

παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο αποτελεσµατικότητας της οργάνωσης. Τέλος 

µε τη βοήθεια της µεθοδολογίας των θετικών επιστηµών, δηλαδή µε την έρευνα και 

τον πειραµατισµό, οι ∆ιοικητικοί Επιστήµονες θα µπορούσαν να σταθµίσουν τη 

βαρύτητα του κάθε παράγοντα και να καταλήξουν στις βέλτιστες οργανωτικές 

ρυθµίσεις( Χατζηπαντελής, 1990). O Simon ήταν ένας από βασικούς εκφραστές του 

θετικισµού , που άνθισε κατά την αισιόδοξη µεταπολεµική περίοδο . Η 

καταλληλότητα της θετικής µεθόδου για τις κοινωνικές επιστήµες, ωστόσο, δέχθηκε 

πολλές αµφισβητήσεις. Αυτό που κυρίως αµφισβητήθηκε είναι η δυνατότητα 

ουδέτερης ( απαλλαγµένης από αξιολογικές κρίσεις ή ιδεολογικές τοποθετήσεις ) 

περιγραφής των κοινωνικών φαινοµένων. Ακόµη, η ίδια η δυνατότητα να γίνουν 

ακριβείς µετρήσεις των παραµέτρων των κοινωνικών φαινοµένων θεωρήθηκε 

ουτοπία(Μπουραντάς, 2009). 
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1.2 Εισαγωγικά στοιχεία στη ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

 

Οι επιχειρήσεις και γενικά οι κάθε είδους οργανισµοί στελεχώνονται και 

διοικούνται από ανθρώπους. Κατ' επέκταση, οι εργαζόµενοι αποτελούν τον πιο 

καθοριστικό συντελεστή παραγωγής, για να λειτουργήσει και επιτύχει τους στόχους 

της µια επιχείρηση. Κανείς από τους υπόλοιπους παραγωγικούς συντελεστές δε 

µπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς τον άνθρωπο, η συµµετοχή του οποίου θεµελιώνεται, 

είτε µέσω της καταβολής της µυϊκής του δύναµης είτε µέσω της χρήσης της διάνοιας 

του. 

  

            H διοίκηση των εργαζοµένων, στο ιδιαίτερο εργασιακό και κοινωνικό 

περιβάλλον της κάθε επιχείρησης, είναι έργο δύσκολο, πολύπτυχο και απαιτεί γνώση 

και τέχνη, από όσους είναι υπεύθυνοι για την αξιοποίηση τους είτε αυτοί αποτελούν 

τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων είτε είναι τα γραµµικά (κυρίως) αλλά και 

επιτελικά στελέχη( Χυτήρης, 2001). 

 
Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων  είναι o κλάδος του management που 

ασχολείται µε τον ανθρώπινο παράγοντα σε µια επιχείρηση.  Η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί µε τέτοιο τρόπο τους εργαζοµένους ώστε να αποκοµίζει το µεγαλύτερο 

δυνατό όφελος από τις ικανότητες τους, ενώ οι εργαζόµενοι ανταµείβονται τόσο 

υλικά, όσο και ψυχολογικά για τις επιδόσεις τους.  Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων 

περιλαµβάνει τις τυπικές λειτουργίες προσωπικού, όπως πρόσληψη, επιλογή, 

αποζηµίωση, ανάπτυξη, έρευνα και έλεγχο και αποχώρηση. Επίσης µπορεί να 

συµπεριλαµβάνει προγράµµατα επίβλεψης Ενεργητικής δράσης, Ίσων ευκαιριών 

Απασχόλησης, Ασφάλειας, Επαγγελµατικής υγείας και Αξιολόγησης της απόδοσης( 

Μοντάνα, Τσάρνοβ, 1993).   

 

Η ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ειδικεύεται στη διαχείριση των εργαζοµένων 

δίνοντας σηµασία στα ακόλουθα: 

 

• Οι εργαζόµενοι πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη συνεχούς 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 
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• Οι πρακτικές της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να εναρµονισµένες 

µε την επιχειρησιακή στρατηγική 

• Τα στελέχη ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να βοηθούν την ανώτατη 

διεύθυνση να καλύπτει στόχους τόσο αποτελεσµατικότητας όσο και 

κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 

               Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ως ∆ιοίκηση ανθρώπινων Πόρων 

εννοείται ένα σύνολο ενεργειών, στρατηγικών( π.χ. προγραµµατισµός ανθρώπινων 

πόρων, σχεδιασµός συστηµάτων αµοιβής,) και λειτουργιών( π.χ. επιλογή υποψηφίων, 

εκπαίδευση) που πρέπει να γίνουν για να µπορεί η επιχείρηση να αποκτήσει, 

διατηρήσει και αξιοποιήσει ικανούς εργαζοµένους που θα εκτελούν επιτυχώς και µε 

παραγωγικό τρόπο το έργο τους. 

 

 
1.3 Στόχοι του τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων 

 

              Στόχος του Τµήµατος ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού και είναι η 

εφαρµογή µέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσµατική διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναµικού. Οι στόχοι εξειδικεύονται και διαφοροποιούνται από επιχείρηση σε 

επιχείρηση . Οι βασικοί στόχοι που αποτελούν κοινή συντεταγµένη για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις είναι οι εξής(Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001, Μουζά- 

Λαζαρίδη, 2006): 

 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας 

• Η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  

• Η παροχή αγαθών υψηλής ποιότητας  

• Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 

• Εργασιακή Ικανοποίηση και ανάπτυξη Προσωπικού 

• Επίτευξη Επιχειρησιακών Στόχων  

• Ευελιξία εργατικού δυναµικού 

• Η βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω :  
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 Για την επίτευξη αυτών των στόχων το τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων  Πόρων 

µεριµνά για τα εξής: 

 

• Για την επικοινωνία µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων (επικοινωνιακή 

πολιτική)  

• Για τους ορούς πρόσληψης,  

• Για τις απαιτήσεις εργασίας 

• Για  τη διερεύνηση των πολιτικών µισθοδοσίας  

 

• Την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων επιβράβευσης του προσωπικού  

• Την ενηµέρωση και παρακολούθηση αρχείων προσωπικού . 

• Την εκπαίδευση και συνεχή εναρµόνιση των στελεχών του τµήµατος 

ανθρώπινου δυναµικού  

• Την προσπάθεια επίτευξης αποτελεσµατικότητας και δικαιοσύνης γιατί 

κανένα δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς το άλλο. 

 

 
 

1.4 Βασικές αρµοδιότητες του τµήµατος Ανθρώπινων Πόρων 

 

Προκειµένου να εξυπηρετήσει του ανωτέρω σκοπούς και στόχους το τµήµα 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων καλείται να σχεδιάσει και να ακολουθήσει µια 

συγκεκριµένη στρατηγική. 

Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων πόρων καλύπτει τους παρακάτω λειτουργικούς τοµείς( 

Χατζηπαντελής, Μπουραντάς, Ξηροτύρη-Κουφίδου, Μούζα-Λαζαρίδη): 

 

1. Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού 

 

Ο προγραµµατισµός λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλον µέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται µια επιχείρηση και ενσωµατώνοντας το όραµα και τους στόχους 

της επικεντρώνεται στην πρόβλεψη των µελλοντικών αναγκών µια επιχείρησης. Ο 

προγραµµατισµός προϋποθέτει την καταγραφή των ειδικοτήτων και των γνώσεων του 

προσωπικού, της απόδοσης τους καθώς και τη διερεύνηση της αγοράς εργασίας.  
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2. Στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού 

 

Η επιλογή είναι η διαδικασίας εξέτασης και συνέντευξης των υποψηφίων για µια 

θέση εργασίας και περιλαµβάνει και την απόφαση πρόσληψης. υπάρχουν πολλοί 

τρόποι εφαρµογής αυτής της διαδικασίας, ανάλογα µε τη φύση της εργασίας.  

 

3. Εκπαίδευση και αναβάθµιση δεξιοτήτων των εργαζοµένων 

 

Σε πρώτο στάδιο γίνεται η διάγνωση και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε 

συνδυασµό µε τους στόχους της επιχείρησης .Ακολουθούν τα εξής στάδια: 

• Καθορισµός των στόχων της εκπαίδευσης  

• ∆ιερεύνηση και επιλογή µεθόδων εκπαίδευσης  

• Επιλογή εκπαιδευοµένων και εκπαιδευτών  

• Σχεδιασµός και συντονισµός και αποτίµηση εκπαιδευτικής διαδικασίας  

• Σύνταξη του σχετικού προϋπολογισµού  

 

 

4. Αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζοµένων 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι η διαδικασία εκείνη που υπολογίζει σε τι ποσοστό 

ο κάθε εργαζόµενος έχει συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η 

επιχείρηση στην οποία εργάζεται, εκτελώντας το έργο που του έχει ανατεθεί µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ο σχεδιασµός των µεθόδων και των διαδικασιών που 

θα εφαρµοστούν για την αξιολόγηση της προστιθέµενης αξίας που δηµιουργείται από 

το ανθρώπινο δυναµικό.  

 

5. Πολιτική µισθοδοσίας 

 

Μ ε βάση τις δυνατότητες µιας επιχείρησης και τις υφιστάµενες συνθήκες στην αγορά 

εργασίας, καθώς και της σχετικής νοµοθεσίας, θα πρέπει να γίνει σχεδιασµός µιας 

αντικειµενικής και δίκαιης πολιτικής αµοιβών, κινήτρων και παροχών έτσι ώστε να 

ικανοποιούν τους εργαζοµένους µε απώτερο σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας 

και της παραγωγικότητας. 
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6. Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 

 

Τα θέµατα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στους βιοµηχανικούς κλάδους. Οι 

ενέργειες της ∆ιοίκησης ανθρώπινων πόρων συνοψίζονται στα εξής: 

• Ενηµέρωση των εργαζοµένων για πιθανούς κινδύνους  

• Οργάνωση της διαδικασίας εκπαίδευσης για την προστασία από ατυχήµατα  

• ∆ιερεύνηση των αναγκών της επιχείρησης για προγράµµατα προστασίας  

• Ανάδραση µέσα από τη συστηµατική µελέτη της στάσης των εργαζοµένων  

• Εισηγήσεις για προγράµµατα βελτίωσης της ποιότητας στον εργασιακό χώρο  

 

7. Εργασιακές σχέσεις 

 

Με την ανάπτυξη του συνδικαλισµού και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, 

δηµιουργήθηκε ένας αριθµός «κανόνων»  που καθορίζουν µερικές παραµέτρους στον 

τρόπο διοίκησης των ανθρώπινων πόρων. 

Οι δράσεις της επιχείρησης µέσα σε αυτά τα πλαίσια συνίστανται στα εξής: 

• ∆ιαπραγµάτευση της συλλογικής σύµβασης και εφαρµογή της σε καθηµερινή 

βάση  

• Χειρισµός των παράπονων του προσωπικού και επιβολή πειθαρχίας  

• Χειρισµός των απολύσεων, προαγωγών και µεταθέσεων  

• Επαφή και συνεργασία µε τα σωµατεία των εργαζόµενων  

 

Οι παραπάνω λειτουργίες έχουν ως στόχο την αναβάθµιση της επιχειρησιακής 

αποτελεσµατικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων.  

 

 

1.5 Θέµατα που περιλαµβάνει η σύγχρονη  ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µια σειρά πολύ σύνθετων 

ζητηµάτων, δεδοµένου ότι η παγκοσµιοποίηση, οι δηµογραφικές µετατοπίσεις, η 

οικονοµική αστάθεια και οι τρέχουσες ανταγωνιστικές πιέσεις δηµιουργούν ένα 

σύνολο αλλαγών, προκλήσεων και ευκαιριών.  
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Για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιχειρηµατικές απαιτήσεις η διοίκηση 

ανθρωπίνων πόρων, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι στη χάραξη πολιτικής και 

στρατηγικού σχεδιασµού σε µια επιχείρηση και (www.logistics.tuc.gr): 

 

• Επιδρά στην κουλτούρα της επιχείρησης  

• ∆ίνει έµφαση στη συµµετοχή σε οµαδικές αποφάσεις  

• Καθορίζει τους στόχους, τους προϋπολογισµούς και τα πλαίσια δράσης  

• Επιλεγεί τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

• Επικεντρώνει την πολιτική της περισσότερο στον εργαζόµενο ως άτοµο  

• Προωθεί την αφοσίωση των εργαζοµένων και την εκπλήρωση στόχων  

• ∆ιασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας  

• Αναπτύσσει τις ικανότητες και δεξιότητες των εργαζοµένων  

• Προωθεί διαφορετικούς τύπους συµβάσεων (έργου, µερικής απασχόλησης 

κ.λ.π.)  

• Καταρτίζει προγράµµατα εργασίας όπως ελαστικό ωράριο, βάρδιες κ.α.  

 

 

Οι αλλαγές που συντελούνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις επικεντρώνονται στα 

παρακάτω σηµεία: 

 

• Στη µείωση κόστους. 

• Στην ευελιξία του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Στην εισαγωγή, επεξεργασία και υλοποίηση νέων µεθόδων εργασίας και 

διοίκησης, µε συµµετοχή και υποκίνηση των εργαζοµένων. 

• Στην ευελιξία τους, µε αποτέλεσµα να µειώνουν τα ιεραρχικά τους επίπεδα. 

• Στην εισαγωγή θεσµών µερικής απασχόλησης (part-time) και outsourcing. 

 

Μπροστά σ' αυτές τις εξελίξεις η ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων υφίσταται 

βαθιές αλλαγές από τότε που πρωτοεµφανίστηκε. Πράγµατι, αναφορικά µε τον τοµέα 

των Ανθρώπινων Πόρων, µπορούµε να υπογραµµίσουµε τη σοβαρή µετακίνηση και 

µετατόπιση της όλης δοµής του. Για πολλά, πολλά χρόνια, στόχος του τοµέα αυτού 

ήταν η «διοίκηση και διευθέτηση των όρων εργασίας», ενώ τώρα εστιάζει σε µια 

άλλη επιχειρηµατική αντίληψη. 
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Η ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού σήµερα ασχολείται µε τη συστηµατική 

αντιµετώπιση των ανθρώπινων πόρων µιας επιχείρησης επιδιώκοντας τον σχεδιασµό 

των δραστηριοτήτων για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.  

 

• Η ∆ιοίκηση πρέπει να συνειδητοποιήσει το σηµαντικό ρόλο της ∆ιοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων. 

• Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων να προσαρµοστεί και να εξυπηρετήσει τους 

στόχους της επιχείρησης. 

• Η ∆ιοίκηση ανθρώπινων πόρων να σχεδιάσει νέες µεθόδους αξιολόγησης της 

επίδοσης, ώστε να υποκινούν τους εργαζοµένους, να δίνουν στη ∆ιοίκηση 

σαφή εικόνα της προσφερόµενης εργασίας. 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί έχουν στρέψει σήµερα το ενδιαφέρον τους 

περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Έχει γίνει δηλαδή 

αντιληπτό ότι οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά σε κάθε 

επιχείρηση(Τερζίδης 2004).  

 

 

1.6 Εκπαίδευση των ανθρώπινων πόρων 

 

Η εκπαίδευση µε την ευρεία έννοια περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες 

που έχουν σκοπό την επίδραση µε συγκεκριµένο τρόπο στη σκέψη και στο 

χαρακτήρα του ατόµου. Από τεχνικής πλευράς, µε τη διαδικασία της εκπαίδευσης 

αποκτώνται συγκεκριµένες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και αξίες. Η εκπαίδευση 

γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση 

εργασιών, πρακτική εξάσκηση και τα λοιπά), σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα 

και είναι οριοθετηµένη χρονικά( Ζαβλάνος, 2002). 

 

Η εκπαίδευση στα πλαίσια µιας επιχείρησης είναι η διαδικασία µάθησης που 

αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζοµένων. Πρόκειται για µια 

προγραµµατισµένη διαδικασία η οποία σκοπεύει στην απόκτηση και βελτίωση των 

γνώσεων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και επαγγελµατικών δεξιοτήτων και στην 

τροποποίηση της στάσης και της συµπεριφοράς των εργαζοµένων. Ο σκοπός της στο 
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εργασιακό περιβάλλον, είναι να βελτιώσει την απόδοση των εργαζοµένων ώστε να 

ικανοποιήσει τις τρέχουσες και µελλοντικές ανάγκες του οργανισµού για ανθρώπινο 

δυναµικό( Παπαλεξανδρή, Μπουραντάς, 2003). 

 

Θεµελιώδης στόχος της εκπαίδευσης είναι να βοηθάει την επιχείρηση να 

επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους, προσθέτοντας αξία στην εργασία των 

ανθρώπων που απασχολεί. Εκπαίδευση σηµαίνει επένδυση στους ανθρώπους ώστε να 

αποδίδουν καλύτερα και να κάνουν καλύτερη χρήση των φυσικών τους ικανοτήτων. 

Στόχοι της εκπαίδευσης µπορεί να είναι οι εξής( Παπαλεξανδρή- Μπουραντάς, 2003): 

 

• Ανάπτυξη των υπαρχουσών επαγγελµατικών δεξιοτήτων των εργαζοµένων 

ούτως ώστε να βελτιωθεί η απόδοση τους στα καθήκοντα τους. 

• Ανάπτυξη διαφορετικών η νέων επαγγελµατικών δεξιοτήτων στους 

εργαζόµενους ώστε να µπορέσουν να αναλάβουν νέα καθήκοντα και να 

ικανοποιηθούν οι µελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης όσο το δυνατόν 

καλύτερα από τους υπάρχοντες εργαζοµένους. 

• Μείωση του χρόνου µάθησης και προσαρµογής κατά την ανάληψη νέας θέσης 

εργασίας, µετάθεσης η προαγωγής. 

 

Οι τοµείς οι οποίοι µε την εκπαίδευση µπορούν να βελτιωθούν ανάλογα µε τα 

ήδη υπάρχοντα έµφυτα ή επίκτητα προσόντα κάθε στελέχους είναι οι ακόλουθοι( 

Χατζηπαντελής, 1998, Παπαλεξανδρή- Μπουραντάς, 2003): 

 

• Γνώσεις (Knowledge) :Οι γνώσεις αποτελούνται από ένα απόθεµα 

παρατηρήσεων, γεγονότων και πληροφοριών, το οποίο αφορά στην εκάστοτε 

θέση εργασίας, τις διαδικασίες, τα πρόσωπα και τα τυπικά καθήκοντα που την 

αφορούν. 

• Ικανότητες (Skills): Οι ικανότητες αναφέρονται στις ικανότητες µε τις οποίες 

γίνονται ορισµένες ενέργειες. Ο όρος ικανότητες συµπεριλαµβάνει το σύνολο 

των επαγγελµατικών χαρακτηριστικών, γνώσεων και ικανοτήτων που 

απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση µιας εργασίας. Η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων περιλαµβάνει τη βελτίωση των διανοητικών και διαπροσωπικών 

ικανοτήτων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της δράσης του 
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υπαλλήλου, όπως π.χ. η ικανότητα ανάλυσης προβληµάτων, λήψης 

αποφάσεων, χειρισµού προβληµάτων, διαπροσωπικής επικοινωνίας.  

• Στάσεις (Attitudes): Αυτές περιλαµβάνουν την προδιάθεση του ατόµου που 

δρα η να αντιδρά µε ένα συγκεκριµένο και προβλεπόµενο τρόπο. Η αλλαγή 

στις στάσεις συνήθως οδηγεί και σε τροποποίηση της συµπεριφοράς και 

αποβλέπει στο να γίνει αποτελεσµατικότερος ο τρόπος µε τον οποίο οι 

εργαζόµενοι ανταποκρίνονται σε µια ποικιλία παραγόντων του 

περιβάλλοντος. Οι στάσεις έναντι των άλλων, η ανοχή των πολιτιστικών 

διαφορών, η εµπιστοσύνη του εαυτού µας και η επιθυµία ανάληψης ευθυνών 

και κινδύνων αποτελούν ορισµένα παραδείγµατα στάσεων που επιδιώκεται να 

ενισχυθούν µε συγκεκριµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα και που οδηγούν και 

στις ανάλογες επιθυµητές συµπεριφορές. 

• Επαγγελµατικές δεξιότητες (Competencies): Μπορεί να θεωρηθεί ότι 

επαγγελµατικές δεξιότητες περιλαµβάνουν το σύνολο των επαγγελµατικών 

προσωπικών χαρακτηριστικών, γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων που 

απαιτούνται προκειµένου ένας εργαζόµενος να εκτελέσει σωστά την δουλειά 

του. Έτσι πολλές επιχειρήσεις εφαρµόζουν εκπαίδευση ειδικευµένη στις 

απαιτούµενες επαγγελµατικές δεξιότητες κάθε θέσης, την αποκαλουµένη 

competency-based training. 

 

Η σηµασία της εκπαίδευσης για µια επιχείρηση είναι εµφανής. Για το λόγο 

αυτό η εκπαίδευση αποτελεί µέρος και βασική αποστολή του σύγχρονου 

management. Κάθε ένας ο οποίος διοικεί πραγµατικά, χρησιµοποιεί την εκπαίδευση 

για να βοηθηθεί ώστε να διοικεί αποτελεσµατικά. Από την πλευρά αυτή η ευθύνη της 

εκπαίδευσης είναι ατοµική και συλλογική µε την έννοια ότι αφορά τόσο τη διοίκηση 

στο σύνολο της όσο και κάθε ένα προϊστάµενο χωριστά, τα δε πλεονεκτήµατα που 

προκύπτουν από την εκπαίδευση αντανακλούν τόσο στους προϊστάµενους χωριστά, 

όσο και στη διοίκηση στο σύνολο της. Με τα δεδοµένα αυτά η εκπαίδευση( 

Μπουραντάς, 2002): 

 

Α. ∆ίνει τη δυνατότητα στα διευθυντικά στελέχη να βελτιώσουν τα σχέδια τους και 

ταυτόχρονα να ελέγξουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τα ηγετικά τους 

προσόντα. Στην πράξη αυτό µεταφράζεται µε τη δυνατότητα: 
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• να προβαίνουν στην κατάρτιση αποτελεσµατικών σχεδίων και προγραµµάτων 

• να διατηρούν τα κατάλληλα ποιοτικά standards 

• να δηµιουργούν µια ικανοποιητική οργανωτική διάρθρωση 

• να µεταβιβάζουν εξουσίες και αρµοδιότητες  

• να ενθαρρύνουν τους εργαζόµενους που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία 

τους να επωφεληθούν από ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης 

 

Β. Περιορίζει την ευθύνη άσκησης εποπτείας.  

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι εξαφανίζει την ανάγκη για την άσκηση 

εποικοδοµητικής εποπτείας, αλλά ότι περιορίζει την ανάγκη για άσκηση συνεχούς και 

λεπτοµερειακής εποπτείας. Ένας άρτια καταρτισµένος υπάλληλος γραφείου, έχει 

αρκετή αυτοπεποίθηση στην εργασία του διότι γνωρίζει ακριβώς τι να κάνει και πως 

το κάνει. Οι έµπειροι υπάλληλοι δεν χρειάζεται να αφιερώνουν πολύ χρόνο για την 

κατάρτιση των νεοπροσληφθέντων και έτσι αφοσιώνονται στην κανονική τους 

εργασία( Παλιοκρασσάς, 1990). 

 

Γ. Παρέχει τη δυνατότητα προτυποποίησης της εργασίας. 

Η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό να χρησιµοποιεί τις καλύτερες 

µεθόδους διεξαγωγής της εργασίας και τους προϊσταµένους να καθορίζουν πρότυπα 

ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης τα οποία τίθενται στη διάθεση όλων των 

υπαλλήλων. Κάτω από τις συνθήκες αυτές οι υψηλοί ρυθµοί απόδοσης γίνονται 

κανόνες και όχι εξαίρεση, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατό να διατηρούνται τα 

πλεονεκτήµατα και οι εµπειρίες του παρελθόντος. 

 

∆. Παρέχει δυνατότητες βελτίωσης των αποδόσεων. Οι καλώς εκπαιδευόµενοι 

υπάλληλοι επιδεικνύουν συνήθως µεγαλύτερη αύξηση της ποσότητας και σηµαντική 

βελτίωση της ποιότητας του αποτελέσµατος της εργασίας τους σε σύγκριση µε έναν 

µη εκπαιδευµένοι υπάλληλο. Στα πλαίσια αυτά οι εργαζόµενοι είναι σε θέση να 

επιδείξουν αυξηµένη διανοητική ικανότητα στην εργασία και όπως είναι φυσικό 

παρουσιάζουν µειωµένο αριθµό λαθών. Όταν οι εργαζόµενοι κατέχουν τις αναγκαίες 

τεχνικές γνώσεις έχουν και σαφή αντίληψη της αποστολής τους και της 

αλληλεξάρτησης της εργασίας τους µε άλλες, ενώ γνωρίζουν το γιατί των διαφόρων 
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µέτρων πολιτικής και των διαδικασιών της επιχείρησης. Ακόµα η εκπαίδευση ασκεί 

µια σοβαρή επίδραση στην ανύψωση του ηθικού ως συνέπεια της πλήρους γνώσεως 

του υπαλλήλου ως προς τι πρέπει να κάνει. Εξυπακούεται ότι τα πλεονεκτήµατα αυτά 

δεν αποκτώνται χωρίς κάποιο τίµηµα και τούτο διότι σε κάθε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα πρέπει να αναγνωρίζονται και να συνυπολογίζονται και ορισµένες 

παράµετροι όπως: 

 

• Η διακοπή των οµαλών ρυθµών εργασίας του υπαλλήλου ο οποίος 

παρακολουθεί το πρόγραµµα. 

• Η προσωρινή µείωση της απόδοσης του εκπαιδευοµένου υπαλλήλου και η 

δαπάνη την οποία συνεπάγεται . 

• Η οργάνωση και διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος. 

 

Οι αρχές στις οποίες µπορεί να βασιστεί µια φιλοσοφία εκπαίδευσης µε έµφαση στα 

αποτελέσµατα, είναι οι ακόλουθες: 

 

• Εκπαίδευση η οποία σχετίζεται µε την απόδοση. Η εκπαίδευση πρέπει να 

σχετίζεται µε την ικανοποίηση συγκεκριµένων και σηµαντικών αναγκών της 

επιχείρησης. Η φιλοσοφία µιας εκπαίδευσης η οποία σχετίζεται µε την 

απόδοση περιλαµβάνει την άµεση συσχέτιση  της εκπαίδευσης µε την 

απόδοση του εργαζοµένου στη θέση εργασίας και την κάλυψη των 

απαιτήσεων για συγκεκριµένες δεξιότητες διαφόρων θέσεων. Υπάρχουν 

δυστυχώς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εκπαίδευση µόνο για την ιδέα 

της εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι σε περιόδους ύφεσης περιορίζονται 

τέτοια φαινόµενα, ορισµένες επιχειρήσεις δεσµεύουν πόρους και παρέχουν 

από συνήθεια εκπαίδευση σε τοµείς που δεν οδηγούν σε βελτιωµένη απόδοση. 

• Συνεχής ανάπτυξη. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιµετωπίζει σαν παροχή 

βραχυχρόνιας, αποµονωµένης σειράς µαθηµάτων σε διαφορετικές στιγµές της 

καριέρας κάποιου εργαζοµένου. Η µάθηση θα πρέπει να γίνει µια συνεχής 

διαδικασία, ενταγµένη σε µια πολιτική διαρκούς ανάπτυξης. 

• Πολιτικές εκπαίδευσης. Οι πολιτικές εκπαίδευσης είναι εκφράσεις της 

φιλοσοφίας εκπαίδευσης της επιχείρησης. ∆ίνουν τις γενικές γραµµές για την 

ποσότητα, ποιότητα, ύψους, δαπάνης, προγραµµατισµό και ευθύνη για την 
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εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, η πολιτική εκπαίδευσης  µπορεί να προβλέπει ότι 

κάθε άτοµο το οποίο βρίσκεται σε διοικητική, επαγγελµατική, τεχνική θέση ή 

θέση εποπτείας παρακολουθεί έναν επίσηµο κύκλο εκπαίδευσης τουλάχιστον 

πέντε ηµερών κάθε χρόνο. 

 

Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης που συνδέεται µε τη διοίκηση της απόδοσης 

απαιτεί από τα στελέχη να εξετάζουν τακτικά την απόδοση σε σχέση µε τους 

προσυµφωνηµένους στόχους, τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει την απόδοση και 

την εξέλιξη των αναγκών εκπαίδευσης. Η ικανοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης 

που προκύπτουν από αυτή την ανάλυση απαιτεί τη συµµετοχή µεταξύ στελεχών, των 

οµάδων και των µεµονωµένων προσώπων, ώστε να υπάρξει αποτελεσµατική 

οργάνωση και υλοποίηση της εκπαίδευσης( Κατσανέβας 2004). 

 

 

1.7 Αξιολόγηση της απόδοσης 

 

Μετά την παρέλευση ορισµένου χρονικού διαστήµατος από την ηµέρα 

πρόσληψης του νέου προσωπικού είναι ανάγκη να µετρηθεί η απόδοση του. Η 

διαδικασία αυτή ονοµάζεται αξιολόγηση της απόδοσης. Ένα σωστό σύστηµα 

αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζοµένων εξυπηρετεί αρκετούς από τους σκοπούς 

της επιχείρησης, όπως( Τζωρτζάκης, Τζωρτζάκη 1992): 

1. Με το σύστηµα επαναπληροφόρησης που διαθέτει, οι υφιστάµενοι 

γνωρίζουν ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία τους, όσον 

αφορά την εκτέλεση της εργασίας τους 

2. ∆ίνει τη βάση για τον καθορισµό των µισθών και ηµεροµισθίων και 

την αναπροσαρµογή τους, τις προαγωγές, τις µεταθέσεις κ.τ.λ. 

3. Ενθαρρύνει τους εργαζοµένους για καλύτερες αποδόσεις 

4. Βοηθά τα στελέχη της επιχείρησης να εντοπίσουν τα µεµονωµένα 

προβλήµατα, καθώς και τα γενικά προβλήµατα της επιχείρησης 

 

Με σκοπό να εξαλειφτεί το µειονέκτηµα της υποκειµενικότητας κατά την 

αξιολόγηση, επινοήθηκαν κατά καιρούς διάφορες µέθοδοι(Ξηροτύρη- Κουφίδου, 

2001): 
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1. Μέθοδοι συγκρίσεως. Οι µέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται βασικά από το ότι η 

αξιολόγηση ενός συγκεκριµένου προσώπου γίνεται καθώς το συγκρίνουµε µε άλλα 

πρόσωπα. 

2. Μέθοδοι σταθερών κριτηρίων. Σύµφωνα µε αυτές τις µεθόδους το άτοµο 

βαθµολογείται µε βάση ορισµένα κριτήρια ως προς ένα ή περισσότερα 

χαρακτηριστικά και όχι σε σύγκριση µε άλλα άτοµα. 

3. Αξιολόγηση µε βάση την επίτευξη αντικειµενικών στόχων. Το σύστηµα αυτό 

βασίζεται σε δύο αρχές: α) όσο πιο ξεκάθαρα αντιλαµβάνεται κανείς το τι ακριβώς 

πρέπει να κάνει, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να το εκτελέσει σωστά και β) η 

πρόοδος µπορεί να µετρηθεί µόνο όταν συγκρίνεται το αποτέλεσµα που έχει 

επιτευχθεί µε το αποτέλεσµα που έπρεπε να επιτευχθεί 

4. Μέθοδοι της άµεσης µέτρησης. Χρησιµοποιείται σε εργασίες στις οποίες µπορούν 

να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσµατα. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τη µέτρηση 

της παραγωγικότητας είτε για στελέχη µε βάση της µέτρηση των αποχωρήσεων. 

 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται κάθε χρόνο. 

Ειδικά για το νέο προσωπικό που βρίσκεται στο δοκιµαστικό στάδιο, αυτό δέχεται 

περισσότερες αξιολογήσεις κατά το στάδιο αυτό.  

 

1.8 Συστήµατα αµοιβών 

 

Η τελευταία ευθύνη της διοίκησης, όσον αφορά τη στελέχωση, είναι να δηµιουργήσει 

ένα πρόγραµµα αµοιβής για όλους τους εργαζοµένους. Τα στελέχη της ∆ιοίκηση 

ανθρώπινων πόρων εισηγούνται την πολιτική των µισθών και αυξήσεων που θα 

υιοθετηθεί και ελέγχουν τη λειτουργία του συστήµατος αµοιβών, ενηµερώνοντας 

σχετικά τους εργαζοµένους. Σηµειώνεται, πάντως πως το σύστηµα αµοιβών θα πρέπει 

να είναι δίκαιο και ανταγωνιστικό, ώστε να παρακινεί τους εργαζοµένους για 

βελτίωση του επιπέδου παραγωγικότητας τους(Μουζά- Λαζαρίδη, 2006). Για να είναι 

ιδανικό ένα πρόγραµµα αµοιβής πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω: 

� Να διατηρεί υπό έλεγχο το κόστος των µισθών και ηµεροµισθίων 

� Να διατηρεί τη δυσαρέσκεια µεταξύ των εργαζοµένων στα χαµηλότερα 

δυνατά επίπεδα, καθώς και να µειώνει την αντικατάσταση του προσωπικού 

� Να είναι κατανοητό από τους εργαζοµένους και εύκολο στην εφαρµογή από 

τη διεύθυνση 
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� Να δίνει ένα κίνητρο για καλύτερη εργασία, να επιβραβεύει την προσπάθεια 

και να τιµωρεί την τεµπελιά 

� Να εγγυάται ένα ελάχιστο εισόδηµα και να δίνει ένα αίσθηµα ασφάλειας 

 

Η αµοιβή του προσωπικού ταξινοµείται σε τρεις κατηγορίες( Χυτήρης, 2001):   

Α. Αµοιβή σε µετρητά: στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνεται καθένας από τους 

παρακάτω τρόπους πληρωµής: Μισθός, ηµεροµίσθιο, αµοιβή µε βάση τις ώρες 

απασχόλησης, αµοιβή κατ’ αποκοπή κ.τ.λ. 

Β. Αµοιβή µε συµµετοχή στα κέρδη: είναι ένα µικτό σύστηµα αµοιβής, δηλαδή, ο 

εργαζόµενος εισπράττει κανονικά το  µισθό του, και στο τέλος συµµετέχει και στα 

κέρδη που πέτυχε η επιχείρηση. Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται µε επιτυχία στη 

Γερµανία. Τα τελευταία χρόνια άρχισε να εφαρµόζεται και στην Ελλάδα από 

ορισµένες επιχειρήσεις. 

Γ. Αµοιβή µε τη µορφή διαφόρων κοινωνικών παροχών: ο εργαζόµενος δεν 

εισπράττει άµεσα χρήµατα, όµως , τα προγράµµατα αυτά κοινωνικών παροχών 

επιβαρύνουν την επιχείρηση, πέραν των µισθών που πληρώνει, κατά 30%. Τέτοιου 

είδους προγράµµατα µπορεί να είναι οι διάφορες οµαδικές ασφάλειες ζωής, η φύλαξη 

και η φροντίδα των παιδιών των εργαζοµένων κ.α.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

2.1  Ιστορική αναδροµή 

Η κλωστοϋφαντουργία αποτελεί σηµαντικό κλάδο της ελληνικής 

µεταποιητικής βιοµηχανίας, ο οποίος περιλαµβάνει πολλούς επιµέρους υποκλάδους 

όπως της νηµατουργίας, της υφαντουργίας, της πλεκτικής, της ένδυσης και άλλους 

τοµείς που συνδέονται στενά µεταξύ τους.  

 

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας περιλαµβάνει την κλωστική, κεντήµατα, 

βαφή, εξευγενισµό υφασµάτων, και τη σχοινοποιία. Τα προϊόντα της 

χρησιµοποιούνται τόσο για ένδυση και οικιακές ανάγκες όσο και στη βιοµηχανία και 

σε άλλους τοµείς. Είναι ο βιοµηχανικός κλάδος που µε τεράστια ποικιλία ειδικού 

µηχανολογικού εξοπλισµού, µε υψηλή τεχνογνωσία και µεγάλο βαθµό εξειδίκευσης 

θα κατασκευάσει από ίνες, ευέλικτες επιφάνειες αποκαλούµενες «υφάσµατα». Αυτά 

κατόπιν θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για περαιτέρω επεξεργασία σε διάφορους 

µεταποιητικούς κλάδους.  

 

Είναι από τους αρχαιότερους κλάδους. Αναπτύχθηκε µε την οικιακή 

οικονοµία, και στην αρχαιότητα απασχολούνταν οι γυναίκες και µάλιστα οι γυναίκες 

των πλούσιων στρωµάτων. Με την αύξηση του πληθυσµού και των αναγκών πήρε 

εµπορευµατικό, επιχειρηµατικό χαρακτήρα από το Μεσαίωνα και µετά. Η ύφανση 

και η πλέξη γινόταν κατά παραγγελία στα σπίτια. Το 17ο και 18ο αι. αναπτύχθηκε 

πολύ στη ∆υτική Ευρώπη, και το διεθνές εµπόριο πήρε µεγάλες διαστάσεις Το 19ο αι. 

µέσω της µηχανοποίησης, έγινε ένας από τους σπουδαιότερους βιοµηχανικούς 

κλάδους τόσο από άποψη αξίας προϊόντων όσο και από άποψη απασχόλησης. 

Επεκτάθηκε σε όλες τις ηπείρους, η δε κατανάλωση αυξάνεται συνεχώς. 

 Πρώτες ύλες είναι οι κλωστικές ίνες ζωικής, φυτικής και χηµικής προέλευσης 

(µαλλί, µετάξι, βαµβάκι, λίνο, καννάβι, γιούτα, σίσαλ, κυτταρίνη, τεχνικές ίνες κ.λπ.). 

Τα πρώτα εργαλεία ήταν οι χτένες και το αδράχτι του χεριού. Πριν από τη 

βιοµηχανική επανάσταση (18ος αι.), είχε κατασκευαστεί ένα κλωστικό εργαλείο 

πάνω σε τροχό. Αργότερα άρχισε η σύγχρονη βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργικών 
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προϊόντων. Τόσο η βελτίωση της µηχανικής, όσο και η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

εξευγενισµού των προϊόντων (υφάσµατα), έδωσαν πολύ µεγάλη ώθηση στην ανοδική 

εξέλιξη του κλάδου. Σήµερα λειτουργούν υπεραυτόµατες µηχανές µε ηλεκτρονικούς 

εγκεφάλους που ελέγχουν όλη την παραγωγική διαδικασία. 

2.2 Η ελληνική Κλωστοϋφαντουργία 

Σύµφωνα µε στοιχεία που αντλήσαµε από την ηλεκτρονική σελίδα της 

«Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου», η ελληνική κλωστοϋφαντουργία έχει ιστορία 

πάνω από έναν αιώνα. Τα πρώτα εργοστάσια ιδρύθηκαν το 1860 στον Πειραιά και 

στη Σύρο αργότερα στην Πάτρα, στη Λιβαδειά, στο Άργος. Μετά τη µικρασιατική 

καταστροφή (1922) ιδρύθηκαν µεγάλες βιοµηχανίες µε χρησιµοποίηση προσφύγων 

εργατών. Μεγάλη όµως ανάπτυξη γνώρισε µετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο οπότε 

εισήχθηκαν σύγχρονες µηχανές, και σε πολλά σηµεία της χώρας ιδρύθηκαν πολλές 

µονάδες.  

Στη δεκαετία του 50, η ντόπια κλωστοϋφαντουργία κάλυπτε το 70% της 

συνολικής κατανάλωσης µε µικρές εξαγωγές νηµάτων. Αργότερα αναπτύχθηκαν όλοι 

οι υποκλάδοι της (βαµβακουργία, εριουργία, µεταξουργία, σχοινοποιία και πλεκτική). 

Παρά τη δασµολογική προστασία (60% της αξίας CΙF των εισαγοµένων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων), ωστόσο, τα εγχώρια προϊόντα δεν µπορούσαν 

τότε ν' ανταγωνιστούν τα ξένα. Τα τελευταία 20 χρόνια αναπτύχθηκε περισσότερο, µε 

µηχανικό εξοπλισµό, µε επιστηµονική οργάνωση των επιχειρήσεων, µε µαζική 

παραγωγή και αυξηµένη παραγωγικότητα. Έτσι κατόρθωσε να αντεπεξέλθει στον 

ξένο ανταγωνισµό και να κάνει  σηµαντικές εξαγωγές νηµάτων υφασµάτων και 

έτοιµων ενδυµάτων. Η βελτίωση αυτή της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας έγινε 

κάτω από την ισχυρή πίεση της σύνδεσης της Ελλάδας µε την ΕΟΚ. 

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα εµφάνισε σηµαντικούς 

ρυθµούς ανάπτυξης κατά τις δεκαετίες του '70 και '80, περίοδο κατά την οποία 

διατηρούσε ισχυρή θέση στην εγχώρια µεταποίηση. Έκτοτε, εισήλθε σε περίοδο 

ύφεσης, µε σηµαντική µείωση της εγχώριας παραγωγής και των επενδυτικών 

δραστηριοτήτων( Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, www.stiafilco.com). 

Στον ελληνικό κλωστοϋφαντουργικό κλάδο σήµερα ανήκουν: 
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• Εργοστάσια παραγωγής τεχνητών ινών και ανάκτησης ίνας (Εκκοκκιστήρια) 

• Εργοστάσια παραγωγής νηµάτων και κλωστών (Νηµατουργεία & Κλωστήρια) 

• Εργοστάσια παραγωγής σταθερών υφασµάτων (Υφαντουργεία) 

• Εργοστάσια παραγωγής «ελαστικών υφασµάτων» ή πλεκτών (Πλεκτήρια) 

• Εργοστάσια εξευγενισµού νηµάτων και υφασµάτων (Φινιριστήρια-Βαφεία) 

• Άλλες ειδικές παραγωγικές µονάδες 

 

 

Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία αποτέλεσε για µεγάλη χρονική περίοδο 

(1930-1990) κυρίαρχο παραγωγικό κλάδο, µε σηµαντική προσφορά στην οικονοµία 

της Ελλάδας(Κλωστουφαντουργία Ναυπάκτου, www.nafpaktos-yams.gr). Από τις 

αρχές του 2000, εισήλθε σε περίοδο ύφεσης, µε σηµαντική µείωση της εγχώριας 

παραγωγής και των επενδυτικών δραστηριοτήτων, µε συνέπεια να οδηγηθεί σε 

συρρίκνωση και αρκετές κλωστοϋφαντουργικές µονάδες να αναστέλλουν ολοσχερώς 

τις εργασίες τους. Η συµµετοχή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στη συνολική 

µεταποιητική παραγωγή συνεχώς περιορίζεται και το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο του 

κλάδου µας διευρύνεται σταθερά. 

 

Ως η χειρότερη µεταπολεµικά χαρακτηρίστηκε η περυσινή χρονιά για την 

εγχώρια κλωστοϋφαντουργία σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου των 

βιοµηχάνων του κλάδου (ΣΕΒΚ). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα 

συνολικά κεφάλαια ανήλθε στο 72%. Οι εισηγµένες του κλάδου, όπως οι 

Βαρβαρέσσος, Ελληνική Υφαντουργία, Ελφίκο, και Φιερατέξ, παρά τα ζηµιογόνα 

αποτελέσµατα πρώτου εξαµήνου, δείχνουν να περιορίζουν τις ζηµιές χάρη σε ένα 

πρόγραµµα εξωστρέφειας. Σήµερα ο κλάδος απασχολεί 85.000 άτοµα και εξάγει το 

30% της παραγωγής. Αδυνατεί να σταθεί µε αξιώσεις στη διεθνή αγορά, καθώς οι 

ελληνικές εταιρείες έχουν πολύ υψηλό εργασιακό κόστος το οποίο ξεπερνά ακόµη 

και αυτό της Μ. Βρετανίας κατά 14%, της Πορτογαλίας κατά 113% και της 

Βουλγαρίας κατά 1%, σύµφωνα µε στοιχεία της Werner International( Ρίτα 

Ζαχαριάδου, Εφηµερίδα Ισοτιµία, 2010). 
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Σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ (Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 

Ερευνών) η σταδιακή απώλεια της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας 

κλωστοϋφαντουργίας την τελευταία 20-ετία έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση της 

παραγωγής και έξοδο από τον κλάδο αρκετών επιχειρήσεων µε δυσµενείς επιπτώσεις 

στην απασχόληση και στην ανάπτυξη των περιφερειών στις οποίες είναι 

συγκεντρωµένες οι περισσότερες επιχειρήσεις (Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα). Κατά 

την περίοδο 2000-2007 η συνολική φαινοµενική κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων στην Ελλάδα µειώθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του -2,2%, µε 

αποτέλεσµα το 2007 να εκτιµάται – σε τιµές παραγωγού – στα € 1,6 δισ.. Σηµαντικό 

µέρος της εγχώριας παραγωγής που απευθύνεται στην εσωτερική αγορά 

υποκαταστάθηκε από εισαγωγές, µε την εισαγωγική διείσδυση να αυξάνεται από το 

56% της συνολικής κατανάλωσης το 2000 σε 74% το 2007. Ταυτόχρονα, η βαρύτητα 

των διεθνών αγορών ως προορισµού της εγχώριας παραγωγής αυξάνεται, καθώς 

ολοένα και µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής κατευθύνεται σε αυτές. Το 

2009, υπό συνθήκες οικονοµικής ύφεσης η υποχώρηση της παραγωγής συνεχίστηκε 

µε αµείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι ο τιµές σηµείωσαν ελαφρά κάµψη. Αρνητική 

επίδραση συνεχίζει να έχει για τον κλάδο η ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του 

δολαρίου, τόσο στις εξαγωγές, όσο και στην εγχώρια αγορά, δεδοµένης της σύνδεσης 

των νοµισµάτων των χωρών χαµηλού εργατικού κόστους µε το δολάριο. Το κόστος 

εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο µέσο όρο των αναπτυγµένων χωρών, 

υστερεί όµως δραµατικά σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες (ΙΟΒΕ, κλαδική 

έρευνα,2010). 

 

Συγκεκριµένα για την Ελλάδα, οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ύφεση 

είναι(Μανιάτης ,Danchev, Βασιλειάδης, Πολυκρέτη, 2010): 

 

• Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού για τον κλάδο, σε αντίθεση µε άλλα 

κράτη τα οποία βλέποντας τις αλλαγές στο διεθνές εµπόριο προχώρησαν σε 

λήψη µέτρων και σε διαµόρφωση πλαισίου για το µέλλον του κλάδου στην 

χώρα τους. 

• Η έλλειψη πολιτικής για το ελληνικό βαµβάκι, που αποτελούσε στις 

προηγούµενες δεκαετίες σηµαντικότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την 

Ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η ποιότητα του ελληνικού βαµβακιού τα 
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τελευταία 15 περίπου χρόνια έχει υποβαθµισθεί. Συνεχίζεται κατά κόρον η 

«συµβατική» καλλιέργεια του βαµβακιού (µε χρήση εντοµοκτόνων και 

µεγάλη κατανάλωση νερού) και καταργήθηκε (χωρίς αντικατάσταση) ο 

Οργανισµός Βάµβακος. 

• Υστερήσεις και προβλήµατα παρατηρούνται επίσης στις επενδύσεις έρευνας 

και ανάπτυξης καινοτόµων προϊόντων, στη σύνδεση της παραγωγής µε την 

εκπαίδευση, στη συµµόρφωση των προϊόντων µε συγκεκριµένες 

προδιαγραφές, στις τηλεπικοινωνιακές υποδοµές στην περιφέρεια, στη σχέση 

των επιχειρήσεων µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και µε το σύστηµα 

πληρωµών που στηρίζεται σε µεταχρονολογηµένες επιταγές. 

• Σε σύγκριση µε γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία, το κόστος εργασίας 

είναι υπερδεκαπλάσιο, ενώ σε σχέση µε χώρες της ΝΑ Ασίας οι συγκρίσεις 

είναι ακόµα πιο δυσµενείς. 

• Τέλος, το παραεµπόριο και ο παράνοµος τρόπος εισαγωγής και διακίνησης 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην χώρα µας που έχουν κατακλύσει την 

αγορά, τα πεζοδρόµια, τις λαϊκές αγορές και βέβαια ο ανταγωνισµός από 

χώρες χαµηλού κόστους, που τα προϊόντα τους φτάνουν πολλές φορές µέχρι 

και την τιµή της αξίας της πρώτης ύλης. 

 

Η απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου από το 2002 και η τελωνειακή σύνδεση 

της Τουρκίας µε την Ε.Ε., το ενισχυµένο ευρώ έναντι του δολαρίου, και το υψηλό 

εργατικό κόστος έθεσαν τα τελευταία χρόνια την ελληνική όπως και την 

ευρωπαϊκή παραγωγή σε ασφυκτικό κλοιό. Η γειτονική Τουρκία, από τις 

µεγαλύτερες παραγωγούς στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, διεκδικεί σήµερα 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή προϊόντων κλωστής. Μία δεύτερη ευκαιρία 

αναζητούν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας ώστε να 

ανακάµψουν. 

 

Σαν αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν να οδηγηθούν οι παραγωγοί σε 

εγκατάλειψη της καλλιέργειας, µε ιδιαίτερα δυσµενείς συνέπειες για ολόκληρο το 

κύκλωµα του βαµβακιού και της κλωστοϋφαντουργίας. 

\ 
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2.3  Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας 

 

Η κλωστοϋφαντουργία αποτελεί όπως είδαµε σηµαντικό κλάδο της ελληνικής 

µεταποιητικής βιοµηχανίας. Η σηµασία του για την ελληνική οικονοµία είναι  

σηµαντική, λόγω της διασύνδεσής του µε την απασχόληση, της συµµετοχής της σε 

βασικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας (µεταποίηση), της διασύνδεσή της µε 

άλλους εξαρτηµένους τοµείς (πρωτογενής τοµέας, βαµβάκι), αλλά και της 

συµµετοχής στο ισοζύγιο πληρωµών. 

 

Η εξαγωγική δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στις χώρες της Ε.Ε, ενώ 

το µερίδιο της αγοράς των εξαγωγών σε χώρες εκτός Ε.Ε., όπως η Η.Π.Α. και η 

Κύπρος, είναι µικρότερο, αλλά παρουσιάζει συνεχώς ανοδικές τάσεις. Οι 

σηµαντικότεροι πελάτες για τα εγχώρια κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι η 

Γερµανία, και ακολουθεί το Ην. Βασίλειο. 

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από το µεγάλο αριθµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Παλαιότερα αυτό θεωρείτο αρνητικό γιατί µε το µικρό µέγεθος δεν εξασφαλίζονταν 

οι µεγάλες ποσότητες παραγωγής και οι αναγκαίες οικονοµίες κλίµακας. Σήµερα η 

αντιµετώπιση είναι διαφορετική. Το µικρό µέγεθος της εγχώριας αγοράς, η 

διάρθρωση και η εξέλιξη της ζήτησης ενδυµάτων, µε την παράλληλη αύξηση του 

θεσµού του φασόν επέδρασαν στη δηµιουργία µεγάλου αριθµού παραγωγικών 

µονάδων µικρού µεγέθους. Οι γρήγορες αλλαγές στη µόδα, που επιβάλλουν το 

βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό των επιχειρήσεων, είναι ένας ακόµα παράγοντας 

που συµβάλλει στη δηµιουργία µικρών παραγωγικών µονάδων. 

 

Οι ΜΜΕ είναι πρόθυµες να προσαρµοστούν και να εφαρµόσουν καινοτοµικές 

µεθόδους και αναπτύσσονται σε µεγάλες παραγωγικές µονάδες. Κύριος στόχος τους 

είναι η µεγάλη παραγωγή προκειµένου να συντηρηθούν οι µεγάλες κατασκευαστικές 

ή εµπορικές επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι βασικά επιχειρήσεις που δεν 

περιορίζονται στην εσωτερική µικρή αγορά, αλλά συνεργάζονται µε συγκεκριµένους 

πελάτες στο εξωτερικό.  Βαθµιαία υπάρχει µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις 

του κλάδου (µέσω της µακράς διάρκειας συνεργασίας µε τους πελάτες τους) καθώς ο 

αριθµός των εµπλεκόµενων και συνεργαζόµενων µερών είναι εξαιρετικά µεγάλος. 
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Όσον αφορά στις αδυναµίες του κλάδου, υπάρχει έντονος συγκεντρωτισµός 

των ελληνικών κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων όσον αφορά τη γεωγραφική 

τους θέση και το αντικείµενο των εργασιών τους. Η µεγάλη πλειοψηφία του κλάδου 

συγκεντρώνεται στη βόρεια Ελλάδα και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή 

Θεσσαλονίκης. 

 

Ο κλάδος έχει κατακερµατιστεί σε πολλές µικρές µονάδες παραγωγής 

οικογενειακού, κυρίως τύπου, υπεργολαβικού συχνά χαρακτήρα, µε ελλιπή και 

αναποτελεσµατική διοίκηση, περιορισµένο εξοπλισµό σε µηχανήµατα, χαµηλό και 

απαξιωµένο επίπεδο τεχνολογίας µηχανολογικού εξοπλισµού και εποµένως χαµηλή 

παραγωγικότητα. Αρκετές επιχειρήσεις δεν ανανεώνουν και δεν εκσυγχρονίζουν τον 

εξοπλισµό τους, εµποδιζόµενες από την ανεπαρκή χρηµατοδότηση, λόγω του µικρού 

µεγέθους και του υψηλού κόστους του χρήµατος. 

 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του κλάδου της 

κλωστοϋφαντουργίας είναι ότι διευθύνονται από τους ιδιοκτήτες και τις οικογένειές 

τους και όχι από επαγγελµατίες µάνατζερς. Έτσι το µάνατζµεντ χαρακτηρίζεται από 

έντονη τάση συγκέντρωσης και έλλειψη γνώσεων και προσόντων σχετικών µε την 

οργάνωση και διοίκηση µιας επιχείρησης. Υπάρχει σηµαντική υστέρηση στην 

υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων διοικήσεως του ανθρώπινου δυναµικού, 

καθώς επίσης και στην υιοθέτηση µοντέρνων πρότυπων ηγεσίας. 

 

Σηµαντικό γνώρισµα και µειονέκτηµα της βιοµηχανίας ένδυσης είναι ο 

εντάσεως εργασίας χαρακτήρας γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη σε 

οποιαδήποτε µεταβολή του εργατικού κόστους.  

Τέλος µία άλλη σηµαντική αδυναµία επιχειρήσεων του κλάδου είναι ότι η  

λειτουργία του µάρκετινγκ είναι γενικά ανεπαρκής. Υπάρχει έλλειψη εµπειρίας στο 

µάρκετινγκ, εξαιτίας του προσανατολισµού των επιχειρήσεων στην παραγωγή για 

λογαριασµό ξένων εταιριών. Οι επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, λόγω 

του µικρού µεγέθους τους, δεν µπορούν να αναλάβουν τις υψηλές δαπάνες που 

συνεπάγονται οι έρευνες αγοράς, η στρατηγική µάρκετινγκ, η διαφήµιση, η προβολή 

και η προώθηση των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού. Πολλές επιχειρήσεις δεν 

έχουν κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά µε τις ξένες αγορές, τις τιµές πωλήσεως, την 
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ισχύουσα νοµοθεσία, τις επικρατούσες τάσεις στη µόδα, ενώ ένα µεγάλο ποσοστό 

έχει δυσκολία συνδιαλλαγής λόγω γλώσσας. 

 

2.4 Ευκαιρίες και απειλές του κλάδου( Χατζης, 2006, ∆ελτίο Τύπου) 

 

              Παρά τις αδυναµίες του, ο κλάδος πρέπει να ενδυναµώσει και να 

εκµεταλλευτεί τα όποια πλεονεκτήµατα διαθέτει, στρέφοντας την προσοχή του στην 

έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων σε συνεργασία µε άλλους κλάδους 

της βιοµηχανίας, στην τεχνολογική του αναβάθµιση µε τη διασύνδεση µε όλα τα 

τµήµατα της εφοδιαστικής αλυσίδας µέσω τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, αλλά και σε διαρθρωτικές, οργανωσιακές και διοικητικές αλλαγές που 

µπορούν να υποστηρίξουν τη µείωση του κόστους και την εξωστρέφεια. Η 

αξιοποίηση της γεωγραφικής εγγύτητας µε αναδυόµενες αγορές, όπως και η θέση της 

χώρας στη Μεσόγειο, δηµιουργούν περιθώρια για αµοιβαία επωφελείς συνεργασίες. 

Η συστηµατική παρακολούθηση των εξελίξεων στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και η 

έγκαιρη υιοθέτηση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών µπορεί να συµβάλλουν στην 

ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων για την εγχώρια παραγωγή. 

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική νηµατουργία εµφανίζει σηµάδια ανάκαµψης. 

Νέες υπερσύγχρονες µονάδες έχουν δηµιουργηθεί, ενώ παλαιά κλωστήρια έχουν 

εκσυγχρονιστεί µε νέο µηχανολογικό εξοπλισµό. Παρατηρείται επίσης µία έντονη 

κινητικότητα, που εκδηλώνεται µε εξαγορές και συνεργασίες µεταξύ των 

επιχειρήσεων, στην προσπάθεια τους να καθετοποιήσουν την παραγωγική τους 

δραστηριότητα και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά. Τα νέα κλωστήρια 

που κατασκευάζονται αντικαθιστούν τα υπάρχοντα παλαιότερης τεχνολογίας ή 

αυξάνουν την υπάρχουσα δυναµικότητα (και την ταχύτητα των µηχανών) του 

κλάδου. 

Η τεχνολογική αναβάθµιση, η ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων υψηλής 

προστιθέµενης αξίας, η εκµετάλλευση της πολύχρονης εµπειρίας και η αξιοποίηση 

της γεωγραφικής θέσης της χώρας µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την 

επανατοποθέτηση του κλάδου στις διεθνείς αγορές, µε πιθανότητες επιτυχίας. 

 

Συνεπώς, ο συνεχής εκσυγχρονισµός των παραγωγικών µονάδων είναι 

απαραίτητος, προκειµένου να επιτευχθεί µείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση 

της ποιότητας και εξειδίκευση σε προϊόντα µεγάλης προστιθέµενης αξίας, ώστε να 
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ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στην ελληνική, αλλά 

και στη διεθνή αγορά. Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, στον κλάδο έχουν παραµείνει 

πλέον οι υγιείς επιχειρήσεις. 

Οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν προσαρµόζουν τη δραστηριότητα τους σε νέες 

αρχές και κανόνες, ικανούς να καλύψουν τις εξελισσόµενες απαιτήσεις της αγοράς. Η 

ποιότητα, οι προσφερόµενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και η άµεση 

ανταπόκριση αποτελούν πλέον τους τρεις βασικούς ανταγωνιστικούς παράγοντες των 

προϊόντων ένδυσης. Καλύτερες υπηρεσίες σηµαίνει τη δυνατότητα να παράγουν 

άµεσα στις απαιτήσεις της αγοράς, µε υψηλής ποιότητας πρότυπα, διατηρώντας 

ταυτόχρονα τις χαµηλές τιµές.  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια αναδιάρθρωσης της οργανωτικής 

και παραγωγικής δοµής µέσω επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες παραγωγής, 

διαχείρισης και ελέγχου. Γίνεται µια προσπάθεια ώστε να ενισχυθούν συγκεκριµένες 

µονάδες του βιοµηχανικού τοµέα µέσω της αγοράς και της συγκέντρωσης 

µικρότερων µονάδων υπό τη λειτουργία και την επίβλεψη µιας ενοποιηµένης οµάδας 

επιχειρήσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο οι ελληνικές επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας 

µπορούν επιτυχώς να είναι ανταγωνιστικές στο νέο διεθνές περιβάλλον. 

Όσον αφορά στις απειλές του κλάδου, τα κυριότερα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική νηµατουργία σχετίζονται µε την κατάργηση των 

εθνικών ποσοστώσεων µε την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, την κατάργηση της Πολυϊνικής Συµφωνίας και γενικότερα τη 

φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εµπορίου, καθώς και την τελωνειακή ένωση της 

Τουρκίας µε την Ε.Ε. Το σηµαντικότερο πρόβληµα εστιάζεται στον ανταγωνισµό που 

δέχονται τα ελληνικά προϊόντα από τις Τρίτες Χώρες (κυρίως από Τουρκία, 

Πακιστάν, Ινδία) τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Σε µελέτη του ΙΟΒΕ(Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνώ)  

υπογραµµίζεται ότι η επικέντρωση σε προϊόντα χαµηλού βαθµού διαφοροποίησης 

συνιστά µια από τις βασικές αδυναµίες της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας η οποία 

δεν είναι πλέον σε θέση να ανταγωνιστεί την παραγωγή των αναπτυσσόµενων χωρών 

στο πεδίο των τιµών.  

 

Επίσης, αρνητική επίδραση συνεχίζει να έχει για τον κλάδο η ισχυροποίηση 

του ευρώ έναντι του δολαρίου, τόσο στις εξαγωγές, όσο και στην εγχώρια αγορά, 
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δεδοµένης της σύνδεσης των νοµισµάτων των χωρών χαµηλού εργατικού κόστους µε 

το δολάριο.  

Το κόστος εργασίας στην Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο µέσο όρο των 

αναπτυγµένων χωρών, υστερεί όµως δραµατικά σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες 

χώρες. Σε σύγκριση µε γειτονικές χώρες, όπως η Βουλγαρία, το κόστος εργασίας 

είναι υπερδεκαπλάσιο, ενώ σε σχέση µε χώρες της ΝΑ Ασίας οι συγκρίσεις είναι 

ακόµα πιο δυσµενείς. Συνέπεια των παραπάνω είναι να µειώνεται η 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου µε αποτέλεσµα άλλες χώρες, όπως οι χώρες της Άπω 

Ανατολής και Ασίας, στις οποίες το κόστος παραγωγής είναι χαµηλό, να αποκτούν 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Κάτω από την πίεση του εργατικού κόστους, η ελληνική 

βιοµηχανία ένδυσης αναγκάστηκε να στραφεί σε κινήσεις που θα της επέτρεπαν να 

διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση. Τη λύση έδωσαν οι χώρες των Βαλκανίων, 

οι οποίες προσέφεραν µια τεράστια παραγωγική βάση σε χαµηλό κόστος. Ήδη ένας  

µεγάλος αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων έχουν µεταφέρει όλες τις εντάσεως 

εργασίας δραστηριότητές τους (ραφή- συσκευασία), στις γειτονικές βαλκανικές 

χώρες, ενώ ο αριθµός τους αυξάνεται συνεχώς (Γ. Μανιάτης ,S. Danchev, Μ. 

Βασιλειάδης, Μ.Χ. Πολυκρέτη ,2010, www.iobe.gr). 

 

Η παγκόσµια υπερπαραγωγή έχει οδηγήσει σε µείωση της µέσης τιµής 

πώλησης των νηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των συνθετικών νηµάτων και σε 

σταδιακή µετατόπιση µεγάλου όγκου της παραγωγής προς τις χώρες χαµηλού 

κόστους. Ο κλάδος ενώ εµφάνισε σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης για αρκετά 

χρόνια, τα τελευταία χρόνια εισήλθε σε µια περίοδο ύφεσης, µε σηµαντική µείωση 

της εγχώριας παραγωγής και των επενδυτικών δραστηριοτήτων. 

 

Η αγορά είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, δεδοµένου ότι η ζήτηση εξαρτάται 

άµεσα από τον όγκο και την οικονοµική θέση των καταναλωτών Η παγκοσµιοποίηση 

επηρέασε σε µεγάλο βαθµό τον κλάδο της ένδυσης, καθώς οδήγησε στην ανάπτυξη 

της υπεργολαβίας (facon), µέθοδο µε την οποία οι επιχειρηµατικές µονάδες των 

αναπτυγµένων χωρών διασπούν τα στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας και 

αναθέτουν τα στάδια εντάσεως εργασίας σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 

αναπτυσσόµενες χώρες όπου το εργατικό κόστος είναι χαµηλό. Ταυτόχρονα 

µεταφέρουν στις µονάδες αυτές τη συγκεκριµένη τεχνογνωσία και τεχνολογία για τον 

καθορισµό του σχεδίου και τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος. 
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Η τρέχουσα δυσµενής οικονοµική συγκυρία επηρεάζει αρνητικά τη συνολική 

εγχώρια ζήτηση ειδών κλωστοϋφαντουργίας. Ειδικά για τα τελικά προϊόντα (π.χ. είδη 

οικιακής ένδυσης), η συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών, ο περιορισµός του 

δανεισµού από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, η υποχώρηση της κατασκευής νέων 

κατοικιών και η ύφεση της εγχώριας τουριστικής βιοµηχανίας συµβάλλουν 

καταλυτικά στην υποχώρηση της ζήτησης, τουλάχιστον βραχυχρόνια. Επιπλέον, η 

φθίνουσα ανταγωνιστικότητα των εγχώριων τελικών προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας 

και ετοίµων ενδυµάτων, δε δηµιουργεί θετικές προσδοκίες για το µέγεθος της 

ζήτησης ενδιάµεσων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων τα επόµενα χρόνια.  

 

Ο τοµέας αντιµετωπίζει δυσκολίες ως αποτέλεσµα της τελωνειακής 

ενοποίησης της Τουρκίας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά από το γεγονός της 

αύξησης της δραστηριότητας εξαγωγής της γειτονικής χώρας προς τις χώρες µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πρόβληµα αναµένεται να διογκωθεί µε τη 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ένταξη των χωρών της Ανατολικής 

Ευρώπης, όπου το κόστος εργασίας παραµένει σε σχετικά χαµηλά επίπεδα ενώ η 

παραγωγική ικανότητα είναι σε υψηλά επίπεδα. 

 

Ο ρυθµός αύξησης των εξαγωγών είναι κατά πολύ βραδύτερος από αυτόν των 

εισαγωγών. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από δέκα χρόνια η σχέση εισαγωγών προς τις 

εξαγωγές ήταν 1 προς 10. πριν 3-4 χρόνια η σχέση αυτή ήταν 1 προς 3 και 

σήµερα πλησιάζει τη σχέση ισορροπίας.  

            

 Τέλος, αν και οι φιλοδοξίες για τις επιπτώσεις από τις διαπραγµατεύσεις του 

Γύρου της Ντόχα στο σύνολο των εµπορικών ροών των µη αγροτικών προϊόντων 

έχουν ελαττωθεί σηµαντικά µετά την οριστικοποίηση των κύριων παραµέτρων της 

µείωσης των δασµών, σε κλάδους µε αυξηµένη δασµολογική προστασία όπως η 

κλωστοϋφαντουργία, οι αλλαγές στους όρους εµπορίου αναµένεται να είναι πιο 

έντονες. Η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν είναι οι χώρες οι οποίες αποτελούν την 

κύρια απειλή για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς ήδη έχουν σηµαντική 

παρουσία στην εγχώρια αγορά. Από την άλλη πλευρά, προοπτικές άµβλυνσης των 

ανταγωνιστικών πιέσεων αναµένεται να εµφανιστούν στις ΗΠΑ, Μαρόκο, Τυνησία, 

Καναδά, Ισραήλ και Αίγυπτο. Μακροπρόθεσµα, αφού απέλθουν οι κραδασµοί της 
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τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, η ελληνική κλωστοϋφαντουργία θα βρεθεί κατά πάσα 

πιθανότητα αντιµέτωπη µε ένα διεθνές περιβάλλον µε ακόµα µικρότερο βαθµό 

προστασίας. 

              Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται πλέον επιτακτική η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας. Μοναδικός τρόπος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας είναι η 

επίσπευση διαρθρωτικών αλλαγών. Μεταξύ των αλλαγών που προτείνονται είναι και 

οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις µε αυξηµένο βαθµό ευελιξίας στην αγορά 

εργασίας καθώς και η προσαρµογή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις 

ιδιαίτερες ανάγκες της παραγωγής. 

 

 

2.5 Σύγχρονες και µελλοντικές τάσεις 

 

Οι τάσεις οι οποίες τα τελευταία χρόνια καταγράφονται στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας είναι οι εξής:  

1. Στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, οι µεταβολές που καταγράφονται στα 

µηχανήµατα, στις ίνες, στα νήµατα, στα τελικά προϊόντα και γενικά στα συστήµατα 

παραγωγής είναι σαρωτικές. 

2. Μέσω των ερευνητικών επιτευγµάτων, οι εφαρµογές των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων βρίσκουν χώρο µε µεγάλη επιτυχία σε διαφορετικούς τοµείς όπως πχ στην 

οικοδοµή, στην ενέργεια, στις υγειονοµικές υπηρεσίες, στην προστασία του 

περιβάλλοντος, σε οδικά δίκτυα, κλπ. 

3. Η καινοτοµία, η ευελιξία και η ταχύτητα είναι σηµερινά χαρακτηριστικά στοιχεία 

της κλωστοϋφαντουργίας και εκτιµάται ότι θα ισχύουν και στο µέλλον. 

4. Η διαφοροποίηση των προϊόντων βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών δεν αρκεί. 

Ήδη παρατηρούµε την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων (π.χ. βιολογική 

παραγωγή) στα προϊόντα και προβλέπεται στο µέλλον η ενσωµάτωση στα προϊόντα 

και κοινωνικών κριτηρίων όπως παιδική εργασία και ενέργειες εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

5. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες 

αναµένεται να ωθήσει σε υψηλότερα επίπεδα τη ζήτηση για υφάσµατα οικιακής 

χρήσης και εξεζητηµένες ίνες. 
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6. Η κατανάλωση νήµατος διεθνώς προβλέπεται να αυξηθεί περίπου 30% και το 2020 

να φτάσει τους 95 εκ. τόνους, µε το συνθετικό νήµα να κερδίζει, σε βάθος χρόνου, 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς έναντι του βαµβακερού 

 

 

2.6 Προτάσεις 

 

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός Εξυγίανσης του Κλάδου 

Επιβάλλεται σφαιρική ανάλυση και µελέτη των δυνατοτήτων και προοπτικών µε 

στόχο τη χάραξη µιας συνολικής στρατηγικής για την αναβάθµιση της 

ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του κλάδου. Είναι ανάγκη η πολιτεία να 

επιδιώξει την έγκριση από την Ε.Ε. για την στήριξη της ελληνικής 

κλωστοϋφαντουργίας δια µέσου εθνικών πόρων. Υπάρχουν παραδείγµατα χωρών που 

αντέδρασαν µέσα από σχέδιο: 

• Η Ισπανία πρόσφατα (2008), πέτυχε ειδικά κίνητρα µε την έγκριση της Ε.Ε. για τις 

επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ στην Ελλάδα, έχουν γίνει µόνο µεµονωµένες 

προσπάθειες από εταιρίες οι οποίες επωµίζονται κόστος και χρόνο. 

• Ήδη την δεκαετία του ΄90, αλλά και πολύ πρόσφατα (2009), η Πορτογαλία, η Ιταλία 

και η Τουρκία πήραν µέτρα για την ενδυνάµωση της κλωστοϋφαντουργίας στη χώρα 

τους. 

 

2. Καινοτοµία & διαφοροποίηση 

Στόχος µας θα πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της 

παραγωγικής διαδικασίας καθώς και η διαφοροποίηση των παραγόµενων προϊόντων. 

Χρειάζεται αλλαγή φιλοσοφίας µε: 

• µετατόπιση από την παραγωγή φθηνών σε παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε 

ανταγωνιστικές τιµές 

• ιδιαίτερη έµφαση στη µείωση του χρόνου παράδοσης 

• έµφαση σε νέες τεχνολογίες 

• παράλληλη αξιοποίηση εξειδικευµένων αγορών, ή υπο-αγορών (niche markets) στις 

οποίες θα προωθούνται προϊόντα υψηλού βαθµού διαφοροποίησης 

• βιώσιµη ανάπτυξη µε φιλοπεριβαλλοντικά και βιολογικά προϊόντα 

 

3. Έρευνα & Εκπαίδευση 
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Έµφαση στην έρευνα. Κρίνεται απαραίτητη η επένδυση στην έρευνα γιατί µόνο αυτή 

αναµένεται να δώσει καινοτόµα και διαφοροποιηµένα προϊόντα και υλικά, µε πολύ 

χρήσιµες ιδιότητες και υψηλή προστιθέµενη αξία. Σύνδεση της παραγωγής µε την 

εκπαίδευση, µε στόχο αφενός την ενίσχυση της βιοµηχανικής έρευνας µε έµφαση 

στην επίτευξη καινοτοµιών και αφετέρου τη στενή επαφή των επιστηµόνων µε τα 

δεδοµένα της αγοράς. Πρέπει να δοθεί επίσης έµφαση στη συνεχή κατάρτιση των 

εργαζοµένων τόσο σε θέµατα χρήσης νέων τεχνολογιών όσο και σε θέµατα βέλτιστης 

διοίκησης των επιχειρήσεων του κλάδου µέσω της αναβάθµισης του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού οργανισµού «Ένδυση» σύµφωνα µε το πρότυπο λειτουργίας του 

Γαλλικού Ιδρύµατος Μόδας( Ζερβόπουλος, www.iobe.gr). 

 

4. Ονοµασία προέλευσης προϊόντων & Περιορισµός του παραεµπορίου 

Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να στηρίξει κάθε προσπάθεια που γίνεται για την 

εξασφάλιση των αυστηρών κανονισµών στην ονοµασία προέλευσης των προϊόντων. 

Το ζήτηµα της συµµόρφωσης των προϊόντων µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και ο 

έλεγχος της αγοράς, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται συνεχώς µε συνέπεια και 

περισσότερο εντατικά από πλευράς πολιτείας. 

 

5. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση & Γραφειοκρατία 

Οφείλουµε να εντείνουµε τις προσπάθειες για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας η 

οποία δηµιουργεί καθυστερήσεις & πολυπλοκότητα συναλλαγών µε την δηµόσια 

διοίκηση. «Φέρει σοβαρές ευθύνες για την µείωση της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας µας και τρέπει σε φυγή τις ξένες επενδύσεις» είναι το σχόλιο του World 

Economic Forum και σύµφωνα µε τους δείκτες η Ελλάδα βρίσκεται στην 120ή θέση 

από τις 132. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών 

από την ελληνική πολιτεία καθώς και ο καθορισµός χρονικών προθεσµιών στο 

κράτος για ολοκληρωµένες λύσεις επιχειρηµατικών θεµάτων, είναι µερικές από τις 

γνωστές προτάσεις που θα βοηθήσουν. 

 

6. Υποδοµές 

Είναι απαραίτητη η βελτίωση των υποδοµών στην περιφέρεια. Ακόµη και τώρα, η 

ελληνική περιφέρεια αντιµετωπίζει προβλήµατα αξιοπιστίας στο internet, τις 

τηλεπικοινωνίες και προβλήµατα οδικού δικτυού. 
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7. Οργανωµένες βιοµηχανικές περιοχές 

Με το µέτρο αυτό το κράτος πρέπει να στοχεύσει στην ενίσχυση επιχειρηµατικών 

πάρκων & ΒΙ.ΠΕ. όπου θα αποτελούν κίνητρο για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και 

µεγάλη εξοικονόµηση πόρων των ήδη εγκατεστηµένων. 

 

8. Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 

Είναι ανάγκη να εκσυγχρονιστεί το Χρηµατοπιστωτικό µας σύστηµα υιοθετώντας 

νέους κανόνες και εξασφαλίζοντας άνετες και φθηνές χρηµατοδοτήσεις σε κάθε 

βιώσιµο, καινοτόµο και εξωστρεφές επιχειρηµατικό σχέδιο, ακόµα κι αν ο φορέας 

αυτού δεν διαθέτει τις απαιτούµενες εµπράγµατες ασφάλειες. Στο πλαίσιο αυτό θα 

πρέπει να εντοπιστεί αν ήδη υπάρχουν χρηµατοδοτικά εργαλεία που µπορεί να 

βοηθήσουν στην ικανοποίηση των αιτηµάτων των επιχειρήσεων του κλάδου σε σχέση 

π.χ. µε τη θεσµοθέτηση προγραµµάτων και κινήτρων για την παραγωγή προϊόντων 

εντάσεως τεχνολογίας, όπως technical textiles, functional and multifunctional textiles, 

την υιοθέτηση «µη τεχνολογικών» καινοτοµιών, όπως σχεδιασµός προϊόντων, 

marketing, customer-service, και την τεχνολογική αναβάθµιση του κλάδου και 

εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής στην εφοδιαστική αλυσίδα. Θα πρέπει 

συγχρόνως να διευκρινιστεί τι εµποδίζει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν σχετικές 

πρωτοβουλίες. 

 

9. Σύστηµα πληρωµών 

Οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις που προέρχονται από την έκδοση µεταχρονολογηµένων 

επιταγών δηµιουργούν σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό κόστος που επιβαρύνει 

αποκλειστικά τις µεταποιητικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, η πρακτική έκδοσης 

µεταχρονολογηµένων επιταγών σε συνδυασµό µε την τρέχουσα πολιτική των 

τραπεζών που θεσπίζουν ολοένα και αυστηρότερα κριτήρια δανειοδότησης, 

µεταφέρει µε βεβαιότητα το βάρος της πίστωσης στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Η 

Γαλλία πρόσφατα πήρε µέτρα, τα οποία θα µπορούσαν να υιοθετηθούν από την 

ελληνική πολιτεία και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετασθεί η θέσπιση 

συγκεκριµένων κανόνων µε στόχο την εξυγίανση της αγοράς και τον εξορθολογισµό 

της συγκεκριµένης πρακτικής που αποτελεί ελληνικό φαινόµενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Πεδίο έρευνας της συγκεκριµένης µελέτης αποτελεί ο κλάδος της Ελληνικής 

κλωστοϋφαντουργίας. Στα δύο προηγούµενα κεφάλαια µε βάση τη µέθοδο της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης αντλώντας στοιχεία από την ελληνική βιβλιογραφία 

αλλά και από το διαδίκτυο προσεγγίσαµε την επιστήµη της ∆ιοίκησης ανθρώπινων 

πόρων καθώς και τον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας.   

 

Το βασικό ερώτηµα που καλείται να απαντήσει η συγκεκριµένη εργασία είναι 

το αν και κατά πόσον οι πρακτικές της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων πόρων θα µπορούσαν 

να έχουν εφαρµογή και να βελτιώσουν την απόδοση αλλά και τη λειτουργία µιας 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.  

 

Στο επόµενο κεφάλαιο της εργασία θα εξετάσουµε ποιες είναι οι πρακτικές 

της επιστήµης της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων πόρων που θα µπορούσαµε να 

υιοθετήσουµε στις διαδικασίες της στελέχωσης, της εκπαίδευσης, των αµοιβών, της 

αξιολόγησης καθώς στα θέµατα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων.  

 

Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ περιορισµένες οι αναφορές τόσο στη 

βιβλιογραφία όσο και στην ελληνική αρθρογραφία για τον τρόπο οργάνωσης των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο, πόσο µάλλον για 

την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Ωστόσο έχοντας αρκετά καλή γνώση των 

ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας από προσωπική εµπειρία ( 

συµµετοχή στην οικογενειακή επιχείρηση Praxitelis S.A.) αλλά και από µελέτη 

βιβλιογραφίας, στο επόµενο κεφάλαιο θα επιχειρήσω να προσαρµόσω τις διάφορες 

πρακτικές της ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (όπως αυτές προκύπτουν από τη 

βιβλιογραφία) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο κλάδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4.1 ∆ιαδικασία προγραµµατισµού του ανθρώπινου δυναµικού 

 

Σ’ ένα διαρκώς και ταχέως µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό, οικονοµικό, 

κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί σε µια 

επιχείρηση ότι οι προσπάθειες των εργαζόµενων συµβάλλουν τα µέγιστα την 

επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων.  

 

Η αποσπασµατική εφαρµογή πρακτικών δεν είναι ικανή να παράγει το 

µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα, καθώς µια ολοκληρωµένη δέσµη πρακτικών η οποία 

καλύπτει όλες τις λειτουργίες είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην διοικητική τους δοµή και το τµήµα 

διοίκησης ανθρώπινων πόρων ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. ∆ηλαδή 

µπορεί ο διευθυντής της επιχείρησης να ασκεί ο ίδιος καθήκοντα διοίκησης 

προσωπικού, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερο τµήµα αν η επιχείρηση είναι µικρή, ενώ 

αντίθετα, αν η επιχείρηση είναι µεγάλη, και αναλόγως το µέγεθος της, να υπάρχει και 

ανάλογο τµήµα διοίκησης ανθρώπινων πόρων που θα στηρίζει την επιχείρηση σε 

αυτό το κοµµάτι. 

 

Σε κάθε επιχείρηση πρέπει να κυριαρχεί µια οργανωσιακή κουλτούρα, η οποία 

εµπλέκει ενεργά όλα τα στελέχη της λειτουργικής ιεραρχίας σε µια συνεχή 

διαδικασία επιλογής, εκπαίδευσης, ανάπτυξης, αξιοποίησης, αξιολόγησης, 

υποκίνησης και προαγωγών που θα ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση των 

υφισταµένων και µελλοντικών αναγκών της εταιρίας ή του όποιου οργανισµού.  

 

Με βάση τα παραπάνω η διαδικασία δηµιουργίας ενός συστήµατος 

∆ιαχείρισης ανθρώπινων πόρων σε µια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας θα πρέπει να 

ξεκινήσει από τον προγραµµατισµό.  
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Ο σωστός προγραµµατισµός ανθρώπινων πόρων προϋποθέτει την ανάλυση του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης ώστε να προσδιορισθεί 

µε έναν υψηλό βαθµό ακρίβειας η προσφορά και η ζήτηση εργατικού δυναµικού.  

Το τµήµα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στο στάδιο του προγραµµατισµού πρέπει 

να προβεί  στις εξής ενέργειες.  

1. Μελέτη υφιστάµενης κατάστασης 

• Μελέτη εξωτερικής αγοράς εργασίας 

• Μελέτη επιχειρησιακών σχεδίων 

• Μελέτη εσωτερικού περιβάλλοντος (προσφορά και ζήτηση στο 

εσωτερικό επιχείρησης / οργανισµού) 

2. Πρόβλεψη µεταβολών σε ανθρώπινο δυναµικό 

• Απώλειες σε προσωπικό 

• Μετακινήσεις προσωπικού µέσα στην ίδια την επιχείρηση 

• Ποιοτικές µεταβολές σε ανθρώπινο δυναµικό 

• Έλλειψη προσωπικού 

• Υπερεπάρκεια προσωπικού 

3. Προσδιορισµός αναγκών 

4. Προϋπολογισµός οικονοµικών µέσων 

5. Σχεδιασµός προγράµµατος 

6. Εφαρµογή προγράµµατος 

7. Αξιολόγηση προγράµµατος 

 

 

4.2 Ανάλυση εργασίας 

Είναι πολύ σηµαντικό για το τµήµα ανθρωπίνων πόρων για να µπορέσει να 

καταρτίσει το πρόγραµµα να έχει στην διάθεση του βασικές πληροφορίες. Όπως 

είπαµε η ανάλυση της εργασίας αποτελεί µια διαδικασία συλλογής πληροφοριών. 

Βάσει των πληροφοριών αυτών γίνεται πλήρης περιγραφή της ίδιας της εργασίας ( 

κατάλογος µε τις δραστηριότητες που εκτελούνται), καθώς και των προδιαγραφών 

της εργασίας( τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για την 

εκτέλεση της)( Μουζά- Λαζαρίδη, 2006). Η διαδικασία ανάλυσης της εργασίας έχει 

σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία δύο βασικών εγγράφων: την περιγραφή της εργασίας 

και την περιγραφή των προσόντων (Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001). Η συνηθέστερη 
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µέθοδος συγκέντρωσης των πληροφοριών στα πλαίσια της ανάλυσης της εργασίας, 

εξασφαλίζεται µέσα από κατάλληλα διαρθρωµένα ερωτηµατολόγια, τα οποία 

περιγράφουν ορισµένες εργασιακές δραστηριότητες και ορισµένες καταστάσεις µέσω 

των οποίων αντλείται το κατάλληλο πλαίσιο πληροφοριών για κατάλληλη 

αξιοποίηση. Κλασικό στην περίπτωση αυτή είναι ένα γενικό µοντέλο που άφορα τις  

κατηγορίες θεµάτων ως εξής( Φαναριώτης, 1997): 

 

1. Συγκέντρωση πληροφοριών (Ιnformation input)  

• Πηγές πληροφόρησης 

• Οπτικές µέθοδοι  

• Μη οπτικές µέθοδοι  

• Πληροφόρηση µέσω των αισθήσεων ή της αντιληπτικής διαδικασία  

2. ∆ιανοητικές διεργασίες (Mental processes) 

• Λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση και σχεδιασµός  

• Επεξεργασία πληροφοριών  

• Αξιοποίηση πληροφοριών  

 

3. Αποτέλεσµα εργασίας (Work output)  

• Χρησιµοποίηση διαφόρων εργαλείων και συσκευών  

• ∆ραστηριότητες χειρισµού  

• ∆ραστηριότητες του σώµατος  

• Επίπεδο φυσικής έντασης  

• Θέσεις του σώµατος  

• Συντονισµός δραστηριοτήτων  

 

4. Σχέσεις µε άλλους εργαζόµενους  

• Επικοινωνία 

• ∆ιαπροσωπικές σχέσεις  

• Όγκος εργασίας που απαιτείται προσωπική επαφή  

• Τύπος απαιτούµενης προσωπικής επαφής  

• Εποπτεία και συντονισµός  

 

5. Περιεχόµενο της εργασίας  
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• Φυσικές συνθήκες εργασίας  

• Φυσικές δυσχέρειες  

• Προσωπικές και κοινωνικές πλευρές της εργασίας  

 

6. Λοιπά χαρακτηριστικά της εργασίας  

• Ειδική ενδυµασία (φόρµα, µπλούζα, κλπ.)  

• Νοµιµοποίηση (άδειες, αναγκαία πιστοποιητικά)  

• Πρόγραµµα εργασίας  

• Απαιτήσεις της εργασίας  

• Υπευθυνότητες  

• ∆ιάρθρωση της εργασίας  

• Σπουδαιότητα της θέσεως  

• Μισθός 

 

 

Η ανάλυση της εργασίας συµπεριλαµβάνει την περιγραφή του έργου που 

πρόκειται να εκτελέσει ο φορέας της θέσης αυτής και τον σαφή προσδιορισµό των 

τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων ώστε µε βάση αυτά να γίνει η 

σωστή προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων.  

 

Σε µια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας οι εργασίες µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε δυο κατηγορίες:  

 

• σε έργα εξειδικευµένα (δηλαδή έργα, που απαιτούν ενέργειες σαφώς 

καθορισµένες, είναι απλοποιηµένα και τυποποιηµένα)  

• και έργα εµπλουτισµένα (δηλαδή έργα, που περιλαµβάνουν έναν 

µεγάλο κύκλο αρµοδιοτήτων και απαιτούν πολλές γνώσεις, 

πρωτοβουλία και δηµιουργικότητα).  

Πιο αναλυτικά σε µια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας θα µπορούσαµε να 

διαχωρίσουµε τρεις κατηγορίες προσωπικού, ανάλογα µε τα προσόντα, την εµπειρία 

και το αντικείµενο: α) Εργαζόµενοι στην παραγωγή, β) ∆ιοικητικό προσωπικό και γ) 

∆ιευθυντικό προσωπικό. Για κάθε κατηγορία ακολουθείται συγκεκριµένη διαδικασία 

αναζήτησης, αξιολόγησης και στρατολόγησης προσωπικού. Θέτουµε τις 



 44 

προδιαγραφές που υποδεικνύουν τον τύπο του ατόµου και τα παραδεκτά προσωπικά 

χαρακτηριστικά, που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων της 

κάθε θέσης εργασίας .  

 

Πιο συγκεκριµένα: 

 

Εργαζόµενοι την παραγωγή: είναι η χαµηλότερη βαθµίδα προσωπικού όπου δεν 

απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα από τον υποψήφιο, ενώ οι µισθοί είναι σχετικά 

χαµηλοί. Το εργατικό προσωπικό απαρτίζεται από τους κόπτες, πλακοραφούδες, 

αποθηκάριους, κεντηµατάδες κτλ. Υπεύθυνος στο εργατικό προσωπικό είναι ο 

∆ιευθυντής Παραγωγής ο οποίος παρακολουθεί διαρκώς την παραγωγή και είναι ο 

προϊστάµενος όλων των εργατών. Συχνά ο ∆ιευθυντής Παραγωγής παίρνει 

συνέντευξη τους υποψηφίους και τους τοποθετεί σε θέσεις δοκιµαστικά για σύντοµο 

χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητα τους για κάποια 

θέση. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία για την συγκεκριµένη κατηγορία είναι τα εξής: 

 

� ∆εν απαιτείται εξειδίκευση σε κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο 

� ∆εν απαιτείται πολύχρονη προϋπηρεσία 

� Απαιτείται σωµατική δύναµη και αντοχή 

� ∆εν απαιτείται υψηλό µορφωτικό επίπεδο 

� ∆εν απαιτείται βιογραφικό και δεν ζητείται από τον προϊστάµενο 

� Γίνεται µια τυπική συνέντευξη του υποψήφιου µε τον προϊστάµενο 

τµήµατος προσωπικού. 

� Κριτήριο ηλικίας υπάρχει και κυµαίνεται από 18 – 45 χρονών, λόγω 

απαιτούµενης ενεργητικότητας και αυξηµένης έντασης στην εργασία 

� Επιβάλλεται υπευθυνότητα και ενεργητικότητα 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων αποτελείται από εργάτες-τεχνίτες. Ο 

κλάδος κλωστοϋφαντουργίας χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλό ποσοστό σε θέσεις 

διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων γραφείου. 

 

∆ιοικητικό Προσωπικό:  είναι η µεσαία βαθµίδα στην πυραµίδα των στελεχών της 

επιχείρησης. Το υπαλληλικό προσωπικό απαρτίζεται από εξειδικευµένα άτοµα σε 

θέσεις γραµµατέα, λογιστή, οικονοµικού αναλυτή, υπεύθυνου δηµοσίων σχέσεων, 
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σχεδιαστή, βοηθού γραµµατέα κ.τ.λ. Οι παραπάνω κατανέµονται στα τµήµατα 

υποδοχής-γραµµατείας, εξαγωγών, παραγγελιών και σχεδιαστηρίου. Τα κριτήρια 

πρόσληψης είναι σαφώς αυστηρότερα από το εργατικό. 

Υπεύθυνος προϊστάµενος του υπαλληλικού προσωπικού είναι ο Γενικός 

∆ιευθυντής της εταιρείας και ο ίδιος τους παίρνει συνέντευξη και αποφασίζει σχετικά 

µε την πρόσληψη τους. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατηγορίας αυτής, σαφώς 

διαφέρουν από τα παραπάνω του εργατικού προσωπικού και είναι τα εξής: 

 

� Απαιτείται η γνώση µιας δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας  

� Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνου σε αντίστοιχες θέσεις 

� Απαιτούνται βασικές γνώσεις Η/Υ (MS Word, MS Excel κ.α.) 

� Το βιογραφικό είναι απαραίτητο και εξετάζεται από τον διευθύνων 

σύµβουλο της επιχείρησης ή τον γενικό διευθυντή. 

� Τα κριτήρια ηλικίας κυµαίνονται από 18 – 45 ετών 

� Ο νεοπροσληφθέντας θα πρέπει να εργαστεί 1 µήνα δοκιµαστικά στην 

εταιρεία για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του για τη θέση. 

� ∆εν υπάρχει µεγάλη προσφορά εν αντιθέσει µε το εργατικό 

προσωπικό, λόγω του ότι οι απαιτήσεις σε µόρφωση είναι αυξηµένες. 

� Τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο υποψήφιος είναι τα εξής: 

υπευθυνότητα, ευφυΐα, µεθοδικότητα, καλές κοινωνικές και δηµόσιες 

σχέσεις. 

 

∆ιευθυντικό Προσωπικό: Απαρτίζεται από την διοίκηση της επιχείρησης. Αποτελεί 

την «κορυφή στην πυραµίδα των στελεχών της επιχείρησης» (top management). Εδώ 

οι απαιτήσεις στις θέσεις, είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. Απαιτούνται πάνω από 5 χρόνια 

προϋπηρεσίας σε αντίστοιχες θέσεις, µεταπτυχιακή επιµόρφωση και πολύ καλές 

συστάσεις. Προϊστάµενος στο διευθυντικό προσωπικό είναι ο πρόεδρος της εταιρείας. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της συγκεκριµένης κατηγορίας είναι τα εξής: 

 

� Απαιτείται µακρόχρονη προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις 

� Ο Υποψήφιος θα πρέπει να κριθεί άξιος για τη θέση ύστερα από 

συνέντευξη µε τον πρόεδρο της εταιρείας και την διαπίστευση του σε 

µια σειρά «ψυχολογικών τεστ» στα οποία υποβάλλεται. 
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� Απαιτείται άριστη γνώση της αγοράς και του εµπορίου καθώς επίσης 

και γενικές οικονοµικές γνώσεις. 

� Ο υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει τα εξής χαρακτηριστικά: Άριστες 

κοινωνικές σχέσεις, υπευθυνότητα, µεθοδικότητα, οργανωτικότητα, 

διαχειριστικές ικανότητες, εφευρετικότητα και υποµονή. Σε γενικές 

γραµµές θα πρέπει να ξέρει να οργανώνει µια οµάδα. 

� Η προσφορά των θέσεων όπως και η ζήτηση είναι περιορισµένη. 

� Η πρόσληψη ατόµων γίνεται συνήθως µόνο από έγκυρες και 

εµπεριστατωµένες πηγές. 

 

Συµπερασµατικά η ανάλυση των εργασιών χρησιµεύει κυρίως :  

 

• Στο να γίνεται η σωστή επιλογή και τοποθέτηση του ‘κατάλληλου ανθρώπου 

στην κατάλληλη θέση’  

• Στο να οργανωθούν σε σωστές βάσεις τα προγράµµατα εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης του προσωπικού.  

 

Με βάση το προηγούµενο θα υπάρξει µείωση των εξόδων για την ανεύρεση 

προσωπικού, ενώ παράλληλα θα µειωθεί αισθητά και το συνολικό κόστος των 

αποδοχών προσωπικού, επειδή σε κάθε τοποθέτηση θα λαµβάνονται αυστηρά υπόψη 

οι απόλυτα απαραίτητες προδιαγραφές του ατόµου και κατά συνέπεια δεν θα 

παρουσιάζεται το φαινόµενο να τοποθετούνται άτοµα µε καλύτερες προδιαγραφές ή 

προσόντα από όσα απαιτούνται, για µια συγκεκριµένη θέση εργασίας . 

Στις προδιαγραφές ατόµου το κλειδί για την επιτυχία είναι η σαφήνεια.  Οι 

προδιαγραφές ατόµου πρέπει να συντάσσονται από το ∆ιευθυντή ή Προϊστάµενο του 

τµήµατος και µε βάση πάντοτε την περιγραφή καθηκόντων.  

 

Οι απαιτήσεις όµως πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο και 

σε καµία περίπτωση να µην στοχεύει κανείς σε κάποιο άτοµο, το οποίο τελικά θα έχει 

περισσότερα προσόντα απ’ όσα στην πραγµατικότητα θεωρούνται αναγκαία. Για να 

διευκολυνθούµε δε σ’ αυτό το έργο, θα πρέπει να προσδιορίσουµε ποιες 

προδιαγραφές κρίνονται απαραίτητες και ποιες επιθυµητές.  Η απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι µια ελάχιστη απαίτηση κι αυτή δεν είναι διαπραγµατεύσιµη, ούτε 



 47 

µπορεί να αλλάξει. Με άλλα λόγια είναι απόλυτη. Η έλλειψη κατά συνέπεια µιας από 

τις απαραίτητες προδιαγραφές, αποκλείει αυτόµατα τον υποψήφιο γι’ αυτή τη θέση. 

 

Σε κάποια στάδια της παραγωγής στην κλωστοϋφαντουργία απαιτείται 

πλήρης εξειδίκευση των εργασιών. Ένα βασικό ακόµα µειονέκτηµα της πλήρους 

εξειδίκευσης, είναι η ανάπτυξη ενός καθαρά υποκειµενικού ψυχολογικού παράγοντα: 

της ανίας. Ανία είναι ένα δυσάρεστο αίσθηµα, που συνοδεύει τον εργαζόµενο σε 

µονότονη εργασία και που έχει δυσµενή επακόλουθα και για την παραγωγή και για 

τον εργαζόµενο. Εκδηλώνεται σα νύστα, αδιαφορία, νωθρότητα, δυσθυµία, 

αδυναµία( Κατσανέβας, 2004).  

 

Έχει παρατηρηθεί ότι η ίδια εργασία δεν προκαλεί ανία σε όλα τα άτοµα. 

Έτσι, τα ενδοστρεφή άτοµα προσαρµόζονται ευκολότερα σε εργασίες µονότονες, 

παρά τα εξωστρεφή, χωρίς και πάλι αυτό να είναι απόλυτο. Άτοµα, πάλι, µε ανώτερο 

επίπεδο γενικής νοηµοσύνης, δυσκολεύονται να προσαρµοσθούν στις τυποποιηµένες 

και µονότονες εργασίες, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τα άτοµα κατώτερου επιπέδου 

νοηµοσύνης. Σύµφωνα µε τις έρευνες των Viteles, Kornhauser, Wyatt, Fraser, Stoch 

κ.α. σε µονότονη εργασία, η επίδοση των λιγότερο ευφυών εργαζοµένων είναι πιο 

κανονική, χωρίς διακυµάνσεις, ενώ στους ευφυέστερους παρατηρείται µια πτώση 

κατά το µέσο της εργασίας, η συνολική τους όµως παραγωγή υπερτερεί έναντι των 

λιγότερο προικισµένων( Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001). 

 

Τέλος θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι για την προσαρµογή των επιχειρήσεων 

σ’ ένα µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον καταλυτική θεωρείται η 

αναβάθµιση συγκεκριµένων ειδικοτήτων αιχµής. Στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας οι ειδικότητες αυτές είναι οι ακόλουθες( www.ep-endysi.gr): 

1. ∆ιευθυντής Μάρκετινγκ 

2. διευθυντής πωλήσεων 

3. ∆ιευθυντής εξαγωγών 

4. ∆ιευθυντής Logistics 

5. ∆ιευθυντής Παραγωγής 

6. Υπεύθυνος σχεδιασµού συλλογής 

7. Υπεύθυνος Κοστολόγησης 

8. Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου 
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9. Υπεύθυνος προµηθειών 

10. Υπεύθυνος Αποθήκης 

11. Υπεύθυνος ∆ιανοµής 

12. Υπεύθυνος προγραµµατισµού και ελέγχου παραγωγής 

13. Μοντελίστ 

14. Πατρονίστ 

15. Merchandiser 

16. Πωλητής λιανικής 

17. Πωλητής χονδρικής 

 

4.3 Στελέχωση-Επιλογή προσωπικού 

 

Εάν το στάδιο του προγραµµατισµού σε ανθρώπινο δυναµικό δείξει πως 

υπάρχουν µελλοντικές ανάγκες σε προσωπικό που πρέπει να καλυφθούν, θα πρέπει 

να ξεκινήσει η διαδικασία η διαδικασία της προσέλκυσης προσώπων για εξεύρεση 

του κατάλληλου προσωπικού.  

Ο εντοπισµός και η προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων είναι το πρώτο στάδιο 

της διαδικασίας πρόσληψης. Οι πιο συνηθισµένες πηγές άντλησης προσωπικού είναι( 

Μουζά- Λαζαρίδη, 2006): 

� Οι συστάσεις από τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους  

� Η σύνδεση µε χώρους επαγγελµατικής εκπαίδευσης και πανεπιστήµια 

� Οι αγγελίες και οι καταχωρήσεις σε εφηµερίδες και επαγγελµατικές 

εκδόσεις 

� Η έρευνα στα τοπικά γραφεία ευρέσεως εργασίας 

� Η επικοινωνία µε παρόµοιες επιχειρήσεις που προβαίνουν σε µείωση 

προσωπικού 

 

 

Την ευθύνη για την επιλογή των υποψηφίων έχει τόσο η ∆ιεύθυνση ανθρώπινων 

πόρων, ως επιτελική- υποστηρικτική υπηρεσία- όσο και τα στελέχη. Το ποσοστό 

ευθύνης τους όµως εξαρτάται από τις απαιτήσεις της θέσης που πρόκειται να 

καλυφθεί. Έτσι για τις εργατικές και υπαλληλικές θέσεις την όλη ευθύνη για την 

διαδικασία και επιλογή έχει η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων πόρων. Για τους υποψήφιους 

όµως που πρόκειται να καλύψουν ανώτερες θέσεις την ευθύνη απόφασης έχουν τα 
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στελέχη. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που πρέπει να εξασφαλισθεί είναι η συνεργασία 

των δύο πλευρών για να τύχουν όλοι ι υποψήφιοι ίσης µεταχείρισης και να επιλεγούν 

οι πλέον κατάλληλοι.  

Τα συνήθη βήµατα µιας τυπικής διαδικασίας επιλογής είναι τα εξής( Τερζίδης, 

Τζωρτζάκης, 2004): 

� Προκαταρκτική εξέταση- συνέντευξη 

� Συµπλήρωση του πληροφοριακού εντύπου( φόρµας) από τον υποψήφιο 

� ∆οκιµασίες(tests) 

� Συνεντεύξεις εργασίας 

� Επιβεβαίωση πληροφοριών που αφορούν το παρελθόν του υποψηφίου 

� Ιατρικές εξετάσεις 

� Τελική απόφαση- προσφορά θέσης εργασίας 

  

Από τα παραπάνω, η συνέντευξη αξιολόγησης είναι το πιο κρίσιµο βήµα στη 

διαδικασία επιλογής προσωπικού, καθώς η προσωπική συνάντηση µε τον υποψήφιο 

είναι εκείνη που µας δίνει τελικά την πραγµατική του εικόνα. Επίσης, η απόφαση που 

θα παρθεί, βασιζόµενη στην συνέντευξη, µπορεί να επηρεάσει την εταιρία για πολλά 

χρόνια, καθώς η επιλογή του κατάλληλου προσώπου για την θέση µπορεί να 

ενισχύσει πολύπλευρα έναν οργανισµό, ενώ, αντίθετα η πρόσληψη ακατάλληλου 

ατόµου επιφέρει κόστος σε χρόνο, χρήµα και ηθικό. 

 

4.4 ∆ιαδικασίες µετά την πρόσληψη του προσωπικού- Εκπαίδευση προσωπικού 

 

 

Από τη στιγµή που θα γίνει η επιλογή του υποψηφίου για την κάλυψη συγκεκριµένης 

θέσης εργασίας, ο νεοπροσληφθής θα πρέπει να γνωρίζει τόσο το αντικείµενο της 

συγκεκριµένης εργασίας του, όσο και το αντικείµενο ολόκληρης της επιχείρησης. 

Ένταξη είναι εκείνη η διαδικασία µε ην οποία ο νεοεισερχόµενος σε µια επιχείρηση 

αναλαµβάνει εργασία και ενσωµατώνεται στην οµάδα εργασίας οπού εντάσσεται µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε µετατρέπεται σε έναν παραγωγικό, αποτελεσµατικό και 

ικανοποιηµένο εργαζόµενο(Τερζίδης, Τζωρτζάκης, 2004). Μια επιτυχής ένταξη των 

νεοπροσληφθέντων µειώνει τις πιθανότητες για χαµηλή απόδοση καθώς και τις 

ξαφνικές παραιτήσεις τους την πρώτη ή δεύτερη βδοµάδα µετά την πρόσληψη τους.  
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Με την εκπαίδευση όπως µέχρι τώρα είδαµε επιτυγχάνεται η αύξηση της 

παραγωγικότητας των εργαζοµένων. Σκοπός της εκπαίδευσης των εργαζοµένων είναι 

να αναπτύξει εξειδικευµένες τεχνικές καθώς και ικανότητες λήψης αποφάσεων ή 

ανάληψης πρωτοβουλιών για την επίλυση προβληµάτων κάτω από πραγµατικές 

συνθήκες λειτουργίας( Κανελλόπουλος, 1983). 

 

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας όπως είδαµε χαρακτηρίζεται από σύνθετες και 

συνεχείς αλλαγές και εξελίξεις που απαιτούν ευελιξία ση διοίκηση τους. Η ευελιξία 

προϋποθέτει την ύπαρξη ενός άρτια εκπαιδευµένων στελεχών (Ξηροτύρη- Κουφίδου, 

2001). 

 

Για την δηµιουργία ενός επιτυχηµένου προγράµµατος εκπαίδευσης θα πρέπει πρώτα 

να προβούµε σε ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών τις επιχείρησης.  

Τα βήµατα τα οποία ακολουθούµε είναι τα εξής(Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001 , 

Κανελλόπουλος)):  

 

1) Ανάλυση οργανωσιακών αναγκών. 

 

Προσεκτική ανάλυση των βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων στόχων αποτελεί 

το πρώτο βήµα για την ανάλυση των οργανωσιακών αναγκών. Το δεύτερο και το 

τρίτο βήµα αποτελούν η εξέταση των δεικτών αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης 

και η ανάλυση του οργανωσιακού κλίµατος. Η στρατηγική της εκπαίδευσης του 

οργανισµού προσδιορίζεται από τα επιχειρησιακά σχέδια, από τα οποία προέρχεται 

και ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου δυναµικού. Ο προγραµµατισµός πρέπει να 

προσδιορίζεται από τα είδη δεξιοτήτων που θα απαιτηθούν στο µέλλον από την 

επιχείρηση.  

 

2) Ανάλυση εργασιών 

Εξετάζεται το περιεχόµενο των εργασιών, τόσο αυτών που εκτελούνται σήµερα όσο 

και αυτών που προβλέπεται να είναι απαραίτητες στο άµεσο µέλλον.  

Η ανάλυση θέσης εργασίας βοηθά στον εντοπισµό των αναγκών εκπαίδευσης, 

των προτύπων απόδοσης τα οποία απαιτούνται σε επίπεδα ποιότητας και 

αποτελεσµάτων, των γνώσεων, και των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες. Για τον 
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εντοπισµό των αναγκών εκπαίδευσης, η ανάλυση θέσης πρέπει να περιλαµβάνει 

εκτός των άλλων και τα ακόλουθα: 

 

• Να ανακαλύπτει κάθε πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο κάτοχος της θέσης κατά 

την διαδικασία εκµάθησης των βασικών δεξιοτήτων. 

• Να τονίζει τα αδύνατα σηµεία απόδοσης των κατόχων της θέσης που 

προέρχονται από ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες. 

• Να εντοπίζει τους τοµείς όπου οι ενδεχόµενες αλλαγές στις εργασιακές 

διαδικασίες, µεθόδους και ευθύνες υπαγορεύουν την ανάγκη παροχής 

εκπαίδευσης. 

 

2) Εκπαιδευτικοί Έλεγχοι: 

 

Ένα εκπαιδευτικός έλεγχος συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες µε σκοπό να 

αναπτύξει και να εφαρµόσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της επιχείρησης. 

Συγκεντρώνει πληροφορίες από συνεντεύξεις των διοικητικών στελεχών οι οποίες 

καταγράφονται, από συζητήσεις µεταξύ των ανθρώπων που έχουν λειτουργήσει ως 

εκπαιδευτές ή µε άτοµα τα οποία µόλις έχουν ολοκληρώσει µια εκπαίδευση ώστε να 

διατυπωθεί η γνώµη τους για τις ανάγκες εκπαίδευσης. 

 

4) Ανάλυση Ατοµικών προσόντων και ικανοτήτων: 

 

Μετά την ανάλυση του περιεχοµένου των εργασιών ακολουθεί η ανάλυση των 

προσόντων και ικανοτήτων των ατόµων. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στο να 

διαπιστωθεί το κενό µεταξύ των τωρινών ικανοτήτων των ατόµων και των 

επιθυµητών. Στον προσδιορισµό των ατοµικών εκπαιδευτικών αναγκών βοηθά 

ιδιαίτερα η µελέτη απόδοσης του συγκεκριµένου εργαζόµενου και οι προσωπικές του 

εκτιµήσεις για το είδος των γνώσεων και ικανοτήτων που κρίνει ότι πρέπει να 

αποκτήσει.  Η ανάλυση απόδοσης εργαζοµένου συνήθως γίνεται µε συναντήσεις / 

συνεντεύξεις αξιολόγησης προϊσταµένου και αξιολογούµενου κατά την οποία δίνεται 

ευκαιρία για τον εντοπισµό των αναγκών εκπαίδευσης των υπαλλήλων. 
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Οι υπάλληλοι µιας κλωστοϋφαντουργίας µπορούν να εκπαιδευτούν και να 

αποκτήσουν νέες ικανότητες µέσα στα πλαίσια τις εργασίας τους. Οι µέθοδοι 

εκπαίδευσης που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στα πλαίσια της εργασίας είναι οι 

εξής: 

 

1. Εναλλαγή εργασιών: τα στελέχη που βρίσκονται υπό εκπαίδευση µπορούν να 

εναλλάσσονται στα διάφορα τµήµατα ανά τρεις- έξι µήνες ώστε να 

αποκτήσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα του οργανισµού. Ο εκπαιδευόµενος µε 

αυτό τον τρόπο αποκτά εµπειρίες σε διαφορετικές λειτουργίες και τµήµατα, 

γνωρίζοντας έτσι τους σκοπούς, τους στόχους και τα προβλήµατα τους και 

ταυτίζεται πιο εύκολα µε την κουλτούρα και τις αξίες της.  

2. Εσωτερικά σεµινάρια. Η επιχείρηση µπορεί να οργανώνει εσωτερικά 

σεµινάρια µε σκοπό την ανάπτυξη των εργαζόµενων στο αντικείµενο τους. Τα 

σεµινάρια έχουν επιµορφωτικό χαρακτήρα και οργανώνονται σχεδόν σε 

µηνιαία βάση. Ο οµιλητής, ανάλογα µε το αντικείµενο, µπορεί να είναι κάποιο 

άτοµο από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης ή ακόµα και εξωτερικός 

συνεργάτης. Στα σεµινάρια αυτής της µορφής συµµετέχουν συνήθως από 10 

και πάνω, άτοµα τα οποία παρακολουθούν την διάλεξη, και µπορούν να 

εναποθέτουν τις όποιες απορίες έχουν για κάποιο θέµα. Σεµινάρια της 

παραπάνω µορφής µπορούν να παρακολουθούν µόνο στελέχη της επιχείρησης 

που ανήκουν στην κατηγορία των υπαλλήλων της επιχείρησης και της 

διοίκησης. Η ανάγκη για εκπαίδευση προκύπτει από την υποβολή των 

αιτήσεων των στελεχών για εκµάθηση ή περαιτέρω εξειδίκευση πάνω στο 

αντικείµενο τους. Ο σκοπός των σεµιναρίων αυτών είναι η βελτίωση των 

γνώσεων µε σκοπό την βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης αλλά και της 

αύξησης της παραγωγικότητας των στελεχών της. 

3. Καθοδήγηση. Τα στελέχη θα πρέπει να καθοδηγούν και να συµβουλεύουν 

τους υφιστάµενους τους. Η καθοδήγηση µπορεί να είναι επίσηµη- για 

παράδειγµα µπορεί να βασίζεται σε κάποια έκθεση αξιολόγησης απόδοσης- ή 

να είναι ανεπίσηµη όπως µια συζήτηση σε ένα γεύµα εργασίας στο οποίο 

συζητούνται διάφορες ιδέες για τη µεταβολή της απόδοσης.  
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4. Συναντήσεις προσωπικού ενός τµήµατος. Αυτές οι συναντήσεις µπορεί να 

συµβάλουν θετικά στην εξέλιξη του προσωπικού αρκεί να διεξάγονται σωστά. 

Ένα στέλεχος µπορεί να καθορίσει συναντήσεις που θα γίνονται µία ή δυο 

φορές την εβδοµάδα, στις οποίες µέλη του προσωπικού θα µπορούν να 

παρουσιάζουν αναφορές σχετικά µε τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες 

τους. Οι συναντήσεις συµβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης, 

διατηρούν το προσωπικό ενηµερωµένο για τις δραστηριότητες του τµήµατος, 

και δηµιουργούν µια κρυφή πίεση στους υπαλλήλους για αύξηση της 

παραγωγικότητας τους. Ένα µέρος στη διάρκεια της συνάντησης θα πρέπει να 

αφιερώνεται στην παρουσίαση ή τη συζήτηση κάποιου άρθρου κάποιου 

περιοδικού  ή σε µια εκκρεµή νοµοθετική ρύθµιση ή σε οποιοδήποτε άλλο 

θέµα µπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον των στελεχών και των υφισταµένων.  

 

Σχετικά µε το ύψος δαπάνης, το ποσοστό υπολογίζεται µε βάση το συνολικό 

κόστος µισθοδοσίας και ένα ικανοποιητικό ποσοστό δαπάνης για την εκπαίδευση 

συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 2-3% της ετήσιας µισθοδοσίας. Τους στόχους των 

προγραµµάτων και την ευθύνη για την εκπαίδευση συνήθως αναλαµβάνει το Τµήµα 

Ανθρωπίνων Πόρων, ενώ οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν ειδικό Τµήµα ή και 

διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης. 

 

Η κάθε εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση της. 

Στόχος της αξιολόγησης της εκπαίδευσης είναι να προσδιορισθεί η 

αποτελεσµατικότητα της. Σύµφωνα µε το µοντέλο αξιολόγησης εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων του Kirckpatrick, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης µπορεί να γίνει µε 

τα εξής τέσσερα κριτήρια( Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001, Παπαστεφανάκη, 2006): 

1. Αντιδράσεις των εκπαιδευόµενων. Μια θετική αντίδραση στο πρόγραµµα 

διακαιολογεί την επιλογή και το σχεδιασµό του προγράµµατος και 

διευκολύνει τη διαδικασία µάθησης. Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

ζητείται από τους εκπαιδευόµενους να συµπληρώσουν ανάλογα 

ερωτηµατολόγια. 

2. Τη µάθηση. Ως µάθηση νοείται η κατανόηση αρχών, εννοιών και δεξιοτήτων 

και αυτό είναι το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται µε 

γραπτές δοκιµασίες, προφορικές εξετάσεις µε τεστ απόδοσης και ασκήσεις 

προσοµοίωσης. 
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3. Τη συµπεριφορά. Η απόκτηση γνώσεων λίγη αξία έχει αν αυτή δεν 

εφαρµόζεται στον εργασιακό χώρο, δηλαδή αν δεν αλλάξουν τρόπο εργασίας 

και συµπεριφορά οι εργαζόµενοι. Η αλλαγή της συµπεριφοράς εκτιµάται µε 

τη διερεύνηση των προβληµάτων που ενδεχοµένως υπήρχαν ή την απόκτηση 

συµπεριφοράς που προσδοκάται. Η µέτρηση της αλλαγής της συµπεριφοράς 

των εργαζοµένων γίνεται στο τέλος της εκπαίδευσης µε την αξιολόγησης της 

απόδοσης.  

4. Το αποτέλεσµα. Όπως είναι προφανές, η εκπαίδευση που γίνεται στους 

εργαζόµενους έχει ως σκοπό να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της 

επιχείρησης. Η αξιολόγηση σε επίπεδο αποτελεσµάτων συµπεριλαµβάνει τη 

µέτρηση των επιδράσεων της εκπαίδευσης πάνω στην παραγωγικότητα, τα 

κέρδη, τις αποχωρήσεις εργαζοµένων, το κόστος παραγωγής κ.α. Για να είναι 

αντικειµενική και αξιόπιστη αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να προσδιορισθεί 

σαφώς η σχέση εκπαίδευσης και βελτίωσης αποτελεσµάτων.  

 

 

4.5 Αξιολόγηση της απόδοσης 

 

Όπως είδαµε ως αξιολόγηση απόδοσης ορίζεται η διαδικασία µε την οποία 

υπολογίζεται ή µετριέται το πόσο καλά ή όχι ο κάθε εργαζόµενος εκτελεί το έργο του, 

σύµφωνα µε κριτήρια που έχουν καθορισθεί εκ των προτέρων.  Ο Μπουραντάς( 

2002) ορίζει τον έλεγχο του προσωπικού ως το σύνολο των ενεργειών µέσω των 

οποίων εξασφαλίζεται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των εργαζοµένων 

της επιχείρησης ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότητα τους. Στην πράξη, σε 

µια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας η αξιολόγηση της απόδοσης γίνεται σε µια 

άτυπη βάση από τους προϊστάµενους. Γίνεται όταν αυτοί παρακολουθούν τον τρόπο 

εκτέλεσης και τα αποτελέσµατα των ενεργειών των υφισταµένων τους και τα 

σχολιάζουν, δίνουν οδηγίες και συµβουλές. Για να έχουν όµως αυτές οι αξιολογήσεις 

έναν ενιαίο χαρακτήρα, αντικειµενικότητα και αξιοπιστία θα πρέπει η επιχείρηση να 

αναπτύξει και να εφαρµόσει µια τυπική διαδικασία αξιολόγησης. Για την τυπική 

αξιολόγηση πρέπει να καθορισθούν: 

Α. Τα κριτήρια απόδοσης: Πρώτο βήµα στην διαδικασία αξιολόγησης είναι να 

καθορισθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η κάθε εργασία 

επιτυχώς, να γίνει δηλαδή ανάλυση εργασίας.  
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Β. Τα πρότυπα απόδοσης: Είναι τα αναµενόµενα επίπεδα απόδοσης, που πρέπει εκ 

των προτέρων να καθορισθούν και µε βάση τα οποία η απόδοση του εργαζοµένου θα 

κριθεί ως ικανοποιητική ή όχι. Τα κριτήρια αυτά έχουν να κάνουν µε την ποσότητα 

και την ποιότητα της απόδοσης, το χρόνο και την ορθότητα της εκτέλεσης, τον τρόπο 

µε τον οποίο εκτελείται η εργασία και µε την αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων.  

Τα πρότυπα απόδοσης θα πρέπει να είναι σαφή και µετρήσιµα.  

Σε µια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται µε βάση 

τα αποτελέσµατα.  Η µέθοδος που κρίνεται ως καταλληλότερη είναι η διοίκηση δι’ 

αντικειµενικών στόχων(Management by objectives). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή 

που προτάθηκε το 1954 από τον Peter Drucker οι εργαζόµενοι, αφού συνεργασθούν 

µε τους προϊστάµενους τους, θέτουν στόχους όπως π.χ. τη µείωση του κόστους 

παραγωγής, τη µείωση των σκάρτων, τη συµφωνία µε τα πρότυπα ποιότητας και στη 

συνέχεια αξιολογούνται ανάλογα µε το βαθµό επίτευξης τους(Xυτήρης, 2001) . Για 

την εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου θα ακολουθήσουµε τα εξής 

βήµατα(Χυτήρης, 2001,  Μουζά-Λαζαρίδη, 2006):  

1. Ο προϊστάµενος και οι υφιστάµενοι σε κάθε τµήµα θα καθορίσουν τους 

στόχους που δεσµεύονται οι τελευταίοι να επιτύχουν 

2. Στη συνέχεια θα καθορίσουν από κοινού σαφή, µετρήσιµα και επιτεύξιµα 

πρότυπα απόδοσης για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο που συνήθως είναι 

ένας χρόνος ή ένα εξάµηνο.  

3. Καθορίζονται επίσης συγκεκριµένοι έλεγχοι προόδου επίτευξης των 

αποτελεσµάτων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ο έλεγχος µπορεί να 

καταλήξει σε τροποποίηση των στόχων.  

4. Στο τέλος της χρονικής περιόδου προϊστάµενος και υφιστάµενοι θα 

αξιολογήσουν την επίτευξη των στόχων, θα αναλύσουν τα αποτελέσµατα και 

θα προτείνουν τρόπους βελτίωσης τους. Αργότερα θα γίνει ο 

προγραµµατισµός των στόχων για την επόµενη χρονική περίοδο. 

 

Η µέθοδος δι’ αντικειµενικών στόχων έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

� Τα ποσοτικά αποτελέσµατα είναι εύκολα µετρήσιµα και ελάχιστα 

υποκειµενική η αξιολόγηση τους 

� Αναπτύσσει την καινοτοµία και πρωτοβουλία των εργαζοµένων αφού 

είναι ελεύθεροι να καθορίσουν το πώς θα επιτύχουν τους στόχους τους 
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� Αυξάνει την παρακίνηση των εργαζοµένων για τη βελτίωση της 

απόδοσης τους 

� Συµβάλει στον καλύτερο συντονισµό του όλου έργου της επιχείρησης, 

αφού οι στόχοι καθορίζονται κλιµακωτά από την ανώτατη ηγεσία 

µέχρι το λειτουργικό επίπεδο του απλού εργάτη  

 

Η µέθοδος αυτή κρίνεται κατάλληλη για µια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας καθώς 

υπάρχει γραµµή παραγωγής και τα αποτελέσµατα µπορούν εύκολα να µετρηθούν 

ποσοτικά. Οι εργαζόµενοι έχουν ορατό κίνητρο, αντικειµενικούς στόχους αλλά και 

καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις τις διαδικασίας. Ως προς τα στελέχη ενθαρρύνει τη 

δηµιουργικότητα τους δίνοντας ελευθερία στη λήψη αποφάσεων για την επίτευξη των 

στόχων. Η όλη διαδικασία αξιολόγησης θα σχεδιαστεί και συντονιστεί από το τµήµα 

∆ιαχείρισης ανθρώπινων πόρων.  

 

 

4.6 Το σύστηµα αµοιβών 

 

Με βάση την πολιτική της η κάθε επιχείρηση επιδιώκει να αναπτύξει και να 

εφαρµόσει ένα σύστηµα αµοιβών . Οι πάσης φύσεως ανταµοιβές που παίρνει ο 

εργαζόµενος στον εργασιακό χώρο είναι το αντάλλαγµα για τις ικανότητες του, την 

προσπάθεια που καταβάλλεται, το συγκεκριµένο έργο που προσφέρει και το χρόνο 

που διαθέτει. Η προθυµία µε την οποία θα συµβάλει ένας εργαζόµενος στη συνολική 

προσπάθεια εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο αυτός πιστεύει ότι η προσπάθεια του 

θα ανταµειφθεί όπως αξίζει(Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001). Η ανάπτυξη ενός 

συστήµατος αµοιβής προϋποθέτει ότι έχει γίνει ακριβής περιγραφή των θέσεων 

εργασίας καθώς και έρευνα για το τι πληρώνει η αγορά για τις αντίστοιχες θέσεις. 

Μια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας θα πρέπει να ανταγωνίζεται αποτελεσµατικά 

τις επιχειρήσεις της αγοράς στην οποία ανήκει. Οι εταιρίες ανταγωνίζονται σε 

πολλαπλές διαστάσεις και η τιµή είναι µία από τις σηµαντικότερες. Μια σηµαντική 

επιρροή στην τιµή είναι το κόστος παραγωγής. Ο ανταγωνισµός στην αγορά 

προϊόντος θέτει ένα ανώτατο όριο στο κόστος της εργασίας και υψηλότερο από αυτό 

το κόστος µπορεί να οδηγήσει σε επιχειρηµατική ζηµία(Noe, Wright, Gerhart, 

Hollenbeck, 2007).  
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Τα στελέχη αµείβονται µε διαφορετικό σύστηµα αµοιβής απ’ ότι οι άλλοι 

εργαζόµενοι στην επιχείρηση. Η διαφορετικότητα αυτή εστιάζεται στη λογική ότι οι 

ξεχωριστές ικανότητες της λήψης αποφάσεων, της υλοποίησης σχεδίων, της 

επίτευξης υψηλών στόχων και της ηγεσίας είναι προσόντα που αφενός σπανίζουν και 

αφετέρου είναι απολύτως καθοριστικά για τη βιωσιµότητα, την ανάπτυξη και την 

κερδοφορία της επιχείρησης.  

Για τα ανώτατα στελέχη στην επιχείρηση µας µπορούµε να δηµιουργήσουµε 

ένα πακέτο αµοιβών που θα συµπεριλαµβάνει το µισθό, τις παροχές, τα χρηµατικά 

δώρα- bonuses και τα ειδικά προνόµια µε βάση την απόδοση τους. Η µέθοδος στην 

οποία θα βασιστούµε είναι η Μέθοδος βασισµένη στις ικανότητες(skilled-based pay) 

που στοχεύει να ακολουθήσει δίκαιη και υποκινητική πολιτική αµοιβών, που 

επηρεάζεται από την επίδοση, την εµπειρία, την αρχαιότητα και τις ικανότητες των 

εργαζοµένων(Μουζά- Λαζαρίδη, 2006). Ενώ στην παραδοσιακή αξιολόγηση των 

αµοιβών αυτές καθορίζονται µε βάση τη δυσκολία και τις απαιτήσεις τους, µε τη 

συγκεκριµένη µέθοδο ο εργαζόµενος αµείβεται µε κριτήριο το είδος των ικανοτήτων 

που κατέχει και είναι διατεθειµένος να προσφέρει. Η αύξηση των µισθών θα πρέπει 

να γίνεται µε πιστοποίηση των ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 

των εργασιών των θέσεων που κατέχουν τα στελέχη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της 

συγκεκριµένης µεθόδου είναι ότι η µετάθεση των εργαζοµένων σε ανώτερη θέση δε 

σηµαίνει και αυτόµατη αύξηση των αµοιβών, αφού θα πρέπει πρώτα να επιδείξουν 

πρόοδο στην άσκηση των ικανοτήτων που διαθέτουν. Όπως είδαµε στο δεύτερο 

κεφάλαιο ένας βασικός παράγοντας που θα µπορούσε να εξασφαλίσει την επιβίωση 

σε µια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας είναι η καινοτοµία και η διαφοροποίηση. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το τµήµα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων θα µπορούσε 

να θεσπίσει οικονοµικά κίνητρα µε τη µορφή bonus ή αυξήσεων για στελέχη τα οποία 

συµµετέχουν και παρακολουθούν σεµινάρια και ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης. 

Με την εφαρµογή των παραπάνω πρακτικών είναι σαφές πως δίνονται πολλές 

ευκαιρίες για ανάπτυξη, δεδοµένου ότι η επιχείρηση δίνει αποκλειστική σηµασία στα 

προσόντα που διαθέτουν τα στελέχη της.  

Για τους εργάτες µια επιχείρησης κλωστοϋφαντουργίας παράλληλα µε το 

µισθό θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα κινήτρων. Έχει παρατηρηθεί ότι η 

αµοιβή µε το κοµµάτι είναι ένα σύστηµα, που καταπολεµά την ανία. Ο χρόνος της 

εργασίας αποκτά ένα ιδιαίτερο νόηµα και η προσπάθεια, που καταβάλλει ο 

εργαζόµενος, για να αποκοµίσει περισσότερο κέρδος, παραµερίζει την ανία, γιατί το 
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ενδιαφέρον του στρέφεται στο να αυξήσει την επίδοση του ώστε να πάρει 

µεγαλύτερη αµοιβή. Για να προστατεύσουµε το βασικό εισόδηµα, η αµοιβή των 

εργαζοµένων δεν θα διαφοροποιείται µέχρι ενός αριθµού τεµαχίων του παραγόµενου 

προϊόντος. Όταν όµως ξεπεράσουν τον επιθυµητό αριθµό των παραγόµενων µονάδων 

τότε θα ανταµείβονται µε µεγαλύτερες αποδοχές. Όταν οι εργαζόµενοι δουλεύουν σε 

οµάδες είναι προτιµότερο να υιοθετηθεί ένα οµαδικό σύστηµα κινήτρων. Ένα τέτοιο 

σύστηµα ελαττώνει τον ανταγωνισµό και προωθεί τη συνεργασία και το ενδιαφέρον 

για τη συνολική απόδοση της οµάδας. Βασικό είναι όταν εφαρµόζεται η αµοιβή µε το 

κοµµάτι, να γίνεται και παράλληλη παρακολούθηση των ελαττωµατικών τεµαχίων 

του παραγόµενου προϊόντος, ώστε να ακολουθούνται τα πρότυπα εργασίας που έχουν 

τεθεί κατά την ανάλυση των αντίστοιχων θέσεων και να µην υποβαθµίζεται η 

ποιότητα του τελικού προϊόντος(Μουζά- Λαζαρίδη, 2006).  

Η νέα γενιά συστηµάτων αµοιβών χρησιµοποιεί ένα ευρύ φάσµα 

µισθολογικών συστηµάτων µέσα σε µια επιχείρηση. Τα συστήµατα σε κάθε 

επιχείρηση εξατοµικεύονται µε την χρήση πολλαπλών παραγόντων υποκίνησης. Οι 

αµοιβές διαφοροποιούνται ανάλογα της προόδου των εργαζοµένων και 

διαµορφώνονται µε βάση το τι είναι σηµαντικό για αυτούς αλλά και για την 

επιχείρηση.  

Πέρα από τις χρηµατικές παροχές δεν πρέπει να παραβλέπεται η συµβολή 

άλλων παραγόντων στην παρακίνηση των υπαλλήλων µιας επιχείρησης. Στον 

ελλαδικό χώρο σε έρευνα της Γ.Σ.Ε.Ε.(1992) φάνηκε ότι η εργασιακή ικανοποίηση 

και η παρακίνηση στην εργασία σήµαινε για τον εργαζόµενο του ιδιωτικού και του 

δηµόσιου τοµέα ασφάλεια, µονιµότητα, ικανοποιητικό µισθό και ευκαιρίες εξέλιξης 

στην εργασία. Σε εµπειρική έρευνα που έκαναν οι Karassavidou και Markovits(1994) 

σε σηµαντικό δείγµα εργαζοµένων( συµπληρώθηκαν 452 ερωτηµατολόγια) από 11 

τυχαία επιλεγµένες και κανονικά στρωµατοποιηµένες µεγάλες βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης έδειξαν ότι όσο περισσότερο ασφαλείς αισθάνονται 

οι εργαζόµενοι τόσο περισσότερο τείνουν να έχουν εµπιστοσύνη στην επιχείρηση και 

στους προϊσταµένους τους.  
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4.7 Θέµατα υγιεινής και ασφαλείας 

 

Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να προσφέρουν στον εργαζόµενο ένα 

ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον µέσα στο οποίο µπορεί να εργάζεται ακίνδυνα. Το 

εργασιακό περάλλον περικλείει σηµαντικό αριθµό εργονοµικών, φυσικών, χηµικών 

και βιολογικών παραγόντων, που µπορεί να αποβούν επιβλαβείς για την υγεία των 

εργαζοµένων( Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001). Σύµφωνα µε κλαδική µελέτη του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας που πραγµατοποιήθηκε 

το 2003, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια 

της εργασίας, µπορεί να χαρακτηριστεί άνω του µέσου όρου της µεταποίησης στη 

χώρα. Βέβαια, παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των διαφορετικών 

υποκλάδων (εκκόκκιση, νηµατουργία βάµβακος, εριουργία, υφαντουργία) και µεταξύ 

διαφορετικών επιχειρήσεων του ίδιου υποκλάδου. Βασικότερος παράγοντας κινδύνου 

ατυχηµάτων στον κλάδο θεωρείται η συντήρηση των µηχανηµάτων και βασικότερος 

βλαπτικός παράγοντας ο θόρυβος που χαρακτηρίζει όλες ανεξαιρέτως τις 

επιχειρήσεις.  

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τα προβλήµατα που µε βάση την µελέτη του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας(H παρούσα κλαδική 

µελέτη επικινδυνότητας µε τίτλο «Κλωστοϋφαντουργία» υλοποιήθηκε την περίοδο 

Απριλίου 2003 – Μαρτίου 2004 στα πλαίσια της Πράξης 1.1.5.2 του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης) αφορούν την 

υγιεινή και την ασφάλεια και θα τα συσχετίσουµε µε το ρολό της διοίκηση 

ανθρώπινου δυναµικού για την εύρεση της λύσης.   

Τα προβλήµατα υγείας που αφορούν τους εργαζόµενους στον κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας συνήθως ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες :  

 

Α. Προβλήµατα σχετιζόµενα µε το αναπνευστικό σύστηµα (κυρίως βρογχικό άσθµα, 

βυσσίνωση, αλλά και γενικότερα συµπτωµατολογία από το αναπνευστικό). 

 

Αξιόλογος βλαπτικός παράγοντας είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια. Στα πρώτα 

στάδια (σύσπορο βαµβάκι, εκκόκκιση, λανάρισµα) παρατηρείται υψηλή 

συγκέντρωση σκόνης λόγω των ακαθαρσιών που αποµένουν στο βαµβάκι, η οποία 

µειώνεται όσο προχωρά η επεξεργασία. Αντίθετη πορεία ακολουθεί η συγκέντρωση 
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αιωρούµενων ινών βάµβακος, η οποία αυξάνεται µε την πορεία της επεξεργασίας 

όπου λεπταίνει η διάµετρος του επεξεργαζόµενου βάµβακος. Σχετικά αυξηµένη 

σκόνη υπάρχει και στα πρώτα στάδια επεξεργασίας του µαλλιού. Πρέπει, όµως, να 

τονιστεί ότι οι δειγµατοληπτικές µετρήσεις που υλοποίησαν τα επιστηµονικά 

κλιµάκια του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε( ICAP, 2006)δεν έδειξαν επίπεδα εισπνεύσιµου ή 

αναπνεύσιµου κλάσµατος πάνω από τα αντίστοιχα όρια της νοµοθεσίας, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και επιδηµιολογικά από τα χαµηλά επίπεδα βυσσίνωσης. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, αντίθετα µε το θόρυβο, τα σύγχρονα µηχανήµατα παρουσιάζουν 

µειωµένες εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων, κυρίως λόγω των συστηµάτων 

απορρόφησης που διαθέτουν. 

 

Β. Προβλήµατα σχετιζόµενα µε την ακοή (επαγγελµατικού τύπου βαρηκοΐα).  

Σχετικά µε τα προβλήµατα σχετιζόµενα µε την ακοή (επαγγελµατικού τύπου 

βαρηκοΐα). Ο σηµαντικότερος βλαπτικός παράγοντας είναι ο θόρυβος που στις 

περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται σε επίπεδα άνω των 90dB µε κυριότερες πηγές 

το σύστηµα µεταφοράς στα εκκοκκιστήρια, τις κλώστριες και τα στριπτήρια στα 

κλωστήρια και τους αργαλειούς στην υφαντουργία. ∆υστυχώς ούτε τα νέα 

µηχανήµατα παρουσιάζουν τάσεις µείωσης του θορύβου.  

Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση σε θόρυβο δεν είναι δυνατόν 

να προληφθούν µε άλλα µέσα, τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων και 

χρησιµοποιούνται από αυτούς κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 396/94, υπό τους ακόλουθους όρους: 

� Όταν η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές για την 

ανάληψη δράσης το τµήµα ∆ΑΠ θέτει στη διάθεση των εργαζοµένων 

µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής 

� Όταν η έκθεση σε θόρυβο είναι ίση ή υπερβαίνει τις ανώτερες τιµές 

έκθεσης για ανάληψη δράσης, η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 

της ακοής είναι υποχρεωτική 

Τα µέσα ατοµικής προστασίας της ακοής επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να 

αποσοβείται ή να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την ακοή. 

Κάθε εργαζόµενος του οποίου η έκθεση σε θόρυβο υπερβαίνει τις κατώτερες τιµές 

έκθεση δικαιούται ελέγχου της ακοής του από το γιατρό εργασίας ή από άλλο γιατρό. 

Εάν παρά τα µέτρα που λαµβάνονται σηµειώνονται εκθέσεις άνω των οριακών τιµών 

έκθεσης ο τµήµα ∆ΑΠ οφείλει: 
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1. να αναλάβει δράση για να µειώσει την έκθεση των εργαζοµένων 

2. να εντοπίσει τους λόγους που προκάλεσαν την υπέρβαση των οριακών τιµών 

έκθεσης 

3. να προσαρµόσει τα µέτρα προστασίας και πρόληψης προκειµένου να 

αποφευχθεί τυχόν επανάληψη της υπέρβασης 

 

 

Γ. Μυοσκελετικά προβλήµατα (οσφυαλγία, ισχιαλγία, κακώσεις).  

Για να εντοπίσουµε τα εργασιακά καθήκοντά στο χώρο της κλωστουφαντουργίας τα 

οποία µπορεί να προκαλέσουν µυοσκελετικά προβλήµατα πρέπει να γνωρίζουµε τους 

εργονοµικούς παράγοντες. Εργονοµικοί παράγοντες είναι ότι µπορεί να προκαλέσει 

καταπόνηση, κούραση, εξάντληση, µυοσκελετικά συµπτώµατα και κακώσεις ή άλλου 

είδους προβλήµατα. Οι παράγοντες που πρέπει οι εργαζόµενοι να προσέξουν είναι οι 

εξής:  

1. επίπονες στάσεις εργασίας 

2. µονότονα επαναλαµβανόµενες κινήσεις 

3. κινήσεις που απαιτούν υπερβολική δύναµη 

4. σηµεία έντονης πίεσης 

5. δονήσεις 

Για την οργάνωση της εργασίας σε ένα εργοστάσιο πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψιν 

και να καταγραφούν οι εργονοµικές συνθήκες της κάθε θέσης. 

 

∆. Εργατικά ατυχήµατα 

.  

Τα εργατικά ατυχήµατα που καταγράφηκαν για τα έτη (1999-2006) ήταν 1115 

σε εργαζόµενους του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, επί συνόλου 78564 

ατυχηµάτων που σηµειώθηκαν σε όλο το πεδίο απασχόλησης.  

Η  ποιότητα των συνθηκών εργασίας και η επικινδυνότητα εξαρτώνται από 

τον υποκλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. ∆ηλαδή στα εκκοκκιστήρια, λόγω της 

παραγωγικής διαδικασίας, η επικινδυνότητα είναι µεγαλύτερη. Ο υποκλάδος αυτός 

χαρακτηρίζεται από την εποχική και 24ωρη λειτουργία µε µεγάλη πίεση κατά την 

εκκοκκιστική περίοδο, όπου ο συνδυασµός χαµηλού επιπέδου εξειδίκευσης και 

έλλειψης βιοµηχανικής κουλτούρας µε τη µεγάλη χρονική πίεση αυξάνει την 

επικινδυνότητα. Επίσης, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από µικροµεσαίες και 
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συνεταιριστικές επιχειρήσεις και εξαιρείται από επιδοτήσεις (Αναπτυξιακός Νόµος) 

µε αποτέλεσµα (πλην κάποιων σύγχρονων µονάδων κυρίως από µεγάλους 

κλωστοϋφαντουργικούς οµίλους) να µην έχουν γίνει σηµαντικές επενδύσεις τα 

τελευταία χρόνια και να παρατηρείται παλαιότητα στον εξοπλισµό και στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις.  

 

Η νηµατουργία βάµβακος, αντίθετα, κυριαρχείται από τους µεγάλους οµίλους, 

πανευρωπαϊκής ή παγκόσµιας εµβέλειας µε πρόσβαση σε κεφάλαια τόσο από το 

Χρηµατιστήριο όσο και από τον Αναπτυξιακό Νόµο. Ο εξοπλισµός και οι 

εγκαταστάσεις είναι σαφώς πιο σύγχρονες. Επιπλέον, η παραγωγική διαδικασία είναι 

πλήρως αυτοµατοποιηµένη και βοηθά στην ύπαρξη καλύτερων συνθηκών εργασίας.  

Αντίθετα, η εριουργία είναι ένας µικρός υποτοµέας της νηµατουργίας και 

χαρακτηρίζεται από λίγες και µικρού µεγέθους επιχειρήσεις µε χαµηλότερο επίπεδο 

συνθηκών εργασίας. Στην υφαντουργία υπάρχουν περισσότερες αλλά και µικρότερες 

συνήθως επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε κάποια στάδια παραγωγής. Οι συνθήκες 

εργασίας είναι χαµηλότερου επιπέδου από αυτά της νηµατουργίας αλλά σαφώς 

καλύτερες από αυτές της εκκόκκισης.  

 

Ο εξοπλισµός, ειδικά στις σύγχρονες µονάδες, παρουσιάζει ανεκτό επίπεδο 

ασφάλειας σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους της µεταποίησης. Οι διαδικασίες 

είναι συνήθως αυτοµατοποιηµένες και ο σηµαντικότερος κίνδυνος ατυχήµατος 

εµφανίζεται κατά τη συντήρηση των µηχανηµάτων.  

 

Ειδικά τα εκκοκκιστήρια, που παρουσίαζαν χαµηλότερο επίπεδο ασφάλειας, 

έχουν αυτοµατοποιήσει πια πολλές διαδικασίες. Παραµένουν, όµως, ως ο τοµέας µε 

το µεγαλύτερο κίνδυνο ατυχήµατος (ιδιαίτερα κατά τη συντήρηση) λόγω της 

εργασίας σε ύψος, της κίνησης πολλών οχηµάτων, της χρονικής πίεσης και του 

ανειδίκευτου προσωπικού.  

 

Τα κλωστήρια και οι υφαντουργίες παρουσιάζουν σαφώς µικρότερο κίνδυνο 

ατυχήµατος που εστιάζεται κύρια στη συντήρηση. Η αυτοµατοποίηση βρίσκεται σε 

σαφώς µεγαλύτερο βαθµό και οι εργαζόµενοι δεν είναι εποχικοί. Περιορισµένοι 

κίνδυνοι υπάρχουν λόγω της κίνησης περονοφόρων και της διαχείρισης φορτίων µε 

µηχανικά µέσα. 
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Για την πρόληψη και µείωση των εργατικών ατυχηµάτων απαιτείται δηµιουργία ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. Μια ολοκληρωµένη προσπάθεια για την 

καταπολέµηση του ατυχήµατος πρέπει να φτάνει µέχρι την ασφαλή οργάνωση του 

περιβάλλοντος της εργασίας η οποία συµπεριλαµβάνει: 

1. ασφαλές κτίριο( δάπεδο, τοίχοι, όροφοι και σκάλες σε καλή κατάσταση, 

κατάλληλος φωτισµός κτλ) 

2. ασφαλή εξοπλισµό( εργαλεία, συσκευές και µηχανήµατα κατάλληλα για την 

εργασία και σε καλή κατάσταση κτλ) 

3. µέσα προστασίας( προφυλακτήρες και γειώσεις για τα µηχανήµατα, ατοµικά 

προστατευτικά για τους εργαζοµένους κτλ) 

4. τάξη και καθαριότητα( διάδροµοι κυκλοφορίας, καλό στοίβαγµα υλικών, 

καθαριότητα κτλ) 

5. υγιεινή ατµόσφαιρα( εξάλειψη κινδύνων από καπνούς, σκόνες, τοξικά αέρια 

κτλ) 

 

Η πρόληψη των ατυχηµάτων προϋποθέτει βεβαίως και την πειθαρχία των 

εργαζοµένων στους χώρους εργασίας.  

 

 

4.8 Η Οργάνωση της εργασίας 

  

Από τα πρώτα στάδια εξέλιξης της οργανωτικής σκέψης, δόθηκε µεγάλη 

έµφαση στην πλήρη εξειδίκευση, γιατί θεωρήθηκε, και όχι άδικα, ότι αυξάνει την 

επίδοση του εργαζόµενου(Κατσανέβας 2004)..  Στις επιχειρήσεις 

κλωστοϋφαντουργίας οπού η µείωση του κόστους εργασίας προσφέρει ένα µεγάλο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις και ουσιαστικά καθορίζει τη 

δυνατότητα επιβίωσης της το θέµα αυτό αποκτά µια ιδιαίτερη βαρύτητα.  

 

Η πλήρης όµως απλοποίηση αυτή της εργασίας, όπου ο καθένας εργαζόµενος 

εκτελεί ένα µικρό µέρος εργασίας δηµιούργει προβλήµατα , ψυχολογικής κυρίως 

φύσης. Ο εργαζόµενος χάνει την επαφή του µε το προϊόν και στερείται τη χαρά της 

δηµιουργίας.  



 64 

Πέρα από τα βασικά πλεονεκτήµατα τα οποία εξασφαλίζει ο σχεδιασµός της 

εργασίας µε τον σαφή καθορισµό των καθηκόντων και των υπευθυνοτήτων κάθε 

θέσεως καθώς επίσης και των συσχετίσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των θέσεων 

και των διαφόρων οργανωτικών µονάδων στο πλαίσιο µιας οργανωτικής 

διαρθρώσεως, συµβάλλει άµεσα στην ανάπτυξη της αποδοτικότητας του προσωπικού 

και την ενίσχυση του ηθικού του, καθ’ όσον δίνει στο προσωπικό τη δυνατότητα να 

αντιληφθεί ότι η εργασία που εκτελεί έχει νόηµα και συµβάλλει άµεσα στην επίτευξη 

των γενικότερων σκοπών του οργανισµού.  

 

Σχετικές έρευνες αποδεικνύουν ότι, παρά τις άριστες συνθήκες οργάνωσης, 

ασφάλισης, αµοιβής, περιβάλλοντος κλπ. που µπορεί να υπάρχουν µέσα σε µια 

επιχείρηση, οι άνθρωποι, που εκτελούν απλοποιηµένες και τυποποιηµένες εργασίες, 

αισθάνονται πολύ συχνά δυσαρεστηµένοι, είναι αδιάφοροι, απαθείς, νευρικοί. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε σχετικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν σε 

βιοµηχανίες:  

 

• Αισθάνονται περιφρόνηση για τη δουλειά τους  

• ∆εν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πρωτοβουλίες  

• ∆εν ασκούν κανένα έλεγχο πάνω στη δουλειά τους  

• Παρόλη τη µακρόχρονη απασχόληση τους, δεν έτυχε ποτέ να δουν 

ολοκληρωµένο το προϊόν  

• ∆εν έχουν το συναίσθηµα ότι ανήκουν σε κάποια οµάδα και αισθάνονται 

ανώνυµοι, χωρίς αξία, χωρίς τη δυνατότητα ανθρώπινης επικοινωνίας.  

 

Κύρια επιδίωξη του σχεδιασµού των έργων, είναι όπως ήδη τονίσαµε η 

αποσαφήνιση του βασικού πλαισίου των καθηκόντων των υπευθυνοτήτων και των 

συσχετίσεων, ώστε ο υπάλληλος, αφ’ ενός µεν να έχει µια πλήρη αντίληψη του έργου 

το οποίο αναλαµβάνει, αφ’ ετέρου δε να γνωρίζει ότι το σύνολο των εργασιών που 

εκτελεί είναι οι απολύτως απαραίτητες και ότι οι εργασίες αυτές συµβάλλουν άµεσα 

ή έµµεσα στην επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών του οργανισµού. Η αντίληψη 

αυτή όπως είναι φυσικό ενεργεί θετικά στο ηθικό και στην εν γένει ικανοποίηση του 

προσωπικού από την εργασία, πράγµα που οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας 
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του προσωπικού και κατ’ επέκταση στην αύξηση της παραγωγικότητας του 

οργανισµού .  

 

Στις επιχειρήσεις ο σχεδιασµός του έργου είναι δύσκολο να καθορίσει 

επακριβώς ποιες υπηρεσίες περιµένει ο πελάτης ως κοµµάτι του προϊόντος που 

αγόρασε και ποιες όχι. Αν και κάποιες εργασίες έχουν απλοποιηθεί, πολλές άλλες 

είναι δύσκολο να απλοποιηθούν λόγω της φύσης της βιοµηχανίας. Άρα λοιπόν, οι 

προσδοκίες του πελάτη θα µπορούσαν να καλυφθούν σε ικανοποιητικό βαθµό αν 

προηγούνταν ένας καλός σχεδιασµός εργασίας. Οι βασικές λειτουργίες στις οποίες θα 

επέµβει το πρόγραµµα του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων  έτσι ώστε να φτάσει στο 

επιθυµητό αποτελέσµατα είναι : 

  

• Η οργάνωση της εργασίας 

• Τα διαλείµµατα.  

• Η αλλαγή πόστου εργασίας 

 

 

Οι επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας χρησιµοποιούν όλα τα συστήµατα 

παραγωγής µε µεγαλύτερη έµφαση στην απλή γραµµή παραγωγής. Είναι πολύ 

σηµαντικό ο χώρος εργασίας να διαρρυθµίζεται έτσι ώστε ο εργαζόµενος να βλέπει 

ότι η εργασία του αποτελεί τµήµα του όλου. Βλέποντας ο εργαζόµενος την εργασία 

που προηγείται και εκείνη που συντελείται µετά τη δική του (κάτι τέτοιο 

επιτυγχάνεται όταν η εργασία γίνεται σε µεγάλες αίθουσες δίχως χωρίσµατα), έχει 

ένα αίσθηµα ότι η προσπάθειά του είναι απαραίτητη για την οµαλή διεξαγωγή του 

όλου παραγωγικού έργου. Ως προς τα υλικά είναι προτιµότερο να δίνονται τµηµατικά 

στον εργαζόµενο, για να δηµιουργείται κάποια ποικιλία ή να πηγαίνει να τα 

παραλαβαίνει ο ίδιος, µόνος του.  

Ένα άλλο ζήτηµα το οποίο πρέπει να καθοριστεί από το τµήµα ∆ιοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων είναι τα διαλλείµατα. Τα διαλλείµατα είναι απαραίτητα γιατί 

δίνουν την ευκαιρία στον εργαζόµενο να αναπαυθεί και να αναζωογονηθεί, να 

συνοµιλήσει για λίγο µε τους συναδέλφους του και, γενικά, να αλλάξει λίγο 

παραστάσεις. Οι ειδικοί έχουν καθορίσει πότε πρέπει να γίνονται διαλείµµατα, ποια 

να είναι η διάρκεια τους και πόσα πρέπει να είναι. Οπωσδήποτε πάντως µεταξύ των 
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µεγάλων διαλειµµάτων παρεµβάλλονται πολλά µικρότερα για την καταπολέµηση της 

ανίας.  

 

Τέλος όσον αφορά την αλλαγή του πόστου εργασίας µε τη µέθοδο αυτή ο 

εργαζόµενος µετατίθεται σε διάφορες θέσεις εργασίας από καιρό σε καιρό, µε σκοπό 

να έρθει σε επαφή µε όλη την παραγωγική διαδικασία και να τονωθεί το ενδιαφέρον 

του. Η µέθοδος αυτή βρίσκει εύκολα εφαρµογή σε κλωστοϋφαντουργικές 

επιχειρήσεις οπού συναντούµε σειρά παραγωγής. Κυκλική ή περιοδική εναλλαγή 

θέσεων εργασίας µπορεί να θεραπεύσει τα αντιπαραγωγικά προβλήµατα ανίας και 

έλλειψης ενδιαφέροντος. Ακόµη, εφόσον είναι εφικτό, ο εργαζόµενος ακολουθεί τη 

σειρά παραγωγής σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του προϊόντος( Πάσχος, 2004). 

Οι έρευνες σχετικά µε τα αποτελέσµατα, που έχει η παραµονή του εργαζόµενου 

στην ίδια εργασία και η αλλαγή πόστου κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα:  

 

• Σε ορισµένες εργασίες ροής, η παραµονή έδωσε µεγαλύτερη επίδοση ενώ σε 

άλλες η αλλαγή  

• Σε σύστηµα εργασίας συνεχούς ροής η αλλαγή καλύτερα να γίνεται ύστερα 

από µιάµιση ώρα, γιατί υπολογίζεται ότι τόση ώρα απαιτείται για να αρχίσει 

το άτοµο να καταλαµβάνεται από ανία  

• Οι αλλαγές δεν πρέπει να είναι πολύ συχνές, γιατί έτσι δυσκολεύεται η 

προσαρµογή του ατόµου στην εργασία.  

 

Ο ρυθµός καταπολεµά την ανία, όταν είναι φυσικός και προσαρµοσµένος 

στην ατοµικότητα του εργαζοµένου. Στην οµαδική µάλιστα εργασία, όπου ο ρυθµός 

καθορίζεται από την οµάδα, κάθε εργαζόµενος δεν θέλει να γίνεται εµπόδιο στην 

επίδοση της οµάδας ούτε να καθυστερεί. ∆ηµιουργείται το συναίσθηµα της άµιλλας, 

πράγµα που ελκύει τον εργαζόµενο προς το έργο του και εµποδίζει την ανάπτυξη της 

ανίας( Ξηροτύρη- Κουφίδου, 2001). 

 

Γενικά πιστεύεται επίσης ότι η µουσική καταπολεµά την ανία, δηµιουργεί 

ευχάριστη ατµόσφαιρα στο χώρο εργασίας και βοηθά ώστε η επίδοση των 

εργαζοµένων να είναι ανώτερη, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Τα συµπεράσµατα 

των σχετικών ερευνών συνοψίζονται στα εξής:  



 67 

 

• Οι πολύ γρήγοροί ρυθµοί δε φαίνεται να επιδρούν ευνοϊκά στη διάθεση των 

εργαζόµενων, καθώς και οι πολύ αργοί. Οι τελευταίοι αυτοί µειώνουν µάλιστα 

την ενεργητικότητα του εργαζόµενου.  

• Οι εργαζόµενοι σε µονότονες εργασίες επιθυµούν να εργάζονται µε µουσική 

καθώς επίσης οι νέοι σε ηλικία. Το αντίθετο συµβαίνει µε τους εργαζόµενους, 

που εκτελούν πολύπλοκο έργο, καθώς και µε τους ηλικιωµένους.  

• Γενικά η µουσική είναι πολύ χρήσιµη όταν αρχίζει να υποχωρεί η επίδοση του 

εργαζόµενου, γιατί τον βοηθά να αποσπάσει για λίγο την προσοχή του και να 

αποτινάξει την ανία, που έχει αρχίσει να τον κυριεύει  

 

Η διαδικασία της ανάλυσης εργασίας είναι ακόµα πιο ουσιώδης εάν λάβουµε 

υπόψη τις δυσκολίες και τις δυσάρεστες όψεις της εργασίας. Αυτές µπορεί συχνά να 

πηγαίνουν µαζί αλλά όχι απαραιτήτως. Οι δυσκολίες είναι οι ιδιαίτερα απαιτητικές 

καταστάσεις της εργασίας που είναι δύσκολο να φέρει εις πέρας ο εργαζόµενος.  Οι 

δυσάρεστες όψεις τις εργασίας είναι αυτές που είναι ιδιαίτερα ανιαρές και 

ψυχοφθόρες. Πρέπει όµως να πούµε ότι πολλές φορές συµβαίνει, κάποιες δυσκολίες 

της εργασίας να τραβάνε το ενδιαφέρον του εργαζόµενου και να χαίρεται να τις 

αντιµετωπίζει µε επιτυχία. Βλέπουν αυτές τις δυσκολίες σαν πρόκληση ή ευθύνη που 

περιέχει η εργασία. Επίσης συµβαίνει αρκετοί εργαζόµενοι να θεωρούν ανιαρά τα 

εύκολα κοµµάτια της εργασίας τους και να προτιµούν τα δύσκολα. 

 

 

4.9 Μετεγκατάσταση σε χώρες µε χαµηλό κόστος εργατικού δυναµικού 

 

              Στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας είναι πολύ έντονη πλέον η τάση 

µετεγκατάστασης σε χώρες µε µικρότερο κόστος εργατικού δυναµικού. Μια εταιρία 

που προσπαθεί να εξασφαλίσει την παρουσία της σε µια χώρα του εξωτερικού 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα της πρόσληψης των αναγκαίων ανθρώπινων πόρων.  

               Σε περίπτωση που επιλέγεται να σταλεί προσωπικό από τα κεντρικά γραφεία 

µιας εταιρίας, αυτό θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά, να εκπαιδευτεί και να 

υποστηρίζεται σε όλη τη διάρκεια της παραµονής του στο εξωτερικό. Η ιδανική 

περίπτωση για αυτό το προσωπικό είναι να γνωρίζει την τοπική γλώσσα και να έχει 
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εξοικειωθεί σε βάθος µε τα τοπικά έθιµα και παραδόσεις. Οι πολιτιστικές διαφορές 

µπορεί να δηµιουργούν κοινωνικά προβλήµατα όχι µόνο στο στέλεχος αλλά και στην 

οικογένεια του που το συνοδεύει. Μπορεί το εκπαιδευτικό σύστηµα να είναι 

διαφορετικό και σε µερικές χώρες η θέση της γυναίκας να είναι περισσότερο 

υποβαθµισµένη. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων και των πρόσθετων 

εξόδων που αυτά συνεπάγονται, αρκετά κράτη έχουν θεσπίσει σαν κίνητρο γι αυτά τα 

στελέχη φορολογικές απαλλαγές ή άλλες ευκολίες για τα εισοδήµατα, τους µισθούς, 

και τα επιδόµατα που αποκτώνται στο εξωτερικό(Montana, Charnov, 1993).  

                Ένα πιο δύσκολο πρόβληµα είναι η πρόσληψη προσωπικού τοπικά. Το 

τοπικό προσωπικό έχει συνήθειες που µπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές των 

στελεχών που έρχονται από τη µητρική χώρα. Σηµαντικές διαφορές υπάρχουν 

συνήθως και στην εργατική νοµοθεσία. Επίσης υπάρχει και το πρόβληµα πρόσληψης 

εργατικού δυναµικού. Αν το τεχνολογικό επίπεδο του εργοστασίου είναι πολύ υψηλό 

οι τοπικοί εργάτες ενδέχεται να µην έχουν τις απαιτούµενες δεξιότητες. Η διεύθυνση 

έχει τότε δύο εναλλακτικές επιλογές(Montana, Charnov, 1993): 

 1. Να κατεβάσει το τεχνολογικό επίπεδο για να µειώσει τις απαιτήσεις δεξιοτήτων ή 

2. Να εκπαιδεύσει το εργατικό δυναµικό. Παρά το κόστος αυτής της εκπαίδευσης το 

τελικό κόστος εργασίας µπορεί να παραµένει µικρότερο απ ότι στη µητρική χώρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Συµπεράσµατα 

 

Μέσα στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσµενές περιβάλλον που 

διαµορφώνεται για τις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας κρίνεται πλέον καταλυτική 

η συµβολή του ανθρώπινου δυναµικού για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος που θα τους εξασφαλίσει την επιβίωση. Η ανάγκη για 

αποτελεσµατικότερη διοίκηση των εργαζοµένων στην κλωστοϋφαντουργία προκύπτει 

από δύο βασικές αιτίες: το υψηλό εργασιακό κόστος δεδοµένου και ότι οι εργασιακές 

δαπάνες χαρακτηρίζονται ως ένα από τα πιο υψηλά λειτουργικά κόστη και τις 

πραγµατοποιούµενες αλλαγές στο περιβάλλον. Το υψηλό εργασιακό κόστος σε 

συνδυασµό µε τον ανταγωνισµό µε Ασιατικές χώρες , οπού το εργασιακό κόστος 

είναι πολύ χαµηλό επιβάλει την εξεύρεση µεθόδων ώστε η συµβολή των 

εργαζοµένων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας να είναι η µέγιστη 

δυνατή. Οι αλλαγές που συντελούνται στο περιβάλλον επιβάλουν στις επιχειρήσεις 

να διαφοροποιούν τη στρατηγική του και να αντιδρούν άµεσα και µε ευελιξία, 

προσαρµόζοντας τις πολιτικές τους και διαφοροποιώντας τα συστήµατα διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων.  

 

Όπως είδαµε στην εργασία µια επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας µπορεί να 

βελτιώσει την αποδοτικότητα της εφαρµόζοντας µεθόδους και πρακτικές της 

∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων για την στρατολόγηση, την εκπαίδευση, την 

αξιολόγηση και τις αµοιβές των εργαζοµένων που απασχολεί. Ιδιαίτερη συµβολή 

στην αύξηση της παραγωγικότητας όπως είδαµε µπορεί να έχει ένα οργανωµένο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού που θα επιτρέψει και την ευελιξία της 

επιχείρησης καθώς και ένα σύστηµα κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας 

των εργαζοµένων στην παραγωγή. Ένα άλλο ζήτηµα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα 

στον συγκεκριµένο κλάδο είναι τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας, θέµατα που 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και µέριµνας από το τµήµα ∆ιαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων.  

 

Μέσω της αποτελεσµατικής διοίκηση των ανθρώπινων πόρων 

ικανοποιούνται, στο µέτρο του εφικτού, οι προσδοκίες του προσωπικού. 

Ικανοποιώντας τις προσδοκίες του αυξάνεται η απόδοσή του και ως αποτέλεσµα έχει 
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να ικανοποιούνται και οι προσδοκίες της επιχείρησης, των συναδέλφων, των πελατών 

και τελικώς της κοινωνίας γενικότερα.  
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